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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Unsur Pembangun Novel 

 Unsur-unsur yang membangun karya fiksi yang berupa novel adalah unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Unsur yang membentuk karya sastra adalah unsur 

instrinsik. Sementara itu, unsur ekstrinsik bagian unsur yang ada di luar karya 

sastra, Nurgiyantoro (2010: 23) menyampaikan bahwa unsur instrinsik meliputi 

bagian dari tema, penokohan, sudut pandang cerita, plot, setting, dan gaya bahasa. 

Unsur-unsur yang membangun karya sastra memberikan pengetahuan lengkap 

terhadap penelitian ini. Akan tetapi, unsur yag dianggap memberikan dukungan 

paling besar yaitu tema, penokohan, dan latar/setting. Unsur-unsur tersebut akan 

di gambarkan secara lengkap sebagai berikut: 

 

2.2 Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik merupakan segala unsur-unsur memiliki keterkaitan 

langsung dalam sastra dengan membangun sebuah karya, yang turut serta dalam 

proses pembangunan suatu cerita. Selain itu, terkait unsur intrinsik, Nurgiyantoro 

(2013: 23) mengatakan bahwa unsur intrinsik adalah alat atau media dasar dalam 

sebuah karya sastra yang dapat memberikan dampak pada pencapaian pengarang 

untuk mewujudkan karya sastranya. Di samping itu, unsur–unsur instrinsik seperti 

tema, tokoh, dan latar dapat membantu seorang pengarang dalam mengungkapkan 

perasaannya pada pembaca. Agar lebih jelas, di bawah ini terdapat ulasan yang 

detail terkait unsur instrinsik karya sastra. 
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2.2.1 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dalam dunia sastra sangat berperan penting dalam menghidupkan 

kisah yang ada, dengan siafat-sifat  yang berbeda pada setiap tokohnya. Pada 

umumnya masyarakat hanya mengenal beberapa tokoh, di antaranya antagonis, 

dan protagonis. Sedangkan pengertin tokoh menurut Rokhmansyah (2014: 34) 

tokoh merupaka perwujudan atau lukisan tokoh atau seseorang yang ada di dalam 

prosa fiksi dengan memiliki sifat baik maupun jahat, dengan demikian tokoh 

sangat berkaitan erat dalam karya sastra. Menurut Nurgiantoro (2013: 258)  

Berikut merupakan paparan jenis-jenis tokoh dan penokohan. 

(1) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Tokoh-tokoh pada karya sastra, terutama prosa fiksi dibedakan atau dilihat 

pada penting tidaknya peran yang dibawakan, misalnya tokoh utama dan tokoh 

tambahan. Menurut Nurgiantoro (2013: 259) tokoh utama merupakan tokoh yang 

diutamakan, dengan kata lain tokoh yang berperan penting, sering diceritakan 

dalam sebuah cerita prosa fiksi. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh 

yang dapat muncul beberapa kali. Tokoh tambahan juga sering diabaikan oleh 

pembaca karena peran yang tidak penting (Nurgiantoro, 2013: 259). 

(2) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Tokoh-tokoh dalam karya sastra terutama prosa fiksi dapat dibedakan 

menjadi dua, dilihat dari peran yang diperankan penting atau tidak. Menurut 

Nurgiantoro (2013: 260) peran penting yang dapat diperankan oleh tokoh utama 

ada dua yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan 

tokoh yang dikagumi oleh pembaca, karena tokoh protagonis memiliki sifat yang 
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baik hati, sikap sopan santun, yang sering diceritakan atau dapat sebagai pahlawan 

diakhir cerita prosa fiksi. Sedangkan tokoh antagonis berbanding terbalik dengan 

tokoh protagonis. Tokoh antagonis sering bertentangan, berbeda pendapat dengan 

tokoh protagonis secara langsung maupun tidak langsung (bersifat fisik maupun 

batin) (Nurgiantoro, 2013: 261). 

(3) Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Tokoh statis dan tokoh berkembang pada karya sastra dibedakan melalui 

kriteria. Menurut Nurgiantoro (2013: 272) tokoh statis merupakan tokoh yang 

memiliki sifat, watak, pendirian yang tetap, walaupun setiap hari diterpa masalah 

tokoh statis akan tetap pada pendiriannya, serta tidak terpengaruh oleh orang lain.  

