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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu isu penting yang muncul menjelang berakhirnya abad ke-20 adalah 

persoalan gender. Isu tentang gender ini telah menjadi bahasan yang memasuki setiap 

analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai 

perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai 

pembangunan dan perubahan sosial (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 

2004:333). 

Gender yang lebih dimaknai sebagai dominasi kaum perempuan atas laki-laki, 

atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai keberpihakan terhadap kaum perempuan 

telah membawa kita ke dalam kekeliruan pemaknaan. Feminis dengan isu gendernya 

terhadap tuntutan kesetaraan antara hak-hak perempuan dan laki-laki lebih menguasai 

wacana masyarakat. Sehingga penilaian masyarakat terhadap gender menjadi keliru 

daripada konsep yang sebenarnya (James M. Henslin, 2006:42). 

Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial 

oleh Ann Oakley (1972, dalam Fakih, 2013:8), dan sejak saat itu menurutnya gender 

lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan 

ketimpangan terhadap kaum perempuan secara umum. Gender berbeda dengan jenis 
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kelamin (seks). Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis 

dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, konsep jenis kelamin 

digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan anatomi 

tubuh (Tuttle dan Lisa, Encyclopedia of Feminism, 1986, dalam Narwoko, 2010:334). 

Sedangkan gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok 

atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan 

perempuan. Margert Mead (Sex and Temperament in Three Primitive Societies, 1935) 

menyatakan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah 

konstruksi sosial. Menurut Oakley (1972, dalam Fakih, 2013:10), gender adalah 

pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 

Misalnya, perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan lain 

sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. 

Sifat-sifat tersebut bukan kodrat, karena tidak selamanya dan dapat pula 

dipertukarkan. Artinya, laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan dan 

sebagainya, sebaliknya perempuan juga ada yang kuat, rasional, perkasa dan 

sebagainya (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004:334). 

Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau 

memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang terjadi melalui 

proses sosialisasi, penguatan konstruksi sosial, kultural, keagamaan dan melalui 

kekuasaan negara (Fakih, 2013:9). Dengan demikian, gender sebagai suatu konsep 
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merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat 

sehingga gender bersifat dinamis dapat dibedakan melalui perbedaan adat istiadat, 

budaya, agama dan sistem nilai dari bangsa. 

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang kental dangan budaya 

patriarki yakni adanya sikap pengistimewaan terhadap kaum laki-laki. Biasanya laki-

laki lebih diutamakan dalam beberapa hal seperti dalam bidang pendidikan dan laki-

laki selalu menjadi pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan (Sugihastuti, 

2010:3). Budaya patriarki ini terus berkembang karena konstruk budaya dan sosial, 

sehingga masuk ke dalam hal pembagian kerja yang mendudukan laki-laki lebih 

diutamakan daripada perempuan. 

Oposisi jenis kelamin yang melahirkan prasangka gender berdampak pada 

pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadi superordinat dan 

perempuan menjadi subordinat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai jenis 

kelamin yang memposisikan diri lebih unggul, laki-laki menciptakan legitimasi yang 

terbentuk melalui lembaga-lembaga patriarkal guna melanggengkan hegemoni 

terhadap kedudukan kaum perempuan (Sugihastuti, 2010:122).  

Tindakan subordinasi dan represi oleh laki-laki terhadap perempuan 

merupakan bagian dari sistem kontrol yang berupaya menegaskan kedudukan yang 

tidak setara antara dua jenis kelamin tersebut. Berdasarkan hal ini, prasangka gender 

kemudian muncul sebagai upaya diskriminasi terhadap eksistensi pihak subordinat. 
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Pandangan dan perlakuan laki-laki terhadap perempuan yang meresap dan dilegalkan 

oleh lembaga-lembaga patriarkal membuat kaum perempuan mengikuti ideologi 

tentang ketidaksetaraan gender tersebut (Sugihastuti, 2010:123). 

