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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Manusia merupakan mahkluk sosial bermasyarakat yang mempunyai peran sebagaiaktor, 

sebagaimana manusia itu dapat memberikan sumbangan dan memfasilitasi kehidupan yang 

mencakup berbagai bidang, antaranya dalam bidang keagamaan, sosial, kebudayaan maupun 

bidang politik.Manusia disebut juga sebagai mahkluk sosial karena mempunyai hubungan 

interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Berbagai bidang yang telah 

dialami manusia tersebut dapat secara nyata diungkap dalam suatu karya sastra dan secara tidak 

sadar bahwasannya manusia mengansumsikan bahwa pengalaman yang dialami manusia itu 

tidak berarti apapun. Sebenarnya justru pengalaman, peristiwa, dan apapun yang dipandang serta 

dirasakan oleh manusia merupakan nilai dan inspirasi yang dapat menyumbangkan ke dalam 

dunia seni yaitu berupa karya sastra.  

 Karya sastra merupakan satu cara dari keseluruhan emosi yang dikumpulkan pengarang 

untuk diungkapkan melalui karya sastra.Durkheim (dalam Faruk, 2010:53) menyatakan bahwa 

sastra sangat erat bertalian dengan pembangunan solidaritas sosial yang menjadi kekuatan utama 

terbentuknya tatanan sosial. Sastra berfungsi memberikan pengalaman kepada anggota 

masyarakat akan adanya realitas yang melampaui batas-batas dunia pengalaman langsung 

individual. Karya sastra sendiri juga dapat analog atau berhubungan dengan dunia sosial, 

mempresentasikan dan sekaligus memproyeksikan secara imajiner pola-pola pembagian dan 

relasi-relasi sosial yang ada dalam masyarakat. 



Sastra mempunyai peran sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat, karena sastra 

berfungsi memberikan pengalaman kepada anggota masyarakat akan adanya realitas yang 

melampaui batas-batas pengalaman langsung secara individual. Selain itu, isi karya sastra sendiri 

dapat berhubungan dengan dunia sosial yang mempresentasikan dan sekaligus memproyeksikan 

secara imajiner pola-pola pembagian dan relasi-relasi sosial yang ada dalam masyarakat.Manusia 

itu sendiri adalah sebagai kreator, karena aktivitas yang sepenuhnya disadari oleh subjek dan 

proses kreatif. Proses kreatif itulah yang merupakan hasil akumulasi pengalaman-pengalaman 

yang telah dialami baik dari masa lampau maupun masa sekarang ini yang diilhami melalui 

kehidupan.  

Pengalaman yang dialami sastrawan dari realitas masa lampau atau masa sekarang 

menjadi modal untuk menuangkan idenya dalam karya fiksi baik berupa puisi, prosa, drama, 

maupun novel. Sastrawan juga merupakan mahkluk sosial bermasyarakat yang mempunyai 

hubungan erat dengan kehidupannya, oleh karenannya kehidupan masyarakat itu sebagai 

cerminan kehidupan yang dialami tidak terlepas dengan peranan sosiologi sastra. Ratna 

(2011:24) menyatakan bahwa secara definitif sosiologi sastra merupakan analisis tentang 

pembicaraan karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Definisi 

lain menyebutkan bahwa sosiologi sastra merupakan aktivitas pemahaman dalam rangka 

mengungkapkan aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung dalam karya. 

Melalui karya sastranya sastrawan ingin berkomunikasi dengan masyarakat. Oleh karena 

itu, tidak mengherankan apabila sebuah karya sastra banyak mengandung aspek kehidupan 

seperti adanya interaksi sosial antar anggota masyarakat. Diantara genre karya sastra, (puisi, 

prosa, dan drama), genre prosalah, khususnya novel, yang dianggap paling dominan dalam 

menampilkan unsur-unsur sosial, karena unsur cerita dalam novel yang paling lengkap, memiliki 



media yang luas untuk menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan. Sastra memiliki 

keterkaitan timbal-balik dalam derajat tertentu dengan masyarakatnya. 