Tokoh berkembang merupakan tokoh kebalikan dari tokoh statis, karena 

tokoh berkembang mengalami perkembangan dengan seiring waktu berjalan 

misalnya berinteraksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan oleh tokoh dapat 

mengubah pandangan tokoh akan perilaku dan sebagainya (Nurgiantoro, 2013: 

272). 

 

2.2.2  Latar atau Setting 

Setting dalam karya sastra juga sama pentingnya dengan tokoh dan 

perwatakan serta alur atau plot. Pada umunya setting lebih dikenal dengan latar. 

Latar merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa di dalam cerita karya sastra. 

Menurut Semi (dalam Rokhmansyah, 2014: 38) latar atau landasan tumpu 

(setting) dalam prosa fiksi bukan hanya    sebuah bacground, melainkan sebuah 

tempat yang menunjukkan sebuah kejadian atau peristiwa di lingkungan atau 
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tempat terjadinya. Sedangkan Aminuddin (2011: 67) berpendapat bahwa setting 

merupakan latar peristiwa di dalam prosa fiksi baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa, juga memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Pada 

dasarnya latar harus disamakan atau disesuaikan dengan kedaan tokoh, karena jika 

keadaan tokoh dan latar yang berbeda akan membuat pembaca kebingungan. 

Dengan demikian latar dalam prosa fiksi terutama novel harus dapat 

menggambarkan keadaan lebih rinci, jelas, luas, konkret dan pasti. Setting atau 

latar terbagi atas tiga macam, di antaranya latar tempat, waktu dan suasana. 

Berikut merupakan paparanannya. 

(1) Latar tempat 

Latar tempat pada prosa fiksi dibutuhkan untuk mengetahui atau 

menunjukkan tempat terjadinya sebuah peristiwa, menurut Nurgiantoro (2013: 

314) latar tempat yang digunakan harus menggunakan nama tertentu, serta nama 

yang digunakan harus jelas. 

(2) Latar waktu 

Latar waktu merupakan latar yang menunjukkan waktu terjadinya cerita 

karya sastra. Misalnya pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Latar waktu 

juga dapat berupa tanggal, hari, tahun, bulan, menunjukkan jam, dan sebagainya. 

Latar waktu juga memiliki tujuan yaitu untuk memberi tahu kepada pembaca 

kapan terjadinya cerita karya sastra. Latar waktu dalam prosa fiksi harus 

disesuaikan dengan latar tempat dan sosial, karena mau tidak mau waktu, tempat, 

akan berubah sejalan dengan perkembangan cerita fiksi (Nurgiantoro, 2013: 321). 
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(3) Latar suasana 

Latar suasana merupakan latar yang menunjukkan bagaimana keadaan 

suasana yang terjadi ketika peristiwa tersebut sendang berlangsung, apakah sedih, 

senang, menegangkan, dan sebagainya.  

Ketiga latar di atas dalam karya sastra sangat berkaitan erat, karena tanpa 

adanya salah satu dari latar tempat, waktu dan suasana, pembaca tidak akan 

mengetahui bagaimana tempat kejadian, waktu kejadian, ataupun suasana dalam 

cerita karya sastra. 

 

2.2.3 Alur atau Plot 

Sebuah cerita pada karya sastra juga harus mempunyai plot atau alur 

cerita.Plot juga sama pentingnya dengan tokoh dan perwatakan, plot juga 

termasuk ke dalam unsur intrinsik novel. Tanpa plot atau alur cerita dalam karya 

sastra tidak akan menarik. Sehingga plot perlu dalam pembuatan sebuah cerita 

karya sastra. Menurut Aminuddin (2011: 83) plot merupakan rangkaian cerita 

yang dibentuk dari beberapa tahapan peristiwa, sehingga menjadi sebuah cerita 

yang menarik. Terdapat beberapa tahapan dalam plot atau alur certia, yaitu 1) 

perkenalan; 2) munculnya masalah atau konflik; 3) klimaks; 4) anti klimaks; 5) 

penyelesaian. Pada pemaparan alur cerita, peneliti hanya mengambil beberapa alur 

cerita, di antaranya 1) perkenalan; 2) munculnya masalah atau konflik; 3) dan 

klimaks. Berikut merupakan paparannya.  
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(1) Perkenalan 

