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Abstract 

The research wants to know how Cosmopolitan Indonesia magazine 
narrate gender issues as a message of a mass media. The research conducted with 
deconstructive approach in the analysis. 

Type of this research is descriptive qualitative narrative with 
deconstructive approach. Narrative analysis wants to know how a text of media 
narrated and told. The approach used in the research is approach of David. M 
Boje regarding deconstructive in narrative text. 

Analysis of this research is firstly conducted by reading to the text as the 
object, which is the researcher is the main instrument in this research. This 
process was used as part to the next analysis step. The next step is by elaborating 
process of reading with deconstructive approach. Then, the results narrated back 
by researcher before coming to the conclusion. 

This research produced some results, such as: (1) binary of masculin and 
feminin that shows caracteristics of masculin and feminin nature and how its 
caracters can be interchanged each other; (2) gender hierarchy shows how 
hierarchy of masculin and feminin characters; (3) rebelion, that the media wants 
to attach this spirit to the text; (4) resituate of gender narrative shows how the 
text, in the end, wants to describe women in a positive way. 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan gender di Indonesia masih sangat sensitif sehingga 

pembahasan terkait isu-isu gender memang perlu hati-hati. Tapi sebenarnya sudah 

mulai banyak hal-hal berbau gender seperti buku, film, musik, maupun media 

yang membahasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian 

banyak yang berkembang di masyarakat, media adalah bagian yang paling 

menarik karena selain berpotensi besar diakses oleh masyarakat Indonesia, juga 

memiliki posisi yang strategis pada masa sekarang ini. Permasalahan gender yang 

mulai disebarluaskan secara besar-besaran melalui media juga didukung adanya 

kebebasan pers yang berkembang di Indonesia. 

Dari berbagai jenis media khususnya media massa, baik media cetak 

maupun elektronik, majalah adalah salah satu media yang masih bertahan sampai 

sekarang. Di tengah persaingan dengan media elektronik, majalah mampu terus 

hidup dan memiliki posisi yang strategis. Terlebih content majalah lebih 

tersegmentasi sehingga memiliki target market atau komunitas masyarakat yang 

jelas. 

Salah satu majalah yang memiliki muatan cukup banyak terkait 

pembahasan gender adalah majalah Cosmopolitan Indonesia. Majalah franchise 

yang di Indonesia dipimpin oleh Fira Basuki ini sudah terbit sejak tahun 1997. 

Memiliki segmentasi perempuan kosmopolitan, seperti namanya, majalah 

Cosmopolitan Indonesia mengulas banyak hal tentang kehidupan perempuan yang 

syarat akan isu-isu gender. 

Majalah Cosmopolitan Indonesia mengusung beberapa rubrik dengan 

fokus pembahasannya masing-masing, seperti Fun Fearless and Fashion, Beauty 

Bible, Man Manual, Real Life, dan Love and Lust. Dari rubrik-rubrik tersebut, 

salah satu rubrik yang menarik terkait pembahasan gender adalah rubrik Real Life. 

Rubrik yang dalam bahasa Indonesia berarti “Realitas Kehidupan” ini membahas 

mengenai berbagai realitas kehidupan seorang perempuan. Termasuk di dalamnya 

mengenai sudut pendang dalam menentukan solusi suatu permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupan sosial seperti suatu hubungan dengan laki-laki, 

pembahasan tentang posisi wanita dalam sebuah hubungan, dan ulasan-ulasan lain 
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terkait isu-isu gender lainnya. Berbagai ulasan dalam rubrik Real Life yang 

banyak mengangkat kisah hidup seorang perempuan membuatnya menjadi rubrik 

yang sangat menarik untuk studi analisis narasi terkait gender. Terlebih artikel/ 

teks dalam rubrik tersebut juga merujuk pada fenomena dekonstruksi teks. 

Dekonstruksi adalah salah satu fenomena dalam suatu teks, baik teks 

media maupun teks dalam suatu karya sastra. Salah satu konsep dekonstruksi teks 

yang cukup terkenal adalah dekonstruksi model Jacques Derrida. Derrida adalah 

filsuf asal Perancis yang fokus terhadap gagasan terkait bahasa, sastra, maupun 

tekstualitas.  

Menurut Derrida (Budiman, 2002: 155) bahasa bukan hanya ada dalam 

pertuturan dan karya tulis, melainkan juga dalam histori, dalam kebudayaan, 

maupun dalam proses penyusunan pemahaman. 

Dekonstruksi berarti adanya sebuah pemahaman-pemahaman tertentu yang 

bermaksud untuk disebar luaskan ke khalayak atau masyarakat. Sehingga 

dekonstruksi teks berarti nilai-nilai dalam suatu teks tentang suatu pemahaman 

tertentu. Nilai-nilai dalam sebuah fenomena dekonstruksi biasanya ingin 

menanamkan pemahaman baru dan secara lebih lanjut berpotensi untuk mengubah 

nilai yang lama ke dalam pemahaman nilai yang baru. 

