
 

 

WACANA WANITA DALAM MAJALAH KARTINI: 

KAJIAN ANALISIS FRAMING DAN KAITANNYA DENGAN PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA 

 

 

 

ARTIKEL 

 

 

 

Oleh 

 

INGGA TRIANA 

E1C 110 030 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA  

DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2014 

 



 

 

 
 

 

 



WACANA WANITA DALAM MAJALAH KARTINI: 

KAJIAN ANALISIS FRAMING DAN KAITANNYA DENGAN PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA 

 

Ingga Triana, Dosen Pembimbing I (Ahmad Sirulhaq), 

Dosen Pembimbing II (Yuniar Nuri Nazir) 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 

 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 

inggatriana92@gmail.com/ingga_triana@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah wanita 

dikonstruksi di dalam majalah Kartini?; dan (2) bagaimanakah hubungan konstruksi wanita 

di dalam majalah Kartini dengan pembelajaran bahasa Indonesia? Berdasarkan permasalahan 

tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis majalah Kartini di dalam 

mengkonstruksi wanita; dan (2) mendeskripsikan hubungan konstruksi wanita di dalam 

majalah Kartini dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Metode penelitiam ini menggunakan 

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Pan dan Kosicki) dengan 

pendekatan kualitatif tipe interpretatif yang lebih mengedepankan interpretasi dan penafsiran 

peneliti terhadap teks. Perangkat framing menurut Pan dan Kosicki dapat dibagi ke dalam 

empat struktur besar, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 

 Hasil analisis data berdasarkan empat struktur besar framing menurut Pan dan 

Kosicki, diperoleh kesimpulan: (1) wanita dikonstruksikan pada majalah Kartini sebagai 

individu dapat berkembang maju memiliki peran strategis dalam urusan rumah tangga di 

samping ia berkarier; (2) wanita diposisikan sebagai  individu serba bisa dan sebagai individu 

yang stratgis dan tidak melupakan perannya dalam urusan mendidik anak walaupun ia 

memiliki berbagai kesibukan sebagai wanita karier; (3) wanita sebagai individu yang dapat 

melakukan banyak hal yakni berusaha menentang kelemahan yang telah dipolakan secara 

kultural dari awal  kehidupannya; (4) wanita mampu bersaing pada sektor publik atau ruang 

publik, dinamis, rasional, produktif, aktif, tangguh, pekerja keras serta memiliki sumber 

kekuasaan di bidang ekonomi, sosial, dan pertahanan, yang dapat menghasilkan serta dapat 

mengendalikan perubahan sosial. Konstruksi wanita di dalam majalah Kartini memiliki 

keterkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia dapat dijadikan alternatif pembelajaran 

teks untuk SMA kelas X semester gasal pada standar kompetensi memahami teks eksposisi 

baik lisan maupun tulisan. 
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I. PENDAHULUAN 

 Peran media dewasa ini sangat 

penting. Beragam hal yang disajikan di 

dalam media yang menarik khalayak 

sehingga mereka tidak pernah terlepas dari 

media. Zaman yang semakin berkembang 

menuntun khalayak lebih aktif di dalam 

beraktivitas. Tidak jarang khalayak 

bergantung kepada media seperti: media 

online, majalah, koran, radio, televisi, dan 

lain-lain. Media yang hadir tersebut 

diakses oleh khalayak berdasarkan latar 

belakangnya. 

 Media merupakan sarana 

pertukaran informasi, gagasan, hiburan, 

dan  menjadi alat utama menjangkau 

publik. Khalayak mau memberi perhatian 

kepada media karena media dapat 

memuaskan kebutuhan atau keinginan-

keinginan khalayaknya.  