Perkenalan dalam karya sastra prosa fiksi dapat diawali dengan perkenalan 

tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita karya sastra. Perkenalan juga dapat 

memperkenalkan tempat terjadinya atau bermulanya sebuah cerita, misalnya 

menyebutkan nama, alamat rumah, dan sebagainya (Aminuddin, 2011: 84) 

(2) Munculnya masalah atau konflik 

Konflik dapat muncul dengan berbagai benyebab atau masalah-masalah 

kecil yang muncul, misalnya masalah kecil yang dialami oleh para tokoh di dalam 

cerita karya sastra. Konflik sendiri bermula dari ketidak senangan tokoh terhadap 

beberapa hal. Konflik dapat berupa konflik sosial, konflik keluarga, konflik 

agama, konflik budaya, konflik politik, dan sebagainya (Nurgiantoro, 2013: 179). 

(3) Klimaks 

Klimaks merupakan purkembangan dari konflik (permunculan masalah), 

tetapi tidak semua konflik dapat perkembang menjadi klimaks. Terdapat beberapa 

konflik pendukung yang berperan penting dalam terjadinya klimaks (Nurgiantoro, 

2013: 184). Sedangkan menurut Stanton (dalam Nurgiantoro, 2013: 184) klimaks 

merupakan tingkatan tertinggi dari terjadinya masalah, klimaks tidak bias 

dihindari, karena klimaks dapat menentukuan arah dari plot atau alur cerita. 

 

2.3 Citra Diri Perempuan dalam Karya Sastra 

Pencitraan merupakan salah satu kajian yang akan dianalisis oleh penulis 

dalam novel  Padang Bulan. Citra perempuan dalam novel Padang Bulan  yaitu 

berupa semua wujud gambaran mental dan tingkah laku yang diekspresikan oleh 
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tokoh perempuan. Wujud citra perempuan ini dapat digabungkan dengan aspek 

fisik, psikis, dan sosial budaya dalam kehidupan perempuan yang 

melatarbelakangi terbentuknya wujud citra perempuan. Dalam menjaga citranya 

tersebut, perempuan sebagai individu harus memerankan perannya dengan baik 

sebagai individu, istri, dan perannya disosial masyarakat (Sugihastuti, 2000: 45). 

Pencitraan tersebut memiliki kaitan yang erat dengan gender karena 

keduanya mempresentasikan pemikiran dan tingkah laku tokoh utama. Pencitraan 

atau citra perempuan adalah gambaran yang dimiliki setiap individu mengenai 

pribadi perempuan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Altenbernd (dalam 

Sugihastuti, 2000: 43) mengenai citraan yaitu gambar-gambar angan atau pikiran, 

sedangkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. 

Citra diri dalam sastra berarti kesan mental atau gambaran visual tentang 

diri atau kepribadian perempuan yang terwujud dalam tingkah laku keseharian 

para tokoh yang terekspresi oleh perempuan dalam berbagai aspeknya, yaitu aspek 

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

sebagai citra sosial (Sugihastuti, 2000: 7). 

Disisi lain keterkaitan antara citra perempuan dengan karya sastra baik itu 

novel, fiksi maupun pengarangnya terutama perempuan adalah ketika sebuah 

karya sastra seperti novel dibuat  terutama cerita novel tersebut mengisahkan 

tentang perempuan, maka unsur cerita atau pencitraan selalu melekat paada tokoh 

tersebut. Sementara citra atau pencitraan sendiri yaitu gambaran mengenai setiap 

individu pada diri perempuan. Citra selalu tergambar dari setiap pemikiran atau 

tingkah laku tokoh. Citra tersebut  dapat berupa citra perempuan secara fisik, 
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psikis, citra perempuan di masyarakat dan keluarga. Sebuah citra dapat dilihat dari 

sudut pandang perempuan itu sendiri, laki-laki dan masyarakat. 

 

2.3.1 Citra Diri Perempuan 

Citra diri adalah konsep/gambaran yang kompleks meliputi kepribadian, 

karakter, tubuh, dan penampilan individu. Dalam citra diri perempuan terdapat 

dua aspek, yaitu citra perempuan dalam aspek fisik dan citra perempuan dalam 

aspek psikis. Citra perempuan dalam aspek fisik adalah gammbaran fisik yang 

memiliki hubungan terhadap pengembangan tingkah laku (Sugihastuti, 2000: 85). 

