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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengantar 

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka untuk 

mendapatkan suatu pembahasan yang baik diperlukan adanya landasan teori. 

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan berpikir yang 

dapat mengarah pada pelaksanaan penelitian. Adapun masalah-masalah yang akan 

diuraikan dalam analisis teori ini adalah: (1) unsur pembangun novel, (2) 

sosiopsikologi, (3) citra wanita, dan untuk lebih jelas berikut ini akan diuraikan 

bagian-bagiannya.  

2.2 Unsur Pembangun Novel 

 Novel merupakan karya fiksi yang pada umumnya menyajikan dunia yang 

dikreasikan pengarang melalui kata dan kata-kata. Keindahan novel tampak dari 

keterjalinan kata. Kata-kata dalam bahasa sehingga dapat dipahami oleh pembaca. 

Novel yang biasanya mengisahkan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dan juga sesamanya. Biasanya, si pengarang berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengarahkan si pembaca kepada berbagai macam 

gambaran realita kehidupan melalui cerita yang terkandung di dalam novel 

tersebut. Dalam kajian citra wanita novel Nyai Gowok yang dilakukan peneliti, 

maka unsur pembangun novel yang relevan dengan permasalahannya berkaitan 

dengan unsur intririnsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang berkenaan dengan 

kajian peneliti yaitu meliputi tema, tokoh dan penokohan, dan latar. 
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2.2.1 Unsur Intrinsik 

Menurut Nurgiyantoro (2010:22), unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang 

membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya 

hadir sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika 

orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur 

yang (secara langsung) turut serta membangun cerita. Kepaduan antarberbagai 

unsur intrinsik inilah yang membuat novel berwujud. 

2.2.1.1 Tema 

Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. 

Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2009:70), tema juga dapat disebut dengan 

ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan ide utama atau dasar cerita pengarang 

akan mengembangkan cerita. Tema merupakan hal yang sangat penting untuk 

memulai sebuah novel. Sebab tema yang kuat akan menghasilkan cerita yang epik 

dan fokus.  

Tema yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal 

tolak pengarang dalam memaparkan novel yang diciptakannya. Hadirnya tema 

menjadikan semua permasalahan dalam novel atau prosa fiksi terwujud dengan 

baik dan benar. Oleh karena itu, peranan tema menjadi pokok pikiran yang 

diutamakan dalam membuat karya sastra.  

2.2.1.2 Tokoh dan Penokohan 

Peristiwa dalam karya fiksi, tidak jauh berbeda dengan peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku 

tertentu. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa 

itu mampu menciptakan suatu cerita disebut dengan tokoh, sedangkan cara 



13 
 

pengarang menampilkan tokoh atau pelaku disebut dengan penokohan 

(Aminuddin, 2009:79). 

Penggunaan istilah karakter dapat berarti pelaku cerita dan dapat pula 

berarti perwatakan. Penyebutan nama tokoh tertentu, biasanya akan mengarah 

pada perwatakan yang dimiliki tokoh. Tokoh cerita adalah orang-orang yang 

ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan 

dalam ucapan dan tindakan Abrams  (dalam Nurgiyantoro, 2010:165). 

Tokoh, perwatakan memiliki peran yang penting dalam sebuah karya 

sastra, sebab perwatakan akan melahirkan pergeseran, perbedaan kepentingan, 

konflik, sehingga menghasilkan sebuah cerita. Tokoh dengan perwatakan yang 

berbeda sengaja diciptakan oleh pengarang untuk membuat suatu cerita fiksi. 

Perbedaan watak yang ditampilkan pengarang akan membantu menjadikan cerita 

tersebut lebih menarik, sebab dari perbedaan watak itulah akhirnya muncul 

sebuah konflik. 

2.2.1.3 Latar 

Latar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat, waktu dan 

keadaan yang menimbulkan peristiwa dalam sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa ini 

terjadi pada suatu waktu dan pada tempat tertentu (Yusuf, 1996:159). Secara 

sederhana, dapat diakatakan bahwa segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang 

berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya 

membangun latar cerita. Latar memberikan pijakan secara konkret dan jelas. Hal 

ini sangat penting untuk memberikan kesan yang lebih realistis kepada pembaca, 

sehingga pembaca mampu menggunakan daya imajinasinya.  
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Sedangkan Kenney (dalam Sudjiman, 1991:44) menegaskan bahwa latar 

meliputi penggambaran lokasi geografis, termasuk tipografi, pemandangan 

sampai kepada perincian perlengkapan sebuah ruanngan. Misalnya, pekerjaan 

tokoh, waktu terjadinya peristiwa, sejarahnya, bahkan hingga musim terjadinya 

termasuk lingkungan agama, moral, intelektual, sosial masyarakat serta emosional 

para tokoh. Penghadiran latar oleh pengarang tentu bukan sesuatu yang tanpa 

maksud. Ada sesuatu yang hendak disampaikan baik untuk keindahan, maupun 

untuk memperkuat tema. Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi latar dalam 

sebuah novel atau prosa.  

2.2.2 Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme 

karya sastra (Nurgiyantoro, 2000:24), unsur-unsur ekstrinsik ini anatara lain 

adalah keadaan subjektivitas individu pengarang yang mempunyai sikap, 

keyakinan, dan pandangan hidup yang semuanya akan mempengaruhi karya sastra 

yang ditulisnya. Tjahjono (1988:450) juga mengutarakan bahwa unsur ekstrinsik 

karya sastra adalah hal-hal yang berada di luar struktur karya sastra, namun amat 

dipengaruhi karya sastra tersebut. 

