
1 
 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

  Permasalahan tentang gender di Indonesia bisa diangkat menjadi 

materi dakwah, karena didalamnya berbicara tentang relasi antara laki-laki dan 

perempuan. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 

perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. 

Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (sosial 

constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.  

Dalam konteks peran gender, perubahan pada struktur dapat dilihat melalui 

peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian 

kerja dan status. Status dapat dilihat dari distribusi kekayaan, pengambilan 

keputusan, penghasilan, kekuasaan dan prestise. Misalnya, peran dan posisi 

perempuan dikaitkan dengan lingkup domestik dan berurusan dengan lingkup 

kerumahtangggan, sementara laki-laki urusan publik atau luar rumah (pembagian 

kerja dalam rumahtangga). 

Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi 

minoritas karena dianggap mempunyai status lebih rendah daripada laki-laki. 
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Bagi perempuan, struktur tersebut masih sulit untuk mengimbangi laki-laki, 

karena bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik masih harus 

bertanggungjawab di ranah domestik (beban ganda). Perempuan dalam hal ini 

tidak berdaya untuk menghindar dari ranah tersebut karena sudah menjadi 

persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya yang bersifat patriarkhi menjadi 

penghambat adanya perubahan peran gender.
1
 

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak 

menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam 

kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama 

terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial 

dimana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut 

termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi, 

subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau 

pengambilan keputusan budaya, stereotip, diskriminasi dan kekerasan.
2
  

Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dinilai terjadi melalui 

proses sejarah yang panjang dan dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan 

dikonstruksi secara sosial dan kultural, terlebih melalui tradisi keagamaan
3
.  

Dalam agama Islam, Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran 

Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki 

                                                           
1
 Lindsey, Linda L. Gender Role: a Sociological Perspective (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 89. 

2
 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 23. 

3
 Andik Wahyun Muqoyyidin, ―Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang 

Gerakan Feminisme Islam‖, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, (Desember, 2013), 491 – 512. 
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dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan.
4
 Hal ini diisyaratkan 

dalam QS. Al-Hujurat: 13 

 

 إِنَّ 
ا ْۚ ُكۡم ُشُعىٗبا َوقَبَآَٰئَِل لِتََعاَرفُىَٰٓ ن َذَكٖر َوأُنثَىَٰ َوَجَعۡلنََٰ ُكم مِّ َٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقنََٰ َ َعلِيٌم يََٰ ُكۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ ِ أَۡتقَىَٰ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ

  ٣١َخبِيٞر 

 ―Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 

adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu‖
5
 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah swt memuliakan 

makhluknya bukan dilihat dari jenis kelamin, melainkan dari tingkat 

ketakwaannya, sehingga dalam kehidupan bersosial tentu dibutuhkan sikap 

saling menghargai satu sama lain. Namun kembali lagi bahwasanya gender 

adalah hasil konstruksi sosial, sehingga untuk bisa melihat bagaimana 

ketidakadilan dalam gender bisa terjadi, maka perlu dilihat bagaimana konteks 

sosial-budaya yang melingkupi masyarakatnya. 

Nilai-nilai sosial dan budaya membutuhkan media untuk bisa berkembang 

di masyarakat. Ada banyak jenis media sebagai sarana penyampai pesan atau 

                                                           
4
 Sarifa Suhra, ―Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap hukum 

Islam‖ Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, (Desember, 2013), 373-394. 

 
5
 Al-Qur’an, 49 : 13. 
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penyebar nilai, misalnya media cetak dan media elektronik. Media-media inilah 

yang bisa menjadi sarana dalam menyebarkan konsep gender di masyarakat. 

 Media yang bisa digunakan untuk menyampaikan  materi gender, salah 

satunya adalah media massa. Media massa menginformasikan hal ikhwal 

masalah perkawinan dan keluarga, pendidikan dan penerangan, budaya dan 

pemerintahan, kehidupan ekonomi dan agama. Oleh karena itu, para ahli 

komunikasi menganggap media massa merupakan institusi sosial yang paling 

komplit karena memerankan banyak tugas dan fungsi masyarakat, salah satunya 

adalah menyebarluaskan informasi tentang nilai dan norma dalam masyarakat. 