Damono (dalam Saraswati, 2003:3) menyatakan bahwa dengan mempelajari lembaga-

lembaga sosial dan segala perekonomian, keagamaan, politik, budaya dan lain-lain yang 

semuanya merupakan struktur sosial dengan lingkungannya tentang mekanisme sosialisasi. 

Proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing 

merupakan sebuah usaha pemahaman yang objektif-empiris.Sosiologi sebenarnya mempelajari 

manusia sebagaimana yang ditemukan dan dialami secara langsung dalam kenyataan hidup 

sehari. Akan tetapi, sebagai usaha untuk menemukan hukum-hukum yang umum, keteraturan 

dan pola-pola yang berulang dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Sosiologi tidak 

berhenti hanya pada kenyataan keseharian dalam dunia pengalaman langsung saja.   

Berger dan Luckman (dalam Ratna, 2011:191) menyatakan bahwa pada dasarnya sastra 

tidak berhubungan langsung dengan kebudayaan, melainkan harus dimediasi oleh masyarakat. 

Aspek-aspek kebudayaan, tokoh-tokoh dan persistiwa dapat dibicarakan semata-mata dalam 

kaitannya dengan masyarakat tertentu. Kenyataan sosial-lah yang menentukan keberadaan 

manusia. Karya sastra sering memberikan intensitas pada kebudayaan yang dianggap semata-

mata berfungsi sebagai gejala kedua sekunder. Genre dalam karya sastra baik bentuk dan isi, 

fungsi dan kedudukan telah melalui perkembangannya yang seolah-olah ditentukan melalui 

kebudayaan serta latar belakang sosial yang menghasilkannya. Meskipun demikian, dalam 

pengertian yang sesungguhnya intensitas terhadap aspek-aspek kebudayaan tidak dengan 

sendirinya mengurangi nilai karya sastra.  

Aspek-aspek kemasyarakatan, kearifan, serta kebudayaan turut berperan 

melatarbelakangi suatu proses kreatif yang semata-mata sebagai eksploitasi alam ketidaksadaran 



ke alam sadar. Karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya dengan kalimat lain, karya 

sastra bersumber dalam kehidupan sosial.Tatanan sosial di setiap daerah-daerah di Indonesia ini 

mempunyai landasan nilai sosial yang tinggi, khususnya tataran nilai sosial di Jawa yang masih 

kental hubungannya dengan kearifan budayanya yang sudah mentradisi. Etnis dan budaya daerah 

sejatinya menunjuk kepada karaktreristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi 

yang lain karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. 

Sudikan (2004:21) menyatakan kearifan lokal dengan hal ini merupakan wilayah 

kebudayaan (culture area) yang ada dalam masyarakat dalam memahami kearifan lokal yang 

memiliki kebijaksanaan atau kecendekiaan. Kearifan sendiri merupakan kemampuan seseorang 

dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek atau situasi. 

Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. 

Kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu 

masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku 

sehari-hari.Kearifan sendiri juga berupaya memberi tempat menyikapi dan memberdayakan 

potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Pada dasarnya kearifan lokal merupakan entitas yang 

sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.Melihat dari hal itu, 

terciptannya karya sastra akan sulit dipahami secara utuh jika dipisahkan dari 

lingkungan,kebudayaan ataupun peradaban yang telah menghasilkannya karena karya sastra 

tidak bisa terlepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

Sehubungan dengan hal ini kajian studi tentang novel karya Sri Wintala Achmad yang 

berjudul “Centhini” ditulis oleh pengarang berangkat dari nilai-nilai kultural, edukatif, dan 

filosofis. Pengkaji berpendapat bahwa novel karya Sri Wintala Ahmad yang  berjudul “Centhini”  

layak dikaji dengan melihat nilai-nilai kearifan lokal budayanya terhadap peran  perempuan 



Jawa. Novel dengan judul “Centhini” ini mengangkat unsur sosial sangat tinggi serta merangkum 

penuh tentang nilai-nilai kearifan didalamnya khususnya di daerah Jawa sendiri.  

