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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Ditinjau dari judul, penelitian  akan menggunakan berbagi teori yang relevan dengan 

tujuan mendapatkan kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai dasar kajian dan 

memperoleh deskripsi secara umum. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian 

sebagai berikut ialah, 

 

2.1 Unsur Pembangun Novel 

Novel memiliki dua unsur pembeda yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur 

intrinsik terdapat beberapa komponen yang saling terkait satu dengan lainnya. Seperti 

tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa dan tema. Unsur ekstrinsik merupakan 

unsur yang berada diluar karya sastra. Namun tidak semua komponen tersebut digunakan 

peneliti, berikut adalah komponen dalam unsur intrinsik yang digunakan peneliti dalam 

penelitian.  

Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada diluar novel, unsur yang melandasi 

terbuatnya suatu karya sastra. Dalam unsur ekstrinsik terdapat biodata pengarang yang 

biasanya adalah sejarah atau biografi pengarang yang berpengaruh terhadap jalannya 

cerita di dalam novel. Situasi dan kondisi secara langsung maupun tidak langsung juga 

terdapat di dalamnya, sehingga mempengaruhi adanya hasil karya tersebut.. Melalui 

sebuah novel dapat memperoleh gambaran tentang budaya dan keadaan masyarakat 

tertentu saat karya itu dibuat.  
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Entitas dalam karya sastra dapat ditemukan didalam unsur ekstrinsik. Dengan tema yang 

sama masih terdapat kemungkinan nilai yang terkandung di dalamnya berbeda, 

bergantung kepada unsur ekstrinsik yang dominan. Misalnya, terdapat dua novel yang 

keduanya mengisahkan tentang percintaan, naming keduanya menawarkan nilai yang 

tidak sama karena dibuat oleh dua orang pengarang yang memiliki latar belakang berbeda 

dalam memaknai dan menyikapki cinta, selain itu terdapat perbedaan situasi sosial dan  

sebagainya. Di dalam unsur ekstrinsik terdapat  nilai-nilai yang terkandung di dalam 

cerita yang disisipkan pengarang berupa nilai moral, nilai sosial, nilai budaya dan nilai 

estetika.  

Terdapat beberapa poin  untuk unsur intrinsik yaitu, tokoh, latar, alur, sudut pandang, 

gaya bahasa dan tema. Namun dalam penelitian tidak semuanya dipergunakan karena 

melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan yang berhubungan dengan 

penelitian maka terdapat beberapa poin dalam unsur intrinsik yang digunakan adalah 

tokoh, latar, dan plot atau alur. Pertama, tokoh merupakan sesuatu hasil dari pemikiran 

penulis yang menjadi sentral suatu novel. Tokoh ditampilkan dalam narasi dalam 

peristiwa-peristiwa di dalam novel. Tokoh dibagi menjadi dua yaitu tokoh utama dan 

tokoh tambahan. Sedangkan yang dapat disebut sebagai tokoh utama menurut Sayuti 

(dalam Wiyatmi, 2006:31) Apabila terpenuhinya tiga hal, (1) paling sering bersinggungan 

dengan makna atau tema, (2) sering adanya interaksi dengan tokoh lainnya, (3) 

membutuhkan waktu lebih banak dalam penceritaan. 

Menurut Wiyatmi (2006:30) Didalam sebuah karya prosa fiksi tokoh setidaknya 

dihadirkan secara natural, tidak dibuat-buat, bersifat hidup dan tokoh memiliki aspek 

fisiologis, sosiologis dan psikologis. Aspek fisiologis dalam tokoh berkutat pada usia, 
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jenis kelamin, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Aspek sosiologis dalam tokoh berkutat 

kepada status sosial, mata pencaharian, kedudukan dalam suatu golongan dan pandangan 

hidup. dimensi psikologis meliputi moral, sikap, mentalitas, intelektualitas dan 

kepribadian. 