Media massa mengambil peran keluarga yang mengajarkan disiplin, sopan 

santun, dan etika pergaulan institusi keluarga
6
. 

Disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung, yang turut tersebar dan 

terlestarikan melalui media massa adalah ideology gender. Melalui media massa 

orang belajar menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat akan 

berperilaku seturut perbedaan dan stereotip gender. Dengan demikian, selain 

lingkungan keluarga, sekolah, dan teman-teman dekat, media massa merupakan 

salah satu agen sosialisasi yang sangat menentukan, karena mampu secara 

khusus berpengaruh dalam menyalurkan keinsyafan dan penghargaan gender.
7
 

Dalam kaitannya dengan konsep gender di masyarakat, ada sebuah acara 

di Televisi (TV) yang dalam salah satu temanya membahas tentang peran wanita 

                                                           
6
 Alo liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

877. 
7
 Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 37 
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dalam rumah tangga, yakni acara Hati ke Hati Bersama Mama Dedeh, yang 

ditayangkan di ANTV pada tanggal 26 Agustus 2013. Dalam hal ini penulis 

hendak melakukan analisis wacana atas tema yang disampaikan oleh Mama 

Dedeh terkait gender dalam acara tersebut, acara ini dipilih karena memiliki 

komunikan yang jelas yakni para wanita baik yang hadir langsung dalam acara 

tersebut maupun yang melihat acara ini secara tidak langsung. Sedangkan agen 

sosialisasi Mama Dedeh dipilih karena beliau adalah da’i yang difigurkan oleh 

masyarakat, sering muncul di layar kaca, dan dalam acara ini Mama Dedeh 

memang spesifik membahas tentang wanita. 

Karena dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana isi teks yang di 

bawakan oleh Mama Dedeh untuk kemudian dianalisis konsep gendernya, maka 

dibutuhkan sebuah analisis wacana. Pengertian wacana sendiri adalah domain 

umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai 

makna dan memiliki efek dalam dunia nyata.
8
 

Wacana gender dalam tayangan ini dikonstruksi oleh Mama Dedeh 

sebagai pembicara. Hasil dari proses konstruksi ini berbentuk talks (wacana 

dalam wujud ucapan), dan talks inilah yang menjadi level analisis masalah.  

Dengan tipe analisis wacana yang terdiri dari linguistik dan 

paradigmatik, maka dalam hal ini penulis memilih tipe analisis paradigmatik, 

karena arah penelitian ini tidak hanya pada kebahasaan saja, melainkan pada 

gambaran wacana tersebut ketika dibenturkan dengan realitas sosial yang 

                                                           
8
 Ibid, 11.  
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spesifik pada peran wanita dalam rumah tangga. Sehingga selain menganalisa 

pemilihan diksi dalam ceramah yang di lakukan Mama Dedeh, perlu dilakukan 

analisa terkait lingkungan sosial-budaya (konteks) di tahun 2013 dan latar 

belakang kehidupan yang mempengaruhi Mama Dedeh dalam mengkonstruksi 

wacana gender dalam ceramahnya. Adapun model analisis yang dipilih adalah 

model analisis masalah Halliday yang di dalamnya mencakup tiga unsur, yakni 

medan wacana, pelibat wacana, dan mode wacana. 
9
 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

  Berdasarkan  latar belakang di Atas, ada beberapa masalah yang bisa 

diangkat sebagai penilitian, seperti, deskripsi  gender yang berkembang di 

masyarakat tertentu, media yang bisa digunakan untuk menyebarkan pesan atau 

materi gender, kritik atas konsep gender tertentu, persepsi audience atas tema 

gender yang disampaikan oleh Mama Dedeh dan lain sebagainya. Namun dalam 

hal ini penulis memfokuskan permasalahan pada konsep gender Mama Dedeh. 

