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ABSTRAK 

 

Konsep Blaming the Victim pertama kali dikemukakan oleh Ryan William 1971. 

dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Blaming the Victim sebagai ideologi yang 

digunakan untuk membenarkan rasisme dan ketidakadilan terhadap orang kulit hitam 

di Amerika Serikat saat membantah Daniel Patrick Moynihan pada tahun 1965 untuk 

Laporan Moynihan-nya. Konsep blaming the victim pada korban kejahatan seksual 

adalah menyatakan bahwa korban pemerkosan dianggap sebagai pendosa. Blaming 

the victim menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung 

jawab atas serangan yang menimpanya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk 

menganalisis penempatan posisi subjek-objek pemberitaan dan untuk mengetahui 

posisi pembaca dalam menggambarkan pemberitaan mengenai perempuan korban 

pemerkosaan yang berkaitan dengan blaming victim menggunakan metode analisis 

wacana Sara Mills. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis wacana 

yang dikembangkan oleh Sara Mills. Dalam praktiknya, peneliti menganalisa 

pengunaan bahasa yang dipakai oleh pemberitaan tersebut agar mampu 

mengidentifikasi posisi subjek,objek dan pembaca dalam pemberitaan yang 

dipilih.Hasil penelitian ini ditemui unsur menyalahkan korban pemerkosaan pada 

pemilihan kata di dalam judul maupun pemberitaan yang memposisikan korban 

sebagai alasan pelaku melakukan tindak pemerkosaan tersebut. 

 

Kata Kunci: Blaming the victim; Korban; Pemerkosaan; Sara Mills; Penelitian 

Kualitatif 
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ABSTRACT 

 

The concept of Blaming the Victim was first put forward by Ryan William in 1971. 

described in his book Blaming the Victim as the ideology used to justify racism and 

injustice against black people in the United States when he challenged Daniel Patrick 

Moynihan in 1965 for his Moynihan Report. The concept of blaming the victim for 

victims of sexual crimes is that the victim of rape is considered a sinner. Blaming the 

victim shows the tendency that victims of sexual assault are responsible for the 

attacks that fall on them. This study supposed to analyze the positioning of the news 

subjects and to determine the position of the readers in describing the news about 

women victims of rape related to blaming victims using the Sara Mills discourse 

analysis method. In this study, the authors used discourse analysis theory developed 

by Sara Mills. In practice, the researcher analyzes the use of the language used by 

the news in order to be able to identify the position of the subject, object and reader 

in the selected news. The results of this study found an element of blaming the rape 

victim on the choice of words in the title and in the news which position the victim as 

the reason for the perpetrator to commit the rape act. 

 

Keyword: Blaming the victim; Victim; Rape; SaraMills; Qualitative Research 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Saat ini, kasus kekerasan seksual kerap terjadi di Indonesia dan masih sulit untuk 

diselesaikan secara hukum. Dalam (Habiba Aditya Moejijat, 2018:21) menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penuntasan kasus kekerasan 

seksual, pihak yang berwenang memerlukan komponen berupa adanya saksi mata dan 

bukti. Padahal, kasus kekerasan seksual sering terjadi secara tersembunyi dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan di ruang publik. Menurut Laporan Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2020:1) jumlah korban 

dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebanyak 431,471 kasus 

yang terkumpul dari seluruh wilayah Indonesia.  

 

Gambar1.1 Kekerasan Seksual Tahun 2019 

Sumber : Catatan Akhir Tahun 2019 website komnas perempuan.go.id 
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Angka tersebut membuat khawatir pihak komnas perempuan dikarenakan 

angka tersebut menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 

348,466. Data tersebut di himpun dari 3 instansi terkait, yakni Pengadilan Agama 

berjumlah 392,610; Lembaga layanan Mitra Komnas Perempuan sebanyak 13,568 

kasus ; serta dari Unit Pelayanan Rujukan yang merupakan unit yang dimiliki oleh 

internal komnas perempuan yang mencatat kasus sebanyak 415 kasus.   

Pada tahun 2019, angka perkosaan dalam perkawinan (marital rape) cukup 

tinggi mencapai 195 kasus dimana pada tahun 2017 angka perkosaan dalam 

perkawinan sebanyak 172 kasus. Peningkatan pelaporan kasus perkosaan dalam 

perkawinan dari tahun lalu sebanyak 172 kasus menjadi 195 kasus yang dilaporkan 

patut menjadi perhatian. Keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan 

menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaaan hubungan seksual dalam 

perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian 

melaporkan kasus yang dialami anak perempuan (inses) dan marital rape kepada 

lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung 

menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga. 

Menurut Abdulsyani dalam (Ni Made Dwi Kristiani, 2014:58) menjelaskan 

terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama 

adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, 

umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah 
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hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari 

luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film. 

Perkosaan sendiri menurut Eko prasetyo dan Suparman dalam (Ni Made Dwi 

Kristiani, 2014:60) merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan 

kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, 

salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban 

berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual 

(perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor 

memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, 

kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut 

karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.  

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku.  

Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh 

pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi 

karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung 

kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya 

kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban. Selain itu dapat pula 

faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di 

sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang 

berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. 

Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah 



4 
 

 

satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat 

keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan 

yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan 

kekerasan seksual, yaitu perkosaan. 

Selain itu, William Ryan juga menggunakan istilah menyalahkan korban sendiri 

dalam bukunya pada tahun 1971 (Lestari, 2019:33). Ryan mengkritisi Iklan poster 

sebuah perusahaan farmasi besar pada saat itu. Iklan tersebut memberikan label akan 

kelalaian para ibu dalam menjaga balitanya karena dianggap tidak memberikan 

pengawasan terus-menerus. Para ibu dinilai bersalah karena tidak bisa mencegah 

balitanya memakan serpihan krayon. Ryan menjelaskan, iklan tersebut membebankan 

kesalahan pada para ibu atas kematian atau sakit parah yang menimpa anak-anak 

mereka akibat memakan krayon. Hal tersebut, menurut Ryan, merupakan distorsi 

realitas yang mengerikan. Menyalahkan para ibu atas kematian anaknya merupakan 

kedok bagi perusahaan farmasi seolah memiliki jiwa kemanusiaan dan berpihak pada 

publik. Selanjutnya, oleh Ryan, fenomena tersebut diterjemahkan sebagai blaming the 

victim. 

Selain itu, Dalam (Alfi & Halwati, 2019:53) Istilah menyalahkan korban sendiri 

juga dipakai oleh William Ryan yang dijelaskan dalam bukunya yang 

berjudul  Blaming the Victim sebagai ideologi yang digunakan untuk membenarkan 

rasisme dan ketidakadilan terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat saat 

membantah Daniel Patrick Moynihan pada tahun 1965 untuk Laporan Moynihan-



5 
 

 

nya.Intinya: tiga abad perlakuan buruk terjadi di tangan orang kulit putih yang 

menciptakan perbudakan Amerika, menciptakan kekisruhan yang berkepanjangan 

dalam struktur keluarga orang kulit hitam, yang mana disebabkan oleh tingginya 

angka kelahiran, tidak berperannya fungsi ayah, atau orang tua tunggal. 

Dijelaskan oleh Schoellkopf dalam (Lestari, 2019:27) Konsep blaming the 

victim kemudian diadopsi oleh para advokat untuk korban kriminal, khususnya kasus 

pemerkosaan. Konsep blaming the victim pada korban kejahatan seksual adalah 

menyatakan bahwa korban pemerkosan dianggap sebagai pendosa. Blaming the 

victim menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung 

jawab atas serangan yang menimpanya. Lebih lanjut, korban pemerkosaan yang 

diserang oleh orang yang dikenal cenderung disalahkan daripada perempuan yang 

diperkosa oleh orang yang tidak dikenal. 