Kebutuhan yang semakin 

berkembang mendorong khalayak mencari 

referensi yang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapinya. Usia, jenis kelamin, 

agama, tingkatan pendidikan, dan status 

sosio-ekonomi mempengaruhi alasan 

seseorang menggunakan media. Selain itu, 

masih banyak faktor lain yang tidak terlalu 

mencolok seperti: sikap individual, 

aspirasi, harapan, dan ketakutan. Semua 

faktor itu tidak saja mempengaruhi 

penggunaan media oleh seseorang, tetapi 

juga mempengaruhi sesuatu yang akan 

ditemukannya melalui media. Majalah 

merupakan salah satu media cetak yang 

menjadi trendi di dalam belajar seorang 

menjadi diri sendiri. Pada zaman yang 

semakin hari semakin maju, khalayak 

salah satunya kaum wanita tidak terlepas 

dari arus zaman mencari inspirasi. Media 

merupakan wahana komunikasi yang 

melibatkan tiga pemain, yakni narasumber, 

wartawan, dan khalayak. Media satu 

dengan media lainnya di dalam mengemas 

berita yang sama akan berbeda bergantung 

perspektif di dalam menentukan berita 

yang diambil, bagian yang akan 

ditonjolkan dan hendak dihilangkan, serta 

berita tersebut hendak  dibawa ke suatu hal 

yang tepat. 

Kehidupan wanita berbeda dengan 

laki-laki dalam hal penggunaan bahasa. 

Fenomena  ini mendorong media mencari 

berita yang berisi kehidupan wanita yang 

menjadi permasalahannya dalam bentuk 

majalah yang menguak khusus sisi wanita. 

Berbagai media yang membahas wanita 

mendorongnya memilih majalah yang 

sesuai dengan kepribadiannya, terlebih-

lebih di dalam menunjang karier.  

Majalah wanita Kartini merupakan 

salah satu majalah terbesar di Indonesia 

yang membahas seputar kehidupan yang 

dialami wanita pada umumnya. Majalah 

wanita dianggap turut memberi andil besar 

dalam revolusi teknik editorial. Jika 

sebelumnya bahasa jurnalistik majalah 

terkesan kaku, kelakian, dan cendrung 

vulgar, kini menjadi lembut, penuh 

metamorforsa dan memberi kesan lebih 

santun (Junaedhie 1995:77). 

Lewat pemberitaan yang 

ditampilkan di majalah itu secara tidak 

sadar khalayak dibentuk oleh pandangan 

media di dalam memberikan signal sebuah 

peristiwa itu terjadi. Hal itu dilakukan 

dengan memberi tampilan kepada 

kelompok yang dominan lebih memegang 

kendali di dalam penafsiran suatu 

peristiwa dan pemaaknaannya.  

Framing mencermati cara media di 

dalam strategi seleksi, penonjolan, dan 

pertautan pesan ke dalam berita agar lebih 

bermakna, lebih menarik, lebih diingat di 

dalam majalah wanita Kartini. Dengan 



demikian, peneliti memakai majalah 

Kartini sebagai objek penelitian karena 

berisi citra wanita dikonstruksi di dalam 

kultur masyarakat dewasa ini di dalam 

menjalankan peran baik domestik rumah 

tangga maupun sektor publik. Analisis 

framing melihat pristiwa/isu yang 

berkembang di media kemudian 

dikonstruksi dan ditafsirkan di dalam 

memori khalayak melalui empat struktur 

besar, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris. 

Adapun kaitannya di dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

mendorong khalayak lebih saksama di 

dalam memandang sebuah peristiwa (isu) 

yang berkembang di dalam media. 

Sehubungan dengan penjelasan tersebut 

peneliti akan mengangkat judul “Wacana 

Wanita dalam Majalah Kartini: Kajian 

Analisis Framing dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia”. 

Rumusan masalah yang dikaji di 

dalam penelitian ini adalah (1) 

bagaimanakah wanita dikonstruksi di 

dalam majalah Kartini?; dan (2) 

bagaimanakah hubungan konstruksi wanita 

di dalam majalah Kartini dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia?. Adapun 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

(1) menganalisis majalah Kartini di dalam 

mengkonstruksi wanita; dan (2) 

mendeskripsikan hubungan konstruksi 

wanita di dalam majalah Kartini dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Penelitian mengenai analisis 

wacana sudah banyak dilakukan oleh 

penelii sebelumnya, salah satunya adalah 

diteliti oleh Fahrana (2011) berjudul 

“Analisis Teks Bahasa Pers Majalah 

Tempo dalam Pemberitaan Kasus 

Penggelapan Uang Nasabah Citibank oleh 

Melinda Dee dengan Pendekatan Model 

van Dijk”. Pada pemberitaan majalah 

Tempo terhadap kasus Melinda Dee 

cenderung tidak berpihak kepada tersangka 

kasus penggelapan uang nasabah Citibank 

sehingga pemberitaan dilakukan dengan 

cara eksplisit serta leksikon tertentu yang 

digunakan. 