Konsep gender tersebut akan bisa diketahui dengan melakukan analisis wacana 

model halliday yang nantinya akan di gunakan untuk menganalisis cermah yang 

disampaikan oleh Mama Dedeh dalam acara Hati ke Hati Bersama Mama Dedeh, 

yang tayang di ANTV pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan tema acara ―Peran 

Wanita dalam Rumah Tangga‖.  

                                                           
9
 Ibnu Hamad, ―Lebih Dekat dengan Analisis Wacana‖, Mediator, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2007), H. 

330. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi medan wacana dalam tayangan program televisi Hati ke 

Hati bersama Mama Dedeh dengan tema Peran Wanita dalam Rumah Tangga? 

2. Siapa pelibat wacana dalam tayangan program televisi Hati ke Hati bersama 

Mama Dedeh dengan tema Peran Wanita dalam Rumah Tangga? 

3. Apa saja mode wacana yang digunakan dalam tayangan program televisi Hati 

ke Hati bersama Mama Dedeh dengan tema Peran Wanita dalam Rumah 

Tangga? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui medan wacana dalam tayangan program televisi Hati ke Hati 

bersama Mama Dedeh dengan tema Peran Wanita dalam Rumah Tangga. 

2. Mengetahui pelibat wacana dalam tayangan program televisi Hati ke Hati 

bersama Mama Dedeh dengan tema Peran Wanita dalam Rumah Tangga. 

3. Mengetahui mode wacana yang digunakan dalam tayangan program televisi 

Hati ke Hati bersama Mama Dedeh dengan tema Peran Wanita dalam Rumah 

Tangga. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini harapannya mampu menambah hasil penelitian 

kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terkait konsep gender yang 

spesifik disampaikan oleh Mama Dedeh dalam tema ―Peran Wanita dalam 
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Keluarga‖ yang di tayangkan di ANTV pada tanggal 26 Agustus Tahun 2013 

lalu.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi da’i 

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi 

oleh para da’i yang ingin mengkonstruksi sebuah wacana atau pesan 

dakwah, dengan mengetahui unsur-unsur dalam sebuah wacana khususnya 

wacana yang dikembangkan oleh Halliday. 

b. Bagi wanita yang sudah berkeluarga. 

Penelitian dengan tema gender yang dianalisa dengan wacana model 

Halliday ini bisa dijadikan bahan bacaan untuk mengetahui bagaimana 

peran wanita dalam keluarga dalam pandangan Mama Dedeh dan apa 

konsep gender yang dimiliki oleh Mama Dedeh, apakah Nature, Nurture 

atau Equilibrium, yang akan diulas dalam bagian pembahasan. 

c. Bagi penulis, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian 

berkaitan dengan penggunaan analisis wacana model halliday dalam 

ceramah Mama Dedeh. Selain itu, penulis dapat menerapkan teknik 

konstruksi wacana dengan menggunakan unsur-unsur wacana 

sebagaimana dijelaskan oleh halliday dalam menyusun materi dakwah 

atau untuk meneliti objek kajian yang lain. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang akan diuraikan di bawah ini terkait dengan 

penelitian yang di lakukan dengan menggunakan metode analisa wacana, 

penelitian yang mengkaji gender, serta penelitian yang menjadikan Mama Dedeh 

sebagai subjeknya, sehingga nantinya akan bisa diketahui titik perbedaan 

penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. 