Ryan menyatakan bahwa sebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan 

mitos. Roland Barthes dalam (Sri Wahyuningsih, 2014:31) menjelaskan bahwa mitos 

adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu 

kebenarannya. Menurut Roland Barthes, mitos berkaitan erat dengan sejarah dan 

bentukan masyarakat pada masanya, tetapi Barthes memandangnya sebagai bentuk 

pesan atau tuturan (menyesatkan) yang terus diyakini kebenarannya walau tidak dapat 

dibuktikan. Barthes menyebutkan, tuturan mitologis bukan saja berbentuk tuturan 

oral melainkan dapat pula berbentuk tulisan, fotografi, film, laporan ilmiah, olah raga, 

pertunjukan, bahkan iklan dan lukisan. 
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Salah satu kasus blaming victim yang sempat terjadi di Indonesia yaitu seorang 

remaja putri asal kota Jambi yang menjadi korban pemerkosaan oleh kakaknya 

sendiri.Namun dalam proses hukumnya, remaja putri ini malah divonis penjara oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian.pejabat Humas PN Muara Bulian 

mengatakan perbuatan si kakak dipicu oleh latar belakang sang kakak yang gemar 

menonton video porno, lalu menyetubuhi sang adiknya pada September 2017 hingga 

si adik hamil.  

 Istilah menyalahkan korban sendiri diungkapkan pertama kali oleh psikolog 

asal amerika serikat yaitu William Ryan yang dijelaskan dalam bukunya yang 

berjudul  Blaming the Victim sebagai ideologi yang digunakan untuk membenarkan 

rasisme dan ketidakadilan terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat saat 

membantah Daniel Patrick Moynihan pada tahun 1965 untuk Laporan Moynihan-

nya(Alfi & Halwati, 2019:25).Intinya: tiga abad perlakuan buruk terjadi di tangan 

orang kulit putih yang menciptakan perbudakan Amerika, menciptakan kekisruhan 

yang berkepanjangan dalam struktur keluarga orang kulit hitam, yang mana 

disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, tidak berperannya fungsi ayah, atau orang 

tua tunggal. 

Dalam perjalanannya,kasus rasial yang terjadi di Amerika Serikat juga turut di 

sebar luaskan oleh beberapa media massa yang saat itu dominan menguasai peta 

pemberitaan Negara tersebut, namun seiring berjalannya waktu pola pemberitaan 

mengalami perubahan, salah satunya lewat media tersebut sendiri, yang semula 
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berbasis cetak kemudia beralih menjadi elektronik/online. Perkembangan teknologi 

komunikasi juga turut menambah pesatnya arus pemberitaan masyarakat dunia yang 

telah bergerak dan beralih dari era tradisional, industrialisasi ke era informasi yang 

berujung pada hadirnya masyarakat informasi (information society). Rogers dalam 

(Ahmad, 2013:12) menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah sebuah 

masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang 

informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam 

kehidupan. 

Secara teoritis, terdapat dua pandangan utama terkait hubungan antara teknologi 

dan masyarakat, yaitu: Pertama, teknologi menentukan budaya masyarakat. 

Pandangan ini dikenal dengan istilah determinisme teknologi (technological 

determinism). Pandangan ini memfokuskan pada efek sosial yang ditimbulkannya 

setelah diaplikasikan. McLuhan (Ahmad, 2013:28) berpendapat di dalam pandangan 

ini terdapat tiga pokok pikiran yaitu: a) The Medium is the message yang 

menekankan bahwa hal yang paling pokok adalah teknologinya sendiri (medium) 

dibandingkan dengan isi (content) yang disampaikan; b) Technology as dominant 

social force, didalamnya dijelaskan bahwa teknologi merupakan kekuatan sosial 

dominan dalam masyarakat; c) Media drive culture, suatu pandangan yang 

menganggap bahwa teknologi dapat merefleksikan kultur dan peradaban sebuah 

masyarakat. 
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Selain itu, perlu pula pemahaman yang jelas terkait muatan (content) dari 

sebuah informasi yang disampaikan sejumlah media, khususnya media online. 

Karena tidak sedikit dari banjir informasi (overload of information) yang ada di 

tengah masyarakat memunculkan informasi yang memberdayakan, melainkan 

sebaliknya dapat memunculkan beragam informasi yang justru menyesatkan 

(disinformasi). 

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Berdasarkan jurnal ilmiah penelitian dalam (Ahmad, 2013:67),data APJII 

(Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) memperlihatkan kecenderungan yang 

semakin meningkat. Pada tahun 1996 terdapat 31.000 pelanggan dan 110.000 

pengguna; pada tahun 2000 pelanggan meningkat menjadi 400.000 pelanggan dengan 

pengguna diperkirakan mencapai 1,9 juta dan pada tahun 2004 jumlah pelanggan 1.3 

juta dengan pengguna diperkirakan mencapai 12 juta orang.  

Data terakhir APJII 2007 menunjukkan bahwa pengguna internet sampai Juni 

2007 sebanyak 25 juta orang dengan jumlah pelanggan sebanyak 7.5 juta orang. Dari 

jasa penggunaan internet itu, terbagi menjadi beberapa sub domain yang berbeda-

beda. Untuk sub domain ac.id (akademik) sampai bulan Maret 2001 mencapai 291; 

sub domain co.id (company) mencapai 6.115; sub domain mil.id (militer) sebanyak 6; 

net.id sebanyak 130; or.id (organisasi) sebanyak 1.571, sch.id (sekolah) sebanyak 

578, dan web.id sebanyak 34 (APJII, 2001). 
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Pemberitaan seputar blaming victim di media online saat ini tergolong banyak, 

mengingat kasus yang berkaitan dengan ketidakadilan dan manipulatif pun juga 

semakin membanjiri tema pemberitaan di berbagai media online saat ini. Pembuktian 

atas adanya unsur blaming victim dalam beberapa pemberitaan tergolong rumit, 

karena memerlukan analisa mendalam dan analisa karakter dari diksi yang dipakai 

dalam pemberitaan. 

Hal itu juga diperlukan sebuah analisis yang dapat digunakan untuk 

mengobservasi berita di surat kabar online okezone.com dengan sebuah teknik 

analisis yang bernama analisis wacana kritis (Discourse Critical Analitycs). 

Dijelaskan dalam (Fauzan, 2014:36) bahwa analisis wacana kritis merupakan sebuah 

upaya atau proses penguraian sebuah peristiwa untuk memberi penjelasan dari sebuah 

teks yang dalam hal ini merupakan realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh 

seseorang atau kelompok dominan yang cenderung mempunyai tujuan tertentu untuk 

memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks realitas sosial, 

harus disadari akan adanya suatu kepentingan yang melatar belakangi hal tersebut. 

Terdapat beberapa penelitian mengenai penempatan perempuan dalam beberapa 

kasus yang melibatkan sudut pandang penelitian sara mills. 

dalam jurnal Representasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada 

Rubrik “NAH INI DIA” Di Surat Kabar Pos Kota (Analisis Wacana Sara Mills) 

(Yunni Wulan Ndari, Sunarto, 2015) dijelaskan hasil dari jurnal penelitian ini 

menunjukkan bahwa munculnya korban KDRT harus melalui empat tahap yaitu : 
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yang pertama,pembentukan karakter lelaki dan perempuan dalam teks pemberitaan 

(character), konstruksi bagian tubuh perempuan (fragmentation), sudut pandang 

gender (focalization) serta bagaimana ideologi dominan yang ada di masyarakat 

tumbuh dalam perbedaan gender. Viktimisasi korban KDRT kerap di balut dengan 

bahasa dan ekpresi humor yang membuat hal tersebut menjadi sebuah hiburan bagi 

pembaca dan pembaca seolah dialihkan dari masalah serius, penyudutan korban 

KDRT, dan pilihan terakhir yaitu memanfaatkan konstruksi sosial budaya.  