Sejalan dengan hal tersebut dalam tokoh terdapat suatu hal yang disebut dengan 

watak, watak yang umum  terdapat dua yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah 

sifat dari penokohan yang baik, sedangkan antagonis merupakan kebalikan dari tokoh 

yang bersifat protagonis, atau yang biasa disebut dengan tokoh yang jahat. Dalam 

perwatakan menurut Aminuddin (2014:80) dalam upaya memahami watak pelaku, 

pembaca dapat menelusurinya melalui (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik 

pelakunya, (2) gambaran yang diberikan penulis melalui gambaran lingkungan 

kehidupan, (3) menunjukan bagai mana perilakunya, (4) melihat tokoh tersebut berbicara 

tentang dirinya sendiri, (5) memahami bagaimana jalan pikirnya, (6) melihat bagaimana 

tokoh lain berbiara tentang dirinya, (7) melalui dialog antar tokoh, (8) reaksi tokoh lain, 

dan (9) reaksi dirinya terhadap tokoh lain. Penulis seing memberikan penjelasan tentang 

watak suatu tokoh secara langsung di dalam karyanya.  

Kedua, Pada latar terdapat fungsi utuk memberikan konteks dari carita. Dapat 

dikatakan bahwa sebuah narasi terjadi dan dialami seorang tokoh disuatu tempat tertentu 

pada suatu masa dan lingkungan masyarakat tertentu. Menurut Aminuddin (2014:69 ) 

Latar memiliki relevansi terhadap unsur-unsur lain dalam membangun totalitas makna 

serta kesatuan dari keseluruhan isi yang dijabarkan oleh pengarang. Misalnya, seorang 

penulis akan membuat seorang tokoh yang berprofesi sebagai seorang nelayan yang 

sederhana dan buta huruf, tidak mungkin ia diberikan latar kota metropolitan. 
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Sejalan dengan itu, menurut Sayuti (dalam Wiyatmi, 2006:40) latar terbagi menjadi tiga 

yaitu, tempat, waktu dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan geografis, latar tempat 

merujuk kepada lokasi berlangsungnya suatu perisiwa yang dituturkan dalam sebuah 

narasi dalam suatu karya fiksi. Tempat yang dipergunakan dapat berupa tempat-tempat 

dengan penamaan tertentu inisial, atau mungkin suatu lokasi yang penamaanya tidak 

dijelaskan.  Latar tempat selalu berkemungkinan berpindah dari suatu lokasi ke lokasi 

lain seiring dengan perkembangan plot dan tokoh.  

Latar waktu berkaitan dengan hari, waktu, maupun historikal. Latar waktu memiliki 

relevansi dengan suatu hal “ kapan” terjadinya peristiwa yang dituturkan dalam sebuah 

karya fiksi. Hal ini biasanya memiliki relevansi dengan waktu yang nyata. Waktu yang 

memiliki kaitan atau dapat dikatkan dengan suatu peristiwa sejarah. Latar waktu memiliki 

relevansi dengan latar tempat serta sosial sebab mereka saling berkaitan satu dengan 

lainnya didalam sebuah cerita dan harus mengacu kepada waktu tertentu karena tempat 

akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. 

Latar sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Latar sosialkan merujuk 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan perilaku kehidupan sosial suatu 

kelompok masyatakat disuatu tempat yang dituturkan dalam karya fiksi. Adat istiadat 

kehidupan sosial suatu masyarakat meliputi bermacam-macam masalah dalam lingkup 

yang cukup rumit. Selain itu, latar sosial juga memilik relevansi dengan status sosial 

seorang tokoh yang bersangkutan, misalnya, rendah, menengan atau atas. Latar 

membantu pembaca membangun imajinasi dan memahami sebuah cerita di dalam novel, 

latar pun yang memberikan ruang gerak dan gambaran para tokoh. 
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Latar mampu menghidupkan suasana dalam pembacaan, menurut Aminuddin 

(2014:69) latar juga mampu menuansakan suasana-suasana tertentu. Suasana tertentu 

akibat penataan latar oleh penulis itu lebih lanjut juga akan berhubungan dengan  suasana 

penutruan yang terdapat dalam suatu cerita. Latar dapat membantu pembaca dalam 

memahami alur cerita yang terus berkembang, latar pun dapat membantu membentuk 

panggung imajinasi pembaca  sehingga pembaca merasa berada satu tempat dengan si 

tokoh dalam novel.  Latar dalam novel terkadang bersifat nyata dan bersifat imajinatif. 

Latar yang bersifat nyata cenderung replika dari tempat-tempat yang ada didunia nyata 

seperti, kota, tempat wisata, tempat bersejarah, dan lain sebagainya. Latar yang bersifat 

imajinatif lebih kepada rekaan penlis atau tempat yang hanya mampu dibangun oleh 

penulis. 