1. Penelitian dengan Menggunakan Metode Analisa Wacana: 

Pertama, Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh 

Nurhaida Harahap dengan judul ―Analisis Pragmatik wacana Iklan Surat 

Kabar‖. dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaaan 

bahasa, arti atau makna yang timbul dalam penggunaan bahasa adalah 

pragmatik.
10

 Dalam penelitian pertama ini memiliki persamaan dalam hal 

metode yang digunakan, yaitu metode analisis wacana. Perbedaannya model 

analisis wacana yang digunakan adalah analisis wacana halliday dan berbeda 

dalam objek penelitian. Kedua, penelitian yang berjudul ―Analisis wacana 

Kritis Pemberitaan Kasus Hukum dalam Majalah Tempo Edisi Juli 2012‖ 

yang di lakukan oleh Nopita Desiana hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

dalam pemberitaan kasus hukum mengandung ideologi hukum yang lebih 

berpihak pada rakyat dan keadilan, serta tidak mengandung karakteristik 

kekuasaan dalam pemberitaannya. Berdasarkan penelitian kedua ini  

                                                           
10

 Nurhaida Harahap, ―Analisis Pragmatik Wacana Iklan Surat Kabar‖ (Tesis--Universitas Sumatera 

Utara, Medan, 2008).  
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persamaannya terletak pada analisa wacana kritis yang digunakan, sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek kajiannya, jika penelitian yang dilakukan 

oleh Nopita ini meneliti tentang pemberitaan kasus hokum, sedangkan 

penelitian ini menjadikan ceramah Mama Dedeh sebagai objek kajian.
11

  

Ketiga, penelitian dengan judul ―Analisis Wacana  Pada  Novel  Karya  

Sydney Sheldon The Naked Face dan  Terjemahannya Dalam Bahasa 

Indonesia‖ yang di lakukan Tri Apniani Sunarsih menghasilkan kesimpulan 

bahwa terdapat beberapa persamaan penggunaan peranti kohesi dalam novel 

The Naked Face dan padanannya dalam novel Wajah Sang Pembunuh, yakni 

pada peranti kohesi, referensi, substitusi, konjungsi, elipsis, dan kohesi 

leksikal.
12

 Dalam penelitian ketiga ini perbedaannya terletak pada objek yang 

dikaji, jika penelitian ini menjadikan ceramah Mama Dedeh sebagai objek 

kajian, maka penelitian ini menggunakan novel sebagai objek kajiannya. Dan 

persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis wacana. 

 

2. Penelitian dengan Tema Gender: 

Pertama, penelitian kualitatif dengan judul ―Representasi Nilai 

Feminisme Tokoh Nyai Ontosoroh Dalam Novel Bumi Manusia Karya 

Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Analisis Wacana)‖ di lakukan dengan 

                                                           
11

 Nopita Desiana, ― Analisis Wacana Kritis Pemberitaan  Kasus Hukum  Dalam  Majalah  Tempo 

Edisi  Juli 2012‖ (Tesis--Fakultas Keguruan dan  Ilmu  Pendidikan Universitas Bengkulu, 2013). 
12

 Tri Apniani Sunarsih, ―Analisis Wacana  Pada  Novel  Karya  Sydney Sheldon The Naked Face dan  

Terjemahannya Dalam Bahasa Indonesia‖ (Tesis—Program Pascasarjana Universitas  Negeri 

Yogyakarta, 2013). 
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menggunakan beberapa teori yaitu, Novel sebagai Media, Bahasa Teks 

Konteks dan Makna, Konstruksi Realitas Sosial, Pendekatan Analisa Wacana 

Kritis dalam Agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama ini 

terletak pada objek yang dikaji yaitu tokoh tertentu namun berbeda secara 

teori yang digunakan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori 

gender berdasarkan klasifikasi nature, nurture, dan equilibrium. 

Kedua, penelitian kualitatif dengan judul ―Analisis Wacana Kritis 

Feodalisme dan Diskriminasi Perempuan Jawa dalam Novel Gadis Pantai 

Karya Pramoedya Ananta Toer‖ dilakukan dengan menggunakan beberapa 

teori yaitu, Feodalisme, Teori Feminisme persepektiv Sara Mills, dengan letak 

persamaan yaitu penggunaan metode analisanya yaitu analisis wacana kritis 

dan teori gender, namun berbeda pada objek kajiannya, jika penelitian kedua 

menjadikan novel sebagai wacana yang dianalisa, maka penelitian ini 

menggunakan ceramah sebagai objek yang dikaji. 

