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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keseharian masyarakatnya Indonesia lekat dengan sistem patriarkis, 

walaupun ada perbedaan pola patriarki antar budaya satu dan yang lainnya, salah 

satunya yaitu masyarakat Jawa yang dikenal lekat dengan budayanya yang 

patriarkis (Lianawati, 2008). Dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat batasan-

batasan berdasarkan gender yang menjelaskan posisi dan tugas laki-laki yang 

dominan dari pada perempuan (Indrawati, 2005). 

Gender merupakan sebuah konsep yang terkonstruksi atas sosial dan budaya 

yang membedakan karakteristik feminine dan maskulin, berdasarkan konsep 

tersebut masyarakat mempersepsikan sifat tertentu dengan jenis kelamin yang 

mengacu pada anatomi seksual (Fakih, 2013). Defisini gender lekat dengan jenis 

kelamin yang dikaitkan dengan berbagai karakteristik, cara hidup dan perilaku 

yang terbentuk sebagai hasil dari peran yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan dalam setiap kehidupan sosial dan budaya manusia (Angus, 2020). 

Nilai-nilai dalam budaya Jawa terlihat lebih menyenangkan dan 

memanjakan laki-laki dibanding perempuan, nilai yang mengajarkan bagaimana 

tingkah laku maupun sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan 

yang akhirnya dianggap sebagai sebuah kodrat yang tidak bisa dirubah, akibatnya 

terdapat pembeda pembagian pekerjaan laki-laki ataupun perempuan dalam sektor 

domestik dan publik (Budiati, 2010). 
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Menurut Sakti (2021) keluarga Jawa dapat dikatakan patriarkis meski 

karakternya berdeda dengan patriarki barat, ideal keluarga dalam kebudayaan 

keluarga Jawa adalah ayah memimpin keluarga, dibuktikan dengan undangan 

selamatan yang ditunjukkan pada laki-laki. Konsep keluarga dan pembagian kerja 

dalam keluarga Jawa adalah laki-laki bekerja sedangkan perempuan mengurus 

anak. (Sakti, 2021) 

Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan ke anak laki-laki 

dan anak perempuan bermula sejak kanak-kanak di dalam keluarga, anak 

perempuan diajarkan supaya dapat mengerjakan perkerjaan rumah, seperti masak, 

mencuci, membersihkan lantai, mengasuh adik, dan menyetrika baju, sedangkan 

anak laki-laki acapkali dibiarkan untuk bermain (Yuarsi, 2006). 

Dalam rumah tangga pembagian kerja masih memperlihatkann perbedaan 

tugas antara laki-laki dan perempuan, pekerjaan perempuan seringnya 

dihubungkan dengan sabar serta teliti, seperti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, 

mengurus anak, maupun membersihkan rumah. Sedangkan pekerjaan laki-laki 

seringnya dihubungkan dengan pekerjaan yang memerlukan kekuatan, seprti 

mencari kayu bakar, memperbaiki bangunan rumah, memelihara ternak, 

mengerjakan sawah (Warto, 2006). 

Menurut Reza (2020) wanita selain diterapkan di Bahasa Indonesia, wanita 

juga sering diterapkan pada pelafalan Bahasa Jawa untuk perempuan, walaupun 

terdapat sedikit perbedaan cara pengucapan. Dua makna umum dari penyebutan 

wanita yaitu, wani ditata yang memiliki arti berani diatur, perempuan mau diatur 

terkait dengan norma dan stigma yang sudah terlanjur dilabelkan pada perempuan. 
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Wani ing nata artinya berani mengatur, perempuan berani mengatur, agar saat 

berumah tangga perempuan bisa mengatur semua aspek kebutuhan dalam rumah 

tangga. (Reza, 2020)  

Menurut Suryadi (2019) perempuan Jawa memiliki perilaku santun yang 

diwujudkan dari tuturnya yang lemah, perempuan Jawa memiliki sifat sederhana 

yang dalam konsep budaya Jawa adalah mensyukuri apa yang telah dimilikinya 

serta tidak banyak menuntut. Perempuan jawa hendaknya bersikap ramah, ramah 

dalam konsep perempuan Jawa adalah selalu menghargai suami, orang tua dan 

tauladan bagi anak-anaknya, perempuan Jawa tetap tersenyum walaupun ada 

beban berar di hatinya. (Suryadi, 2019) 