Sedangkan mayoritas media menganut ideologi patriarki dominan yang melatar 

belakangi representasi korban KDRT. Fragmentasi sosial muncul dalam sebuah teks 

melalui penggambaran perempuan, bagian tubuh mereka ditampilkan dalam 

berdasarkan sudut pandang lelaki. Secara fragmentasi, bagian tubuh perempuan yang 

sering ditampilkan guna menjadi daya tarik pembaca khususnya laki-laki adalah 

bagian selangka, vagina, bokong serta payudara. Perempuan seolah dilihat sebagai 

objek seksualitas bagi laki-laki berdasarkan bagian-bagian tubuh tertentu yang 

dimilikinya. Alasan Bagian-bagian tubuh ini kerap ditampilkan karena dianggap 

membuat banyak lelaki tertarik dan berdasarkan hubungan antar teks selalu identik 

dengan perempuan. 

Merujuk pada dominannya kasus yang melibatkan perempuan sebagai 

korban,dan kesesuaian peneliti dalam objek penelitian,maka dari itu analisis wacana 

kritis dari model Sara Mills sangat mampu menelisik lebih kritis dikarenakan dalam 

penelitiannya, Sara Mills lebih memfokuskan pada bagaimana perempuan di 
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posisikan dalam sebuah peristiwa,sehingga dapat di mengerti bahwa teori Sara Mills 

tersebut lebih cenderung berpandangan dari sisi feminism dalam pemberitaan 

maupun peristiwa langsung. 

Pemberitaan media massa pun tidak lepas mengambil andil dalam 

penyebarluasan berita blaming victim tersebut,dan dalam hal ini salah satu portal 

berita online yaitu okezone.com dalam 2 tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2018 

sampai 2019 sedikitnya menampilkan topik pemberitaan yang bertemakan blaming 

victim yang berhubungan dengan kasus pemerkosaan sebanyak 4 kali. Situs media 

Okezone.com dipilih peneliti dikarenakan portal berita online tersebut menempati 

urutan 5 besar dari hasil survey website Alexa.com pada rentang periode tahun 2019 

dari total 10 sumber portal berita online yang dicantumkan. Dari tahun 2018 hingga 

2019,peneliti memilih 4 berita dari portal berita okezone.com yang menjadi materi 

penelitian,berikut ke empat berita tersebut : 

Tabel 1.1 Keterangan Berita 

1 Remaja di Riau 

Bunuh dan 

Perkosa ABG 

Karena Ditolak  

Berhubungan 

Intim 

 

21/Agustus/2019 YP (19) ditangkap 

Polres Siak, Riau, 

karena melakukan 

pemerkosaan dan 

pembunuhan secara 

sadis seorang 

perempuan ABG 

berinisial DS (14). 

Pelaku  YP 

mengaku 

membunuh DS 

karena hasrat 

seksual sudah 
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memuncak. 

2 Tolak 

Diperkosa,Ibu 

dan Anak di 

India Disiksa dan 

Digunduli 

 

28/Juni/2019 Dua orang telah 

ditahan di Negara 

Bagian Bihar, India 

setelah sekelompok 

orang mencukur 

kepala dua 

perempuan sebagai 

“hukuman” karena 

menolak diperkosa. 

Berdasarkan 

keterangan polisi 

kelompok itu, yang 

termasuk di 

antaranya seorang 

pejabat setempat, 

menyerang ibu dan 

anak di rumah 

mereka dengan 

tujuan melakukan 

perkosaan. Ketika 

para wanita itu 

melawan, para 

pelaku menyerang 

mereka, mencukur 

rambut mereka dan 

mengarak mereka 

di desa. 
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3 Sakit Hati 

Ditinggal 

Istri,Suami 

Kelainan Seks 

Perkosa Anak 

Kandung 

 

9/Agustus/2019 Roki Gesong (47) 

seorang ayah asal 

Kabupaten Luwu, 

Sulawesi Selatan, 

tega memperkosa 

anak kandungnya 

sendiri. 

Berdasarkan 

keterangan korban, 

pelaku mengiming-

imingi akan 

membelikan 

telepon seluler 

untuk putrinya. 

Korban sempat 

melaporkan 

perbuatan sang 

ayah kepada 

neneknya. Namun, 

neneknya tidak 

mempercayai 

pengaduan korban. 

 

 

4 Tergiur 

Kemolekan 

Tubuh Anak 

Kandung,Jumaidi 

Tega 

Memperkosanya 

 

6/November/2018 Tak kuat menahan 

nafsu melihat 

kemolekan tubuh 

anak kandungnya 

sendiri, Jumaidi 

(42) warga Desa 

Rejosari,Kecamatan 

Pamenang, 

Merangin, Jambi 

tega memperkosa 

AF (18) yang tak 

lain adalah anak 

kandungnya 

sendiri. 
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Dalam hal ini harus disadari pula bahwa di balik sebuah wacana terdapat 

sebuah makna dan citra yang ingin dimunculkan serta kepentingan yang sedang 

diperjuangkan.Dan oleh karena faktor tersebutlah yang menjadi fokus bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan garis besar hal-hal yang sudah di uraikan 

diatas,sehingga peneliti memilih judul penelitian yaitu Analisis Wacana Sara Mills 

Pemberitaan Blaming Victim Perempuan Korban Pemerkosaan Pada Okezone.com 

1.2 Fokus Penelitian 

Permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu 

Bagaimana pemberitaan blaming victim perempuan korban pemerkosaan dalam 

Okezone.com dengan menggunakan metode penelitian analisis wacana Sara Mills. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang di kemukakan di atas maka rumusan masalah yang 

dapat di ambil yaitu Bagaimana analisis Sara Mills dalam pemberitaan blaming 

victim perempuan korban pemerkosaan dalam Okezone.com 

1.4   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

        Untuk menganalisis penempatan posisi subjek-objek pemberitaan dan untuk 

mengetahui posisi pembaca dalam menggambarkan pemberitaan mengenai 

perempuan korban pemerkosaan yang berkaitan dengan blaming victim 

menggunakan metode analisis wacana Sara Mills. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi lanjutan bagi penelitian 

analisis wacana khususnya teori Sara Mills serta pemakaian tema blaming victim 

yang masih jarang digunakan dalam menganalisa suatu berita. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

       Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat peneliti di masa 

mendatang agar mau mendalami teori analisis wacana Sara Mills yang memfokuskan 

pada pemilihan kata yang membentuk karakter suatu pemberitaan. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1  Analisis Wacana Sara Mills 

Analisis wacana menekankan pertanyaan “bagaimana” dari pesan atau teks 

komunikasi. Melalui analisis wacana, tidak hanya dapat diketahui mengenai 

bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, 

frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat 

bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat 

makna yang tersembunyi dari suatu teks. 

Istilah wacana berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/vak yang artinya adalah 

berkata, berucap. Dilihat dari jenisnya, kata wac tersebut termasuk kata kerja yang 

bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami 

perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul sebagai akhiran memiliki 

makna “membendakan”. Sehingga, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan 

atau tuturan. Wacana juga berarti sebagai suatu penggunaan bahasa dalam 

komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Secara sederhana, wacana juga berarti 
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cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga 

menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. 

Sara Mills dikenal sebagai feminis yang menunjukkan analisisnya dengan 

menggambarkan relasi kekuasaan dengan ideologi. Jika di tinjau kembali dengan 

pendekatan Foucault, ditemukan suatu 27 pandangan yang menekankan pada aspek 

kekuasaan yang disalurkan melalui hubungan sosial, dengan memproduksi bentuk-

bentuk kategorisasi prilaku seperti baik dan buruk sebagai bentuk pengendalian 

perilaku. Sara Mills (Ningsih, 2018:33) melihat sebuah wacana pada bagaimana aktor 

ditampilkan dalam teks. Dalam artian siapa yang menjadi subyek dari penceritaan dan 

siapa yang menjadi obyek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan 

makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan.  