Citra diri perempuan dalam aspek psikis adalah gambaran kekuatan emosional 

dari aspek psikologi, perasaan, pemikiran, aspirasi, perilaku, dan keinginan 

terhadap hal-hal yang ada disekitar (Sugihastuti, 2000: 95). 

 

2.3.1.1 Citra Diri Perempuan dalam Aspek Fisik 

Dalam sebuah novel, citra fisik perempuan bisa direpresentasikan dengan 

gambaran fisik perempuan tersebut yang memiliki hubungan terhadap 

pengembangan tingkah lakunya. Dari penggambaran hubungan fisik ini yang 

tidak lepas juga dari penggambaran fisik laki-laki dalam novel, maka sering 

terjadi adanya diskriminasi atau perbedaan, baik dalam lingkungan sosial maupun 

keluarga (Sugihastuti, 2000: 85). Contohnya saja ketika perempuan memasuki 

taraf perkembangan sebagai seorang perempuan dewasa, perempuan yang sudah 

memasuki taraf kedewasaan dan mengalami perubahan dalam dirinya yaitu 

perempuan yang berpern sebagai seorang ibu bagianaknya dan seorang istri bagi 

suaminya. 
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Secara biologis perempuan dewasa dicirikan oleh tanda-tanda jasmani 

seperti dialaminya haid dan perubahan fisik lainnya, perubahan suara dan lain. 

Tanda-tanda fisik yang mengantarkan anak perempuan menjadi  wanita dewasa 

ini mempengaruhi pula prilaku yang dianggap pantas baginya sebagai wanita 

dewasa. Sehubungan dengan karakteristik sekunder itu, wanita juga harus 

mengambil keputusan yang tidak terlepas dari keinginannya sebagai wanita 

dewasa dan dianggap pantas baginya. Selain itu, masa perkawinan juga 

mengisyaratkan bahwa secara fisik citra wanita secara fisik ditunjukkan sebagai 

wanita dewasa (Sugihastuti, 2000: 85). Citra fisik wanita juga dapat dilihat pada 

tinggi badab, cara berjalan, aktivitas, dan perilaku keseharian. 

Secara fisik wanita dewasa merupakan sosok individu hasil pembentukan 

proses 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. Realitas fisik ini pada kelanjutannya menimbulkan antara lain mitos tentang 

wanita sebagai mother-nature. Di dalam mitos ini wanita diasumsikan sebagai 

sumber hidup dan kehidupan, sebagai mahluk yang menciptakan mahluk baru dalam 

arti dapat melahirkan anak (Sugihastuti, 2000: 87). 

 

2.3.1.2 Citra Diri Perempuan dalam Aspek Psikis 

Selain aspek fisik, Perempuan juga dapat direpresentasikan melalui aspek 

psikisnya. Karena perempuan adalah termasuk mahluk psikologis, yaitu mahluk 

yang memiliki perasaan, pemikiran, aspirasi, dan keinginan. Dari citra psikis ini, 
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dapat tergambar kekuatan emosional yang dimiliki oleh perempuan dalam sebuah 

cerita. Dari aspek psikis ini, citra perempuan juga tidak terlepas dari unsur 

feminitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yung melalui Sugihastuti sebagai 

berikut. 

  Prinsip feminitas sebagai sesuatu yang merupakan kecenderungan 

yang ada dalam diri wanita; prinsip-prinsip itu antara lain 

menyangkut ciri relatedness, receptivity. Cinta kasih, mengasuh 

berbagai potensi hidup, orientasi komunal, dan memelihara 

hubungan interpersonal. 

 

Melalui pencitraan, perempuan secara psikis bisa dilihat bagaimana rasa 

emosi yang dimiliki perempuan tersebut, rasa penerimaan terhadap hal-hal 

disekitar, cinta kasih yang dimiliki, dan yang diberikan terhadap sesama atau 

orang lain, serta bagaimana menjaga potensinya, untuk dapat eksis dalam sebuah 

komunitas timbal balik antara citr fisik dan psikis. Dalam novel, perempuan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain (Sugihastuti, 2000: 95). 