Laki-laki dianggap memiliki kekuatan sedangkan perempuan dianggap 

memiliki keadaan yang lebih lemah sehingga konsekuensi yang muncul dari 

sistem dominasi ini adalah domestifikasi perempuan terutama dalam sektor publik  

(Andari, Rahayu, & Sudarwati, 2015). Domestifikasi perempuan adalah sebuah 

gambaran penomorduaan posisi perempuan di bawah laki-laki, sama halnya 

dengan budaya yang terbentuk di masyarakat Jawa yang seringkali menyebut 

perempuan sebagai kanca wingking yang harus selalu melayani laki-laki (Asyraf 

& Hamizah, 2020).  

Dalam kebudayaan Jawa seringkali menggambarkan peran seorang 

perempuan atau istri dalam sektor domestik yang biasa disebut dengan kanca 

wingking. Kanca wingking jika diartikan menurut bahasa Indonesia, kanca 

memiliki arti teman dan wingking berarti belakang. Kanca wingking menjelaskan 

bahwa peran perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai teman mengurus 
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segala urusan rumah tangga, terlebih dalam mengurus anak, mengelola kebersihan 

rumah atau biasa dikenal dengan istilah macak, masak, dan manak (Putri & 

Lestari, 2015). Sebutan kanca wingking menjelaskan kedudukan perempuan pada 

ranah privat domestik dan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi di ranah 

publik (Suwarsono, 2021). 

Menurut Feldman (2012) gender merupakan persepsi mengenai menjadi 

laki-laki atau perempuan, sementara peran gender adalah serangkaian harapan 

yang didefinisikan oleh lingkungan sosial tertentu yang menunjukkam perilaku 

yang sesuai dengan laki-laki dan perempuan. Relasi gender ditanamkan dalam 

setiap aspek pekerjaan dan pengalaman individu, karena itu, karier individu 

dipengaruhi oleh perbedaan hubungan gender pada seluruh aspek kehidupan dan 

lembaga (Bourne & Ozbilgin, 2008). (Feldman, 2012) 

Kabupaten Kudus, mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa, kebudayaan 

daerah masyarakat Kudus yang dilihat dari kebiasaan yang mengarah pada 

kebudayaan Jawa, bahasa daerah yang digunakan didominasi bahasa Jawa 

(Bappeda Kudus, 2016). 

Berkembangnya zaman dan maraknya gerakan tentang masalah gender, 

memberikan kesempatan untuk perempuan mendapatkan pendidikan layak serta 

dapat bekerja di ranah publik sehingga tidak terdapat perbedaan hak yang 

diberikan kepada laki-laki dan kepada perempuan, karena kepemilikan hak 

mereka sama (Sumar, 2015). Perempuan kini tidak hanya mengelola sektor 

domestik rumah tangga. Perempuan berkarier di sektor ekonomi dan mendapatkan 

penghasilan tambahan untuk keluarga (Hamzani, 2010).  
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Tabel 1.1 

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke 

Atas (%) Menurut Jenis Kelamin, 2019 

 

Jenjang 

Pendidikan 

Tidak 

Pernah 

Sekolah 

Tidak 

Tamat 

SD  

SD/ 

sederajat 

SMP/ 

sederajat 

SM/ 

sederajat 

Perguruan 

Tinggi 

  Laki-laki 2,51 11,30 24,89 22,54 29,76 9,00 

  Perempuan 5,4 14,01 25,37 22,07 23,63 9,52 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019  

Jika dilihat berdasarkan gender, pencapaian pendidikan antara laki-laki dan 

perempuan masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari 

tingginya proporsi penduduk perempuan dibandingkan laki-laki yang tidak pernah 

sekolah dan tidak taman SD. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SM terlihat 

bahwa proporsi penduduk laki-laki yang tamat SMP/sederajat dan SM/sederajat 

lebih tinggi dibandingkan pendududk perempuan dengan kesenjanagan yang 

cukup nyata pada tamatan SM/sederakat (29,76 persen dan 23,63 persen). 