 Ketiga, plot atau alur adalah sesuatu yang disusun berdasarkan sebab akibat. Karena 

plot merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah alur. Bukan hanya 

berbentuk satu satuan peristiwa namun keseluruhan dari awal cerita hingga akhir cerita 

sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku di dalam suatu cerita. 

Menurut Aminuddin (2014:83) plor atau alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh 

tahapan-tahapan peristiwa. 

 Tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi akan dibagi menjadi lima, Menurut Loban dkk 

(dalam Aminuddin 2014 : 84) runtutan alur berawal dari (1) eksposisi, (2) komplikasi 

atau intrik-intrik awal, (3) klimaks, (4) revelasi atau penyingkatan tabir suatu problema, 

dan (5) denouvement atau penyelesaian. Eksposisi berisikan mengenalkan tokoh, latar, 

situasi, waktu, dan lain sebagainya. Komplikasi adalah tahap dimana mulai munculnya 

masalah-masalah yang terjadi di dalam novel. Klimaks adalah tahap dimana menjadi 
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puncak dari problem yang terjadi di dalam novel. Revelasi berisikan tahapan-tahapan 

penyelesaian problem yang menjadi klimaks, sedangkan denoivment adalah penylesaian 

yang dibedakan menjadi dua yaitu penyelesaian yang tertutup dan penyelesaian yang 

masih bersifat terbuka karena pembaca bebas menentukan akhir dari cerita sesuai dengan 

imajinasinya. Penyelesaian tertutup ialah penyelesaian yang akhirnya sudah tergambar 

jelas di dalam akhir sebuah novel. 

 Plot atau alur adalah suatu yang dapati dipahami bagi pengarang dan pembaca. 

Menurut Aminuddin (2014:86 bagi penulis, plot diibaratkan sebagai kerangka yang 

dijadikan suatu ketentuan dasar dalam pengembangan keseleuruhan cerita dan untuk 

pembaca plot juga membantu pemahaman terhadap keseluruhan isi cerita secara 

berurutan dan jelas. Dalam setiap tahapan plot sejatinya telah mengandung berbagai 

unsur pembentuk karya fiksi. Proses terbentuknya plot dikarenakan satuan peristiwa, tiap-

tiap peristiwa selalu dibawakan oleh pelaku-pelaku dengan perawatakan yang spesifik. 

Sehingga setting selalu menampilkan suasa tertentu oleh karena itu melalui plot, pembaca 

juga dapat sekaligus berusaha memahami penokohan, perwatakan maupun setting. 

 

2.2 Gender dalam Sastra  

Penciptaan karya sastra selalu bersumberkan pada kenyataan yang hidup didalam 

masyarakat. Dalam karya sastra banyak hal yang digambarkan berkaitan dengan 

masyarakat sehinga berupa tatanan sosial masyarakat, fungsi dan peran setiap anggota 

masyarakat, maupun interaksi yang terbentuk diantara anggota masyarakat. 

Sederhananya karya sastra merupakan gambaran unsur masyarakat yang terdiri laki-laki 
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dan perempuan. Interaksi yang terjalin menimbulkan pergesekan yang menarik untuk 

dibahas. Pergesekan antara laki-laki dan perempuan menghasilkan gender. Gender adalah 

fungsi dari laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bukan sifat 

kodrati laki-laki maupun perempuan. 

Menurut Sugihastuti dan Saptiawan (2010:236) dalam hal mengungkap prasangka 

gender dalam novel terdapat tiga tahapan, tiga bagian tersebut adalah analisis mengenai 

citra tokoh laki-laki, analisis mengenai citra tokoh perempuan, serrta analisis mengenai 

manifestasi gender terhadap posisi masing-masing jenis kelamin. Ketika membahas 

gender dan sastra hal yang paling menjadi sorotan adalah tentang perempuan. Bukan 

berarti laki-laki tidak ada yang membahasnya di dalam dunia sastra.  Dalam dunia sastra 

dikenal dengan sastra wangi, sastra wangi adalah nama lain untuk karya sastra yang 

membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan perempuan.  Tentunya yang 

diangkat dalam cerita adalah tentang peran dan kedudukan perempuan, bukan tentang 

kodrati seorang perempuan. Peran dan fungsi tersebut termasuk di dalam gender. 