Terkait dengan posisi aktor dalam teks, maka yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana subyek-obyek menempatkan representasi sebagai bagian 

terpenting.Dengan demikian hal ini mengarah kepada bagaimana satu pihak, 

kelompok, orang, gagasan dan peristiwa direpresentasikan dengan teknik tertentu 

dalam wacana dan menghadirkan makna kepada publik.Pergulatan Sara Mills seputar 

teori wacana menjadikan wacana feminisme sebagai pusaran kajiannya, Sara Mills 

menerabas isu-isu perempuan seperti bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, 

gambar, foto serta dalam berita. Hal ini yang menjadi dasar sehingga pendekatan teori 

wacana Sara Mills dikenal pula dengan wacana persektif feminis. Selain memusatkan 
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perhatian pada aktor dalam teks, Sara Mills juga menyorot aspek pembaca dan 

penulis direpresentasikan.  

Keterkaitannya dengan wacana adalah bagaimana pembaca mengidentifikasi 

dan menempatkan dirinya dalam alur teks. Kondisi ini memengaruhi bagaimana teks 

akan dipahami dan menghasilkan suatu keadaan dimana ada pihak yang dianggap 

legitimit dan ilegitimit. Titik perhatian dari wacana yang berspektif feminis adalah 

menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan perempuan. Perempuan 

cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah dan marginal 

dibandingkan dengan laki-laki. Sara Mills ingin mengunjukkan bagaimana 

perempuan digambarkan dan dimarginalisasikan dalam teks berita, dan bagaimana 

bentuk dan pola permarginalan tersebut dilakukan.  

Representasi sangat erat kaitannya dengan bagaimana posisi-posisi aktor baik 

subjek, objek, penulis dan pembaca ditampilkan dalam teks. Istilah representasi itu 

sendiri menunjuk pada bagaimana seseorang, satu keompok, gagasan atau pendapat 

tertentu ditampilkan dalam teks. Representasi ini penting dalam dua hal. Pertama, 

apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana 

mestinya.  

Kata semestinya ini mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu 

ditampilkan dalam teks apa adanya ataukah diburukkan. Penggambaran yang tampil 

bisa jadi adalah penggambaran yang buruk dan cenderung memarjinalkan seseorang 

atau kelompok tertentu. Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan. Dengan 
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kata, kalimat, aksentuasi, dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok, atau 

gagasan tersebut ditampilkan dalam teks kepada khalayak. Oleh karena itu, persoalan 

utama dalam representasi adalah bagaimana realitas tersebut ditampilkan.  

Dalam beberapa penelitian, Analisis Wacana Kritis Sara Mills tidak selalu 

dijadikan sebagai metode, melainkan sebuah teori yang berpendapat bahwa peran 

aktor yang terlibat sebagai bentuk pengobjekan seseorang, sehingga dalam 

perkembangannya suatu pihak mempunyai posisi sebagai penafsir dan sementara 

pihak lain menjadi objek yang ditafsirkan secara umum. 

2.1.2 Pengertian Blaming Victim 

        Ungkapan tersebut pertama kali tercetus oleh psikolog William Ryan 

(Setyawati,2015:26) pada buku Blaming the Victim yang menjadikannya ideologi 

yang digunakan untuk membenarkan tindakan rasisme serta ketidakadilan terhadap 

orang kulit hitam di Amerika Serikat pada saat membantah Daniel Patrick Moynihan 

tahun 1965 untuk Laporan Moynihan-nya. Konsep blaming the victim sendiri berisi 

mengenai pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan sebuah kecacatan atau 

kesalahan pada korban. Dalam konsep Blaming The Victim,kerap ditemukan bahwa 

perempuan lah yang di posisikan sebagai korban,namundipersalahkan. Melalui kata-

kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan media, perempuan digambarkan 

sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya pemerkosaan.   Kriminalisasi korban 

perkosaan ini juga menjadi sebuah ciri kekhasan dari pelaku perkosaan guna 

memutarbalikkan fakta tindak pidana perkosaan. 
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Studi terdahulu mengenai blaming the victim pernah dilakukan oleh Laura 

Niemi dan Lianne Young (Lestari, 2019:53) berjudul “Blaming the Victim in the Case 

of Rape” yang menemukan model pemerkosaan dengan memetakan terjadinya 

serangan seksual dan pemerkosaan. Model tersebut menggambarkan bahwa sebab 

pemerkosaan yang dilakukan pelaku dan adanya kultur yang melihat bahwa korban 

patut disalahkan mewujudkan seorang korban pemerkosaan disalahkan. Penelitian 

tersebut dalam ranah kajian psikologi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian 

komunikasi yang fokus pada bahasa bias gender yang menunjukkan cara mengenali 

blaming the victim di media. Pada akhirnya penelitian ini akan memunculkan model 

untuk menganalisis berita blaming the victim di media massa, khususnya media 

online. Konsep blaming the victim yang digunakan dalam penelitian ini 

mendeskripsikan bahwa korban pemerkosaan disalahkan dan dituduh sebagai 

penyebab peristiwa traumatis yang menimpanya. Korban disalahkan karena dianggap 

pasif (pasrah dan menerima serta menikmati perlakukan seksual dari pemerkosa). 

Sedangkan penjahat dianggap tidak bersalah karena tidak mungkin bisa menahan 

hawa nafsu. Hawa nafsu, dalam pandangan masyarakat patriarki merupakan sesuatu 

yang dianggap tidak bisa dikontrol oleh manusia. 

Posisi korban yang disalahkan dalam sebuah peristiwa yang berkaitan dengan 

kekerasan seksual ataupun perkosaan nampaknya tidak disikapi secara adil dalam 

penegakan hukum maupun pemberitaan di media.Hal tersebut memang wajar 
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dijumpai mengingat produksi suatu teks turut dipengaruhi oleh kepentingan dan 

penegasan posisi si penulis berita tersebut di belakangnya.Tidak sedikit media cetak 

era 2000an awal selalu menitikberatkan identitas wanita dalam hal daya pikat 

pembaca. Seperti contohnya menjadikan wanita berpose sensual dengan tambahan 

kalimat yang seolah menawarkan sesuatu seperti nomor telepon,kontak sosial media 

bahkan bertemu langsung. Hal tersebut menguatkan pandangan wanita sebagai 

pemikat komersil yang berguna menarik minat pembaca untuk mengkonsumsi media 

tersebut. 

2.1.3  Korban Pemerkosaan 

Pengertian korban pemerkosaan dalam(Mahmudah, 2012;33) merupakan 

suatu tindak terjadinya  pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban 

tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak 

pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. 

Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa 

penjelasan mengenai korban. Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu 

kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat 

perlindungan secara social dan hukum(Andri Rivelino dalam Setyawati,2015:41) . 

Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat 

yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat 

pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita 

kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. 
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Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka sebaiknya dilihat kembali 

pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Menurut Idrus (Setyawati ,2015:24)Dalam 

peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian 

pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang 

untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan. Istilah korban pada saat itu merujuk pada 

pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, 

kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. 

Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi” menyebutkan 

kata korban mempunyai pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan 

karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain. 

   Penyematan kata korban dalam kasus pemerkosaan kerap dikaitkan dengan status 

gender yang lebih di sorot,yaitu korban yang dimaksud adalah perempuan.Perempuan 

kerap di identikan dengan korban dalam kasus kekerasan seksual maupun 

pemerkosaan karena perempuan kerap di posisikan sebagai objek pemerkosaan 

tersebut.Korban dalam kekerasan seksual ataupun pemerkosaan dikemas sebagai 

seseorang yang tidak berdaya dan terpaksa melakukan suatu perbuatan asusila yang 

tidak dikehendaki. 