Kesenjangan ini disebabkan karena penghitungan angka tingkat pendidikan 

juga melibatkan penduduk dewasa dan tua, di mana pada masa lalu, perempuan 

memang memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Hal tersebut 

tidak terjadi lagi saat ini, yang ditandai dengan angka partisipasi yang relatif 

berimbang antara laki-laki dengan perempuan. (Badan Pusat Stat ist ik, 2019) 

Tabel 1.2 

Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kudus 

 

Uraian Jenis Kelamin Daerah Total 

Laki-laki Perempuan Kota Desa 

TPAK 82,79% 66,59% 74,16% 76,12% 74,50% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Agustus 2020 
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Berdasarkan data BPS Kabupaten Kudus” (2020) tingkat partisipasi 

angkatan kerja tercatat 74,50% dengan rincian TPAK perempuan lebih kecil 

dibanding laki-laki, laki-laki sebesar 82,79% dan perempuan sebesar 66,59%. (BPS Kabupaten Kudus, 2020) 

Alasan perempuan bekerja pada awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarganya, selain itu alasan lain perempuan memutuskan untuk bekerja 

diantaranya untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki, kurangnya kebebasan 

akan diri sendiri, pertumbuhan anak-anak menyebabkan menurunnya kebutuhan 

atas perhatian ibu (Wiladatika, 2016). 

Perempuan melakukan mobilitas lebih tinggi untuk memaksimalkan 

perannya dalam proses produksi, hal tersebut terlihat dalam tingkat domestik 

maupun tingkat publik, meskipun gerakan perempuan berhasil menciptakan 

perubahan-perubahan lebih besar, tetapi sesungguhnya perubahan tersebut hanya 

berada di lapisan permukaan (Haris, 2006). Aktivitas perempuan hanya 

difokuskan pada tugas domestik, sehingga tidak sedikit perempuan yang tidak 

memiliki kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya (Rahayu, 2015). (Rahayu A. , 2015).  

Sosialisasi peran gender tradisional terus melanggengkan budaya dimana 

perempuan tidak terbiasa memasuki arena politik, akibat dari rendahnya penilaian 

diri perempuan terhadap keterampilan politik mereka konsisten dengan budaya 

politik yang belum merangkul perempuan di ruang publik (Fox & Lawless, 2011). 

Pengertian kanca wingking dipahami lebih jauh lagi, yakni menempatkan 

perempuan sebagai warga kelas dua yang hanya menjadi pelengkap saja, kanca 

wingking yang semula hanya menunjukkan perbedaan fungsi dan tempat, berubah 
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menjadi subordinasi-dominasi, perempuan lalu ditempatkan sebagai kelompok 

kelas dua yang hanya menjadi pelengkap saja (Warto, 2006).  

Terkait dengan kehormatan, perempuan Jawa sebisa mungkin hanya terlibat 

dalam ranah privasi domestik karena berdasarkan norma perempuan tidak boleh 

melebihi suami. Jika terdapat kesempatan terlibat pada ranah publik maka lebih 

baik untuk tidak mengambil kesempatan tersebut jika dimungkinakan akan 

mengganggu keselarasan kehidupan rumah tangga perempuan Jawa (Lianawati, 

2008). 

Gambaran gender yang dikonstruksikan secara sosio-kultural membuat 

masyarakat mempersepsikan sifat tertentu dengan jenis kelamin (Fakih, 2013). 

Perempuan dipandang sebagai individu yang lemah, perempuan sebagai individu 

nomor dua, atau perempuan hanya perlu dirumah hingga sebutan kanca wingking 

(Dwi, 2019). Persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menerima informasi 

yang bisa menambah pengetahuan penerima informasi, pada akhirnya hal ini akan 

mempengaruhi perilaku setiap individu penerima informasi tersebut. Persepsi 

yang muncul dari pengaruh lingkungan luar individu, melalui observasi dan 

evaluasi menghasilkan perilaku individu yang responsi dan sikap (Simbolon, 

2008).  

Objek yang ditangkap individu dalam persepsi pada akhirnya dipahami 

dalam istilah fenomenologis, dengan demikian persepsi tersebut diartikan dalam 

karakter berdasarkan intuisi ataupun keadaan mental (McLear, 2017). Namun 

kadang, persepsi mendorong individu untuk mengambil keputusan, merencanakan 

tindakan dan memahami perilaku intersubjektif  dengan menerima persepsi begitu 
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saja dan secara implisit menganggap persepsi tersebut berdasarkan pada sifat-sifat 

objek material yang ditangkapnya (Cali, 2017). 