Kajian terhadap novel “Centhini” lebih difokuskan untuk mengkaji peran perempuan dan 

bentuk nilai-nilai kearifan lokal budaya masyarakat Jawa. Isi yang terkandung dalam novel 

membahas mengenai pedoman hidup perempuan Jawa dalam keadilan sosial yang dirasa ada 

perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki. Pandangan tradisi Jawa mengenai peran 

seorang perempuan dalam mata laki-laki yang dinggap olehnya, wanita hanyalah semata-mata 

sebagai peyan kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah, serta perempuan dipandang hanya 

sebagai insan lemah dan hanya sebagai pelengkap kebutuhan biologis saja serta hanya sebagai 

teman di belakang. Oleh karena itu, mengapa studi inimengangkat judul tentanganalisis novel 

“Centhini” karya Sri Wintala Achmad, karena dalam kandungan novel tersebut telah menemukan 

banyak nilai-nilai serta unsur-unsur kesosialan baik itu kearifan lokal dan budayanya. 

Studi sejenis sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Arif Setiawan,Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Malangdengan judul “Sosok Wanita Jawa” dalam novel Bekisar Merahkarya Ahmad Tohari 

(2010). Penelitian yang lain judul “Sikap Hidup Tokoh Utama Wanita Jawa” dalam novel 

Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi oleh Bayu Risma Gunawan Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Malang (2007). 

Begitu juga dengan penelitian selanjutnya dengan judul “Nilai Kultural Jawa dalam Kehidupan 

Wong Cilik” pada novel Canting karya Arswendo Atmowiloto oleh Ulul Fitriyah Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun 2012.  



Kajian studi yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan dengan kajian studi ini, 

yakni mempunyai kesamaan mengangkat latar masyarakat Jawa. Hanya saja perbedaannya 

terletak pada judul novel, pengarang, sertafokus masalah yang di angkat dari penelitian ini, sebab 

pengkajian ini difokuskan kepada “Nilai-nilai kearifanlokal budaya Jawa tentang peran 

perempuan Jawa” pada novel Centhini karya Sri Wintala Achmad. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Kajian studi tentang novel dengan judul“Centhini” ini mengkaji tentang nilai-nilai kearifan 

lokal budaya Jawa tentang peranan perempuan Jawa.Novel “Centhini” karya Sri Wintala 

Achmad merupakan gubahan dari serat bahasa Jawa Kuno yang mengalami perubahan atau 

sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh sastrawan bernama Sri Wintala 

Achmad. Novel “Centhini” mempunyai kandungan isi tentang nilaikultural, edukatif, filosofis 

dan nilai-nilai kearifan lokal budaya masyarakat Jawa terhadap peran perempuan Jawa.Peneliti 

mengkaji tentang nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa terhadap peran perempuan dalam novel 

“Centhini” dengan melihat posisisi perempuan yang dijadikan objek dari keputusan-keputusan 

yang ditentukan laki-laki. Keadaan ini telah menciptakan institusi dimana peran perempuan 

menjadi norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.  

Pada dasarnya budaya Jawa merupakan masyarakat yang masih menjaga adat istiadat yang 

mentradisi dari nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Kodiran (dalam 

Koentjaraningrat, 1971:329) menyatakan bahwa diantara sekian banyak daerah tempat kediaman 

orang Jawa terdapat berbagai variasi dan perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur-

unsur kebudayaannya, seperti perbedaan mengenai berbagai istilah tehnis, norma-norma, adat 

istiadat, dialek bahasa dan lain-lainya yang masih menunjuk satu pola ataupun satu sistem 



kebudayaan Jawa. Dikaitkan dengan hubungan antara kebudayaan regional dangan kebudayaan 

nasional, maka hal ini dapat dikatakan sebagai kearifan nasional karena seluruhnya sebagai 

kumpulan kearifan lokal milik sendiri.  