Selain sebagai suatu fenomena, dekonstruksi juga dapat berupa analisis 

yang berkaitan dengan teori membaca. Suatu pemahaman tertentu tentu berasal 

dari pemahaman-pemahaman yang lain. Misalnya untuk mendeskripsikan 

mengenai arti ‘hutan’, tentu membutuhkan kata-kata lain selain hutan untuk 

mendeskripsikan makna hutan yang tepat. Dalam memahami suatu teks seseorang 

membutuhkan pemahaman lain yang di dapat di masa lalu yang berarti setiap 

orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga dekonstruksi juga 

dapat berarti teori membaca., bagaimana seseorang mendapatkan pemahaman 

tertentu dari proses pembacaan suatu teks.  

David M. Boje, tokoh yang memiliki gagasan dalam studi teks naratif, 

juga memiliki gagasan konsep tentang dekonstruksi teks. Pandangan Boje tentang 

dekonstruksi teks banyak mengikuti konsep Derrida tapi memiliki analisis lebih 

lanjut dengan mengajukan “eight deconstructive moves” (delapan langkah 
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dekonstruktif). Delapan langkah dekonstruktif tersebut adalah duality search, 

rebel voice, other side of story, deny the plot, find the exception, state what is 

between the lines, dan resituate. Delapan langkah dekonstruksi ini adalah 

semacam semangat yang melatarbelakangi sebuah fenomena dekonstruksi dalam 

suatu teks. Misalnya adanya latar belakang pemberontakan dalam sebuah 

fenomena dekonstruksi teks. Sebuah pemberontakan misalnya datang dalam 

permasalahan gender di mana salah satu gender mengalami marginalisasi yang 

merugikan posisinya.  

Masalah dekonstruksi teks yang dikaitkan dengan analisis gender menjadi 

pembahasan yang sangat menarik. Selain karena dekonstruksi teks adalah analisis 

terhadap teks yang sangat mendalam, masalah gender sendiri sangatlah menarik 

untuk dibahas pada masa sekarang ini karena masih terdapat paradigma gender 

yang sangat beragam di Indonesia. Secara pribadi masalah gender dapat 

menyangkut hak seorang individu untuk melakukan sesuatu. Selain itu dalam 

lingkup yang lebih dinamis, masalah gender bersinggungan dengan aspek sosial, 

budaya, politik, bahkan ekonomi. 

 Melihat pembahasan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan gender, 

maka analisis yang tepat digunakan untuk studi teks media adalah analisis narasi. 

Analisis Narasi dekat dengan analisis terhadap teks fiksi seperti dongeng namun 

dalam perkembangannya analisis narasi juga mampu digunakan dalam analisis 

teks media. 

Selain itu dari satu sisi, pembahasan ini juga sangat berkaitan dengan ilmu 

komunikasi. Seperti teori komunikasi menurut Harold Lasswell mengenai teori 

arus komunikasi yang tertua di dunia, yaitu “who says what to whom, to which 

channel and with what effect”. Teori Lasswell ini turut menggambarkan bahwa 

dalam studi ilmu komunikasi fokus yang diberikan berada pada komunikator 

(who), pesan yang disampaikan (says what), komunikan (to whom), media atau 

perantara yang digunakan (to which channel), dan efek yang muncul dari proses 

komunikasi itu sendiri (with what effect). Dalam analisis ini, fokus pembahasan 

berada pada pesan yang disampaikan dalam majalah Cosmopolitan Indonesia. 

Meneliti sebuah pesan komunikasi sangatlah menarik dan penting. Sebuah pesan 
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dibuat oleh komunikator dengan tujuan tertentu. Tapi tujuan sebuah pesan dibuat 

tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana hingga sampai pada 

khalayak. Seorang pembuat pesan atau pelaku media bisa saja membuat pesan/ 

konten-konten media dengan tujuan tertentu. Tapi dengan berbagai faktor, salah 

satunya seperti beragamnya latar belakang pembaca menyebabkan pesan yang 

diterima juga akan beragam. Sehingga proses pembuatan pesan komunikasi 

adalah proses yang penting dalam proses komunikasi. Hingga akhirnya penulisan 

karya ilmiah ini dapat memperkaya khasanah penelitian terkait pembuatan pesan 

teks dalam dunia ilmu komunikasi. 

PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah majalah Cosmopolitan Indonesia mendekonstruksi nilai-

nilai terkait isu gender melalui artikel dalam rubrik Real Life. 

TUJUAN 

 Penelitian ini bertujuan terutama untuk mendiskripsikan dan mengalisis 

bagaimanakah majalah Cosmopolitan Indonesia mendekonstruksi nilai gender 

melalui rubrik Real Life. 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Komunikasi 

Menurut Benjamin Disraeli, komunikasi merupakan proses dinamis di 

mana orang berusaha untuk berbagi masalah internal mereka dengan orang lain 

melalui penggunaan simbol. (Samovar, 2010: 18) 

Komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Penggunaan komunikasi telah menjadi aspek strategis untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dengan komunikasi dapat terjadi pertukaran makna-makna tertentu 

dengan tujuan tertentu pula. 