Keluarga sebagai sebuah wadah komunikasi antara laki-laki dan perempuan 

merepresentasikan banyak hal tentang bentuk-bentuk hubungan yang terjalin antara 

kedua belah pihak. Dalam kerangka keluarga, hubungan antara dua jenis kelamin 

bervariasi dalam kehidupan sehari-harinya. Laki-laki dan perempuan berhubungan, 

menikah, membentuk sebuah keluarga, memiliki anak dan sebagainya (Sugihastuti, 

2010:123). 

Secara tradisional dalam sebuah keluarga, perempuan memegang peran dalam 

kegiatan domestik rumah tangga dan laki-laki bertugas mencari nafkah. Namun, tidak 

jarang perempuan juga terlibat dalam kegiatan publik (mencari nafkah), akibatnya 

perempuan harus memikul beban ganda. Dalam kaitannya dengan beban ganda 

tersebut, Moser (1999, dalam Narwoko, 2010:345) menyebutkan bahwa perempuan 

tidak saja berperan ganda, akan tetapi perempuan memiliki triple role (triple burden) 

yakni: peran reproduksi, yaitu peran yang berhubungan dengan peran tradisional di 

sektor domestik; peran produktif, yaitu peran ekonomis di sektor publik; dan peran 

sosial, yaitu peran di komunitas. 

Salah satu sektor yang menunjang kehidupan masyarakat Indonesia adalah 

sektor pertanian. Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, sektor pertanian 



5 
 

 
 

merupakan sumber utama pendapatan dan mata pencaharian. Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyebutkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki mata 

pencaharian sebagai petani masih mendominasi. Kesejahteraan keluarga berkaitan 

dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga (khususnya 

keluarga petani) wujudnya adalah adanya pembagian kerja, termasuk pengambilan 

keputusan. Menurut indikator BKKBN, semakin setara pembagian peran gender 

(pembagian peran antara laki-laki dan perempuan) dalam ranah domestik dan publik 

maka akan meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut (Kusumo et. al., 2008). 

Kampung Cidalem merupakan salah satu daerah yang ada di Desa Wanasari, 

Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kampung ini 

memiliki luas wilayah sebesar 62,5 Hektar (Ha). Kampung Cidalem merupakan 

wilayah daratan dengan hamparan pesawahan, hampir seluruh lahan di Kampung ini 

dimanfa’atkan sebagai lahan pertanian. 

Secara administratif Kampung Cidalem dibatasi oleh: 

a. Bagian Utara   :  Kampung Cibadak 

b. Bagian Timur   :  Kampung Talanca 

c. Bagian Selatan :  Kampung Lugina 

d. Bagian Barat   :  Kampung Cisalak 

Mata pencaharian masyarakat Kampung Cidalem yang paling dominan adalah 

bertani, hampir setiap hari perempuan dan laki-laki (suami isteri) pergi ke sawah 
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untuk berladang. Dalam kegiatan sub-sektor tanaman pangan khususnya padi, gender 

perempuan diserahi tanggung jawab kegiatan menanam, menyubal tanaman mati, 

menyiang, panen, membersihkan padi dan mengeringkan. Sebagian mereka juga 

terlibat dalam kegiatan yang lebih beresiko seperti pemupukan dan penggunaan 

pestisida (Wawancara dengan Anang (50 tahun) pada tanggal 20 Oktober 2015). 

Dalam kegiatan domestik, pengaturan atau pengelolaan rumah tangga 

merupakan tugas utama perempuan (istri). Tugas tersebut antara lain berkaitan 

dengan penyiapan pangan bagi segenap anggota keluarga, mengasuh, mendidik, 

menjaga dan mengarahkan anak-anak serta membereskan keseluruhan urusan rumah 

tangga, sehingga jumlah dan curahan waktu perempuan dalam kegiatan rumah tangga 

pada umumnya lebih tinggi dari curahan tenaga kerja laki-laki. Adanya beban ganda 

terhadap perempuan dalam keluarga petani menimbulkan adanya bias gender serta 

kesenjangan gender (Wawancara dengan Patonah (38 tahun) pada tanggal 18 Oktober 

2015). 