Menurut Rene Wellek dan Austin Warren (dalam Tjahajono 1988:450), 

pengkajian terhadap segi ekstrinsik karya sastra mencakup empat hal yaitu: 

1. Mengkaji hubungan antara sastra dengan biografi atau psikologi 

pengarang. Yang jelas anggapan dasarnya bahwa latar belakang kehidupan 

pengarang tau kejiwaannya akan mempengarauhi terhadp proses 

penciptaan karya sastra. 
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2. Mengkaji hubungan sastra dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, 

budaya, dan pendidikan. Situasi sosial palitik ataupun realita budaya 

tertentu akan berpengaruh terhadap karya sastra. 

3. Mengkaji hubungan antara sastra dengan hasil-hasil pemikiran manusia, 

ideologi, filsafat, pengetahuan, dan teknologi. 

4. Mengkaji hubungan antara sastra dengan semangat zaman, atmosfir atau 

iklim aktual tertentu. Semangat zaman di sini bisa menyangkut masalah 

aliran semanagt digemari saat ini. 

Unsur ektrinsik sebuah karya sastra bergantung pada pengarang 

menceritakan karya itu. Unsur ekstrinsik mengandung nilai dan norma yang telah 

dibuatnya. Norma adalah suatu ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku 

dan harus ditaati oleh seseorang. Tidak dipungkiri juga bila unsur ektrinsik 

merupakan keadaan subjektivitas pengarang tentang sikap, keyakinan dan 

pandangan hidup yang melatarbelakangi lahirnya suatu karya fiksi, dan dapat 

dikatakan unsur biografi pengarang menentukan ciri karya yang akan dihasilkan.  

2.3 Sosiopsikologi Sastra 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari 

hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di 

antara individu, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh 

kesamaan-kesamaan kepentingan bersama, namun bukan berarti semua himpunan 

manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Untuk dapat diakatakan 

sebagai kelompok sosial terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Kelompok 

sosial yang telah tersusun dengan susunan masyarakatnya akan terjadi sebuah 
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perubahan. Mengingat bahwa perubahan merupakan hal mutlak yang terjadi pada 

masyarakat dimanapun. Oleh sebab itulah ada istilah yang disebut dengan 

sosiopsikologi. 

Sosiopsikologi berusaha menggabungkan aspek sosiologi dan psikologi. 

Kolaborasi kedua ruang lingkup akan membantu pemahaman sastra sebagai 

ekspresi individu, sekaligus ungkapan aktivitas sosial. Oleh karena itu, sastra 

menjadi gambaran kehidupan sosial yang jelas pula sebagai pancaran kejiwaan. 

Sosiopsikologis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami latar 

belakang kehidupan sosial-budaya, kehidupan masyarakat maupun tanggapan 

kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan kehidupannya ataupun 

zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan (Aminuddin, 2011:46).  

Manusia akan mengekspresikan diri dalam karya seorang penulis, melalui 

pilihan karakternya, plot, penggunaan simbol, metafora dan lain-lain. Tapi ini 

bukan untuk menggantikan rasa dan pemahaman sastra dalam hal struktur sosial, 

saran, kemudian nilai-nilai. Dalam penelitian sosiopsikologi ini, tumpuan utama 

tetap sastra sebagai pantulan kehidupan sosial. Sastra tetap menjadi dokumen 

sosial yang dibantu oleh letupan-letupan jiwa.  

Pemahaman terhadap sosiologi dan psikologi sastra, sebagai polarisasi dua 

disiplin yang berbeda dalam menganalisis objek yang sama, yaitu karya sastra, 

diharapkan mampu memperjelas paradigma kedua disiplin khususnya sosiologi 

sastra (Endraswara, 2011:149). Secara definitif, intensitas sosiologi sastra adalah 

karya sebagai manifestasi interaksi sosial, sedangkan psikologi sastra adalah karya 

sebagai manifestasi struktur psikologis.  
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Sosiopsikologi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui lebih 

jauh seorang individu sebagai pelaku sosial (Peping, 2012:48). Sosiopsikologi 

dapat dikatakan sebagai ilmu yang mencermati bagaimana manusia berperilaku 

diantara lingkungan sekitar yang bisa memberikan pengaruh positif maupun 

negatif sehingga bisa menyebabkan perubahan-perubahan yang biasa disebut 

dengan perubahan sosial. 

Aspek psikologi bermanfaat dalam sosiologi sastra apabila memiliki 

kualitas historis dan berhubungan dengan kemanusiaan secara keseluruhan. 

Sebab, sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai hasil interaksi pengarang 

dengan masyarakat, sebagai kesadaran kolektif, sedangkan psikologi sastra 

memandang sastra sebagai rekaman keistimewaan individu, sebagai kesadaran 

personal. Aspek-aspek psikologi dapat dimanfaatkan baik terhadap aspek 

intrinsik, seperti dalam analisis perwatakan, maupun ekstrinsik, seperti dalam 

menganalisis pengarang, kecenderungan masyarakat membaca.  