Lebih fokus lagi untuk mengetahui persepsi kanca wingking pada 

perempuan karier yang terdapat di lapangan penulis melakukan studi pendahuluan 

pada perempuan karier di Kabupaten Kudus. Studi pendahuluan dilakukan dengan 

tiga orang subjek yang berinisial DT, IR dan RS. 

Hasil wawancara pertama dilakukan pada tanggal 3 Juli 2021 dengan DT 

sebagai informan. DT merupakan seorang karyawan di perusahaan swasta 

nasional di Kabupaten Kudus. Menurut DT, kanca wingking merupakan budaya 

lama, di era seperti ini sudah sangat umum perempuan bekerja seperti layaknya 

laki-laki dapat bekerja. Perempuan harus mempunyai kesempatan untuk 

menyaluran ilmunya, mencari dan menambah pengalaman dengan bekerja. Selain 

bekerja untuk mendapatkan penghasilan, alasan DT memutuskan untuk bekerja 

adalah untuk menyalurkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki. DT 

menjelaskan bahwa seorang suami harus dapat bekerjasama dalam mengelola 

rumah tangga tidak hanya membebankan pekerjaan rumah tangga hanya kepada 

istri. Informan DT pernah merasakan jika hanya dirinya sendiri yang mengurus 

kebutuhan rumah dan tanpa bantuan dari suami, seperti ketika di pagi hari DT 

harus menyiapkan sarapan serta mengurus segala kebutuhan anak sebelum 

berangkat bekerja sedangkan suami masih beristirahat. Informan DT merasa 

keberatan dengan kondisi tersebut dan memutuskan untuk mengkomunikasikan 

kepada suami. Meskipun begitu, seorang perempuan yang memutuskan untuk 
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bekerja dan berkarier saat sudah berumah tangga harus dapat membagi waktunya 

antara keluarga dan pekerjaan. 

Wawancara pada subjek kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021 

Subjek berinisal IR. IR merupakan seorang guru sekolah dasar. Alasan IR bekerja 

adalah untuk mengaktualisasikan diri, karena sudah seharusnya menyalurkan ilmu 

yang dimiliki. Menurut IR, tidak ada salahnya seorang perempuan 

mengembangkan kariernya selama dia masih tetap mengutamakan keluarga dan 

bertanggung jawab atas keluarganya. Perempuan tetap bisa bekerja sembari 

melakukan pekerjaan rumah tangga, karena menurut IR terlaksananya urusan 

rumah adalah tanggung jawab seorang perempuan. Meskipun menurut IR 

terlaksananya pekerjaan rumah tangga adalah tugasnya akan lebih baik ketika 

suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga, hal tersebut juga dilakukan dalam 

keluarganya. IR menuturkan bahwa terdapat pembagian pekerjaan-pekerjaan 

rumah tangga dalam keluarganya, seperti dalam mendidik anak suami juga ikut 

berperan.  

Subjek ketiga yang menjadi informan adalah seorang wirausahawan. 

Wawancara dilakukam pada tanggal 16 Juli 2021 subjek berinisial RS. RS 

mengungkapkan bahwa kanca wingking adalah prinsip orang dahulu. Sekarang, 

perempuan dapat menjadi ibu rumah tangga sekaligus berkarier. RS menyatakan 

kurang setuju dengan kanca wingking, karena dalam rumah tangga akan selalu ada 

hal yang ingin dicapai. Jadi sudah seharusnya seorang suami dan istri melangkah 

bersama untuk tujuan tersebut. Menurut RS, semua pekerjaan rumah tangga tidak 

seharusnya dibebankan dan menjadi tanggung jawab perempuan, rumah tangga 
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terdapat suami dan istri sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab 

bersama.  

Berdasarkan penjelasan kasus tersebut akan dilakukan analisis terkait 

dengan persepsi. Menurut Martini dan Farida (2014) menyebutkan faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi atau menimbulkan perbedaan persepsi, antara lain 

harapan, minat, sistem nilai, kebutuhan, kepribadian, tingkat kecerdasan, tingkat 

pendidikan, kebudayaan, pengalaman masa lalu dan kelompok sosial.  