  Menurut (Sughiastuti, 1998:28) konsep dasar dalam penelitian sastra berperspektif 

feminisi adalah usaha mahamami kedudukan dan peran perempuan seperti yang 

tergambar dalam karya sastra, kedudukan dan peran para tokoh perempuan dalam karya 

sastra Indonesia masih terdominasi oleh para tokoh laki-laki. Sehingga usaha untuk 

memahami merupakan suatu keharusan untuk mengetahui ketidakadilan gender dalam 

karya sastra, seperti yang tergambar jelas dalam realita keseharian masyarakat. 

Singkatnya resepsi pembaca karya sastra Indonesia secara sepintas meperlihatkan 

bahwa para tokoh perempuan dalam karya sastra Indonesia masih tertinggal dari laki-

laki, misalnya dalam hal Pendidikan, pekerjaan, peran dalam masyarakat dan derajat 
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mereka seagai bagian dari susuan masyarakat. Ketika membahas tentang gender dalam 

sastra adanya tentang perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender 

sangatlah penting. Agar tak semata-mata praktik menggugat gender tidak menjadi praktik 

patriarki ataupun matriarki. Menurut Sugihastuti (1998: 28) penyerapan pembaca karya 

sastra Indonesia yang menunjukan keterkaitan antara laki-laki dan perempuan hanyalah 

sebuah hal yang berdasarkan kepada pertimbangan biologis dan sosial ekonomi semata. 

 Gender menjadikan manusia terkungkung olehnya, bahkan sejak usia dini. Gender 

hadir sebagai topik perbincangan dan perselisihan. Berulang kali telah ditekankan bahwa 

gender adalah hasil dari tradisi atau kebiasaan manusia yang menitik beratkan kepada 

nilai laki-laki dan perempuan dimasyarakat, namun tidak menititk beratkan kepada nilai 

kodrati seorang laki-laki maupun perempuan. menurut Handayani dan Sugiarti (2002:3) 

analisis gender membnatu memahami bahwa pokok persoalanya Adalah asas dan tatanan 

yang tidak adil, yang mana laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi korban dan 

mengalami hilangnya harkat manusia karena ketidakadilan gender, kaum perempuan 

kehilangan harkat akibat ketidakadilan gender sementara laki-laki kehilangan harkat 

manusianya karena melanggengkan penindasan gender. 

 Karena nilai kodrati tidak dapat dirubah sejak lahirnya manusia ke dunia. Gender 

nilainya berubah-ubah dimasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu sangat 

tabu apabila seorang perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan, bahkan sekarang 

ada laki-laki yang menjadi “ bapak rumah tangga” hanya mengurusi pekerjaan rumah dan 

menyerahkan pencarian nafkah kepada sang istri atau perempuan.  Nilai-nilai tabu dan 

baik dalam gender pun berubah. Gender dan kelamin merupakan sesuatu yang sama 

sekali berbeda dan tidak sama satu sama lainnya, menurut Sugihastuti dan Saptiawan 
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(2010:4) gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan semejak lahir dan bukan juga 

sesuatu yang kita miliki melainkan sesuatu yang kita lakukan, dan kelamin merupakan 

penggolongan biologis yang didasarkan pada sifat reproduksi potensial.  

Sejalan dengan hal tersebut bahwa gender adalah hasil dari hubungan sosial antara 

laki-laki dan perempuan. Gender bukanlah alat untuk menunjukan siapa yang lebih kuat 

ataupun lebih lemah. Gender adalah alat pembeda dari peran dan kedudukan laki-laki 

maupun perempuan di dalam masyarakat. Masalah tentang gender biasanya meliputi 

peran, kesetaraan, dan ketidakadilan gender. Permasalahan- permaslah yang timbul tidak 

hanya berkaitan dengan perempuan saja melainkan dengan laki-laki, menurut 

Wirjosutedjo dan Pradopo (2004:311) mereka menginginkan terwujudnya manusia yang 

bebas dari struktur sosial masyarakat dan pranata sosial yang misoginis (struktur yang 

menyudutkan perempuan), dalam hal ini pembembasan mereka bukan hanya pada 

kelompok perempuan, melainkan juga pembebasan yang mengarah pada laki-laki yang 

termarjinalkan. Artinya gender adalah tatatanan sosal masyarakat yang terbentuk karena 

adanya tradisi atau kebiasaan.  