Ketiga, penelitian kualitatif dengan judul ―Dinamika Pemikiran Gender 

Dalam Nadhatul Ulama (Studi Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 

[1989] sampai Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 [2010]‖ menggunakan teori 

konflik, determinisme inklusif, dan gender. Penelitian ini berbeda dalam hal 

penggunaan teorinya. Dalam penelitian ketiga ini menggunakan teori konflik 

dan determinisme inklusif sedangkan penelitian ini menggunakan teori 

wacana. Dan persamaannya adalah pada teori gender yang digunakan. 
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Keempat, penelitian kualitatif dengan judul ―Feminisme dalam Novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Justina Utami‖ menggunakan Teori 

Kritis, Teori Sosiologis Feminis, Teori Disonansi Kognitif. Persamaan dalam 

penelitian terletak pada teori kritis dan gender yang di gunakan sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek kajiannya yaitu novel dan dalam penelitian 

ini adalah video ceramah Mama Dedeh. 

 

3. Penelitian yang Mengangkat Mama Dedeh Sebagai Objek Penelitian 

Pertama, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Zamris Habib, 

dengan judul penelitian ―Gaya Komunikasi Dakwah Mama Dedeh‖  dengan 

hasil penelitian bahwa Mama Dedeh lebih banyak berkomunikasi secara low 

contex atau kontek rendah dimana konteks rendah akan lebih cepat dipahami 

oleh audiens menengah kebawah. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti 

Mama Dedeh, namun bedanya adalah pada metode analisis yang digunakan 

yaitu analisis wacana dengan teori gender. 

Kedua, penelitian kuantitatif  yang di lakukan oleh Agus Susanti dan 

Saino dengan judul ―Pengaruh Penggunaan Tokoh Agama (Mamah Dedeh) 

Sebagai Celebrity Endorser Terhadap  Minat  Beli Produk Larutan Cap Kaki 

Tiga (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi UNESA) 

dengan kesimpulan bahwa atribut endorser berpengaruh terhadap minat beli 
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sebesar 38,6%, sedangkan sisanya 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain.
13

 

Dari penelitian tersebut terlihat bahwasanya persamaan terletak pada objek 

kajiannya yaitu Mama Dedeh, sedangkan focus kajiannya berbeda. Penelitian 

kedua ini hendak mencari tahu pengaruh pengunaan endorser tokoh Agama 

Mama Dedeh, sedangkan penelitian ini hendak mencari tahu bagaimana 

analisis wacana Mama Dedeh dan konsep gender yang dimiliki oleh beliau. 

Ketiga, penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Novi  Sofiyanti  

dengan judul ―Model  Dakwah  Mamah  Dedeh  di Televisi dan  Respon 

Masyarakat  Villa  Intan 1 RW 06 Desa Jadimulya Kecamatan  Gunungjati 

Kabupaten Cirebon‖ dengan hasil penelitian Model Dakwah Mamah Dedeh 

Dan Respon Masyarakat Villa Intan 1 Rw 06 sangat menyedot perhatian 

masyarakat.Popularitas Mamah Dedeh dinilai berperan terhadap 

meningkatnya antusias masyarakat untuk mengikuti program acara tersebut 

dan respon positifnya lebih banyak dari respon negatifnya.
14

 Persamaannya 

terletak pada objek yang dikaji yaitu Mama Dedeh, namun bedanya adalah 

pada metode penelitiannya yang kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini 

kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana model halliday dan 

menggunakan teori Gender. 