Komunikasi juga telah diteliti sejak zaman dahulu dan pada abad ke-20 

telah menjadi topik yang sangat penting. Menurut Barnett Pearce, meningkatnya 

teknologi-teknologi komunikasi (radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan 



6	  
	  

komputer) menjadi sebuah “penemuan revolusioner”. Hal ini menempatkan 

komunikasi ke dalam posisi yang sangat penting. (Little John, 2009: 5-6) 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Dalam proses yang paling 

sederhana, komunikasi dilakukan untuk menyampaikan pesan yang seorang miliki 

kepada orang lain. Proses komunikasi yang terjadi juga dapat beraneka ragam. 

Komunikasi dapat dilakukan satu arah maupun dua arah. 

Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbar 

menggunakan bahasa. Proses komunikasi seperti ini berarti melakukan 

komunikasi dengan medium linguistik. Tapi komunikasi bukan hanya sebatas 

proses penggunaan bahasa semata karena komunikasi adalah segala macam 

bentuk proses pertukaran informasi atau pesan. Penggunaan tanda-tanda untuk 

menyampaikan sebuah pesan tertentu juga termasuk komunikasi meskipun tidak 

menggunakan bahasa yang disampaikan secara verbal ataupun non-verbal. 

Seseorang menggunakan baju berwarna merah yang bertujuan untuk 

menunjukkan kecenderungan dirinya terhadap suatu kelompok, organisasi, 

komunitas, atau komunitas tertentu juga merupakan komunikasi. 

Komunikasi manusia adalah proses melalui mana individu dalam 

hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan 

informasi untuk berhubungan satu sama lain dengan lingkungan. (Ruben, 2013: 

19) 

Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan mempunya beberapa 

elemen. Elemen komunikasi antara lain sumber, komunikator, pesan, media, 

komunikan, umpan balik, dan efek. Dari elemen-elemen komunikasi tersebut 

pesan adalah salah satu elemen yang cukup penting dalam dunia komunikasi. 

Pesan adalah aspek berupa informasi yang ingin dikirimkan dar 

komunikator ke komunikan. Komunikasi bukan hanya bagaimana pesan dari 

komunikator sampai kepada komunikan. Karena dalam proses komunikasi adanya 

media mempengaruhi penerimaan komunikan, dan tentunya juga mempengaruhi 

efek yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Sehingga proses pembuatan 

pesan dalam komunikasi sangatlah penting. 
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Menurut Ruben (2013: 136-202) dijelaskan bahwa proses pembuatan 

pesan dan pemaknaan pesan terbagi dalam dua kategori, yaitu verbal dan 

nonverbal. Komunikasi verbal berkaitan dengan percakapan dan kemampuan 

bahasa sementara penguasaan bahasa dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan faktor 

kognitif. Komunikasi non-verbal berkaitan dengan pesan-pesan tertulis dan 

simbol-simbol seperti gestur tubuh dan ekspresi wajah. 

b. Media Massa 

 Media massa adalah tempat dimana komunikasi dengan khalayak yang 

banyak dilakukan. Komunikasinya pun bisa dilakukan secara verbal dan non-

verbal. Komunikasi verbal terjadi melalui interaksi tatap muka langsung atau 

lebih cenderung dapat dilakukan dengan bantuan media berbasis eletronik seperti 

televisi, radio, atau internet. Sedangkan media non-elektronik mendukung untuk 

komunikasi non-verbal. Berkomunikasi menggunakan media massa berarti 

menghasilkan suatu pesan tertentu untuk kemudian didistribusikan melalui suatu 

media kepada khalayak banyak. 

 Media massa dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yang terdiri dari 

media elektronik, media cetak, dan cyber media. Media elektronik adalah media 

yang memungkinkan untuk penyampaian pesan melalui perpaduan visual dan 

audio. Sementara itu, media cetak adalah media berbasis tulisan yang dicetak dan 

disebarluaskan, terdiri dari surat kabar, tabloid, dan majalah. Surat kabar memiliki 

kekuatan pada berita yang bersifat mengabarkan, sehingga berisi berita-berita 

terkini dan bersifat aktual. Untuk tabloid dan majalah lebih bersifat soft news di 

mana beritanya lebih mendalam dan lebih bersifat everlasting. Sementara untuk 

cyber media adalah media yang lebih modern yang memiliki kuenikan tersendiri 

dari pada media-media konvensional terdahulu karena mampu menembus ruang 

dan waktu serta mendukung penyampaian pesan secara lebih dinamis. 

