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Perbedaan pembagian majalah berdaoarkan segmen khalayak yanS 
berbeda, lfIembedakan pula .lsi liputan inforll1l'.tsinya. Hajalah warlita 
diasumsikan selama ini lebih banyak meng-ekspos aktivitas wanita 
sebagai pors} isi keredaksionalannya. SehinSga majalah wanita 
\'f;fUtiPll menjadi media yans dapat mengangkat ha1"'kat dan martabat 
wanita, Dengan demikian majalah l4anita diharspkan telsh memiliki 
wawasan jender dalam seluruh lsi infQrmasinya, Berbeda halnyu 
dengan majalah pria yang diasomsikan dalam mengekspos sosok 
wanita yang diprofilkan hanya mengenai penampilan fisik wanita 
yang bersangkutan. 

Untllk itulah penelitian ir,i dilukukun dengan tujuan mengeta
hui kecenderungan isi dan gaya pengungkapan ten tang keberadaan 
sosok wanita yang menjadi p.rofil da.lam majalah wanita dan majalah 
pria ditinjau da~i perspektlf jender. 

Permasalahan yang diajukan adalah (1) Bagaimanakah kecende
rungan isi dan pengungkapan keberadaan wanita dalam majalah 
wBnita dana majalah pria ditinjau dari perspektif jender? (2) 
Apakah terdapat perbedaan penyaj ian dalall"i menokohkan/memprofi lkan 
Hanita --dari asp&k-aspek yf"tng ditonjolkan·4 antara :rnajalah 
wanita dengan majalah pria. 

-

Penelitian ini menggunakan metooe analisis isi~ yakni teknik 
penelitian yang dipergunakan untuk melihat kecenderungan lsi 
pesan dalam m.edia massa, hal ini adalah majalah pria dan majalah 
wanita. Sampel yang dipilih untut;; mewakili majalah wanita adalah 

" majalah Femina) dengan l"ubl'ik "Pl"ofil"-nya. Sedangks.n sampel 
;;' untuk tnajalah pria yang dipake.i adalah majalah Matra, deng~i.n 
',' ruhrik "Kencan"" 0umlah samp:;l dalam p-enelitian irti) l'Il8.sing

I\H~sing 12 edisi torbi.tan selarna pertc:n,gah!lrl 1994 sampai dengan 
pertengahan 1995. 

Has-tl penelitian iBi w".-nllnji.lkkan bahw8. dnri sisi reportar:;p 
BtaD isi pel1p1Jb,n mojl';'\ltth rJ~i:) Ija!"! ma.ialab wa.nita memperlihatk~H\ 
grnr,baran yang- hflmpir z;am.fi po;::]::;. tekanan peliputannya. Artinya 
keduanys seb-enarnya ssma-SRmf< mengungkap ltehidupan t-lani tt'l yang 
berhasil di sekttn' publik. Hamp'ir Demua wanita yang diprofilkan 
adalan wanita yang sktif bekerja dan berkarir di luar rumah. 
thmya saja psrbedaan dari lSl:'gi U13,Ean redaksionalnya yang herbe
\fa. H&jalah Femina mernpunYfd. porsi yang samn. dalam mengula!';'l 
HftJ,;ita dart sisi .1ingkup mass13h yaitl.t 1 ingkup publiknya. dan 
lingkllp dil'llensiny<y. Lingkup dimf:!nsi yang banynk diu las dari sisi 
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wanita adalah ekonomi. Sedangkan ll'lajalah Matra. lebih banyak 
mengulas sisi dimens1 yaitu aktivitas sampiugan wan ita ketimbang 
pekerjaan dan jabatan/posisinya di dunia kerja l te~utama diruensi 
pribadi wan ita yang bel.'fH'ingkutan. Hajalah Matt'$. juga lebih banyak 
menyinggung penampilan seksual dari wanita yang ditampilkan. 

Hal-hal yang disa~ankan dari penelitian 1ni adalah,sebaiknya 
pa.ra pengelola majalah memperi"latikan hal-hal yang berkaitan 
dengan keberadaan wunita. Tidak harus selalu ditonjolkan sisi 
fisik wanita itu saja., Helainkan eksistensi wsm ita,. , karena maja
la.h sebagai media lUassa,diharapkan lIlarupu menjadi agen sosialisasi 
bafH pem3syarakatan ideologi jender. Pel'bedaan segmen pembaca 
pads majalah ini, tidak seharusnya menjadi tameng para pengelola 
uotuk membuat reportase dengan bobot dan uls-san yang berbeda 
mengenai wanita. Siapapun segnen rnsjalah ini pelip-utan ha!'us 
tetap seimban!l. antara wan ita dsn pria. Begitu !J:11a care. Penampi
lan 'I1i$1.:.a1 dan pemrl'isan gaya Dahasanya, 
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