Pengaruh timbal balik antara aspek fisik dan psikis wanita itu merupakan 

sesuatu hal yang tak terhindarkan. Konsep dasar dari perkembangan aspek psikis 

yang berhubungan dengan konseptualisasi manusia (termasuk wanita) itu 

merupakan mahluk yang aktif (Langer dalam Sugihastuti, 2000: 97). Aspek fisik 

yang sudah dicirikan oleh wanita itu dengan sendirinya pula mempengaruhi aspek 

psikisnya, yang juga merupakan aspek psikis sebagai ciri citra diri wanita. Dalam 

aspek psikisnya, kejiwaan wanita dewasa ditandai antara lain oleh sikap 

pertanggung jawab atas nasib sendiri, dan atas pembentukan diri sendiri (Kartono 

dalam Sugihastuti, 2000: 100). 



22 
 

 

 

Aspek psikis wanita dapat tercitrakan dari gambaran pribadi. Gambaran 

pribadi wanita dewasa itu secara karakteristik dan normatif sudah terbentuk dan 

relatif stabil sifatnya (Kartono dalam Sugihastuti, 2000: 101). Dengan kestabilan 

ini dimungkinkan baginya untuk memilih relaasi sosial yang sifatnya juga stabil, 

misalnya perkawinan, pilihan sikap, pilihan pekerjaan, dan sebagainya. Oleh 

karena bentuk fisik wanita itu berbeda dengan bentuk fisik pria, maka eksistensi 

dan sifat-sifat kewanitaan itu pun berbeda dengan pria. Perbedaan ini akan tetap 

ada walaupun struktur-struktur sosial yang ada dan norma-norma tradisionalnya 

berubah. 

Secara Psikis wanita tidak seagresif pria. Reaksi pria dalam keadaan 

frustasi adalah sikap agresif yang ditunjukkan kepada orang lain. Sebaliknya, 

wanita cenderung menyalahkan diri sendiri dan langsung minta maaf, mungkin 

wanita tidak bersalah, seperti ada kondisi yang membuatnya segera harus 

meminta maaf, mencari kesalahan diri sendiri. Wanita secara psikis bersifat lebih 

praktis, lebih langsung, dan meminati segi-segi kehidupan yang kongkret dan 

sifatnya segera. Wanita sangat meminati masalah-masalah kerumah tanggaan dan 

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

Citra psikis terjadi bukan saja karena pengaruh aspek fisik, melainkan juga karena 

pengaruh aspek sosial. 

Perbedaan antara psikis laki-laki dan wanita itu terletakk pada sifat-sifat 

sekunderitas, emosionalitas, dan aktifitas funsi-fungsi kejiwaan; pada diri wanita, 

fungsi sekunderitas tidak terletak dibidang intelek, akan tetapi pada perasaan 

(Heymans dalam Kartono, 1981: 183). Dalam (Sugihastuti, 2000: 108). Dari 
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uraian tersebut, dapat diketahui bahwa aspek psikisnya, wanita berbeda dengan 

pria seperti dinyatakan dalam psikologi. Perbedaan ini disadari wanita karena 

memang dirasakannya. Dilihat dari aspek psikis pun, terbukti bahwa ada ideologi 

yang sifatnya patriarkal. Pria masih tercitrakan sebagai mahluk yang berkuasa. 

Sedangkan secara alami wanita bernilai lebih rendah dari pada pria. 

Citra psikis wanita tidak saja langsung berkaitan dengan citra fisik, namun 

juga misalnya dengan cara berpakaian. Pakaian dapat mencitrakan kepribadian 

seseorang karena pakaian memberikan  kepuasan emosional. Ada efek yang dalam 

dari pakaian terhadap konsep diri seseorang (Hurlock dalam Sugihastuti, 2000: 

109). Pakaian yang dikenakan wanita, misalnya mempengaruhi bagaimana ia 

merasa dan bagaimana ia berbuat. Pakaian mempunyai efek yang penting terhadap 

suasana hati dan tingkah laku seseorang. 

 

2.3.2 Citra Sosial Perempuan 

Citra sosial perempuan merupakan perwujudan dari citra perempuan dalam 

keluarga serta citranya dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan Sugihastuti 

(Sugihastuti, 2000: 121). Citra sosial ini memiliki hubungan dengan norma-norma 

dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, tempat dimana perempuan menjadi 

anggota dan berhasrat mengadakan hubungan antar manusia. 