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan gejala kebudayaan dan norma-norma yang berlaku 

dalam sistem masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Kearifan lokal itu mengandung kebaikan 

bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan 

masyarakat setempat.Ratna (2011:94-95) menyatakan bahwa dengan singkat, kearifan lokal 

membentuk anggota masyarakat bertindak atas dasar kesadaran sekaligus memberikan prioritas 

terhadap kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Kearifan lokal 

sendiri juga sebagai media yang berpengaruh terhadap sistem-sistem dan norma yang sudah ada 

dalam kelompok masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai luhur. 

Kearifan lokal budaya Jawa dalam hal ini mempunyai peran penuh terhadap aturan-aturan 

yang berlaku terhadap sistem kemasyarakatan, baik itu mengenai adat istiadat maupun 

kebiasaan-kebiasan masyarakat dalam menjalankan potensi luhur.Wujud kearifan lokal budaya 

Jawa yang ada dalam novel “Centhini” dapat dilihatdari peranan perempuan dalam menjalani 

hidup dan mengemban tugas-tugasnya sesuai dengan norma dan hukum adat istiadat masyarakat 

Jawa. Bentuk perananperempuan Jawa dalam tradisinya, perempuan berperan di sektor domestik 

dan publik.Megawangi (1999:102) berpendapat bahwa mereka yang berorientasi budaya 

berargumentasi bahwa, adanya diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan bukan 

disebabkan oleh adanya perbedaan nature biologis, melainkan lebih disebabkan oleh faktor 

budaya.  

Aspek-aspek kebudayaan yang mentradisi itu menimbulkan peranan perempuan pedesaan 

khususnya di Jawa menunjuk pada adannya norma bahwa perempuan sebagai isteri, sebagai ibu 



rumahtangga, melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan sebagai anak gadis yang melakukan 

pekerjaan rumahtangga. Handayani dan Sugiarti (2006:10) menyatakan bahwa perempuan itu 

mempunyai istilah sebagai suargo nunut neraka katut, perempuan itu sebagai konco wingking 

atau teman di belakang. Perempuan juga diistilahkan berfungsi sebagai 3M manak(melahirkan, 

melayani hasrat suami untuk mendapatkan keturunan sebagai calon ahli waris), masak(memasak, 

melayani kebutuhan perut suami dan anak), macak(berhias diri, melayani kebutuhan biologis 

suami, dengan kecantikan sebagai mitos). 

Pada umumnya peranan perempuan memiliki pekerjaan yang sesuai, namun pekerjaan itu 

mempunyai porsi-porsi dan ketentuan yang berlaku dalam norma-norma masyarakat, seperti 

peranan perempuan di sektor domestik dan publik. Peranan perempuan terbatas dalam 

melakukan suatu hal kegiatan dalam ruang lingkup di sektor publik. Sugiarti dan Handayani 

(2011:12) menyatakan bahwa peranan perempuan yang bekerja di sektor publik berada di bawah 

laki-laki. Misalnya penempatan dokter perempuan, pejabat pengambilan keputusan, maupun 

pada bidang jasa dan manufaktur yang lain. Dilain pihak perempuan yang bekerja untuk 

menopang penghasilan keluarga memiliki beban kerja yang berat, karena di samping bekerja di 

sektor formal maupun non formal masih harus menyelesaikan pekerjaan domestik tanpa bantuan 

dan campur tangan laki-laki. 

Faktor-faktor mengenai peran perempuan ini terjadi karena pandangan mengenai posisi 

perempuan yang dijadikan objek dari keputusan-keputusan yang ditentukan laki-laki. Misalnya, 

secara sepihak menentukan posisi perempuan sebagai sosok yang harus bertanggung jawab 

sendiri terhadap kesejahteraan keluarga. Keadaan ini telah menciptakan institusi dimana peran 

perempuan menjadi norma dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.  



Studi kajian tehadap novel “Centhini” yang mempunyai kandungan isi tentang nilai-nilai 

kearifan lokal budaya Jawa terhadap peranan perempuan Jawa dalam peranannya di masyarakat. 