Bila ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, 

Ezzat Abde Fattah dalam (Andreas Lanang,2015:57 )  menyebutkan beberapa 

tipologi korban, yaitu: 
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a) Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan 

dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;  

b)  Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter 

tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;  

c)  Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu 

kejahatan;  

d) Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki 

perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;  

e) False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri 

    Dalam RUU KUHP tindak pidana yang sedang disusun sejak tahun 1980-an, 

perkosaan didefinisikan sebagai "persetubuhan yang dilakukan di luar kehendak 

salah satu pihak". Tidak perlu adanya ancaman kekerasan atau kekerasan, tetapi 

cukup bahwa persetujuan tidak disetujui oleh salah satu pihak (secara psikis). Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa perkosaan tidak hanya dapat dilakukan pria terhadap 

wanita, tetapi juga dapat dilakukan wanita terhadap pria.  

     Namun, RUU KUHP ini masih tidak masuk dalam daftar prioritas pembahasan 

RUU tahun Anggaran 2004. Dalam RUU tersebut posisi pria pun termasuk di 

dalamnya yang merupakan korban pemerkosaan. Dalam kenyataannya,pria korban 

pemerkosaan dapat kita temukan di seluruh dunia,termasuk Indonesia. Korban 

pemerkosaan pria kerap terjadi kepada anak dibawah umur yang biasa di kategorikan 

sebagai sodomi. Definisi perkosaan dalam KUHP pasal 285 tergolong sempit. 
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Perkosaan menurut undang-undang adalah tindak persetubuhan berdasar ancaman 

atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. 

Artinya menurut KUHP pasal 285, pemerkosaan hanya sebatas tindakan 

pemaksaan penetrasi penis ke lubang vagina yang dilakukan pria kepada wanita. Di 

luar itu, tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Definisi ini juga mengencualikan 

kemungkinan pria dapat menjadi korban. Bentuk-bentuk pemerkosaan dapat 

dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan, siapa korbannya, dan tindakan 

spesifik apa yang terjadi dalam pemerkosaan tersebut. Beberapa jenis pemerkosaan 

mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain.Dari jenisnya,pemerkosaan 

terbagi atas 5 jenis,yaitu : 

a) Perkosaan pada orang difabel 

Pemerkosaan jenis ini dilakukan oleh orang sehat pada orang difabel, yaitu orang 

yang memiliki keterbatasan/kelainan fisik, perkembangan, intelektual, dan/atau 

mental. Orang difabel mungkin memiliki kemampuan yag terbatas atau tidak bisa 

mengungkapkan persetujuan mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Jenis 

perkosaan ini juga termasuk tindak perkosaan terhadap orang-orang yang sehat tapi 

tidak sadarkan diri. Misalnya saat korban tidur, pingsan, atau koma. Termasuk juga 

dalam keadaan setengah sadar, misalnya saat mabuk akibat pengaruh obat (efek 

samping obat legal, narkotika, atau obat bius yang sengaja dimasukkan) atau 

minuman beralkohol. 
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b) Perkosaan oleh anggota keluarga 

Tindak pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku dan korban sama-sama memiliki 

hubungan sedarah atau disebut dengan perkosaan inses. Perkosaan inses bisa terjadi 

dalam keluarga inti atau keluarga besar. Misalnya antara ayah dan anak, kakak dan 

adik, paman/bibi dan keponakan laki-laki atau perempuan (keluarga besar), atau antar 

saudara sepupu.Menurut CATAHU Komnas Perempuan, ayah, kakak, dan paman 

kandung termasuk tiga pelaku kekerasan seksual dalam keluarga yang terbanyak. 

Meski begitu, inses juga termasuk perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga 

tiri.Pada kebanyakan kasus, tindak perkosaan dalam keluarga melibatkan anak di 

bawah umur. 

c) Pemerkosaan dalam hubungan (Rape partner) 

   Jenis perkosaan ini terjadi di antara dua individu yang sedang menjalin hubungan 

asmara, termasuk dalam pacaran atau dalam rumah tangga. Perkosaan dalam pacaran 

tidak diatur secara spesifik oleh hukum Indonesia. Namun, perkosaan dalam 

perkawinan diatur oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004 

pasal 8 (a) serta Pasal 66.Pemaksaan penetrasi dengan cara apa pun tetap tergolong 

perkosaan, terlepas apakah korban pernah berhubungan seks dengan pemerkosa 

sebelumnya atau tidak. 

d) Perkosaan pada anak dibawah umur  (Statutory Rape) 

Statutory rape adalah tindak perkosaan oleh orang dewasa pada anak yang belum 

genap berusia 18 tahun. Ini juga bisa termasuk hubungan seksual antar sesama anak 
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yang masih di bawah umur. Di Indonesia, perkosaan dan/atau kekerasan seksual pada 

anak diatur oleh UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 76D. 

e) Perkosaan kerabat 

    Selama ini kita mungkin menganggap bahwa perkosaan hanya bisa terjadi antara 

orang asing. Misalnya saat dicegat tengah malam oleh oknum tak dikenal.Namun, 

tindak perkosaan sangat mungkin terjadi di antara dua orang yang sudah saling kenal. 

Tak peduli baru kenal sebentar atau sudah lama. Misalnya teman sepermainan, teman 

sekolah, tetangga, teman kantor, dan lainnya. Dua dari tiga kasus perkosaan 

dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh korban. 

    Setelah mengalami perkosaan, respon yang pertama kali di rasakan mungkin 

adalah panik, takut, malu, atau syok. Mungkin juga merasa enggan untuk segera 

melapor ke pihak berwajib. Setelah mengalami trauma hebat, seseorang biasanya 

butuh waktu untuk menerima kenyataan dan mau menceritakan apa yang telah 

dialami. Mungkin akan terasa menakutkan untuk mencoba terbuka dengan orang lain 

mengenai peristiwa tersebut. Akan tetapi, penting untuk tetap mempertimbangkan 

mendapatkan bantuan medis secepatnya. Jika memungkinkan, segera datangi UGD 

rumah sakit terdekat. Dokter akan melakukan serangkaian tes dan pengobatan untuk 

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular seksual atau risiko kehamilan. 

   Banyak kasus perkosaan yang berujung pada aksi damai dari kedua belah 

pihak,dengan bentuk pertanggung jawaban menikahi satu sama lain masih dirasa 

banyak orang menjadi jalan keluar yang terbaik. Padahal tidak semua tindak 
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perkosaan di dasari dengan keinginan utamanya untuk dinikahkan. Mayoritas 

perkosaan terjadi karena adanya paksaan dari satu pihak yang mendominasi 

korbannya secara seksual. Pentingnya pengawalan hukum dan edukasi masyarakat 

perihal kasus perkosaan agar tidak selalu di selesaikan dengan pernikahan dirasa 

sangat penting guna tidak adanya rasa tertekan dari pihak korban yang dalam hal ini 

adalah pihak perempuan. 

 

2.1.4  Okezonenews.com 

    Okezone.com adalah portal online berita dan hiburan berbahasa Indonesia. Resmi 

diluncurkan pada 1 Maret 2007. Portal online ini dimiliki oleh PT Media Nusantara 

Citra (MNC), perusahaan yang juga mengelola beberapa bisnis media lain seperti 

RCTI,MNC tv,Inews,GTV. Media cetak (Koran Sindo, Tabloid Genie, Tabloid Mom 

& Kiddie, majalah HighEnd, dan Sindo Weekly).  

    Pada Oktober 2008, situs ini menempati peringkat ke-28 situs web terpopuler di 

Indonesia menurut Alexa.com. Okezone memberitakan hal-hal umum seperti: politik, 

peristiwa, internasional, ekonomi, lifestyle, selebriti, sports, bola, auto, teknologi, dan 

lainya. Okezone memiliki prosedur pelaporan paling lambat 20 menit s/d 1 jam dari 

lokasi kejadian.  

     Dengan kedisplinan dan aktualnya informasi dalam situs berita online 

ini,membuat peringkat okezone.com dalam situs web terpopuler di Indonesia 

meningkat drastis. Terhitung per Desember 2019, Okezone.com menempati peringkat 
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pertama dalam situs ini. Dalam capaiannya,terdapat beberapa indikator survey yang 

ditunjukan. 