                                                           
13

 Agus Susanti dan Saino, ―Pengaruh Penggunaan Tokoh Agama (Mamah Dedeh) Sebagai Celebrity 

Endorser Terhadap  Minat  Beli Produk Larutan Cap Kaki Tiga (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNESA)‖ e-juornal UNESA 
14

 Novi  Sofiyanti, Model  Dakwah  Mamah  Dedeh  di Televisi dan  Respon Masyarakat  Villa  Intan 1 

RW 06 Desa Jadimulya Kecamatan  Gunungjati Kabupaten Cirebon‖ (Skripsi—Institut Agama Islam  

Negeri  Syekh Nurjati Cirebon, 2012). 
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Sehingga dari ketiga penelitian yang menjadikan Mama Dedeh sebagai objek 

penelitian tidak ada persamaan pada fokus kajiannya, dalam penelitian terdahulu, 

penelitian Mama Dedeh meliputi iklan yang dibintangi Mama Dedeh, gaya 

komunikasi, serta respon khalayak atas model dakwah Mama Dedeh. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan nantinya lebih pada materi dakwah yang 

disampaikan oleh Mama Dedeh dalam acara ―Hati ke Hati bersama Mama 

Dedeh‖. 

G. Metode penelitian 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang 

mempunyai langkah-langkah yang sistematik.
15

 Sehingga metode penelitian 

berbicara tentang langkah-langkah yang sistematik dalam sebuah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode penelitian 

analisis wacana.  

Analisis wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari 

sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Wacana merupakan praktik 

sosial (mengkonstruksi realitas) yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis 

antara peristiwa yang diwacanakan dengan konteks sosial, budaya, ideology 

                                                           
15

 Suriasumantri, Jujun S, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Pustaka SInar Harapan: Jakarta, 

Cetakan Keempat, 2001), 199 
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tertentu. Di sini bahasa dipandang sebagai factor penting untuk 

merepresentasikan maksud si pembuat wacana.
16

 

Berdasarkan bentuk analisis, analisa wacana dibagi menjadi dua: (a) analisis 

wacana linguistik yang membaca suatu naskah dengan memakai salah satu 

metode analisis wacana (sintaksis ataupun paradigmatis); dan (b) analisis wacana 

sosial, yang menganalisis wacana dengan memakai satu atau lebih metode 

analisis wacana (sintaksis ataupun paradigmatis), menggunakan perspektif teori 

tertentu, dan menerapkan paradigma tertentu (positivis, pospositivis, kritikal, 

konstruktivis, dan partisipatoris).
17

 Dalam penelitian ini analisis wacana yang 

dilakukan masuk dalam tipe analisis wacana dengan metode analisis wacana 

sosial model Halliday dengan paradigma kritis. 

1. Unit Analisis 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas 

individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.
18

 Yang menjadi unit 

analisis dalam penelitian yang berjudul ―Peran Wanita  dalam Keluarga 

(Analisis Wacana Pada Program TV Hati ke Hati bersama Mama Dedeh)‖ ini 

adalah pandangan Mama Dedeh terhadap peran wanita dalam keluarga. 

Dalam hal ini Mama Dedeh dipilih karena Mama Dedeh adalah ustadzah yang 

                                                           
16

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 

2010), 262 
17

 Ibnu Hamad, ―Lebih Dekat dengan Analisis Wacana‖, Mediator, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2007), 

328. 
18

 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (UMM Press: Malang, 2005), 78 
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sering muncul di layar kaca dan memiliki program dakwah sendiri di salah 

satu stasiun televisi nasional. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi. Dokumentasi 

adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai 

metode pengumpulan data. Metode observasi, kuesioner atau wawancara 

sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk 

mendapatkkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Dokumen bisa berbentuk dokumen public atau dokumen privat
19

 dan dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data di lakukan dengan mencari dokumen 

publik yang meliputi tayangan program televisi acara Hati ke Hati bersama 

Mama Dedeh yang disajikan dalam bentuk video dalam link youtube, berita-

berita dalam portal berita maupun dalam media elektronik lainnya dan masih 

berhubungan dengan permasalahan gender yang diangkat oleh Mama Dedeh, 

seperti pertama, profil  perusahaan ANTV sebagai TV yang menyiarkan acara 

Mama Dedeh, kedua, visi dan misi ANTV, ketiga, profil tayangan Hati ke 

Hati bersama Mama Dedeh, keempat, autobiografi Mama Dedeh yang diambil 

dari portal majalah Nova. 