Peranan perempuan yang terdapat dalam novel “Centhini” diperankan oleh tokoh utama Kinanthi 

dan tokoh-tokoh perempuan tambahan lainnya yang posisinya sebagai sosok perempuan Jawa 

dalam tradisinya. Peranan tokoh utama diperankanKinanthi dan tokoh pembantu lainya 

tergambarkan melalui perbedaan peranan tokoh utamaKinanthi ini lebih dominan sebagai 

perempuan yang membawa pembaharuan terhadap upaya menggangkat derajat kaum perempuan, 

sedangkan peran tokoh lainnya antara lain bernama, Banem, Baniken, Baniyah, Nyi Sembada dan 

Rara Widuri, menunjuk pada pandangan perempuan yang dijadikan sebagai objek melainkan 

bukan sebagai subjek oleh laki-laki. 

Pembatasan masalah penelitiantentang novel “Centhini” ini difokuskan terhadap wujud 

nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa terhadap konteks peran permpuan Jawa di sektor dimestik 

dan sektor publik yang ada pada tokoh-tokoh dalam novel “Centhini”. Pembatasan studi kajian 

yang meneliti tentang peran perempuan Jawa dibatasi dari melihat beberapa tokoh, diantaranya 

yakni perbedaan peran antara tokoh utamaKinanthi dan tokoh tambahan lainnya, Banem, 

Baniken, Baniyah, Nyi Sembada dan Rara Widuri.Studi pengkajian ini lebih difokuskan terhadap 

peran perempuan yang terdapat dalam novel “Centhini”, serta menemukan bentuk nilai-nilai 

kearifan lokal budaya Jawaguna sebagai batasan pengkajian agar lebih jelas, sehingga 

permasalahan yang dikaji dapat dipahami peneliti maupun oleh pembaca.  

 

 

 

 



1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalampenelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana peran tokoh perempuan Jawa di sektor domestik dan publik dalam   novel Centhini 

karya Sri Wintala Achmad? 

2) Bagaimana bentuk kearifan lokal budaya Jawa dalam konteks peran perempuan di sektor 

publik dan domestik yang digambarkan dalam novel Centhini? 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk membahas dari beberapasub-sub pertanyaan penelitian sesuai 

rumusan masalah di atas, adapun tujuan  penelitian ini adalah. 

1) Mendeskripsikan peran perempuan Jawa di sektor domestik dan publik  dalam novel “Centhini” 

karya Sri Wintala Ahmad.  

2) Mendeskripsikan bentuknilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dalam konteks peran 

perempuan di sektor domestik dan publik yang digambarkan dalam novel “Centhini”.  

  

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitumanfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

 

 



1.5.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang kesusastraan. 

 Adapun manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1)   Memberikan pengetahuan barutentang bentuk nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa serta 

mengenai peranan perempuan Jawa di sektor domestik maupun di sektor publik yang 

terdapat dalam karya sastra.  

 2) Memberikan sumbangan kepustakaan dalam bidang kesusastraan tentang nilai-nilai kearifan 

lokal budaya Jawa dan dapat memperkaya bahan bacaan dalam  bidang sastra. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

       Secara praktis hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu.  

1) Memberikankemudahan kepada pembaca untuk memahami isi dan makna yang terkandung 

dalam novel “Centhini” karya Sri Wintala Achmad 

2) Memberikan wawasan terhadappeneliti laintentang nilai-nilai kearifan lokalbudaya Jawa 

tentang peran perempuan Jawa baik dalam sektor domestik maupun publik.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah ini digunakan untuk membuat pemahaman isi yang terkait dengan istilah-

istilah yang dikaji. Pendekatan istilah tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Analisis 

Analisis merupakan suatu teknik yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, 

mengevaluasi, merumuskan segala data yang akan diperoleh untuk dikaji.Analisis merupakan 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 



hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan (KBBI,2008). 