 Melihat dampak media, menurut Karl Erik Rosengren, pengaruh media 

cukup kompleks, dapat dilihat dari: 

• Skala kecil (individu), dan luas (masyarakat) 

• Kecepatannya, cepat (dalam hitungan jam atau hari), dan lambat (dalam 

hitungan tahun). 
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Seperti menurut Fiske (2011: 46) yang menjelaskan teori komunikasi 

menurut Harold Lasswell yang pada awalnya sering dikaitkan mengenai 

komunikasi media massa. Tapi pada dasarnya untuk mempelajari komunikasi 

dapat dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapnya. Tahap-tahap komunikasi 

yang disampaikan oleh Harold Lasswell, antara lain: 

• Siapa (who) 

• Apa pesannya (says what) 

• Saluran apa yang digunakan (in which channel) 

• Kepada siapa (to whom), dan 

• berdampak apa (with what effect) 

Komunikasi secara koonvensional tentu berbeda dengan komunikasi yang 

dimediasi. Komunikasi yang dimediasi berarti komunikasi yang dilakukan dengan 

bantuan media tertentu. 

c. Majalah 

 Majalah merupakan suatu media informasi di mana pembaca memiliki 

pilihan terhadap topik atau tema artikel yang akan dibaca. Majalah memiliki suatu 

topik tertentu dan bersifat mendalam karena tulisannya masuk ke dalam kategori 

soft news, berbeda dengan surat kabar yang lebih bersifat mengabarkan. Hal ini 

membuat pembaca lebih leluasa dalam menentukan majalah apa yang ingin dibaca 

sesuai dengan minatnya masing-masing karena setiap majalah akan memiliki 

karakteristiknya tersendiri. Selain itu, dalam majalah sebuah tema atau topik akan 

dibahas dalam sebuah majalah secara lebih mendalam ke dalam rubrik-rubrik 

yang dimilikinya. 

 Kurniawan Junaedhi (1995:xiii) memberikan beberapa definisi majalah: 

a. Media cetak yang terbit secara berkala, tapi bukan yang terbit setiap hari. 

b. Media cetak itu bersampul, setidak-tidaknya punya wajah dan dirancang 

secara khusus. 

c. Media cetak itu dijilid atau sekurang-kurangnya memiliki sejumlah 

halaman tertentu. 

d. Media cetak itu harus berformat tabloid atau saku, atau format 

konvensional sebagaimana yang kita kenal selama ini. 
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Majalah di Indonesia masih dianggap sebagai media yang strategis, baik 

dari pemiliknya yang terus mencetaknya dan mempertahankan eksistensinya 

maupun dari konsumen yang masih menjadikan majalah sebagai media pilihan. 

Selain itu majalah juga dianggap sebagai media massa yang mampu memberikan 

informasi secara tematik dan mendalam akan sebuah bahasan tertentu. Adalah 

majalah gaya hidup, pariwisata, politik, dan ekonomi yang merupakan majalah 

dengan tema yang banyak beredar di Indonesia. 

Layaknya media massa, majalah memiliki peran dalam memberikan 

pengaruh terhadap masyarakat sosial. 

Kracauer describes how the magazines and techniques the employed 
provides a new means of control so that: ‘In the hands of ruling society, 
the invention of the illustrated magazines, is one of the most powerful 
means of organizing a strike agains reality’ (Kracauer 1995: 58). (Taylor 
and Harris, 2008: 45-46) 

e. Gender 

Di dalam kehidupan sosial perbedaan antara pria dan wanita didasarkan 

pada jenis kelamin. Tapi di luar aspek ini banyak persepsi masing-masing 

mengenai siapa itu pria dan siapa kitu wanita. Pria diibaratkan manusia yang kuat 

dan mandiri sementara wanita diasosiasikan makhluk yang lemah dan gemulai. 

Padangan ini muncul dan berkembang pada masyarakat dan budaya tertentu 

dalam suatu proses waktu. 

 

Gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya 
membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin (Deaux dan Kite, 
1987; Thompson dan Priestley, 1996). Maskulin dan feminin bersifat 
relatif, tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat yang 
bersangkutan. Konsep gender muncul karena para ilmuan sosial melihat 
bahwa  subordinasi perempauan merupakan hal yang umum dan berjalan 
bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris 
menjadi sebuah ideologi (Davis, 1991; Arber dan Gillbert 1992). (Partini, 
2013: 17) 
 

Menurut Mansour Fakih (2012: 9), sejarah perbedaan gender (gender 

differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses 

yang sangat panjang. Faktor munculnya perbedaan gender dalam masyarakat 
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disebabkan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, 

bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural, melalui ajaran agama atau 

negara.  

Sementara itu menurut Kuswanti dalam jurnalnya Kebijakan SDM di 

Tempat Kerja: Sudahkan Sensitif Gender? Dalam Partini (2009: 282) menjelaskan 

bahwa gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab laki-laki maupun 

perempuan, yang ditetapkan oleh masyarakat serta budaya. Gender bukan kodrat 

atau ketentuan Tuhan. 