2.4 Citra 

 Citra adalah rupa, gambaran. Citra wanita adalah gambaran mental 

spiritual dan tingkah laku keseharian wanita yang menunjukan gambaran wanita 

sebagai makhluk individu dan sosial (Sugihastuti, 2000:46). Citra dapat mengarah 

kepada bentuk  fisik, dan nonfisik  sesuatu yang diacu, dan yang berkaitan dengan 

pengindraan, dan proses mental manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Wellek 

dan Warren (1995:238) yang menyatakan bahwa citra bersifat visual, merupakan 

suatu proses pengindraan atau presepsi, tetapi juga “mewakili” atau mengacu pada 

suatu yang tidak tampak, sesuatu yang berada di dalam.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa citra adalah 

gambaran atau cerminan mengenai suatu hal atau objek tertentu yang diperoleh 

dari hasil pengindraan atau kesadaran seseorang yang melalui pengalaman, 

perasaan, dan pengetahuan baik bersifat visual maupun bersifat nonvisual. 

Dengan demikian dapat dinyatakan pula bahwa citra berkaitan erat dengan proses 

mental, dan proses fisik yang ada pada manusia sebagai pemberi makna dari citra 

itu. Dalam novel sebagai suatu karya sastra, citra dapat dimaknai pula sebagai 

kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh kata, frasa, atau 

kalimat. 

Seseorang dapat mengetahui citra diri seorang tokoh setelah ia mengenali 

keberadaan tokoh itu melalui pengindraanya terhadap tokoh tersebut. Dengan kata 

lain, citra tokoh itu diketahui dari proses melihat, mendengar, ataupun membaca 

keberadaan tokoh itu. Jadi, gambaran, cerminan, bayangan, atau citra mengenai 

tokoh itu diketahui dari proses pengindraan atau kesadaran yang ada pada diri 

seseorang. Tidak akan diketahui gambaran atau citra mengenai tokoh itu jika 

seseorang tidak mengetahui keberadaan fisik, dan aktifitas yang dilakukan oleh 

tokoh tersebut. 

Citra perempuan merupakan wujud gambaran mental spiritual dan tingkah 

laku keseharian yang terekspresi oleh perempuan dalam berbagai aspeknya yaitu 

aspek fisik dan psikis sebagai citra diri perempuan serta aspek keluarga dan 

masyarakat sebagai citra sosial. Citra perempuan diambil dari gambaran-

gambaran citraan yang ditimbulkan oleh pikiran, pendengaran, penglihatan, 

perabaan, atau pencecapan tentang perempuan (Sugihastuti, 2000:45). 
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Dalam sebuah karya sastra, pengarang akan memberi gambaran tokoh 

dengan jelas. Gambaran tokoh yang jelas mampu memberikan keterangan agar 

tokoh mampu hidup dengan imajinasi pembaca. Dengan demikian, untuk 

memahami citra perempuan dalam novel, pembaca perlu memiliki gambaran-

gambaran perilaku tokoh melalui kata dan kalimat yang diungkapkan dalam 

sebuah cerita. 

Manusia sebagai makhluk individu tidak lepas dari masalah yang dihadapi, 

semua persoalan yang dihadapi individu akan melahirkan pengendapan dan 

menjadi beban perenungan bagi dirinya. Hal ini tentu dapat membangun citra diri 

individu. Selain itu, individu sebagai makhluk sosial, tidak lepas dari kehidupan 

masyarakat. Kepentingan pribadi mungkin selaras atau berbenturan dengan 

kepentingan masyarakat. Semua itu menampakkan citra seseorang (Ollenburger 

dan Moore, 2002: 55-56). 

Secara empiris perempuan dicitrakan secara stereotip baku sebagai 

makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan, sementara laki-laki 

dianggap sebagai makhluk yang kuat, rasional, jantan dan perkasa 

(Dagun,1992:3). Citra demikian timbul karena adanya konsep gender yakni suatu 

sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

dan kultural melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap 

sebagai ketentuan Tuhan. Citra perempuan dapat dilihat melalui peran yang 

dimainkan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan juga melalui tokoh-tokoh 

lainnya yang terlibat dalam kehidupannya.  
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2.4.1 Citra Diri 

Citra diri pada garis besarnya terbangun atas citra fisik dan citra psikisnya. 

Berdasarkan klasifikasi citra fisik dan citra psikis wanita, maka dapat 

diabstraksikan kedua citra itu menjadi citra diri wanita. Citra diri wanita 

merupakan dunia yang typis, yang khas dengan segala macam tingkah lakunya 

(Sugihastuti, 1999:112). Citra diri wanita memperlihatkan bahwa apa yang 

dipandang sebagai perilaku wanita bergantung pada bagaimana aspek fisik 

diasosiasikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  

Perempuan sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki sebagai makhluk 

yang tangguh, sebenarnya hanyalah stereotip yang dibangun oleh masyarakat. 

Stereotip ini dibentuk sejak kecil. Seorang anak perempuan tidak boleh memanjat 

pohon, sedangkan anak laki-laki boleh. Seorang anak laki-laki tidak boleh 

bermain boneka sedangkan perempuan boleh. Hal-hal tersebut adalah citra 

masyarakat tentang bagaimana seharusnya sosok perempuan dan laki-laki. Citra-

citra ini terus melekat hingga anak itu dewasa dan ia memiliki keyakinan bahwa 

seperti itulah laki-laki dan perempuan.  Jika, perempuan menyalahi citra 

perempuan yang telah masyarakat haruskan, maka anggapan pemberontakan atau 

melawan pranata sosial seperti institutsi rumah tangga dan perkawinan.  