2) Nilai-nilai kearifan lokal 

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan kecendekiaan atau kebijaksanaan yang dipahami oleh 

masyarakat di wilayah kebudayaan (culture area) tertentu (Sudikan 2004:21). Kearifan lokal 

itu bersumber dari akal budi, arif dan adil, hal ini menyatakan bahwa kearifan lokal sebagai 

kebaikan bagi kehidupan masyarakat, sehinggaprinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada 

kehidupan masyarakat setempat khususnya dalam budaya Jawa.Kearifan lokal budaya Jawa 

dapat dilihat dari sikap hidup masyarakat Jawa yang masih memegang teguh prinsip-prinsip 

hidupnya. Purwadi dan Dwiyanto (2009: 224) menyatakan bahwa etika kesopanan orang Jawa 

terwujud dalam istilah unggah-ungguh, tata karma, tata susila, basu karma, suba sita, etika 

dan sopan santun. Dengan prinsip-prinsip yang dipegang masyarakat Jawa tersebut 

mengambarkan bahwa budaya masyarakat Jawa menunjukan nilai-nilai kebaikan dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

3) Budaya Jawa 

  Budaya Jawa adalah sekumpulan ide, norma, keyakinan, dan nilai yang sangat beragam 

(Handayani dan Novianto 2004:94). Diantara sekian banyak daerah tempat kediaman orang 

Jawa terdapat berbagai variasi dan perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur-unsur 

kebudayaannya, seperti perbedaan mengenai berbagai istilah tehnis, norma-norma, adat 

istiadat, dialek bahasa dan lain-lainya yang masih menunjuk satu pola ataupun satu sistem 

kebudayaan Jawa,  (Kodiran dalam Koentjaraningrat, 1971:329).Dengan hal ini maka kearifan 

lokalJawa merupakan bagian dari budaya Jawa yang dihasilkan dari akal budi dan daya, 



dengan demikian budaya Jawa memiliki nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku dalam 

sistem kemasyarakatan. 

4) Peran perempuan Jawa 

Peran merupakan bagian yang dimainkan seorang pemain yang berusaha bermain baik yang 

dibebankan kepadanya dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa 

(KBBI, 2008). Peran perempuan Jawa memiliki dua peraanan yang dilakukan perempuan 

Jawa antara lain perannya di dalam keluarga dan di masyarakat.  

5) Peran perempuan di sektor domestik 

 Peran yang dilakukan perempuan di dalam keluarga yang bertindak mengurusi dan melayani 

segala sesuatau yang dibutuhkan dalam keluarganya. Peran perempuan dalam sektor 

domestik juga mengacu bahwa perempuan berperan sebagi istri dan ibu rumahtangga. 

Geerzt (dalam Handayani dan Novianto, 2004:13) mengemukakan dominasi perempuan 

terjadi di dalam kelurga inti dan antar keluarga inti yang terbentuk dan terpelihara oleh 

perempuan, karena perempuan lebih berkuasa dan lebih dominan dalam urusan 

rumahtangga. 

6) Peran perempuan di sektor publik 

 Peran perempuan dalam sektor publik, perempuan berperan atau melakukan pekerjaannya di 

luar rumah seperti halnya untuk mencari nafkah, berjualan di pasar atapun bertani di ladang, 

Sullivan (dalam Handayani dan Novianto, 2004:36). Selain itu hal ini juga menunjukkan 

bahwa peran perempuan di sektor publik berperan menjadi anggota masyarakat. 

 

 



7) Novel Centhini 

  Novel Centhini merupakan salah satu dari sekian banyak novel dan karya fiksi yang di 

ciptakan oleh sastrawan bernama Sri Wintala Achmad. Novel Centhini merupakan novel hasil 

gubahan dari serat Chenthini yang di gubah Ng. Ranggasutrasna, R. Ng. Yasadipura, R. Ng. 

Sastradipura, Pangeran Jungut Manduraja, dan Kyai Mohammad tersebut merupakan karya 

masterpiecedan sekaligus sebagai ensikopledia Jawa. Novel Centhini diterbitkan di kota 

Bantul Yogyakarta oleh penerbit Araska yang diterbitkan pada tahun 2012. 

 

 

 