Nurtawajuh (2012) berjudul 

“Refresentasi Wacana Terorisme dalam 

Media Kompas Online dalam Kasus Bom 

Buku: Tinjauan Analisis Framing”. 

Penelitian ini menggunakan  analisis 

framing Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Dengan media Kompas Online 

dilihat kasus ini merupakan aksi terbaru 

terorisme dengan motif personal dan 

makna yang diungkapkan oleh Kompas 

Online, yaitu pluralisme, pelaku pengirim 

bom adalah teror, dan kelalaian polisi.  

Dari semua penelitian di atas 

merupakan penelitian mengenai analisis 

wacana dengan sebagian besar objek 

penelitiannya pernah menjadi 

perbincangan baik pada tingkat daerah 

maupun tataran nasional. Akan tetapi, 

penelitian di atas tidak mengkaitkan 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama mengkaji tentang analisis 

wacana, meskipun ada beberapa 

penggunaan teori yang berbeda dalam 

mengkaji. Objek penelitian ini adalah 

majalah Kartini dengan menggunakan 

tujuh edisi. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan objek tersebut, dengan judul 

“Wacana Wanita dalam Majalah Kartini: 

Kajian Analisis Framing dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia”. 

Dalam konteks penggambaran 

wanita di media, hiperrealitas kerap 

muncul dengan mengusung nilai-nilai 

konsumerisme, seksualitas, kapitalisme, 

dan sterotip gender. Beberapa produk 

media yang dikemas dalam bentuk 

sinetron, iklan, atau infotaiment sering kali 

secara subtil menjadikan model wanita 

hanya dihargai karena tubuhnya memenuhi 

standar ideal media kapitalis (Suryandaru 

2004:11). Media bukan saja bisa menjadi 

pembujuk kuat, tetapi media juga bisa 

membelokkan pola prilaku atau sikap-

sikap yang ada terhadap suatu hal. Media 



yang mendorong konsumen untuk memilih 

suatu produk tertentu dengan 

meninggalkan produk lain, atau berganti 

merek (Rivers, Jensen dan Peterso 

2004:255). 

Media membantu kelompok 

dominan menyebarkan gagasannya, 

mengontrol kelompok lain dan membentuk 

konsensus anataranggota komunitas. 

Melalui medialah ideologi dominan yang 

baik dan yang buruk dimapankan. Media 

bukanlah sekadar saluran yang bebas, 

melainkan subjek yang mengkonstruksi 

realitas, lengkap dengan pandangan dan 

pemihaknya (Eriyanto 2005:36). Di dalam 

media wanita kerap diilustrasikan sebagai 

makhluk yang lemah, emosional, tidak 

mampu berbuat banyak, didiskriminasi 

dari lapangan pekerjaan, dan pasif, 

sedangkan laki-laki makhluk yang kuat, 

jantan, perkasa dan rasional (Darma 

2009:178). 

Setiap upaya mendeskripsikan 

konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, 

atau benda merupakan suatu usaha 

mengkonstruksi realitas. Oleh karena itu, 

sifat dan kenyataannya bahwa pekerjaan 

media massa dalam hal ini surat kabar 

adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, 

maka kesibukan utamanya adalah 

mengkonstruksi berbagai realitas yang 

akan diberitakan. Media menyusun realitas 

dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga 

menjadi berita atau wacana yang 

bermakna. Dengan demikian, seluruh isi 

media merupakan realitas yang telah 

dikonstruksikan dalam bentuk yang 

bermakna (Badara 2013:9). 