Masyarakat menganggap hal-hal yang dilakukan perempuan di luar dari 

keharusannya sebagai perempuan sebagai upaya perempuan untuk mengakhiri 

kodratnya. Hal itu tidak sejalan dengan wanita yang beranggapan bahwa 

perempuan perlu melakukan gerakan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan 

menentukan dirinya sendiri. Dengan kata lain, merupakan perjuangan dalam 

rangka mentransformasikan dalam sistem dan struktur yang tidak adil menuju 
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keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang mengarah pada kemanusiaan 

(Imron, 2003:3). 

Citra diri wanita tidak terlepas dari feminitas. Sifat feminin dianggap dapat 

tercermin dari tingkah lakunya. Dengan demikian, jika seseorang yang 

menunjukan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kriteria ciri-ciri wanita, maka 

wanita itu akan dianggap mempunyai kelainan. Ciri-ciri feminin tercitrakan pada 

diri wanita dengan segala tingkah laku yang menandainya. Kelembutan, perhatian, 

dan daya asuh pada orang lain, caranya berpakaian dan berhias, semuanya ini 

menandai citra diri wanita. Maka, citra diri wanita pada garis besarnya terbangun 

atas citra fisik dan citra psikisnya. 

2.4.1.1 Citra Wanita dalam Aspek Fisik 

Secara fisik wanita sudah dikodratkan berbeda dengan pria sejak awal 

terbentukanya kromosom. Citra fisik wanita itu antara lain dapat dilihat dari tinggi 

badan, cara berjalan, aktivitas, perilaku keseharian, dan sebagainya (Sugihastuti, 

1999:87). Aspek fisik wanita dewasa ini terkongkretkan dari ciri-ciri fisik wanita 

dewasa, misalnya berfungsinya sistem reproduksi pada wanita mulai dari 

pecahnya selaput dara, dapat mengandung sebuah janin hingga melahirkan bahkan 

dapat sampai pada tahap menyusui. 

Secara fisiologis, wanita dewasa dicirikan oleh tanda-tanda jasmani, antara 

lain dengan dialaminya haid dan perubahan-perubahan fisik lainnya seperti 

tumbuhnya bulu di bagian tertentu, perubahan suara dan lain sebagainya (Sadli, 

1988:164). Fisik wanita dewasa yang diperolehnya merupakan bentuk perubahan 

tanda-tanda jamani ketika masa kanak-kanak. Perpindahan masa kanak-kanak 
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menuju dewasa itulah dapat menyebabkan perubahan pada tanda-tanda fisik 

wanita yang diawali dengan masa pubertasnya. 

Menurut Burn dalam Cash, aspek fisik dapat dibagi menjadi dua yaitu 

keseluruhan tubuh dan bagian tubuh. Keseluruhan tubuh, yaitu mencakup proporsi 

tubuh yang memayungi tinggi badan dan berat badan, tata busana, dan pemakaian 

kosmetik, usia hingga fungsi reproduksi. Sedangkan bagian tubuh, yaitu wajah, 

rambut, gigi, hidung, lengan, perut, ukuran dan bentuk dada, pantat, pinggul, kaki, 

paha, leher, bentuk bibir, mata dan pipi (Cash, 2004:3). 

Wanita dewasa merupakan sosok individu hasil bentukan biologis dari 

bayi perempuan yang dalam perjalanan usianya mencapai taraf dewasa. Dalam 

aspek fisik ini, wanita mengalami hal-hal yang khas, yang tidak dialami oleh pria, 

misalnya hanya wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui anak-

anaknya. Munculnya citra diri bahwa wanita secara biologis ditentukan dari suatu 

prinsip yang ditandai dengan perbedaan kromosom dan menjadi dasar 

pembentukan fisik wanita. Dasar yang sudah berbeda ini diperkuat lagi oleh 

pengaturan-pengaturan tertentu dalam masyarakat.  

Secara fisis, memang kodrat biologis wanita sudah tidak dapat diubahnya. 

Istilah kodrat lebih tepat digunakan pada aspek fisiknya karena bersifat alamiah 

dan bawaan, sedangkan martabat lebih ke arah aspek psikis dan sosialnya. Kodrat 

seakan-akan membatasi ruang gerak wanita itu sendiri, ini lah yang dianggap 

dengan penyudutan. Diskriminasi fisik seperti ini membawa konsekuensi pada 

norma-norma tentang status dan peran wanita dalam masyarakat. Selain itu, akan 

berimplikasi terhadap perkembangan perilakunya. Perkembangan perilaku yang 
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dilakukan oleh wanita ini bergantung pada kodrat dan martabat yang tersemat 

secara kasat mata maupun tidak pada dirinya. 

Kondisi-kondisi fisik wanita yang lebih lemah secara alamiah, hendaknya 

tidak digunakan sebagai alasan untuk menempatkan kaum perempuan dalam 

posisi yang lebih rendah. Pekerjaan perempuan selalu dikaitkan dengan 

memelihara. Sedangkan laki-laki selalu dikaitkan dengan bekerja. Laki-laki 

memiliki kekuatan untuk menaklukan, mengadakan ekspansi dan lebih agresif. 