Selain mencari berita dalam portal berita di media elektronik, metode 

dokumentasi juga di lakukan dengan membuat transkip acara TV Hati ke Hati 

                                                           
19

 Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, 120. 



17 
 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 

Bersama Mama Dedeh, yang ditayangkan di ANTV pada tanggal 26 Agustus 

2013 dengan tema acara peran wanita dalam keluarga. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berproses secara 

induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dengan demikian laporan lapangan yang 

detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan 

makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik cerita 

mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep 

(konseptualisasi).
20

 Berikut ini adalah langkah-langkah analisa datanya. 

a. Dokumen yang berasal dari video Hati ke Hati bersama Mama Dedeh dari 

link youtube dengan tema peran wanita dalam keluarga, dikumpulkan 

kemudian di narasikan atau diubah dalam bentuk tulisan agar 

memudahkan dalam observasi.  

b. Data yang telah diubah menjadi teks kemudian klasifikasikan kedalam 

teori wacana halliday yang meliputi medan wacana, pelibat wacana, dan 

mode wacana.  

1) Medan wacana: cara pembuat wacana yang dalam penelitian ini 

adalah Mama Dedeh dalam memperlakukan suatu peristiwa yaitu 

yang berhubungan dengan peran wanita dalam keluarga. 

                                                           
20

 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, 78 
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2) Pelibat wacana: dalam bagian ini berbicara tentang sumber yang 

dikutip atau orang-orang yang dilibatkan beserta atribut sosial mereka 

dalam suatu wacana.  

3) Sarana wacana: berbicara tentang cara pembuat wacana menggunakan 

bahasa dalam menggambarakan peristiwa. 

H. Sistematika Pembahasan  

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian terdahulu, dan terakhir metode penelitian. Sehingga harapannya 

dengan pemaparan Bab 1 maka akan bisa diketahui apa saja realitas yang 

menjadi latar belakang munculmya penelitian ini dan bagaimana batasan dan 

metode penelitian yang digunakan.  

Bab II  Kajian pustaka atau kajian teori yang meliputi pengertian gender, 

macam-macam paradigma gender yang berkembang di masyarakat, pengertian 

analisa wacana, pengertian analisa wacana halliday, teori gender dan analisa 

wacana yang digunakan dalam penelitian atas ceramah Mama Dedeh. 

Pemaparan teori dalam bab ini digunakan sebagai gambaran atas teori yang 

dijadikan pijakan dalam analisis data di bab keempat 

Bab III Data dan Analisa, berisi pemaparan data dan analisa dengan 

menggunakan teori analisis wacana model halliday. Data yang disajikan 

berhubungan dengan fokus kajian, yang meliputi, profil ANTV sebagai 
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televisi yang menyiarkan acara yang menjadi unit analisis dalam penelitian 

ini, Visi dan Misi ANTV, profil tayangan ―Hati ke Hati Bersama Mama 

Dedeh‖. Analisa pada bab tiga ini akan menjadi unit yang di analisa 

menggunakan kerangka teori pada bab 1. 

Bab IV Pembahasan, memuat tentang hasil penelitian berdasarkan teori 

gender yang telah disajikan pada bab 2, bahan untuk melakukan pembahasan 

diambil dari hasil analisa di bab 3 yang menggunakan teori analisis wacana 

Halliday. Selain itu dalam bab ini juga di paparkan tinjauan kritis atas latar 

belakang Mama Dedeh dalam menampilkan wacana dengan konsep gender 

equilibrium tersebut.  

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi, 

kemudian dilanjutkan dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Bab ini 

berisi tentang inti sari dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian 

berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis dan 

praktis dari hasil penelitian ini yang ditindaklanjuti dengan pemberian 

beberapa rekomendasi ilmiah. 

 