Melalui hubungannya dengan masyarakat sosial, dapat terlihat bagaimana 

cara perempuan tersebut menyikapi sesuatu dan menjalin hubungannya dengan 

sesama, serta disisi lain perempuan selalu membutuhkan orang lain untuk 

melangsungkan kehidupannya. Keterlibatan kehidupan wanita dalam banyak 
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peran serta memungkinkan, namun dalam berbagai peran itu, sudah ada pola-pola 

tingkah laku dan harapan-harapan sederhana yang menuntun tindakan-tindakan 

dan tanggapan-tanggapannya jika wanita itu memangku peran yang bersangkutan. 

Hubungan berbagai peran itu dapat semakin rumit, namun masih bisa 

disederhanakan dalam klasifikasi peran secara global, yaitu dalam keluarga dan 

dalam masyarakat (Sugihastuti, 2000: 122). 

Sebagai wanita dewasa, seperti tercitrakan dalam aspek fisik dan psikisnya, 

salah satu peran yang paling menonjol dari padanya adalah peran wanita dalam 

keluarga. Sebagai anggota keluarga wajar apabila kesibukan domestik seperti 

mengasuh anak, mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Dalam keadaan 

seperti ini, ada anggapan bahwa karena perannya maka memungkinkan wanita 

tidak berkembang sebagai layaknya manusia, karena dunianya yang serba 

terbatas. 

Citra wanita dalam keluarga menggambarkan wanita sebagai insan yang 

secara ekonomis tergantung pada laki-laki karena pekerjaan yang dilakukannya 

tidak menghasilkan uang meskipun demikian tetap bahagia menjadi “ratu”  rumah 

tangga, yang tidak memikirkan dunia luar. Dalam keluarga wanita 

mengembangkan fungsi khusus sesuai peran fisik dan psikisnya, yakni mendidik 

anak-anak karena fungsi yang ditentukan oleh alam kepada, yaitu melahirkan. 

Dalam perannya sebagai ibu dari anak-anak, wanita tetap berada dalam 

peran yang semestinya sesuai dengan peran yang sesuai dengan aspek 

biologisnya, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anak, peran wanita 

sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya tidak diragukan, sekalipun tersedia banyak 
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alternatif sebagai perannya. Citra wanita sebagai ibu rumah tangga merupakan 

pilihannya tanpa ia merasa terpaksa 

Di samping itu wanita dalam keluarga yang tercakup pada citra wanita 

dalam aspek sosial. Sikap sosial adalah konsistensi individu dalam memberikan 

respon terhadap objek-objek sosial, termasuk terhadap pria sebagai pasangan jenis 

kelaminnya. Konsisten respons dinyatakan sebagai sikap sosial apabila 

ditunjukkan bukan oleh individu saja, melainkan oleh sejumlah anggota dari suatu 

kelompok atau masyarakat (Campela dalam Sugihastuti, 2000: 131).  Sikap sosial 

juga dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap 

objek sosial, baik yang bersifat material maupun nonmaterial (Gerungan dalam 

Sugihastuti, 2000: 131). Sebagai suatu respons evaluatif, yang dinyatakan 

berdasarkan proses evaluatif dalam diri individu, sikap sosial memberi 

kesimpulan nilai terhadap simulus dalam bentuk baik atau buruk, positif atau 

negatif, menyenangkan, suka atau tidak suka, yang kemudian mengkristal sebagai 

potensi reaksi terhadap objek sikap. 

Perbedaan yang jelas antara sikap individu dengan sikap sosial dengan 

memberikan tekanan utama pada sikap-sikap pergaulan dan sosialisasi manusia. 

Prosuk akhir dari suatu proses sosialisasi diwujudkan dan sikap-sikap sosial 

individu melalui kata-kata ataau prilakunya. Jadi sikap sosial merupakan skema 

penting dalam kehidupan manusia (Sherif dan Sherif dalam Sugihastuti, 2000: 

132). Manusia sebagai mahluk sosial dalam kehidupannya memerlukan wanita 

lain. Demikian juga bagi wanita, hubungannya dengan manusia lain itu dapat 

bersifat khusus maupun umum tergantung pada bentuk sifat hubungannya itu. 
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Hubungan manusia dalam masyarakat dimulai dari hubungan antar orang, 

termasuk hubungan antara wanita dan pria. Dalam sikap sosiap seperti ini, 

menurut pandangan wanita, pria berprestasi dalam menjalin hubungan pergaulan. 