Perbedaan fisik yang diterima sejak lahir kemudian diperkuat dengan struktur 

hegemoni kebudayaan, adat istiadat, tradisi, pendidikan, dan sebagainya (Rini, 

2006:4) 

Dalam aspek fisik, wanita dicitrakan sebagai makhluk lemah yang tidak 

berdaya, berada dalam peran yang tidak membahagiakan. Dalam batas kelemahan 

fisiknya itu, sering seorang pria menyalahgunakannya. Itulah sebabnya wanita 

merasa tidak menerima perilaku semacam ini. Sekalipun wanita itu lemah, secara 

biologis ia memiliki kelebihan yang tidak dipunyai oleh pria. Kelebihan ini hanya 

dapat dirasakan oleh wanita. Apabila pria tetap menganggap dan berperilaku tidak 

semestinya terhadap wanita, sudah saatnya wanita itu perlu menuntut penempatan 

peran yang semestinya. Dalam sikap seperti ini, seolah-olah telah terjadi 

pertarungan jenis antara wanita dan pria.  

2.4.1.2 Citra Wanita dalam Aspek Psikis 

Ditinjau dari aspek psikisnya, wanita juga makhluk psikologis, makhluk 

yang berpikir, berperasaan, dan beraspirasi. Wanita dan pria dilahirkan secara 

biopsikologis berbeda. Perbedaan konstitusional ini berpengaruh pada terjadinya 

perbedaan perkembangan kepribadian. Secara psikis wanita akan dirangsang oleh 
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suatu aktualisasi diri yang bersangkutan ke arah ciri-ciri feminin. Prinsip feminin 

ini dijelaskan sebagai sesuatu yang merupakan kecenderungan yang ada di dalam 

diri wanita, antara lain menyangkut cinta kasih, mengasuh berbagai potensi hidup, 

dan memelihara hubungan interpersonal. 

Citra psikis erat kaitannya dengan citra fisik, misalnya saja berhias. Secara 

primer wanita menunjukan aktivitas untuk menarik perhatian pihak lain, terutama 

kepada seks lain. Adanya kepuasan tersendiri yang dapat dirasakan oleh dirinya 

sendiri  jika berhias yang tidak akan bisa dipahami oleh kaum laki-laki. Dengan 

demikian, ia menunjukkan bahwa sifat-sifat wanita itu saling memadahi dan 

berkaitan langsung, yaitu pengalamannya psikisnya juga akan ditentukan secara 

realitas fisik.  

Pengaruh timbal balik antara aspek psikis dan fisik itu merupakan sesuatu 

hal yang tak terhindarkan. Konsep dasar perkembangan aspek psikis yang 

berhubungan dengan konseptualisasi manusia dalam hubungan dengan 

lingkungannya adalah bahwa wanita itu merupakan makhluk yang aktif. Bahwa 

kebutuhan psikis, kepuasan batiniah yang didapatkan secara fisik bagi masing-

masing wanita itu kan berlainan, itu merupakan hal yang wajar. Aspek fisik yang 

sudah tercirikan oleh wanita itu dengan sendirinya pula akan mempengaruhi aspek 

psikis yang juga merupakan sebagai ciri citra diri wanita.  

Menurut Langer (2002: 98) jika dilihat dari aspek psikis terlihat bahwa 

wanita dilahirkan secara biopsikologis berbeda dengan laki-laki, hal ini juga akan 

mempengaruhi pengembangan dirinya. Pengembangan dirinya ini dimulai dari 

lingkungan keluarga, keluarga hasil perkawinannya, dan diperkuat oleh 

pengalaman-pengalaman lain dalam interaksi sosialnya. Interaksi sosial itu dapat 
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terwujud pada sesama wanita, interaksi dengan pria sebagai lawan jenisnya, atau 

interaksi dalam keluarga dan masyarakat secara luas yang akan lebih terurai dalam 

citra sosial wanita. 

Citra psikis wanita dapat tercitrakan dari gambaran pribadi. Perbedaan 

antara psikis laki-laki dan wanita itu terletak pada sifat-sifat sekundaritas, 

potensial diri, dan aktivitas fungsi-fungsi kejiwaan. Pada diri wanita fungsi 

sekundaritas terletak pada wanita yang berperasaan yaitu mencakup emosionalitas 

seorang wanita dan kefeminisan wanita seperti perasaan menyayangi, lembut dan 

cinta kasih. Psikis wanita juga terlihat dengan fungsi kejiwaan yang berhubungan 

dengan aktivitas berpikir yang akan menggambarkan intelektualitas dan 

karakteristik mental yang sehat. Setelah wanita tergambarkan dengan manusia 

yang berpikir dan berperasaan, maka wanita juga manusia yang beraspirasi 

dengan menunjukan sikap menyeruakan potensi diri ke ruang publik dan sikap 

yang positif seperti percaya diri dan bertanggungjawab. Ciri ini yang menandai 

citra psikis wanita (Sugihastuti, 1999:108). Dalam aspek psikisnya, kejiwaan 

wanita dewasa dapat ditandai dengan sikap pertanggungjawaban penuh terhadap 

diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib diri sendiri, dan atas pembentukan diri 

sendiri.  