Framing adalah proses membuat 

suatu pesan lebih menonjol, menempatkan  

informasi lebih daripada yang lain 

sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan 

tersebut. Menurut Pan dan Kosicki (dalam 

Eriyanto, 2007:252) ada dua konsep 

framing yang saling berkaitan. Pertama, 

konsepsi psikologis. Framing di dalam 

konsepsi ini lebih menekankan seseorang 

di dalam memproses informasi di dalam 

dirinya. Framing berkaitan dengan struktur 

dan proses kognitif seseorang di dalam 

mengolah sejumlah informasi dan 

ditunjukkan di dalam skema tertentu. 

Framing di sini dilihat sebagai 

penempatan informasi di dalam suatu 

konteks yang unik/khusus dan penempatan 

elemen tertentu dari suatu isu dengan 

penempatan lebih menonjol di dalam 

kognisi seseorang. Elemen-elemen suatu 

isu atau peristiwa itu menjadi lebih penting 

di dalam mempengaruhi pertimbangan 

pembuatan suatu keputusan realitas. 

Kedua, konsepsi sosiologis.  

Apabila pandangan psikologis 

lebih melihat kepada proses internal 

seseorang dan cara individu secara kognitif 

menafsirkan suatu peristiwa di dalam cara 

pandang tertentu, maka pandangan 

sosiologis lebih melihat pada cara 

konstruksi sosial atas realitas. Frame di 

sini dipahami sebagai proses seseorang 

mengklasifikasikan, mengorganisasikan, 

dan menafsirkan pengalaman sosialnya 

untuk mengerti dirinya dan realitas di luar 

dirinya. Frame di sini berfungsi membuat 

suatu realitas menjadi dapat diidentifikasi, 

dipahami, dan dimengerti karena sudah 

dilabeli dengan label tertentu (Eriyanto 

2007:253). 

Eriyanto (2007:255) menjelaskan 

perangkat framing dapat dibagi menjadi 

empat struktur besar. Keempat struktur 

diuraikan  sebagai berikut: Sintaksis 

berhubungan dengan cara wartawan 

menyusun peristiwa, pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa ke 

dalam bentuk susunan umum berita. 

Dengan demikian, struktur semantik ini 

dapat diamati dari bagan berita (lead yang 

dipakai, latar, headline, kutipan yang 

diambil, dan sebagainya); Skrip melihat 

cara strategi bercerita atau bertutur yang 

dipakai wartawan dalam mengemas 

peristiwa. Struktur ini melihat strategi cara 

mengisahkan atau menceritakan peristiwa 

peristiwa ke dalam bentuk berita; Tematik 

berhubungan dengan cara wartawan 

mengungkapkan pandangannya terhadap 



peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau 

hubungan antarkalimat yang membentuk 

teks secara keseluruhan. Struktur ini akan 

melihat cara pemahaman yang diwujudkan 

ke dalam bentuk yang lebih kecil; Retoris 

berhubungan dengan cara wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam berita. 

Struktur ini melihat wartawan memakai 

pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar 

yang dipakai bukan hanya mendukung 

tulisan, melainkan juga menekankan arti 

tertentu kepada pembaca. 

III. METODE PENELITIAN 

Di dalam mengumpulkan data, 

digunakan metode observasi (simak) 

dengan  teknik dokumentasi dan catat. 

Metode observasi (simak) dilakukan 

dengan menyimak berita dengan cara 

mengkonstruksi isu/peristiwa yang 

terdapat pada majalah Kartini. Peneliti 

berhadapan dengan penggunaan bahasa 

bukan dengan orang yang berbicara atau 

bercakap-cakap. Dengan kata lain, peneliti 

berhadapan dengan bahasa tulis, yang 

termasuk ke dalam bahasa tulis yaitu 

naskah-naskah kuno, teks narasi, bahasa-

bahasa pada media massa, dan lain-lain 

(Mahsun, 2012:92-93). Pada penelitian ini 

peneliti menganalisis media dengan 

melihat struktur sintaksis, skrip, tematik, 

dan retoris. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tipe 

interpretatif yang lebih mengedepankan 

interpretasi dan penafsiran peneliti tentang 

suatu teks. Media yang digunakan adalah 

majalah Kartini yang mengkonstruksi 

wanita di dalam peristiwa (isu) dengan 

menggunakan analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

(Pan dan Kosicki). Data yang terkumpul 

dianalisis menggunkana metode informal 

dan hasilnya dikaitkan dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Media yang digunakan penelitan 

ini, yaitu majalah Kartini dengan melihat 

wanita yang dikonstruksikan di dalam 

peristiwa (isu) yang berkembang pada 

beberapa rubriknya dengan menggunakan 

analisis framing model Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki (Pan dan Kosicki). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tipe interpretatif yang 

lebih mengedepankan interpretasi dan 

penafsiran peneliti terhadap suatu teks. 