    Dalam Daily time on site,ditemukan bahwa rata-rata pengunjung situs 

okezone.com menghabiskan 5 menit 6 detik untuk menetap di situs tersebut. Untuk 

kolom pageviews per visitor sendiri menunjukan bahwa rata-rata pengunjung 

mengunjungi 4,39 halaman dalam sekali kunjungannya. 

Sedangkan untuk percentage of traffic from search yang merupakan 

persentase kunjungan yang di dapat oleh okezone melalui mesin pencari situs 

mendapat persentase sebesar 11,30%. Dan untuk laman yang terhubung dengan 

okezone di periode 2019 tersebut mencapai 17,613 laman.Dari data tersebut 

menunjukan bahwa kemungkinan masyarakat mengkonsumsi berita melalui situs 

okezone.com sangatlah tinggi. 

   Dengan demikian,berita yang ditampilkan oleh okezone.com mampu diserap oleh 

mayoritas masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 2019. Hal tersebut turut 

menambah tingkat keterpengaruhan media bagi pembaca atas berita yang bersumber 

dari konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Tingginya angka minat masyarakat 

untuk mengkonsumsi pemberitaan dari portal berita Okezone.com tersebutlah yang 

membuat perusahaan ini melebarkan sayap di ranah sosial media. Media sosial 

memiliki definisi sebagai media online, dimana para penggunanya (user) melalui 

aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten 

berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang virtual yang disokong oleh 
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teknologi multimedia yang kian canggih. Media sosial menjadi salah satu cara yang 

dianggap cukup praktis dan tidak membutuhkan banyak biaya serta dapat 

menjangkau konsumen secara luas(Purwanti, 2018:1). 

2.2   Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Rizqiyatul Kamilah. (2017). Konstruksi Citra Perempuan Dalam Program 

Talkshow “Curahan Hati Perempuan” Di Trans TV Berdasarkan Kajian 

Analisis Wacana Kritis Sara Mills. e-journal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Undiksha Vol.7 No.2 P-ISSN : 2614-4743 , E-ISSN : 2614-

2007  (2017). 

 

    Konsep wacana (bahasa) yang digunakan akan memengaruhi pola pandang 

manusia dalam upaya merepresentasikan realitas-realitas sosial dalam masyarakat. 

Dengan kata lain, representasi terhadap realitas-realitas sosial di masyarakat dibentuk 

melalui konstruksi sosial. Keberadaan media massa yang mampu menjadi kontrol 

kendali pola pikir masyarakat akan berdampak pada konstruksi masyarakat dalam 

menanggapi sebuah permasalahan. Representasi serta konstruksi citra perempuan 

dirasa cukup penting dibedah untuk mengetahui sudut pandang serta keberpihakan 

media massa, khususnya dalam media televisi. Tujuan lainnya adalah untuk 

memberikan pemaknaan terhadap hal yang sebenarnya menjadi kecenderungan 

permasalahan yang dibahas. Metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis isi/teks, Prosedur yang dilakukan dalam menganalisis data 

dalam penelitian ini akan melalui tiga tahap yaitu meliputi: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil temuan penelitian dan 

pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, representasi perempuan 
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menempati perempuan dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai subjek serta objek. 

Meskipun demikian, kedudukan perempuan dominan menempati posisi objek. Posisi 

objek membuat kedudukan perempuan termarjinalkan. Keberadaan perempuan 

ditampilkan oleh orang lain sehingga perempuan tidak memiliki kesempatan untuk 

menampilkan dirinya sendiri dengan konstruksi positif. Pendengar dalam program 

tersebut diposisikan berada pada pihak pencerita atu sumber informasi. Pembaca 

digiring pada pemikiran sesuai dengan pendapat subjektif dalam wacana. Kedua, 

konstruksi citra perempuan lebih banyak ditampilkan secara negatif.Kondisi ini 

merupakan imbas dari kedudukan perempuan sebagai objek yang termarjinalkan. 

Konstruksi citra negatif direpresentasikan melalui wacana-wacana yang disampaikan 

baik oleh moderator maupun oleh panelis dalam bentuk tanggapan, kritik, 

penggunaan dalil serta prespektif psikologis sebagai bentuk pengukuhan wacana. 

 

2.2.2  Fidelis Takim Otu1,Antor Odu Ndep,Joseph A. Omang; Kenneth 

Onyejose and Offiong Dominic(2020) The Underlying Determinants of 

Substance Use and Abuse: Beyond Victim-Blaming to a Look at the Social 

and Environmental-Level Determinants.International Journal of Innovative 

Science and Research Technology Volume. 5,No. 3 ISSN No:-2456-

2165(2020)  

 

    Menyalahkan korban mengacu pada kecenderungan untuk menempatkan tanggung 

jawab atas perilaku kesehatan atau status kesehatan di sikap individu,perilaku,dan 

pilihan gaya hidup. Pendekatan menyalahkan korban bertentangan dengan data dan 

informasi yang tersedia secara ilmiah dari kesehatan maysrakat dan penelitian ilmu 



31 
 

 

social yang menghubungkan perilaku kesehatan dan status kesehatan kosntelasi 

beberapa faktor seperti faktor social,ekonomi,budaya,kelembagaan,tingkat 

lingkungan maupun faktor yang ada diluar individual.Dalam penelitian 

ini,menggunakan metode penelitian  penggunaan dan penyalahgunaan substansi 

dalam menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi seorang individu memakai 

obat obatan terlarang.Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa penggunaan dan 

penyalahgunaan zat disebabkan oleh beberapa faktor yang bekerja bersamaan dan 

menyentuh aspek secara keseluruhan seperti genetik,perilaku,social,budaya dan 

bahkan faktor lingkungan. 

 

2.2.3    Dede Mahmudah (2012). Representasi Perempuan Pada Teks Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Analisis Wacana Feminis Sara Mills Pada Teks 

Rubrik “Nah Ini Dia” di Harian Pos Kota) Jurnal Studi Komunikasi dan 

Media ISSN: 2407-6015 Vol.16 No.2 (2012)  

 

Kekerasan  terhadap  perempuan  terjadi  di  mana-mana.  Pada  umumnya  

terjadi  dalam  dua  bentuk. Bentuk  yang  pertama,  kekerasan  di  rumah,  biasanya  

terjadi  dalam  bentuk  kekerasan  fisik  oleh suami  terhadap  istrinya,  dan  yang  

kedua  kekerasan  di  lingkungan  sosial,  yang  terjadi  dalam  bentuk perlakuan 

diskriminatif terhadap kaum perempuan untuk menjalankan fungsi sosialnya. Tujuan    

dari    penelitian    ini    adalah    untuk    mengidentifikasi    bagaimana    perempuan 

direpresentasikan  pada  teks  pemberitaan  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  

rumah  tangga    dalam teks  rubrik  “Nah  Ini  Dia”  di  harian  Pos  Kota. Metode 
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penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode Sara mills, 

yang lebih  melihat  pada  bagaimana  posisi-posisi  aktor  ditampilkan  dalam  teks.  

Hal  ini  dalam  arti,  siapa yang  menjadi  subjek  penceritaan  dan  siapa  yang  

menjadi  objek  penceritaan  akan  menentukan bagaimana  struktur  teks  dan  

bagaimana  makna  diperlakukan  dalam  teks  secara  keseluruhan.  Selain posisi-

posisi  aktor  dalam  teks,  Sara  Mills  juga  memusatkan  perhatian  pada  bagaimana  

pembaca  dan penulis  ditampilkan  dalam  teks.Hasil penelitian ini berpendapat 

bahwa Pada  teks  yang  diangkat  dalam  artikel  Nah  Ini  dia, perempuan  cenderung  

ditampilkan sebagai   pihak   yang   menjadi   pemicu   KDRT,   karena   dianggap   

melakukan   perselingkuhan   atau menghalang-halangi suaminya yang sedang 

berselingkuh. Akhirnya sang suami merasa bahwa istrinya tersebut  harus  diberikan  

pelajaran  agar  sang  suami tidak  kehilangan  kekuasaannya  dalam  rumah tangga  

dan  mengendalikan  istrinya. 