Peran dan kedudukan perempuan mengetengahkan tema-tema atas nasib perempuan. 

Beberapa hal dapat dikemukakan seperti adanya kesadaran terhadap peran, fungsi dan 

kedudukan perempuan. Persepsi masyarakat yang rendah terhadap perempuan adalah 

salah satu faktor yang menjadikan perempuan memiliki sebutan second gender. Citra 

yang terbangun semata-mata karena tradisi yang ada dimasyatakat, bukan karena 

perempuan adalah makhluk yang termarjinalkan. Gambaran tentang perempuan masih 

didominasi dengan gambaran perempuan secara tradisional. Menurut Handayani dan 

Sugiarti (2002:11) sejak dahulu banyak mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan 
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gender, kebanyakan mitos yang muncul dimasyarakat akan menguntungkan kaum laki-

laki dan mendiskriditkan kaum perempuan. Sebagai contoh dalam budaya Jawa laki-laki 

haram melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan dapur, dari contoh ini dapat 

dilihat bahwa tradisi yang berkembang tentang peran dan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan selalu menyudutkan perempuan.  

Seiring berkembangnya zaman, model marginalisasi perempuan dan laki-laki 

semakin berkembang dan berubah. Gender memiliki nilai yang tidak statis yang artinya 

berkembang dan nilai yang terkandung di dalam perbedaan gender biasanya 

menyesuaikan tempatnya, misalnya di daerah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan 

tersebut juga dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan tradisi. Di pedesaan masih banyak 

dijumpai perempuan yang masih menjalankan tradisi lama yang masih mengekangnya 

walaupun juga tak sedikit perempuan di pedesaan yang bekerja di ladang atau pun 

merantau ke perkotaan. Di daerah perkotaan, nilai yang terkandung di dalam gender dan 

perbedaanya juga mempengaruhi peran dan kedudukan, terutama peran dan keudukan 

perempuan. 

 

2.3 Peran Gender dalam Masyarakat 

Dalam  konstruksi dan tatanan sosial terdapat suatu sistem yang mengatur mengenai 

berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara 

perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun 

budaya. Dalam praktiknya peran gender dalam masyarakat adalah untuk menentukan 

porsi kerja, porsi pembagian wilayah kerja, dan porsi pembagian kedudukan. Porsi-porsi 

dari gender yang berkembang dimasyarakat sering berubah. Sejalan dengan itu menurut  
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Sugihastuti dan Saptiawan ( 2010:24)  waualupun perkembangan gender dipicu oleh 

masyarakat, pada praktiknya tidak semua partisipan di dalamnya berperan sama.  

Pelebelan dalam masyarakat memberikan dampak yang menjadikan perempuan “cap” 

sebagai suatu yang selalu harus mengikuti sistem yang diatur oleh masyarakat, dan 

pengaturan tersebut cenderung terpusat pada laki-laki. Menelaah garis kekuasaan dalam 

pembentukan, pelaksaan peraturan, banyak membuka selubung strata sosial dan bentuk-

bentuk kekuasaan dalam kehidupan. Bentuk paling dasar adalah otoritas yang 

berdasarkan kepada asas biologis (jenis kelamin). Kepala rumah tangga, suami, para 

tetua, dan lainya memaksakan dan mempertahankan kondisi dalam wilayang dan 

pengaruh mereka. Menurut Hermawati (2007:19) Patriarki dalam masyarakat dunia 

berkembang, tak terkecuali di pulai Jawa. Seiring dari perkembangan peran dalam 

kebudayaan pra modern dimana ukuran fisik laki-laki jauh lebih unggul, sejalan dengan 

peran biologis perempuan sebagai individu yang melahirkan, mengbuahkan suatu 

pembagian kerja berdasarkan kodrat biologis seorang (laki-laki dan perempuan, yang 

masih dipraktikan hingga saat ini. Distribusi kekuasaan yang berdasarkan kepada laki-

laki ini telah merembah kepada hampir semua aspek pada masyarakat. Dalam hal ini 

adalah pembagian kerja yang menyebabkan berkembangnya peran sosial yang terbatas 

dan keterbatasan peran bagi perempuan sehingga tercipta perbedaan kekuasan yang 

menguntungkan laki-laki.  