Selain itu, masih terdapat anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa 

perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengurus anak dan melayani suami mengapa 

harus sekolah tinggi, kenapa harus bekerja di luar dan sebagainya. Tidak hanya bagi 

perempuan, pendidikan tinggi bagi laki-laki juga masih dianggap tidak penting 

karena toh nantinya laki-laki akan bertani dan mengurus ladang (Wawancara dengan 

Wati (40 tahun) pada tanggal 05 Oktober 2015). 
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Dari paparan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam 

mengenai pembagian peran gender antara perempuan dan laki-laki pada sektor 

domestik dan publik serta bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam keluarga 

petani di Kampung Cidalem, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten 

Cianjur yang penulis tuangkan dalam judul “Peran Gender dalam Keluarga Petani 

(Studi Deskriptif pada Masyarakat yang Bermatapencaharian Petani di Kampung 

Cidalem, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupatem Cianjur) ”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi 

adanya masalah yang berkaitan dengan peran gender dalam keluarga petani di 

Kampung Cidalem. Oleh karena itu, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai 

fokus penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang terjadi di dalam 

masyarakat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Masih terdapat anggapan bahwa pendidikan tinggi tidaklah penting bagi 

perempuan dan laki-laki, karena nantinya perempuan akan ke dapur dan 

mengurus anak sementara laki-laki akan bertani dan berladang. 

2. Masih terdapat pemahaman di masyarakat bahwa pekerjaan atau sektor 

domestik merupakan wilayah kerja perempuan, sementara sektor publik 

dan mencari nafkah merupakan wilayah kerja laki-laki. 
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3. Adanya beban ganda yang dialami kaum perempuan, yaitu perempuan 

harus melakukan pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik (dalam 

hal ini pekerjaan bertani), sementara laki-laki hanya bekerja pada sektor 

publik. Sehingga curahan waktu bekerja perempuan dalam rumah tangga 

lebih tinggi daripada curahan kerja laki-laki. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat 

disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembagian peran gender antara perempuan dan laki-laki pada 

sektor domestik dan publik dalam keluarga petani di Kampung Cidalem, 

Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur? 

2. Bagaimana bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam keluarga petani 

di Kampung Cidalem, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten 

Cianjur? 

3. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan 

gender dalam keluarga petani di Kampung Cidalem, Desa Wanasari, 

Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pembagian peran gender antara perempuan dan laki-

laki pada sektor domestik dan publik dalam keluarga petani di Kampung 

Cidalem, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. 

2. Untuk mengetahui bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam keluarga 

petani di Kampung Cidalem, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, 

Kabupaten Cianjur. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesenjangan gender dalam keluarga petani di Kampung Cidalem, Desa 

Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian 

mengenai peran gender dalam keluarga petani. Selain itu, penelitian 

ini dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih 

jauh mengenai peran gender dalam keluarga petani. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan terutama bagi perkembangan Ilmu Sosiologi mengenai 

peran gender (Gender Role) dan dapat berguna bagi penelitian-

penelitian dengan tema yang sama atau relevan selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai perbandingan studi mendatang. 

b. Dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang peran gender 

dalam keluarga petani. 

c. Menambah minat para peneliti untuk mengembangkan penelitiannya 

mengenai masalah yang sama tetapi dalam sudut pandang yang 

berbeda. Sehingga dari penelitian ini mendapatkan gambaran awal 

bagi perkembangan pengetahuan ilmiah di bidang Sosiologi. 

d. Ikut berpartisipasi dalam mengisi kekurangan literatur yang membahas 

mengenai peran gender (Gender Role). 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Salah satu perwujudan konsep gender adalah peran gender. Hubeis (2010:10) 

mendefinisikan peran gender (gender role) sebagai peran perempuan atau peran laki-

laki yang diaplikasikan dalam bentuk nyata menurut kultur setempat yang dianut dan 

diterima. Sementara itu, Mugniesyah (2006:55) mengemukakan bahwa peran gender 

adalah suatu perilaku yang diajarkan dalam masyarakat, komunitas dan kelompok 
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sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab 

tertentu dipersepsikan berdasarkan umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan 

geografi, ekonomi, dan sosial. Definisi ini menunjukkan bahwa peran gender di suatu 

wilayah akan berbeda dari peran gender lainnya sesuai dengan karakteristik 

wilayahnya. 