Perangkat framingmenurut Pan dan 

Kosicki dapat dibagi menjadi empat 

struktur besar, yaitu struktur sintaksis, 

skrip, tematik, dan retoris. 

A. Sintaksis 

Sintaksis di dalam pengertian 

umum adalah susunan kata atau frase di 

dalam kalimat. Pada wacana berita, 

sintaksis menunjuk kepada skematik atau 

penyusunan dan susunan bagian berita dari 

headline, lead, latar informasi, sumber, 

penutup di dalam satu kesatuan teks berita 

secara keseluruhan. 

1. Headline 

Pentingnya Ibu yang 

Berkarier, Menyisihkan 

Waktu untuk Diri 

Sendiri  

(Kartini 21 Maret-04 

April 2013 hal.68) 

 
 Judul/headline di atas terlihat 

wanita dikonstruksikan sebagai pekerja 

keras dan mandiri, yakni mempunyai peran 

ganda yang dapat membagi peran sebagai 

wanita pekerja sekaligus ibu rumah tangga 

bahkan waktunya untuk diri sendiri 

diabaikan demi keluarga dan karier.  

2. Lead  

Rutinitas pekerjaan dan 

tuntutan profesionalitas 

terkadang membuat 

sosok ibu yang juga 
wanita karier terhanyut 

dalam rutinitas. Apa 

jadinya kalau sudah 

terjebak dalam rutinitas 

yang lambat laun bisa 

membosankan? Karena 

pada hakikatnya, setiap 



manusia membutuhkan 

waktu untuk berhenti 

sejenak. 

Waktu untuk rileks dan 

sambil intropeksi diri 

sendiri.  Terutama untuk 

menyenangkan diri 

sendiri dan kembali siap 

secara profesional, baik 

sebagai ibu maupun 

wanita karier (Kartini 

edisi 21 Maret-04 April 

2013 hal. 68). 

Pada lead di atas dipaparkan 

wanita terlihat sebagai individu mandiri 

dan terlepas dari ketergantungan pihak 

laki-laki dengan menekankan wanita 

sekarang memiliki peran ganda, yakni 

menjadi wanita karier sekaligus ibu rumah 

tangga. Penggunaan lead semacam ini 

memberikan penjelasan wanita dianggap 

seorang pekerja keras dan sebagai ibu 

rumah tangga yang bertanggung jawab.  

3. Latar 
Pikiran Rina, seorang 

ibu yang juga bekerja, 

bangun pukul empat 

pagi, menyiapkan 

sarapan si kecil dan 

suaminya dan 

menyiapkan kebutuhan 

sendiri sebelum 

berangkat ke kantornya. 

Setelah anak dan 
suaminya siap, ia pun 

menempuh perjalanan 

Tangerang-Jakarta untuk 

bekerja Ibu bekerja rata-

rata menghabiskan 

waktu 13,5 jam setiap 

harinya untuk bergelut 

pekerjaan kantor dan 

rumah tangga. Alhasil, 

mereka punya satu jam 

sehari untuk diri sendiri 
(Kartini 21 Maret-04 

April 2013 hal.68-69). 

 

Latar pada teks di wanita 

dipandang sebagai individu mandiri, 

pekerja keras dalam memenuhi berbagai 

kebutuhan keluarganya, aktif, produktif, 

dan tidak memiliki waktu luang untuk 

pribadi. Frame yang ditonjolkan Kartini 

pada latar di atas, yaitu perannya sebagai 

ibu tidak membatasinya dalam hal bekerja 

di luar rumah. 