Sejalan dengan hal tersebut menurut Hermawati (2007:20) adanya dasar yang legal 

menjamin hal dan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan. namun masih banyak 

rintangan dalam budaya dan struktur sosial yang membuat perempuan masih mendapati 

sebuah kesulitann, terutama pada keikutsertaanya dalam mengambil keputusan dan 



22 
 

kekuasaan. Dalam beberapa struktur budaya sangat sedikit sekali hal yang mendukung 

penuh peran perempuan dan dalam pengambilan keputsan. Perempuan masih mendapat 

perdikatnya sebagai “ warga kelas dua” yang mana keberadaanya tidak selalu 

diperhitungkan. Dampak dari konsep kedudukan yang tidak seimbang telah mengakar 

dan menjadi pemisah, menjadikannya kedalam sektor “domestik” dan sektor “publik”, 

sejalan dengan hal tersebut perempuan sering dianggap hanya berkutata dalam sektor 

domestik saja, sementara laki-laki menempatkan dirinya dalam sektor publik. Pemikiran 

semacam ini telah dipraktikan oleh masyarakat.  

 

2.4 Peran dan Kedudukan Perempuan 

Peran lebih ke fungsi sedangkan kedudukan menitikberatkan kepada tingkatan 

ataupun status, dalam hal ini adalah status seorang perempuan. Dalam pembagian peran 

dan kedudukan seorang perempuan terdapat pembagian wilayah, yang artinya pembagian 

peran dan kedudukan berdasarkan kondisi, sehingga terdapat dua pembagian wilayah 

dalam hal peran dan kedudukan secara umum adalah sektor domestik dan publik. Sektor 

domestik lebih kepada internal kehidupan perempuan tersebut, dalam keluarga. 

Sedangkan sektor publik lebih menekankan kepada peran dan kedudukan dalam 

masyarakat. 

2.4.1 Peran Perempuan 

Peran perempuan merupakan perwujudan dari struktur sosial masyarakat. Peran 

perempuan merupakan hal yang berhubungan dengan fungsi yang dijalankan oleh 

perempuan. peran tidak pernah luput dari adanya hubungan antara laki-laki dan 

perempuan, menurut Handayani dan Sugiarti (2002:14) terdapat tiga peran yaitu, peran 
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reproduktif, peran produktif dan peran sosial. Peran rangkap tiga adalah sebutan untuk 

tiga peranan perempuan. Peran reproduktif adalah peran dalam rumah tangga semisal 

merawat, mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak dan menjaga rumah, 

peran ini termasuk dalam peran yang identik dengan tradisi. Peran reproduktif sering 

sekali di cap sebagai peran dasar perempuan, peran reproduktif secara kodrati juga 

termasuk melahirkan, hanya kegiatan inilah yang tidak dapat digantikan perannya oleh 

laki-laki. 

 Peran produktif adalah peran yang menitik beratkan kepada pencarian nafkah atau 

penyediaan jasa yang menghasilkan untuk dikonsumsi secara personal ataupun dijual. 

Dalam peran produktif biasanya perempuan hanya mendapatkan prosi yang lebih sedikit 

dari laki-laki prosi ini dibentuk karena adanya asumsi bahwa laki-laki adalah makhluk 

super power. Peran produktif seorang perempuan biasanya juga diikuti  dengan tetap 

menajalan peran yang pertama. Hal ini menimbulkan pembagian peran yang tidak 

seimbang sehingga menimbulkan beban kerja yang lebih. 

Dalam peran sosial perempuan juga melakukan  peran sosial kehidupan masyarakat 

seperti dalam perayaan selamatan serta dalam kegiatan komunitas masyarakat suatu 

daerah. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam kegiatan sosial namun 

mendapatkan porsi yang berbeda sesuai dengan sistim sosial yang berlaku. Dalam budaya 

Jawa dikenal dengan sebutan biodo, kegiatan ini identik dengan kaum perempuan. biodo 

bisanya berisikan kegiatan memasak dalam hajatan besar seperti dalam selamatan dan 

nikahan, kegiatan ini berdassarkan dari asumsi masyarakat bahwa perempuan adalah 

kodratnya memasak.  
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Peran perempuan sangat erat dengan pembagian kerja, dalam pembagian kerja 

masih ada praktik-praktik marjinalisasi dan subordinasi perempuan. Dimana perempuan 

dianggap kurang tegas lebih mengutamakan perasaan. Menurut Handayani dan Sugiarti 