2.2.4     Errika Dwi Setya Watie(2016). Representasi Wanita Dalam Media Massa 

Masa Kini. Jurnal The Messengers P-ISSN: 2086-1559,E-ISSN : 2527-

2810 Vol.2, No.2 (2016) 

 

     Representasi wanita di media, banyak dijadikan acuan masyarakat umum, 

audience media, untuk “melihat” wanita. Bagaimana media menampilkan sosok 

wanita sering kali menjadi acuan dan contoh yang digunakan untuk menilai wanita 

pada umumnya. Bukan hanya mereka yang berlainan gender terhadap wanita, tetapi 

juga wanita melihat diri mereka sendiri dan melihat sesama wanita lainnya.Tujuan 

penelitian ini adalah mencoba mengurai bagaimana representasi perempuan di media 
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masa kini, tentunya media yang beredar di Indonesia. Tentu saja representasi wanita 

dalam media di Indonesia tersebut akan mampu mewakili representasi wanita 

Indonesia di media masa kini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi, Analisa isi atau content analisys penting karena merupakan alat bagi para 

peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses kognitif 

individual berjalan dan pengaruh yang berjalan terkait dengan karakteristik pesan 

yang disampaikan.  

Hasil dari penelitian ini memberi gambaran perempuan dalam hubungannnya 

dengan berbagai masalah yang masuk ke dalam media informasi, nampak tradisional, 

negatif, tidak merefleksi perubahan-perubahan masyarakat berikut keberagaman 

kelompoknya secara jujur dan tidak mendorong munculnya berbagai kemungkinan 

perubahan di masa depan. Dari tampilan yang ada, tak jarang awak redaksi media 

komersil tidak enggan menampilkan hal-hal yang berlawanan dengan gerakan 

perempuan di masyarakat yang menuntut adanya perlakuan yang adil dalam aktivitas 

inteltualnya. Kondisi ini seolah makin memperkuat dorongan perempuan untuk tetap 

dalam tampilan perempuan di masa lalu yang sarat dengan keterbelakangan sosial 

politik dan budaya. 

2.2.5   Eggy Fajar Andalas dan Arti Prihatini(2018) Representasi  Perempuan  

dalam Tulisan dan Gambar Bak  Belakang Truk: Analisis Wacana  Kritis  

Multimodal Terhadap  Bahasa  Seksis.Satwika( Kajian Ilmu Budaya Dan 

Perubahan Sosial) PISSN 2580-8567 ESSN 2580-4431 Volume.2 , No.1( 

2018) 
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Beragam  media  digunakan sebagai  alat  untuk  merefleksikan  

ide,pandangan,   atau  kepent ingan  melalui komunikasi visual karena di dalamnya 

dapat diwakilkan  tanda  yang  menyimpan  pesan-pesan tertentu, seperti film, iklan, 

foto, majalah,dan  bahkan  gambar  di  belakang bak  truk. perempuan “dituliskan”  

melalui pembentukan stereotip dan mitos bahwa ia adalah suatu tanda yang 

dipertukarkan; begitulah akhirnya perempuan berfungsi dalam bentuk bentuk budaya 

dominan, karena itu dalam bidang seni dan juga dalam teks film, representasi 

perempuan terutama bukanlah suatu tema atau persoalan sosiologis, seperti sering 

dipikirkan, melainkan sebuah tanda yang sedang dikomunikasikan.  

Penelitian ini juga menggunakan teori analisis wacana kritis pada bahasa 

seksis Sara Mills untuk menelaah representasi perempuan dari sisi kebahasaannya. 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan peneliti 

menggunakan metode ini sesuai dengan pendapat Lofland, yang menyebutkan 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bahasa seksis yang ditemukan terdiri atas delapan wujud 

penggambaran perempuan, yaitu (1) evaluasi negatif, (2) sebagai pengikut dan 

tergantung pada laki-laki, (3) lemah dan tidak berkompeten, (4) sebagai  objek tak 

bernyawa, (5) sebagai barang kepemilikan, (6) dinilai dari penampilannya saja, (7) 

korban perlakuan tidak pantas dan penganiayaan, (8) berbahasa vulgar dengan 
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perempuan, dan (9) presentasi negatif terhadap perempuan. Pada sembilan tipe itu, 

perempuan diasosiasikan dalam tiga hal secara negatif, yaitu uang, seks,dan cinta.  

 

 

2.2.6          Anna Puji Lestari((2019). Blaming The Victim : Alienasi Gender 

Dalam Media Online (Jurnal Ilmu Dakwah) Vol.39,No.2 ISSN :1693-

8054 (p) 2581-236(2019) 

 

Di    Jawa    Tengah,    kekerasan    seksual    yang    terjadi    didominasi    

oleh pemerkosaan,  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan Legal  Resources  

Center untuk  Keadilan  Gender  dan  Hak  Asasi  Manusia  (LRC-KJHAM).  Hasil  

penelitian menunjukkan   bahwa   pada   2016,   kekerasan   terhadap   perempuan   

jumlahnya mencapai  871  kasus  yang tersebar  di  35  Kabupaten/Kota  di  Jateng  

dengan  kasus pemerkosaan  sebanyak  144  atau  29,3  persen.  Pelakunya biasanya  

adalah  orang terdekat yang kenal dengan korban.  

Penelitian ini fokus mengenai berita berita Suaramerdeka.com yang 

mengandung  unsur Blaming  the  Victim Dilakukan  analisis  pada  5  berita  

kekerasan seksual yang memiliki derajat Blaming the Victim yang dinilai paling 

tinggi menurut penulis  selama  periode  Januari  2016 Desember  2017. Tahapan  

penelitian  ini dimulai  dengan  pengumpulan  bahan  berupa teks  berita  kekerasan  

seksual  di Suaramerdeka.com untuk  kemudian  dianalisis  dengan  metode  Framing  

Entman. Analisis    framing    Entman    dimaksudkan    untuk    menunjukkan    

adanya praktik penulisan berita blaming the victim. Hasil dari  penelitian  ini  
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menjabarkan bahwa terjadinya Blaming the Victim berita  media,  yakni  

dimunculkannya  konsep  Alienasi  Gender. Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  

lima  teks  berita  asusila  di Suaramerdeka.com diketahui bahwa berita blaming the 

victim terjadi karena korban kekerasan seksual tidak dihadirkan sebagai  narasumber  

berita  (Alienasi  Gender).  Jikalau  korban  tidak mau  diwawancarai,  pada  

prinsipnya,  untuk  mencapai  keberimbangan  berita  (cover both  side),  seharusnya  

dicari  narasumber  lain  semisal  keluarga  korban  atau  KPAI atau  Komnas  

Perempuan  sebagai  pihak  yang  mengerti  betul cara membela  korban kekerasan 

seksual. 

2.2.7    Vera Nurkaolin, Idola Perdini Putri (2019). Analisis Wacana Perempuan 

Dalam Film Kartini Karya Hanung Bramantyo Analisis Wacana Kritis 

Sara Mill.TelkomUniversityLibraryVol.6 , No.1 ISSN : 2355-93572019  

 

Dalam dunia perfilman, isi dari film tidak pernah lepas dari isu politik, ekonomi, 

maupun sosial maupun tema perempuan atau yang sering disebut sebagi feminisme. 