4. Pengutipan Sumber Berita 
“Temuan kami 

menunjukkan generasi 

perempuan saat ini 

berada di bawah tekanan 

pekerjaan kombinasi, 

antara kantor dan 

kehidupan rumah. 

Mereka pun rata-rata tak 
meminta bantuan atas 

tugas-tugas rumah 

tangga, walau bekerja 

sehari setara 13,5 jam” 

ujar Dr Beckman 

“Walaupun bisa saja 

menggantikan kehadiran 

dengan menelpon anak 

tapi tidak cukup.  

Anak perlu dipeluk dan 

disapa secara langsung, 
ibu harus hadir, tidak 

bisa digantikan,” buka 

Dra MG. Yulistin 

Puspaningrum, M.Psi, 

Pskolog keluarga 

(Kartini edisi 21 Maret-

04 April 2013 hal. 70). 

Kutipan sumber teks di atas 

menggunakan pernyataan ahli yang 

berkompeten dan berpendidikan pada 

bidangnya. Kartini menjadi pertimbangan 

akurat, yaitu wanita dibentuk sebagai 

individu mandiri, independen, produktif, 

aktif, energik, memiliki peran ganda 

sebagai ibu, istri, dan wanita pekerja.  

B. Struktur Skrip 
……………………… 

...Ibu bekerja rata-rata 
menghabiskan waktu 

13,5 jam setiap harinya 

untuk bergelut pekerjaan 

kantor dan rumah 

tangga. Alhasil, mereka 

punya satu jam sehari 

untuk diri sendiri (what) 

.......................................  

Ibu memilih untuk 

bekerja, dengan 

berbagai motivasi 

membantu 
perekonomian keluarga 



atau mengembangkan 

kemampuan diri (why) 

…………………......... 

Baik ibu ataupun ibu 

rumah tangga, boleh  

saja pergi karaoke atau 
sekedar makan malam 

bersama teman-teman. 

(how)  

................................ 

(Kartini edisi 21 Maret-

04 April 2013 hal. 68-

69). 

Dengan mengisahkan cara peran 

wanita yang kompleks, Kartini ingin 

menekankan kepada khalayak bahwa 

wanita dikonstruksi sebagai individu 

terlepas dari kesan statis. Namun, wanita 

itu mempunyai peran ganda, yakni sebagai 

kepala domestik rumah tangga dan karier 

sehingga ia kurang memiliki waktu 

pribadi.  

Penulisan skrip pada teks di atas ditulis 

di awal teks dengan tujuan  memberi 

keterangan mengenai menjadi wanita (ibu 

karier) merupakan pekerjaan sibuk, yakni 

membagi peran antara urusan domestik 

rumah tangga dan karier beresiko 

mengorbankan waktu pribadi tentang hal 

yang dilakukan seorang ibu yang patut 

diapresiasikan dalam rangka menjalankan 

peran seorang wanita. 

C. Struktur Tematik 

 
ibu yang berkarier, 

menyisihkan waktu 

untuk diri sendiri. 

...................................... 

 Rutinitas pekerjaan dan 

tuntutan profesionalitas 

terkadang membuat ibu 

yang juga wanita karier 

terhanyut dalam 
rutinitas... 

....................................... 

...Ibu bekerja rata-rata 

menghabiskan waktu 

13,5 jamsetiap harinya 

untuk bergelut pekerjaan 

kantor dan rumah 

tangga. Alhasil, mereka 

punya satu jam sehari 

untuk diri 

sendiri............................ 

Tema wacana pada edisi tersebut 

berdasarkan skema penyusunan berita pada 

kutipan teks judul, lead, dan latar,  yakni 

wanita dikonstruksikan sebagai individu 

aktif, produktif, dan tidak mempunyai 

waktu pribadi. Tema ini juga didukung 

oleh subtopik-subtopik  dalam hal 

mendukung topik atau tema utama, yang 

disusun berdasarkan proposisi, kalimat, 

atau hubungan antarkalimat yang 

membentuk teks secara keseluruhan seperti 

pada penggalan teks di bawah ini. 

........................................ 