(2002:16) kurang terkondisinya konsep gender dalam masyarakat berakibat pada adanya 

diskriminasi bagi perempuan dan anggapan perempuan bahwa mereka irrasional atau 

emosional, berdampak pada kehidupan perempuan sehingga mereka tidak bisa tampil 

memimpin, dan berimbas kepada munculnya sikap bahwa perempuan memiliki posisi 

yang tidak begitu penting. Peran perempuan tak luput dari  subordinasi yang mana semua 

pekerjaan yang dilakukan perempuan berhubungan dengan peran reporduksi semata atau 

hanya mengurusi rumah dan peran tersebut masih dianggap lebih rendah dibandingkan 

dengan peran laki-laki yang memegang peran produksi.   

Timbulnya subordinasi dalam peran perempuan tidak terlepas dari adanya stereotip 

yang berkembang dimasyarkat. Strereotip perempuan biasanya lemah, lembut dan 

keibuan, sementara laki-laki terkesan jantan, kuat dan rasional. Label tersebut telah 

membuat sekat-sekat yang menkotak-kotakan peran perempuan hanya dalam peran 

reproduktif, menurut Handayani dan Sugiarti ( 2002: 18)  timbulnya pelebelan maka 

seiring itu pula muncul berbagai macam stereotip yang merupakan hasil dari hubungan 

sosial masyarakat tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. sebab itu perempuan selalu 

identik dengan perkerjaan rumah. Dengan adanya stereotip seakan-akan banyak tindakan 

perempuan adalah sebagai sebuah kodrat, namun dalam praktiknya justru karena 

pembagian yang tidak merata lah yang membuat seakan-akan itu semua adalah kodrat.  

Perempuan yang melakukan perannya dalam ranah produksi merupakan bagian dari 

gender yang berkembang dalam artian perubahan nilai dalam masyarakat dan pandangan 
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tentang perempuan, namun juga tetap terbebani dengan peran reproduksinya. Dalam hali 

ini beban peran perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Menurut 

Handayani dan Sugiarti (2002:19) perlu dicermati bahwa perkembangan perempuang 

tidaklah “mengubah” perananya yang “ lama” yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga 

( peran reproduktif). Sifat dari perkembangan peran perempuan bukanlah mengganti 

namun mengisi dan menambah, maka dari itu beban kerja perempuan terkesan lebih berat 

dan juga dikarenakan stereotip yang tetap bertahan dimasyarakat. Sehingga membuat 

perempuan selalu ditempatkan pada semua pekerjaan domestik.  

 

2.4.2 Kedudukan Perempuan 

Kedudukan perempuan dihasilkan dari beberapa faktor antara lain adalah 

hubungan antara laki-laki dan perempuan, kedudukan perempuan lebih mengarah kepada 

strata atau tingkatan perempuan dalam suatu sistem gender. kedudukan yang lazim bagi 

seorang perempuan adalah sebagai “second gender”, kedudukan perempuan juga lebih 

diatur oleh laki-laki yang dicap sebagai superior, dalam hal ini adalah pelebelan dan 

pemakluman terhadap pemarjinalan kedudukan perempuan seakan-akan itu adalah dalil 

dari gender. (Sajogyo, 1985:39) dikemukakan bahwa tidak terdapat suatu hubungan 

langsung dan sederhana di antara keterlibatan wanita pada kegiatan di luar rumahtangga 

atau masyarkat luas dengan kedudukan mereka, atau otonomi ataupun kekeuasan di 

dalam maupun luar rumahtangga. Distribusi peran dan kedudukan di dalam sektor-sektor 

tersbut tak pernah lepas dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. 

Untuk mengerti tentang peran dan kedudukan perempuan  dalam suatu kebudayaan 

tertentu dengan mempelajari hubungan antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan. 
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Sejalan dengan hal tersebut menurut Rogers dan Carol (dalam Sajogyo 1985:39)  

terdapat dua pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu, (1) hubungan tersebut 

dapat ditelaah dalam arti distribusi kekuasaan, dengan mengukur sampai seberapa jauh 

masing-masing jenis kelamin menguasai sumber-sumber yang berharga ( tanah, tenaga 

kerja, bahan makanan, uang, pengetahuan dalam “ritual” yang dimaksud adalah spiritual, 

keterampilan, informasi dan sebagainya, sesuai dengan kebudayaan masing-masing.), (2) 

hubungan secara konsepsional antara laki-laki dan perempuan atau sifat dari pembeda 

jenis kelamin dapat dipelajari dengan menganalisa ada atau tidak adanya perbedaan 

dalam perilaku dan perbedaan dalam ideologi. Umumnya peran dan kedudukan 

perempuan juga dapat berubah-ubah sesuai dengan, tempat, tradisi dan sosial suatu 

masyarakat. 