Moser (1993) dalam Hubeis (2010:25), mengemukakan bahwa ada tiga tipe 

peran gender yakni peran reproduktif, peran produktif dan peran masyarakat (sosial). 

Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan 

kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya insani (SDI) dan tugas 

kerumahtanggaan seperti menyiapkan makanan, menyiapkan air, mencari kayu bakar, 

berbelanja, memelihara kesehatan keluarga dan mengasuh serta mendidik anak. Peran 

produktif merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi 

dan diperjualbelikan. Peran ini memperhitungkan tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan dalam aktivitas kesehariannya. Sementara itu, peran masyarakat (sosial) 

merupakan kegiatan jasa dan partisipasi politik. Peran jasa masyarakat seringkali 

dilakukan oleh kaum perempuan, sementara peran politik seringkali dilakukan oleh 

kaum laki-laki. 

Scanzoni dan Supriyantini (2002) dalam Rachmawati (2010:35), 

mengemukakan bahwa peran gender juga dapat digolongkan menjadi dua bagian, 

yakni peran gender tradisional dan peran gender modern. Pada peran gender 

tradisional, pembagian tugas atau kerja dibedakan secara tegas berdasarkan jenis 
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kelamin. Sementara itu, pada peran gender modern pembagian tugas atau kerja tidak 

dibedakan secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berada 

dalam posisi seimbang atau sejajar, baik dalam minat maupun kepentingannya. 

Menurut aliran teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah 

kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini 

memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki 

peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki memiliki 

perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing (Sasangko, 2009:18). 

Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (division of labour), begitu 

pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani 

oleh dua nakhoda. Talcott Persons dan Bales (1979, dalam Sasangko, 2009:19) 

berpendapat bahwa keluarga adalah unit sosial yang memberikan perbedaan peran 

suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. 

Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas 

yang serasi antara perempuan dan laki-laki. 

Talcott Parsons merupakan penggagas faham atau teori struktural fungsional. 

Menurutnya masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling 

berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing 

bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan (equilibrium) dan harmoni. Jika 

melihat kepada teori struktural fungsionalnya Parsons dapat terlihat bahwa 
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masyarakat adalah bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Parsons mengenai AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration 

dan Lattency Maintanancy), masyarakat memenuhi semua itu. Masyarakat memiliki 

sistem sosial yang didasarkan pada norma-norma yang mengikat individu dan 

masyarakatnya melalui integrasi normatif, memiliki sistem budaya dan nilai 

generalisasi, memiliki sistem kepribadian atas basis pembedaan dan sistem ekonomi 

(Graham C. Kinloch, 2009: 189). Dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons 

ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan, yang dikenal dengan konsep 

AGIL. 

Gambar 1.1 

Skema Konsep AGIL 

A= Adaptation (Adaptasi) 

AGIL   G= Goal Attainment (Pencapaian Tujuan) 

   I = Integration (Integrasi) 

L= Latency (Pemeliharaan Pola) 

Bagi penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, konflik 

dalam suatu masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan 

keseimbangan. Oleh karena itu, harmoni dan integrasi dipandang sebagai fungsional, 

bernilai tinggi dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Teori ini 
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menolak setiap usaha yang akan mengguncang status quo, termasuk yang berkenaan 

dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Mereka melihat  

bahwa kondisi yang ada adalah normal dan sehat, oleh sebab itu tidak diperlukan 

perubahan (Fakih, 2013:80-81).  

Adapun skema penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1.2 

Skema Konseptual 

 Peran Gender dalam Keluarga Petani 

  

 

Pembagian Peran Gender antara Laki-laki dan Perempuan (Suami Istri) 

 

 

Sektor Domestik      Sektor Publik 

 

Peran Produktif   Peran Reproduktif        Peran Sosial 

 

 

 

        Kesenjangan Gender 

 

 