Social Issues Research 

Center menyatakan 88% 

dari total responden 

1000 ibu merasa 

bersalah karena kurang 

memiliki banyak waktu 
untuk dihabiskan 

bersama anak-anak 

mereka, hanya 48% yang 

merasa banyak untuk 

menghabiskan waktu 

dengan anaknya, 

sementara 19% ibu 

hanya memiliki sedikit 

waktu luang. 

........................................ 

Hampir 68% ibu 

mengatakan mereka 
melakukan semua 

pekerjaan rumah  tanpa 

bantuan pasangan. Enam 

dari 10 ibu bahkan 

mengeluh menjaga 

rumah selau bersih dan 

rapi sekaligus 

menyelesaikan pekerjaan 

adalah yang sangat 

sulit............................. 

Tidak jauh berbeda dari 
ibu karier, ibu rumah 

tangga murni pun 

memeiliki beban yang 

sama berat dengan ibu 

karier sehingga berhak 

pula memiliki waktu 

pribadi. 

.................................... 
(Kartini, edisi 21 
Maret-04 April 2013 
hal. 68-70). 



Teks di atas merupakan subtopik 

pendukung tema utama edisi ini, yaitu 

subtopik pertama bagaimana fakta di 

dalam penelitian Social Issues Research 

Center yang menjelaskan wanita jarang 

memiliki waktu pribadi, selebihnya 

waktunya digunakan gabungan antara 

karier dan pekerjaan rumah tangga 

(keluarga). Subtopik kedua, yaitu antara 

urusan rumah tangga dan karier. Wanita 

mengerjakan peran keduanya secara 

mandiri. Subtopik selanjutnya di dalam 

mendukung tema utama, yakni setiap 

wanita terlalu berkonsentrasi dengan 

pekerjaannya sebagai wanita karier dan ibu 

rumah tangga. Skematik dan subtopik 

inimendukung, memperkuat, bahkan 

membentuk topik utama, yaitu wanita 

dikonstruksikan sebagai individu yang 

komprehensif sebagai individu aktif dan 

produktif yang tidak memiliki waktu 

khusus pribadi di dalam menjalankan 

perannya sebagai ibu rumah tangga dan 

wanita pekerja. 

D. Strktur Retoris 

 

1) leksikon 
Tidak jarang ibu bekerja 

(ibu karier) terpaksa menjadikan 

dirinya   superwoman. 

Bisa  melakukan  segala  sesuatu  

dan  bisa hadir di   setiap 

waktu (Kartini edisi 21 Maret-04 

April 2013 hal. 69). 

Penggunaan leksikon berupa 

serapan dari bahasa asing „superwoman’ 

pada teks tersebut yang bermakna wanita 

yang luar biasa dan serba bisa, makna yang 

terkandung pada penggunaan leksikon 

pada teks (5) memberi pemaknaan 

kompleksitas caraKartini secara eksplisit 

wanita dikonstruksikan sebagai individu 

yang komprehensif yang dapat melakukan 

segala macam bentuk peran yang 

diembannya, wanita dipandang memberi 

berbagai kontribusi dan fleksibel sebagai 

individu yang memiliki kematangan 

prinsip dalam hal memutuskan segala 

sesuata. Wanita dibentuk sebagai makhluk 

yang  memiliki peran ganda dan serba bisa. 

 

2) Metafora 
Seorang ibu tentu 

menjadi pusat 

kehidupan sebuah 

keluarga.  

Biak buruknya tak 

jarang ditentukan dari 
bagaimana ibu mengatur 

keuangan keluarganya 

(Kartini edisi 21 Maret-

04 April 2013 hal.69). 

 