Salah satu yang banyak yang mengangkat dalam dunia perfilm mengenai tema 

perempuan. Perempuan dalam sebuah film sering digambarkan sebagai sosok yang 

dimarginalkan, lemah, tertindas secara fisik maupun psikis, dan penggambaran 

perempuan yang buruk lainya. Salah satu film yang mengangkat tema perempuan 

atau isu feminisme adalah film Kartini. Film Kartini karya buatan Hanung Bramantyo 

ini merupakan film biografi yang mengangkat tokoh perjuangan emansipasi wanita 

Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti film Kartini karena 

dalam film ini bagaimana Kartini memperjuangakan hak kaum perempuan dalam 
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bidang politik, budaya, ruang pribadi dan ruang publik. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis wacana kritis Sara Mills dan 

paradigma kritis.  

Untuk mengungkapkan makna tersembunyi mengenai penggambaran perempuan 

dalam perspektif feminisme yang terdapat dalam film Kartini. Hasil dari penelitian ini 

adalah menujukan bahwa bagaimana hidup di lingkungan yang tidak mendukung 

seorang perempuan untuk maju. Film Kartini ini adalah film yang mengangkat 

mengenai pengambaran perempuan Jawa pada masa itu. Dimana perempuan Jawa 

digambarkan dalam film Kartini ini memperlihatkan bagaimana perempuan Jawa 

tidak mendapatkan hak untuk meneluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan 

kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dimana kaum perempuan pada 

masa itu dimarginalkan, akibat dari budaya yang melekat. Karena akibat dalam 

masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa kaum perempuan hanyalah bertugas 

dalam ranah domestik dan dimana mereka tidak mendapatkan kebebasan. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

 

 

                                                    Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini bermaksud untuk 

memahami,mengungkap,serta menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena yang 

ada di lapangan kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif berdasarkan 

data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti (Melinda Rismawati, 2018:95) 

     Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berupaya memecahkan 

masalah atau menjawab berbagai pertanyaan dari masalah yang sedang dihadapi 

tersebut pada masa sekarang.Sedangkan pendekatan kualitatif diasumsikan sebagai 

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari 

perspektif para partisipan melalui pelibatan ke dalam kehidupan aktor-aktor yang 

terlibat. Dimana akan dijabarkan penjelasan posisi pihak yang terlibat dalam suatu 

pemberitaan yang dalam hal ini merupakan penulis, pelaku serta pembaca dengan 

memakai metode analisis wacana kritis Sara Mills. 
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Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah karena 

dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan berupa kata & gambar bukan berupa 

angka-angka (Moleong:2014). Semua Data yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi acuan terhadap materi yang di teliti. Dengan demikian laporan penelitian 

akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. 

Data yang diambil berasal dari naskah berita dan hasil observasi. 

3.2 Obyek Penelitian 

    Obyek dalam penelitian ini adalah berita yang terdapat di portal berita online 

okezone.com dan memiliki rentang waktu dari 22 Desember 2018 sampai 21 Agustus 

2019. Berita yang di pilih merupakan berita yang terdapat unsur pemerkosaan di 

dalamnya dan memiliki sudut pandang blaming victim. 

3.3. Subyek Penelitian 

  Subjek penelitian, memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek 

penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena 

pada subjek penelitian itulah, data tentang variabel penelitian yang akan diamati. 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian kualitatif disini adalah berita dari portal berita 

online Okezone.com yang terdiri atas 4 berita dengan judul :  

1. Remaja di Riau Bunuh dan Perkosa ABG Karena Ditolak  Berhubungan Intim 

2. Tolak Diperkosa,Ibu dan Anak di India Disiksa dan Digunduli 

3. Sakit Hati Ditinggal Istri,Suami Kelainan Seks Perkosa Anak Kandung 
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4. Tergiur Kemolekan Tubuh Anak Kandung,Jumaidi Tega Memperkosanya 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Studi Pustaka 

 Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan 

topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh 

dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-

sumber lain.Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan 

konkret perihal menganalisis representasi pemberitaan yang mengandung unsur 

blaming victim kepada perempuan korban pemerkosaan dalam Okezone.com 

3.4.2 Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dokumentasi yaitu 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dan juga foto. Dokumentasi biasa 

di pilih dikarenakan efisien secara praktek yang berupa biaya,waktu dan tenaga yang 

relative lebih singkat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi dengan 

mengumpulkan naskah berita terkait. 

3.5 Metode Analisis 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis wacana yang 

dikembangkan oleh Sara Mills. Sara Mills banyak menulis mengenai teori wacana. 

Akan tetapi, titik perhatiannya terutama pada wacana mengenai feminisme: 
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bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, ataupun 

dalam berita (Teti, 2017:51). Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Sara Mills 

sering juga disebut sebagai perspektif feminis. 

Gagasan dari Sara Mills agak berbeda dengan model critical linguistics 

memusatkan perhatian pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam 

pemaknaan khalayak, Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor 

ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek 

penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana 

struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. 

Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada 

bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks.  

 (Uljannah, 2017:22) Sara Mills memiliki kerangka analisa,yaitu : 

1. Posisi Subjek-objek 

Pemosisian ini melihat bagaimana peristiwa dari kacamata siapa peristiwa itu 

dilihat. Siapa yang di posisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi 

objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial 

mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya atau 

kehadirannya. Gagasannya ditampilkan oleh kelompok orang lain. 

2. Posisi Pembaca 

 Posisi pembaca ditampilkan penulis dalam teks. Bagaimana pembaca 

memposisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan kepada kelompok manakah 
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pembaca mengidentifikasi dirinya. Strategi tersebut berkaitan dengan pertanyaan 

bagaimanakah pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam cerita. 

Pemosisian tersebut pada dasarnya membuat salah satu kelompok ditinggikan dan 

kelompok lain di marjinalkan atau ditampilkan secara buruk. Menurut Sara Mills, 

mereka yang sering termajinalkan dalam hal ini salah satunya adalah perempuan. 

Dalam berita maupun tayangan televisi banyak terlihat hal-hal yang menggambarkan 

perempuan tidak sebagaimana mestinya. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, Mills membagi proses pembacaan kedalam dua 

hal,yaitu pembacaan dominan atas suatu teks dan penafsiran teks yang ingin dilihat 

adalah apakah teks tersebut cenderung ditujukan untuk pembaca laki-laki atau 

perempuan. Sedangkan untuk menafsirkan sebuah teks, baik laki-laki maupun 

perempuan bebas menafsirkan apa yang ditampilkan dalam teks tersebut. 

3.6 Uji Kredibilitas Data 

3.6.1 Uji Credibility  

Tjutju Soendari menjelaskan ada beberapa cara untuk menguji kredibilitas data 

diantaranya dengan melakukan, peningkatan  ketekunan dalam penelitian, berdiskusi 

dengan rekan/sahabat, menggunakan bahan referensi, dan triangulasi data (Soendari, 

2012:47). Dari ke empat cara tersebut, peneliti menggunakan pengkajian bahan 

referensi. 

Pengkajian bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini dapat 
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berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik, sehingga menjadi dapat dipercaya. 

Peneliti mencari bukti atau bahan referensi untuk mendukung hasil penelitian. 

Misalnya data diperoleh dengan observasi dari konten video tersebut.Sedangkan 

untuk langkah pengujian lain yang di pilih peneliti yaitu dengan berdiskusi dengan 

rekan/sahabat dipilih sebagai opini penguat dari sudut pandang pembaca berita yang 

dipilih guna menentukan hasil dari posisi pembaca teks berita tersebut. 

 

3.6.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No 
Proses Kegiatan 

Penelitian 
  Waktu Penelitian 

  
Mar 

2020 

Apr 

2020 

Mei 

2020 

Jun 

2020 

Ags 

2020 

Sep

202 

Okt  

2020 

Nov

2020 

Des   

2020 

Jan 

2021 

Feb 

2021 

Mar 

2021 

1 Klinik Proposal √                       

2 Revisi Proposal √                       

3 Penggalian Data   √                     

4 Penyusunan Data     √ √                 

5 Analisis Data     √ √   √ √ √ √       

6 Simpulan Akhir                   √ √   

7 Pengumpulan Skripsi         √             √ 

 

 

 

 