Sumber-sumber wanita ditunjukan oleh pengalaman fisik dan psikis wanita 

yang khusus, yang meliputi juga pada perbedaan persepsi dan kehidupan emosi. 

Wanita tidak akan menganggap suatu hal dengan cara yang sama seperti laki-laki. 

Wanita juga memiliki pikiran dan perasaan yang berlainan tentang apa yang 

penting dan tidak penting baginya. Hanya wanita, menurut alasan tertentu 
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mengalami pengalaman hidup yang khusus seperti ovulasi, menstruasi dan 

bersalin. Hal ini ditunjukkan oleh kesejajaran citra fisik dan psikis wanita.  

Citra wanita dalam aspek psikis dapat pula ditandai dengan wanita dewasa 

yang berkarakteristik stabil, wanita tetap pada pilihan perannya, baik sebagai ibu 

rumah tangga, sebagai istri, pembantu rumah tangga maupun sebagai wanita 

secara umum. Wanita sangat meminati masalah-masalah kerumahtanggaan dan 

kehidupan sehari-hari atau kejadian-kejadian yang berlangsung disekitarnya. 

Psikis wanita lebih cenderung memperlihatkan bahwa wanita merupakan insan 

yang lebih dekat dengan masalah-masalah kehidupan yang praktis.  

Citra psikis bukan hanya terjadi karena pengarus aspek fisik, melainkan 

juga karena aspek sosial. Psikis wanita juga tercitrakan sebagai insan yang berifat 

sosial, artinya menonjolkan sifat kesosialannya. Diperhatikan oleh sesama 

kaumnya, diperhatikan oleh orang lain, dan pencarian objek perhatian di luar 

dirinya.  

2.4.2 Citra Sosial 

Ada berbagai peran wanita yang dimilikinya sejak lahir sampai pada usia-

usia selanjutnya. Citra wanita dalam aspek sosial disederhanakan kedalam dua 

peran yaitu peran wanita dalam keluarga dan peran wanita dalam masyarakat. 

Peran ialah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan, dan cara 

bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan.    

Citra sosial wanita merupakan citra wanita yang erat hubungannya dengan 

norma dan sistem nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyrakat, tempat 

wanita menjadi anggota dan berhasrat mengadakan hubungan antarmanusia. Citra 

sosial wanita ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu citra wanita dalam keluarga 
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dan citra wanita dalam masyarakat. Citra sosial tumbuh melalui pemahaman dan 

penguasaan atas realitas yang dihadapai melalui komunikasi antarsesama. Citra 

sosial wanita merupakan realisasi diri dalam masyarakat yang berangkat dari 

peran keluarga kemudian berperan dalam masyarakat (Sugihastuti, 1999:145). 

Masalah pengalaman diri juga merupakan citra sosial wanita. Pengalaman-

pengalaman yang dimiliki oleh seorang wanita menentukan interaksi sosialnya 

dengan masyarakat. Sama halnya dengan citra diri wanita yang mengawali sebuah 

citra sosial. Dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan sosialnya, wanita 

butuh pemahaman orang lain sebagai individu. Misalnya, hubungannya dengan 

sesama tidak cikup jika hanya wanita berhubungan secara lahiriah dengan pria 

tanpa adanya kasih sayang. Sebagai makhluk sosial, yang dirasakan wanita seperti 

itu wajar karena manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain, dibutuhkan 

orang lain untuk melengkapinya. Maka dari itu, hal penting yang mengawali citra 

sosial wanita adalah citra dirinya.  

Citra sosial wanita memberi arti kehidupan baginya dan merupakan 

realisasi diri dalam masyarakat. Realisasinya berangkat dari perannya dalam 

keluarga. Peran wanita dalam keluarga terwujud karena adanya proses perubahan 

peran seorang wanita yang belum matang atau remaja menjadi wanita yang 

dewasa dengan tutntutan peran yang lebih kompleks. Dari proses perubahan peran 

tersebut kemudian ada yang memilih malalui proses pernikahan sehingga 

memunculkan peran baru dalam keluarga yaitu isteri ataupun ibu rumah tangga. 

Berangkat dari perannya dalam keluargalah kemudian wanita berperan dalam 

masyarakat.  
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Pemenuhan diri seseorang wanita itu berkaitan dengan pengembangan 

kapasitas pribadi sebagai makhluk individu dan sosial sekaligus. Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Friedan (1963:290) bahwa realisasi diri, 

pemenuhan diri atau identitas diri bukan berasal dari renungan penuh akan pribadi 

dirinya. Manusia menemukan diri sebagai makhluk sosial dengan cara kehilangan 

dirinya yang anggapan secara sosialnya ditentukan oleh hubungannya dengan 

sarana produksi sosial. Hal ini tumbuh melalui pemahan dan penguasaanya atas 

realitas yang dihadapi, yaitu melalui komunikasi antarsesama.  

Citra sosial tumbuh melalui pemahaman dan penguasaanya atas realitas 

yang dihadapi, melalui komunikasi antar sesama. Dalam hubungan ini, citra sosial 

wanita terbentuk pada relasinya dengan oarang-seorang dan dengan sesama 

manusia yang menyebabkan wanita melakukan perbuatan atau sikap sosial. 

Penentuan wanita atas sikap dengan sesamanya dikarenakan berbagai sebab. 

Sebab dalam aspek sosialnya adalah sebab pengalaman budaya.  