Kata ‘gender’ dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan 

tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan 

(konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil 

kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. (Puspitawati, 2013: 

1)  

 

Marzuki dalam kajian singkatnya terkait gender menyebutkan salah satu 

kesimpulannya, bahwa secara estimologis sex dan gender memiliki makna yang 

identik, namun secara terminologis keduanya memiliki makna yang sangat 

berbeda.(Marzuki, tanpa tahun: 14) 

Pemahaman gender dari pembentukan secara kognitif juga mendukung 

bahwa gender terbentuk dari lingkungan, bukan sesuatu yang kodrati yang tak 

bisa diubah. 

According to cognitive development theory, gender identity is postulated 
as the basic organizer and regulator of children’s gender learning 
(Kohlberg, 1996). Children develop the stereotypic conceptions of gender 
from what they see and hear around them. Once they achieve gender 
constancy – the belief that their own gender is fixed and irreversible – they 
positively value their gender identity and seek to behave only in ways that 
are congruent with the conception (Bussey and Bandura, 1999, 3-4).  
 

Gender sebagai sebuah konstruksi sosial dipaparkan oleh Kone (2004) 

dalam jurnalnya When male becomes female and female becomes male in Mande. 

Menurut Kone, ideologi maskulinitas dan feminitas dapat saling dipertukarkan. 
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Seorang laki-laki selain menjadi ayah, juga dapat berperan sebagai ibu laki-laki 

(male mother) untuk anak perempuannya, begitu juga sebaliknya pada perempuan 

sebagai seorang ibu juga dapat berperan sebagai (female father) untuk anak laki-

lakinya. 

Aktivis gender di seluruh dunia secara umum ingin menyebarkan pesan 

mengenai konsep gender. Banyak organisasi yang fokus mengenai isu gender 

ingin menyuarakan semangat bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh 

mengalami diskriminasi hanya karena laki-laki memiliki karakteristik fisik 

tertentu daripada perempuan. Dari semangat untuk menyebarkan konsep gender 

ini kemudian berkembang menjadi isu-isu lain yang lebih dinamis seperti 

persamaan hak, perlindungan perempuan dari berbagai kekerasan, 

pemberontakan, dan berbagai permasalahan terkait gender lainnya. 

Analisis gender adalah studi mengenai melihat sebuah fenomena dan 

menganalisis adanya perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan 

gender (gender inequalities) dan dapat menimbulkan diskriminasi dan  

ketidakadilan sosial. Hal ini melihat bahwa pembeda laki-laki dan perempuan 

adalah pada jenis kelamin yang sudah hadir secara kodrati dari lahir. Sementara 

untuk gender setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. 

Kemunculan permasalah gender memang sangat dekat dengan paham 

feminisme di mana paham ini memperjuangkan kesetaraan wanita terhadap kaum 

pria. Ditambah lagi seiring perkembangan zaman banyak wanita yang mengalami 

ketidakadilan dalam kehidupan sosial karena dinomorduakan setelah kaum pria. 

Ketidakadilan yang terjadi misalnya kesempatan yang berbeda dalam bekerja, 

kesempatan yang berbeda dalam mengemukakan pendapat, sampai pada masalah 

diskriminasi dan kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kasus 

perkosaan terhadap wanita. Sehingga gender menjadi sangat dekat dengan 

feminisme. 

Tapi sebenarnya perlu ditelaah lebih lanjut, meskipun masalah gender 

muncul bersamaan dengan masalah ketidakadilan pada wanita yang diusung oleh 

aktivis feminisme, pada dasarnya analisis gender berarti melihat bagaimana 

keadilan antara pria dan wanita terjadi. Dalam ilmu analisis gender berarti seorang 
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pria dan wanita haruslah memiliki kesempatan yang sama dan jauh dari masalah 

gender differences dan gender inequalities. Sehingga tidak hanya pada wanita 

saja, melainkan disaat terjadi perbedaan gender dan ketidakadilan gender, bahkan 

juga pada pria sekalipun, masuk ke dalam ranah masalah gender.  

f. Narasi 

Narasi adalah representasi dari peristiwa-peristiwa atau rangkaian dari 

peristiwa-peristiwa. Dengan demikian, sebuah teks baru bisa disebut sebagai 

narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. 

(Eriyanto, 2013: 2) 

Analisis narasi berarti meneliti teks-teks narasi yang masuk dalam jenis 

teks yang cukup tua. Teks narasi berarti teks-teks yang telah berkembang cukup 

lama termasuk cerita-cerita fiksi seperti dongeng atau kisah-kisah legenda yang 

berkembang dalam masyarakat. 