Teks di atas menggunakan 

metafora, yakni berupa pengandaian yang 

memberi penekanan bagaimana wanita  

dikonstruksikan sebagai individu yang 

memiliki peran strategis di dalam urusan 

rumah tangga. Penggunaan teks di atas 

mengibaratkan wanita adalah juru kunci 

dari sumber atau titik bangun dan jatuhnya 

pusat di dalam permasalahan yang 

dihadapi keluarga. Dengan demikian, 

maksud Kartini menggunakan 

pengandaian seperti pada teks di atas, yaitu 

wanita dikonstruksikan sebagai individu 

yang menjadi tumpuan kehidupan dan 

memiliki peran penting di dalam 

keluarga.Kaitannya dengan pembelajaran  

bahasa Indonesia di SMA. Analisis 

framing merupakan salah satu bentuk teori 

menganalisis dan memandang makna 

terhadap peristiwa atau isu yang 

berkembang di dalam media sehingga 

khalayak lebih kritis terhadap wacana 

media tersebut. Pada tingkatan pendidikan 

SMA terdapat silabus Kurikulum 2013 

bahasa Indonesia kelas X semester gasal 

yang kompetensi dasarnya adalah 

memahami struktur dan kaidah teks 

eksposisi, baik melalui lisan maupun 

tertulis. Berdasarkan kompetensi dasar 

tersebut, hasil penelitian ini dapat 

diaplikasikan sebagai bentuk kontribusi di 

dalam pengembangan bahan ajar bahasa 

Indonesia di sekolah. 

3) foto/gambar 

Penggunaan foto/gambar 

menunjukkan dukungan berita yang 

ditonjolkan wartawan.  Gambar di bawah 



ini menunjukkan wanita memiliki peran 

yang kompleks, bekerja di luar rumah, dan 

kembali di lingkungan domestik rumah 

tangga. 

 

 

 
 

 

V.  Simpulan 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang 

disajikan di dalam Bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1) Berdasarkan keempat struktur 

besar perangkat framing, 

yaitu struktur sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris, maka 

wanita dikonstruksikan 

sebagai berikut: 

a) penyajian wacana mengenai 

sosok wanita pada majalah 

Kartini dipandang sebagai 

individu yang berkembang 

maju dan memiliki peran 

strategis di dalam urusan 

rumah tangga di samping ia 

berkarier; 

b) pelabelan Kartini terhadap 

wanita yang dikatakannya 

bahwa mereka diposisikan 

sebagai  individu serba bisa, 

sebagai individu yang 

strategis, dan tidak 

melupakan perannya di 

dalam urusan mendidik anak 

walaupun ia memiliki 

berbagai kesibukan sebagai 

wanita karier; 

c) berdasarkan uraian wacana 

yang disampaikan, Kartini 

menguatkan bahwa ia 

memandang wanita itu 

sebagai individu yang dapat 

melakukan banyak hal, salah 

satunya berusaha menentang 

kelemahan yang telah 

dipolakan secara kultural dari 

awal  kehidupannya. 

Berbagai berita yang 

disajikan Kartini memberi 

pemaknaan pada sisi wanita, 

yaitu ia individu yang 

melindungi dan memiliki rasa 

peduli kepada keluarga; dan 

d) wanita mampu bersaing pada 

sektor publik atau ruang 

publik, dinamis, rasional, 

produktif, aktif, tangguh, 

pekerja keras, serta memiliki 

sumber kekuasaan di bidang 

ekonomi, sosial, dan 

pertahanan yang dapat 

menghasilkan serta dapat 

mengendalikan perubahan 

sosial. 

2) Penelitan ini menawarkan 

sikap kritis kepada siswa 

dalam hal memandang 

peristiwa/isu pada materi 

pembelajaran bahasa 

Indonesia, sehingga siswa 

lebih memahami wacana atau 

tulisan yang ditawarkan pada 

satuan pendidikan jenjang 

SMA kelas X semester gasal 

Kurikulum 2013 dengan 

kompetensi dasar memahami 

struktur dan kaidah teks 

eksposisi, baik melalui lisan 

maupun tertulis secara 

ekstensif. 



 

B. Saran 

Penelitian tersebut  sebatas 

memunculkan sebagian rubrik yang 

digunakan sebagai bahan pembelajaran 

bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan 

kritik analisis wacana yang membahas 

konstruksi wanita diharapkan bisa 

diimplementasikan pada pembelajaran 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, guru 

bisa menggunakan penelitian ini sebagai 

referensi dan diimplementasikan terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, 

sehingga pembelajaran akan lebih 

bervariasi, tidak membosankan, serta 

menyenangkan, tidak membosankan, serta 

menyenangkan. 
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