2.4.2.1 Citra Wanita dalam Keluarga 

Sebagai wanita yang tercitrakan dari aspek fisik dan psikisnya, salah satu 

peran yang menonjol adalah peran wanita dalam keluarga.  Jika citra wanita dalam 

aspek keluarga digambarkan sebagai wanita dewasa, seorang isteri dan seorang 

ibu yang mengurus tugas rumah tangga yang berlandas kasih sayang. Pada citra 

wanita dalam keluarga tergambar bahwa wanita sebagi insan yang 

mengembangkan fungsi khusus sesuai dengan peran fisik dan psikisnya 

(Sugihastuti, 1999:125). Wanita sebagai anggota keluarga dicitrakan sebagai 

makhluk yang disibukkan dengan berbagai aktivitas domestik kerumahtanggaan. 

Banyak pekerjaan rumah tangga yang dianggap sebagai tanggungjawab wanita. 
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Pola perilaku yang dilakukan oleh wanita atau tokoh dalam hubungannya 

dengan peran wanita itu sendiri sebagai wanita dewasa atau seorang isteri dan 

seorang ibu, akan berpengaruh terhadap citra yang muncul akibat adanya proses 

sosial yang dialami dalam agen sosial pertamanya dan yang paling dekat, yaitu 

keluarga. Peran wanita dalam keluarga jika sebagai seorang wanita dewasa akan 

berbeda dengan peran seseorang yang bertindak sebagai seorang isteri atau ibu. 

Maksudnya adalah peran wanita dewasa dapat dimiliki pula oleh wanita yang 

beritindak sebaai isteri dan ibu dalam hubungannya dengan citra diri. Akan tetapi, 

sebagai wanita dewasa bisa saja wanita yang telah melakukan perubahan 

stereotipe masyarakat umum ini tidak mengambil perannya sebagai seorang isteri 

ataupun ibu. Maka, dia tetap dapat menjalankan perannya dalam berkeluarga 

tanpa adanya perubahan peran yaitu dari peran saat lajang menuju peran yang 

berbeda ketika sudah melakukan proses pernikahan. Perubahan peran ini 

mendatangkan konsekuensi bagi gagasan yang saharusnya ia lakukan.  

Citra wanita bisa hadir sebagai sosok individu yang bahagia. Bisa saja 

mereka melepaskan segala persoalan hidup di luar perannya dalam keluarga. 

Wanita yang memilih perannya itu bisa saja semata-mata tanpa peran aktif di 

lingkungan masyarakat. Wanita bisa memilih untuk hanya menjadi wanita dewasa 

atau berperan sebagai isteri dan ibu rumah tangga serta tidak merasa rendah diri 

akan hal itu. Wanita bisa pula memilih alternatif sebagai wanita yang berprofesi di 

bidang tertentu, menikah, tidak mempunyai anak, atau ingin tidak menikah. 

Pilihan-pilihan itu bisa dilaksanakan dan wanita tidak merasa frustasi dengan 

pilihannya itu dikarenakan sebuah sebab persoalan individu. 



30 
 

Dari aspek fisik dan psikis terlihat bahwa wanita berbeda dengan laki-laki, 

perbedaan ini pula mempengaruhi citranya dalam keluarga. Misalnya, tugas 

sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknnya merupakan tugas yang diberikan 

alam kepada mereka, yaitu karena wanita memiliki fungsi melahirkan. Karena itu, 

citra wanita dalam keluarga dianggap sebagai citra sosial yang alamiah, yang 

sudah sewajarnya jika wanita hidup di lingkungan rumah tangga. Sebagai anggota 

keluarga wajar apabila kesibukkan wanita dalam keluarga itu digambarkan 

sebagai kesibukkan domestik seperti mengasuh anak, mencuci, membersihkan 

rumah dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, ada anggapan bahwa perannya 

itu maka wanita tidak dapat berkembang, karena dunianya yang terbatas.  

Dalam menghadapi citra wanita yang seperti ini, yang hanya disibukkan 

dengan tugas domestik tidak memiliki nilai pasar  meskipun pekerjaan tersebut 

berguna. Maka, pekerjaan wanita dalam rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan 

yang kurang berharga dibanding dengan pekerjaan laki-laki. Nilai rendah dan 

penentuan batas ini tidak ada kaitannya dengan aspek fisik dan psikis alami tetapi 

dengan proses sosialisasi. Masyarakat mengambil budaya dari kebudayaan lain 

sehingga terciptalah kebudayaan yang di dalam gilirannya menimbulkan nilai 

rendah bagi wanita (Ruthven, 1989:45). 

Dalam menghadapi citra seperti ini, pria dan wanita sudah sewajarnya 

sadar terhadap kesepakatan tentang kenyatan bahwa adanya ideologi seks yang 

patriarkal. Sebuah syarat untuk mengubah ideologi ini adalah penerimaan umum 

tentang hubungan kekuasaan di antara jenis kelamin, anatara pria dan wanita, 

yang itu semua termasuk dalam politik seksual yang merupakan sebuah ungkapan 

yang sering terdengar di dalam feminisme (Hermawati, 2007:22). 
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2.4.2.2 Citra Wanita dalam Masyarakat 

Wanita juga merupakan makhluk yang memiliki kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Citra wanita sebagai anggota masyarakat menggambarkan 

bahwa wanita memiliki hasrat untuk mengadakan hubungan sosial. Hubungannya 

dengan orang lain yang dapat bersifat umum maupun khusus. Hubungan wanita di 

mulai dari hubungannya dengan orang-seorang, antarorang, sampai ke hubungan 

dengan masyarakat umum. Termasuk ke dalam hubungan orang seorang adalah 

hubungan wanita dengan pria dalam masyarakat. Citra wanita dalam sikap 

sosialnya terbentuk karena pengalaman pribadi dan budaya. Citra wanita dalam 

aspek masyarakat juga tercipta karena proses lingkungan (Sugihastuti, 1999:142). 