Narrative research, according to our definition, refers to any study that 
uses or analyzes narrative material. The data can be collected as story (a 
life story provided in an interview or a literary work) or in different 
manner (field notes of an anthropologist who writes up his or her 
observation as a narrative or in personal letters). It can be the object of 
the research or a  means for the study of another question. It may be used 
for comparison among groups, to learn about a social phenomenon or 
historical period, or to explore a personality. (Lieblich, 1939: 2) 
 

Lieblich menjelaskan bahwa analisis narasi adalah analisis yang meneliti 

materi-materi teks narasi. Sementara itu, penjelasan mengenai narasi menurut 

Berger menekankan tentang bagaimana kriteria teks narasi, seperti teks yang 

memiliki sekuens dan setting. 

A narrative, as I have suggested, a story, and stories tell about things that 
have happened or are happening to people, animals, aliens from outer 
space, insects – whatever. That is, a story contains a sequence of events, 
which means that narratives take place within or over, to be more precise, 
some kind of time periode. This time periode can be very short, as in a 
nursery tale, or very long, as in some novels and epics. Many stories ar 
linear in structure, which may be represented as follows. (Berger, 1933:4) 
  

Analisis narasi lebih dekat dengan analisis yang digunakan dalam ilmu 

sastra. Analisis ini lebih sering digunakan untuk meneliti karya-karya sastra untuk 
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melihat bagaimana ideologi yang terkandung dalam teks. Namun dengan 

pendekatan yang sesuai dan langkah yang tepat dapat digunakan untuk analisis 

teks media. 

Analisis naratif pada dasarnya adalah analisis mengenai cara dan struktur 

bercerita dari suatu teks. Menggunakan analisis naratif untuk analisis teks berita 

media pada dasarnya menempatkan teks berita tidak ubahnya seperti novel, 

cerpen, atau film. (Eriyanto, 2013: v) 

g. Dekonstruksi Teks 

Berkembang dari analisis naratif, terdapat konsep dekontruksi teks. Tokoh 

yang paling terkenal dengan konsep dekonstruksi teks ini adalah Jacques. Derrida, 

seorang filsuf asal Perancis yang memiliki fokus pada masalah tekstualitas.  

 Jacques Derrida adalah filsuf asal Perancis yang pada awalnya 

mengeluarkan kritik terhadap logosentrisme/ fonosentrisme hingga akhirnya dari 

pemikirannya menjadi berkaitan dengan teori dekonstruksi. Dalam sebuah teks, 

penulis tidak hanya semata-mata penulis yang memiliki kuasa dan pembaca tidak 

hanya sebagai target tetapi keduanya saling melakukan negosiasi secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Menurut Boje (2001: 10-11) yang juga memiliki pemikiran mengenai 

dekonstruksi yang berawal dari analisis naratif, dirinya menjelaskan mengenai 

pendekatan antenaratif (antenarrative approaches). Di dalam pendekatan terdapat 

delapan poin yang disebutkan Boje di mana salah satunya memuat poin tentang 

dekonstruksi. Delapan poin tersebut di antaranya deconstruction, grand narrative, 

microstoria, story network, intertextuality, casuality, plot, dan theme. 

 Dekonstruksi juga dapat digunakan sebagai teori membaca. Misalnya di 

saat kita membaca kata ‘gunung’ maka kita perlu menggunakan kata-kata dan 

pemahaman lain untuk mendeskripsikan gunung secara tepat. Permasalahannya 

adalah penggunaan kata-kata atau suatu pemahaman tertentu seseorang dengan 

orang lain berbeda-beda sesuai pengalaman masing-masing.  

 Selain itu, David. M Boje juga memiliki konsep mengenai dekonstruksi 

teks yang banyak mengikuti konsep dari Derrida. Tapi konsep dari Boje kemudian 



14	  
	  

dikembangkan lebih lanjut dengan adanya “eight deconstructive moves” (delapan 

langkah dekonstruktif). 

 Menurut Joanne Martin (dalam Boje, 2001: 19) dekonstruksi didefinisikan 

sebagai strategi analisis yang mengekspos secara sistematis beberapa cara teks 

dapat ditafsirka. Dekostruksi mampu mengungkapkan asumsi ideologis dengan 

cara yang secara khusus sensitif terhadap kepentingan yang tertindas dari kaum 

yang tidak berdaya. (1990: 340) 

 Eight deconstructive moves dari Boje adalah sebuah langkah untuk melihat 

lebih lanjut mengenai semangat di balik suatu dekonstruksi teks. Berikut ini 

gagasan eight deconstructive moves dari Boje (2001: 23): 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Tujaun penelitian ini untuk 

mengetahui seperti apa majalah Cosmopolitan Indonesia ingin melakukan 

dekonstruksi teks melalui teks di dalamnya.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel dalam rubrik Real 

Life pada majalah Cosmopolitan Indonesia edisi Januari-April 2014. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi artikel pada majalah 

Cosmopolitan Indonesi pada edisi Januari-April 2014. 

Teknik analisis menggunakan analisis narasi dengn pendekatan 

dekonstruksi teks David M. Boje. Teknik analisis digunakan pertama dengan 

membaca teks di mana peneliti dalam analisis narasi berperan sebagai instrumen 

penting dalam penelitian. Dilanjutkan dengan membaca dan memahami 

pendeketan dekonstruksi yang digunakan dan melakukan analisis dari proses 

pembacaan teks. Temuan-temuan dalam proses analisis dituangkan dengan cara 

menarasikan kembali temuan tersebut.  

SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Narasi adalah sebuah teks yang berkisah di mana salah satu cirinya adalah 

memiliki sequences atau urutan cerita. Sementara itu, sebuah analisis narasi sering 

digunakan terhadap teks-teks fiksi seperti dongeng, mitos, atau novel. Namun 
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dalam perkembangannya, analisis narasi juga dapat digunakan terhadap teks 

media. Hal ini karena konten media juga dekat dengan teks narasi, misalnya 

feature news/ soft news yang lebih “berkisah” dari pada hard news yang lebih 

bersifat mengabarkan. 

Dekonstruksi dapat ditemukan dalam sebuah teks narasi. Majalah 

Cosmopolitan Indoensia sebagai salah satu majalah perempuan di Indonesia 

memiliki beragam bentuk teks di setiap rubriknya. Salah satunya adalah teks di 

rubrik Real Life yang berbentuk teks narasi. Salah satu dekonstruksi yang 

ditemukan dalam teks teks tersebut adalah dekonstruksi tentang isu gener. 

Isu gender yang paling menarik adalah terkait stereotipe gender. Stereotipe 

gender sering muncul akibat konstruksi sosial. Hal ini berarti stereotipe gender 

dibentuk karena lingkungan dan dapat berubah tergantung faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Berikut ini dekonstruksi yang ditemukan dalam teks Majalah 

Cosmopolitan Indonesia edisi Januari-April 2014 dalam rubrik Real Life: 

1. Binari Maskulin dan Feminin 

Sifat-sifat maskulin dan feminin ditampilkan dalam teks-teks 

majalah Cosmopolitan yang diteliti. Karakter-karakter tersebut adalah 

karakter maskulin dan feminin. Karakter tersebut antara lain: 

a. Kuat dan Lemah 

b. Jahat dan Baik 

c. Cerdik dan Mudah dikelabuhi 

d. Berani dan Penakut 

Tapi jika kembali melihat konsep gender, memberikan kategori 

sifat-sifat kuat, jahat, cerdik, dan berani kepada golongan maskulinitas 

laki-laki dan lawannya sebagai feminitas perepuan bisa jadi mendukung 

stereotipe gender. Tapi antisipasi terhadap hal ini terjawab pada bagian 

hasil analisis selanjutnya di mana maskulinitas dan feminitas dapat saling 

dipertukarkan. Jika karakter A dimasukkan dalam kategori maskulin dan 

dimiliki laki-laki, ternyata sifat maskulin tersebut di lain waktu juga dapat 

dimiliki perempuan. Begitu juga sifat B yang dimasukkan dalam kategori 
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feminin yang dimiliki perempuan, bisa jadi dimiliki laki-laki di 

kesempatan yang lain. 

Dalam teks yang diteliti ditemukan bahwa laki-laki juga bisa 

menjadi sosok yang feminin dan perempuan dapat menjadi sosok yang 

maskulin. Hal ini ditunjukkan dengan temuan-temuan sebagai berikut: 

a. Laki-laki emosional (feminin) 

b. Laki-laki penakut (feminin) 

c. Perempuan dapat menjadi kuat 

d. Perempuan bebas 

e. Perempuan adalah pejuang tangguh 

2. Hirarki Gender 

Sebuah hirarki gender ingin menunjukkan bahwa mengenai seperti 

sebuah citra seorang laki-laki dan peremuan dikisahkan. Dalam teks yang 

diteliti, laki-laki digambarkan sebagai pribadi yang melakukan dominasi 

dan kekerasan sementara perempuan lebih kepada sosok yang modern dan 

dapat melakukan perlawanan terhadap laki-laki. 

3. Pemberontakkan 

Salah satu konflik yang dapat terjadi akibat adanya gender differences 

yang menimbulkan ketidakadilan adalah munculnya pemberontakkan. 

Sebagai majalah perempuan, majalah Cosmopolitan Indonesia dalam teks 

yang diteliti memberikan semangat pemberontakkan dalam teksnya. 

Semangat pemberontakkan tersebut dituangkan dalam dua cara, yaitu: 

a. Citra Buruk Laki-laki 

Pemberontakkan dilakukan salah satunya dengan memperlihatkan 

citra buruk laki-laki. Memperlihatkan citra buruk laki-laki ini dapat 

memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah pihak yang sering 

membawa masalah. Ini dapat memberikan dukungan terhadap upaya 

untuk bangkit memperoleh kesetaraan perempuan terhadap laki-laki. 

b. Persamaan Hak 

Pemberontakan menuntuk persamaan hak ditunjukkan dengan 

melakukan protes atas beberapa hal yang merugikan pihak 
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perempuan. Protes-protes tersebut dilakukan untuk memperoleh 

persamaan dan keadilan. Protes-protes tersebut antara lain: 

• Protes terhadap posisi laki-laki yang lebih diuntungkan 

sementara perempuan cenderung dirugikan. 