Menurut Sugihastuti dan Saptiawan (2010:82) dalam sistem yang lebih besar dan 

kompleks, hubungan antara laki-laki dan perempuan  dalam banyak kebudayaan bahwa 

posisi laki-laki  berada lebih tinggi secara struktural dibandingkan dengan perempuan. 

Kedudukan perempuan dalam sektor domestik dianggap lebih berat karena perempuan 

hampir mengurusi semua hal, walaupun perempuan tersebut juga seorang pekerja namun 

ia masih dibebankan urusan domestik seluruhnya. Kedudukan perempuan yang tidak 

seimbang inilah yang membuat bahwa perempuan masih mendapatkan pengkerdilan. 

Pengerkdilan inilah yang membuat perempuan jarang tampil kesektor publik, dalam 

budaya Jawa perempuan hanya dianggap sebagai second gender. Dalam konteks 

inferioritas perempuan, raung domestik merupakan wilayah pertama yang menegaskan 

hal tersebut. Kecenderungan dalam masyarakat bahwa perempuan masih diindentikkan 
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dengan fungsi sosialnya sebagai pekerja rumah tangga, sehinga ruang-ruang disektor 

publik lebih dikausai oleh laki-laki. 

Ketika laki-laki menguasai wanita, sehingga peran dan kedudukan yang 

seharusnya diharapkan sama akan menjadi timpang dan timbul praktik patriarki. Namun 

dalam hal peran dan kedudukan tidak hanya tentang patriartki, namun juga matriarki. 

Matriarki timbul karena adanya peran dan kedudukan yang tidak seimbang, perempuan 

yang hampir menguasai semua sektor. Biasanya praktik martriaki berdasarkan pada 

penguasaan harta (ekonomi) keluarga oleh perempuan. Penguasaan tersebut, didasarkan 

kepada perempuan yang mencari nafkah atau harta warisan. Tradisi pun tidak luput ikut 

andil dalam penentuan peran dan kedudukan, dalam budaya Jawa terdapat tradisi konco 

wingkin dan suwargo nunut neroko katut, budaya ini masih dilestarikan sebagai bentuk 

dari ketidakberdayaan perempuan.  

 Pengkerdilan perempuan semata-mata tidak hanya bersifat secara kedudukan di 

dalam struktur masyarakat maupun sektor domestik. Dalam perkembangan zaman, 

terdapat praktik-praktik yang membuat kedudukan perempuan menjadi hanya sebagai 

objek pelampiasan yang dimaksud adalah praktik pergundikan. Dalam hal ini termasuk 

di dalam sektor publik, pengerkdilan kedudukan seperti ini didasarkan kepada adanya 

rasa superioritas laki-laki sehingga melegalkan praktik-praktik pengkerdilan perempuan, 

Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. 

Sejalan dengan Sugihastuti dan Saptiawan (2010:176) “hak istimewa” yang dimiliki laki-

laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhal 

diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan, kekerasan terhadap 

jenis kelamin tertentu misalnya perempuan disebabkan oleh anggapan gender. 
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Ketimpangan kedudukan terhadap perempuan merupakan gambaran dari penundukan 

yang bebasis kelas yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah 

dibandingkan laki-laki. Secara tradisi, patriarki memberikan pernyataan yang sah tentang 

kekerasan terhadap perempuan. pernyataan tersebut bertumpu pada sistem nilai dan 

ideologi yang berfungsi menegakkan kultur dalam kehidupan masyarakat.  

Peran dan kedudukan perempuan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Jika 

kedudukan perempuan memiliki nilai yang rendah dalam artian perempuan masih 

dianggap sebagai “second gender” maka peran perempuan memiliki keterkaitan dengan 

kedudukan perermpuan. Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena merupakan 

satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Maka peran perempuan nilainya bergantung 

kepada kedudukan perermpuan. Peran dan kedudukan nilainya dipengaruhi oleh budaya 

dan sosial masyarakat. 