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu-individu 

yang berada di luar hubungan dengan tokoh. Maksudnya adalah siapa-siapa saja 

yang melakukan hubungan interaksi dengan tokoh yang tidak berkaitan dengan 

kehidupan pribadi tokoh yang mengemban perannya dalam keluarga. Hubungan 

interaksi tokoh dengan masyarakat dapat dilihat dengan hubungan dengan orang 

lain yang berada di lingkungan tempat ia berada, terutama hubungan wanita 

dengan wanita atau hubungan wanita dengan pria karena mengingat subjek utama 

penelitian ini adalah tokoh wanita yang dapat berinteraksi dengan sekitarnya.  

 Citra sosial wanita terlihat bahwa sikapnya terarah, yang menunjukan 

apakah ia menyetejui  atu tidak menyetujui, apakah mendukung atau tidak 

mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap objek sosialnya, 

antara lain sikapnya dengan sesama wanita atau dengan lawan jenisnya. 

Terbentuknya sikap terhadap objek sosialnya ini karena pengalaman dan evaluasi 

atas objek sosial yang dihadapinya. Sikap sosial seseorang disebabkan oleh 
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berbagai faktor, misalkan dari pengalaman pribadi, kebudayaan, media massa, 

orang lain yang dianggap penting, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, 

serta faktor-faktor emosi dalam diri individu (Anwar, 2005:31). 

Pengalaman-pengalaman pribadi yang didasari pada status, lingkungan, 

budaya dan struktur masyarakatnya menyebabkan sikap sosial yang ditandai 

dengan munculnya peranan sosial. Peranan sosial tersebut lahir dari anggapan 

stereotip yang mengandung kenyataan superioritas laki-laki terhadap wanita. 

Terlihat bahwa selama ini, wanita disisihkan dalam persoalan yang khusus dan 

selayaknya dilakukan oleh wanita. Dalam hal demikian terlihat bahwa sudah 

tercipta dalam hal ideologi gender dalam hal masyarakat. Dalam hubungan 

ideologi gender ini, berhubungan langsung dengan karakter dan tingkah laku 

wanita yang disesuaikan perannya dalam masyarakat, disesuaikan dengan yang 

pantas dilakukan masing-masing berdasarkan aturan masyarakat tempat mereka 

berada.  

Peranan tersebut merupakan suatu konsep perilaku yang diajarkan pada 

setiap masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan 

aktifitas, tugas-tugas dan tanggungjawab tertentu sebagai peran. Peran wanita 

pada aspek masyarakat lebih mengarah ke peran sosial atau masyarakat. Kategori 

peranan masyarakat atau kegiatan sosial mencakup semua aktifitas yang dilakukan 

dalam tingkat komunitas sebagai kepanjangan peran reproduktif, bersifat sukarela 

(volunteer), dan tanpa upah (Fakih, 1996:126). 

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia 

selalu membutuhkan orang lain dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Berada 

dalam masyarakat, membuat individu memiliki peran dan status. Peran wanita 
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berhubungan dengan bagaimana menjaga keseimbangan antara peran reproduktif, 

peranan produktif dan kemasyarakatan.Peranan dapat mempermudah penyesuaian 

diri dengan individu lain dengan peran yang sama. Berdasarkan peranan-peranan 

individu dalam masyarakat inilah terjalin hubungan sosial. 

Pendefinisian perempuan dengan menggunakan kualitas yang dimiliki 

laki-laki sangat berhubungan dengan konsep gender. Gender adalah suatu sifat 

yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural. Pengaruh-pengaruh tersebut memunculkan mitos-mitos serta 

citra baku (stereotip) tentang laki-laki dan perempuan, seperti perempuan lemah 

dan lembut, sedangkan laki-laki kuat dan perkasa. Hal ini memunculkan 

perbedaan gender. 

Pemberian peran, cara memperlakukan dan penghargaan terhadap 

keduanya. Terjadinya musibah bencana alam termasuk kebijakan dan penamaan 

agama maupun adaptasi dengan budaya yang tidak bias gender. Perbedaan peran, 

fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada 

dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat 

menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin 

terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal, dan mengalami masalah ketidakadilan 

(Mufidah, 2009:6). 

Konsep perbedaan gender seringkali dirancukan dengan perbedaan jenis 

kelamin (sex) sebagai konstruksi sosial oleh penamaan masyarakat. Perbedaan 

jenis kelamin memang berbeda sejak lahir, menjadi hak penuh Tuhan dalam 

menentukan jenis kelamin manusia. Lain halnya dengan perbedaan gender, terjadi 
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melalui sebuah proses panjang yang dilakukan oleh manusia (masyarakat) melalui 

sebuah pencitraan. 