• Protes terhadap perlakuan yang tidak sama antara laki-laki dan 

perempuan. 

4. Resituasi Narasi Gender 

Resituasi dalam dekonstruksi berarti manifestasi dari tahap-tahap 

yang telah dilakukan sebelumnya. Di akhir bagian, sebuah teks dapat 

melakukan resituasi dengan berbagai macam tujuan. 

Dari binari gener, hirarki gender, hingga pemberontakan yang 

didekonstruksikan oleh teks, pada akhirnya teks juga melaukan resitusi 

narasi gender tersebut dengan memberikan pesan mengenai dual, yaitu: 

a. Keberhasilan Perempuan 

Resituasi ingin memperlihatkan berbagai macam keberhasilan yang 

dicapai oleh perempuan. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan 

meskipun perempuan sering mendapatkan masalah dan ditindas, 

pada dasarnya perempuan dapat bangkit dan berjuang melawannya, 

bukan hanya diam menjadi korban. 

b. Perempuan Inspiratif 

Perempuan digambarkan sebagai sosok-sosok yang memiliki sifat-

sifat yang cenderung positif dan mampu berjuang melawan 

tantangan hidup. Hal ini dilakukan untuk memberikan inspirasi 

untuk melakukan hal yang serupa kepada para pembaca. 

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Binari maskulin dan feminin ingin menunjukkan konsep gender di 

mana karakter maskulinitas dan feminitas seorang laki-laki dan 

perempuan dapat saling dipertukarkan. Karakter-karakter yang dimiliki 

laki-laki yang sering disimbolkan untuk sifat-sifat maskulin dapat 

dimiliki oleh perepuan, begitu juga sebaliknya. 

2. Hirarki gender teks ingin memperlihatkan bagaimana citra laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki diperlihatkan sebagai individu yang melakukan 

dominasi dan kekerasan, sementara perempuan digambarkan sebagai 

individu yang modern. 

3. Pemberontakkan juga di mana perempuan digambarkan sebagai sosok 

yang mampu melawan dominasi lak-laki. Pemberontakkan disampaikan 

secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung dapat 

terlihat dari penggambaran citra buruk laki-laki. Laki-laki diposisikan 

sebagai pembawa masalah dan sekaligus sebagai sumber dari masalah 

yang menimpa perempuan sehingga dapat mengarahkan pola pikir 

bahwa laki-laki memang buruk dan pembawa gangguan. Sedangkan 

secara langsung disampaikan dengan tuntutan akan persamaan hak 

antara kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. 

4. Upaya resituasi ditemukan dalam teks di mana upaya resituasi tersebut 

dilakukan untuk mengarahkan pembaca kepada penggambaran sosok 

perempuan inspiratif dan bagaimana keberhasilan seorang perempuan. 

SARAN 

1. Bagi Pelaku Media dan Pembaca 

Sebagai pelaku media, khususnya majalah, tentu memiliki misi 

masing-masing yang diimplementasikan pada materi/ konten yang dibuat 

kepada khalayak pembaca. Misi sebuah media beragam tergantung dari 

karakter dan segmentasi yang diambil. Tapi apapun misi yang ingin 

diusung tentu harus mempertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan. 

Sebagai media yang konstruktif harus mampu memiliki integritas tinggi 

dalam mempersembahkan konten kepada pembaca. Untuk menghindari 
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efek negatif, setiap proses yang ada dalam pembuatan pesan harus 

dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 

Sebagai pembaca, kita juga harus mulai berfikir kritis dan skeptis. 

Kita harus mampu menilai dengan baik saat mengkonsumsi isi media-

media tertentu dengan bijaksana. Jangan sampai berbagai informasi yang 

kita terima justru memberikan efek buruk bagi kehidupan sosial kita. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian mengenai media dan gender menjadi isu yang menarik 

dan masih membutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut di masa depan. 

Isu gender, feminisme, dan berbagai macam permasalahannya terus 

bergerak secara dinamis dalam masyarakat. Dengan terus bertambahnya 

penelitian-penelitan tentang isu gender ini tentu dapat membantu dan 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

tentang isu gender itu sendiri. 

Penelitian selanjutnya yang akan mengambil pendekatan 

dekonstruksi teks dapat melakukannya dengan lebih komprehensif dengan 

menggunakan langkah-langkah dekonstruksi dari Boje yang belum 

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat 

menggunakan objek penelitian teks majalah atau objek penelitian lain 

seperti film, iklan, ataupun konten-konten media lain. Harapannya gerak 

gender dalam yang masyarakat yang terus tumbuh secara dinamis dapat 

diikuti dengan penelitian-penelitan dan pemikiran-pemikiran yang terus 

berkembang. 
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