Menurut Qiong (2017) terdapat dua dimensi pada persepsi yaitu fisik 

berkaitan dengan organ indera yang mampu menerima stimulus yang disalurkan 

melalui sistem saraf ke otak dan psikologis yang berkaitan dengan kepercayaan, 

nilai, sikap, kebutuhan, minat yang mempengaruhi individu dalam memandang 

dunia luar yang akhirnya memberikan setiap individu interpretasi yang berbeda-

beda. (Qiong, 2017) 

Budiati (2010) dalam penelitiannya tentang “Aktualisasi Diri Perempuan 

dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya 

Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri)” menyebutkan bahwa berkembangnya 

zaman dan pengetahuan dimana terdapat perubahan sosial yang ada di masyarakat 

memunculkan adanya pemikiran baru terkait dengan nilai dalam budaya. Dalam 

mempersepsikan nilai budaya Jawa perempuan diharuskan untuk bijaksana juga 

kritis agar pengembangan kemampuan diri dapat dilakukan dengan catatan tugas 

dan kewajiban seorang istri tetap dijalankan, artinya perempuan bisa 

mengembangkan kemampuan di sektor publik maupun domestik. Perempuan 
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yang mempersepsikan hanya berdasarkan pandangan konservatif akan memiliki 

tingkah laku dan sikap untuk cenderung mengurangi kebutuhan aktualisasi diri. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati (2010) dengan 

judul “Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada 

Mahasiswa IPB” mengungkapkan bahwa perempuan digambarkan dalam sosok 

ekspresif, dengan fungsinya sebagai seseorang yang dapat memelihara dan 

mendidik keluarga, sedangkan laki-laki dipersepsikan sebagai figure instrumental, 

yang memiliki fungsi pencari nafkah dalam keluarga. (Sufiarti , 2013) (Puspitawati, 2010) 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sufiati (2013) tentang “Persepsi 

Perempuan Berkarier di Lingkungan UPI tentang Konsep Kesetaraan Gender” 

menyebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa UPI lumayan paham dengan 

konsep gender, pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender. Tetapi dalam 

pemahaman mereka masih ada budaya patriarkis, terlihat anggapan bahwa 

perempuan yang tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah karena 

harus ada sepenuhnya untuk keluarga. Keadaan ini berhubungan dengan stereotipe 

politik merupakan urusan laki-laki. Dalam kehidupan sosial, laki-laki ditempatkan 

pada ranah politik maupun publik, sedangkan perempuan tetap dihubungkan 

dengan keluarga. Secara konseptual mahasiswa UPI menyadari permasalahan 

gender namun nyatanya persepsi mereka tetap dipengaruhi dengan budaya yang 

memarginalkan perempuan atau budaya dominasi laki-laki.  

Menurut Démuth (2013) proses persepsi merupakan suatu kegiatan 

memproses rangsan sensorik, mengevaluasi, dan menginterpretasi kan rangsangan 

tersebut. Persepsi sebagai hasil akhir dari interaksi antara stimulus dan hipotesis 
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internal, harapan dan pengetahuan individu yang dipengaruhi pula oleh motivasi 

dan emosi dari setiap individu yang mempersepsi.   (Démuth, 2013) 

Kanca wingking yang biasa dipersepsikan sebagai peran maupun posisi 

perempuan yang berada di sektor domestik dan tidak memiliki akses untuk 

berperan di sektor publik, mungkin tidak akan tetap dianggap lebih rendah, 

tergantung bagaimana perempuan Jawa memaknainya. Perempuan sama halnya 

dengan sutradara yang bekerja di belakang layer namun dapat menentukan alur 

cerita. Terkait penjelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih 

dalam mengenai persepsi dan faktor yang melatar belakangi terbentuknya persepsi 

kanca wingking pada perempuan karier suku Jawa di Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut penulis merasa perlu dan tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Kanca Wingking pada 

Perempuan Karier Suku Jawa di Kabupaten Kudus”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi kanca wingking pada perempuan karier Jawa di Kabupaten Kudus. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang 

bermanfaat kepada penulis dan pendidikan pada umumnya baik secara teoritis 

maupun praktis. Harapan tersebut antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan 

psikologi khususnya di bidang psikologi sosial terkait persepsi kanca 

wingking pada perempuan karier suku Jawa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Informan 

Memberikan informasi bagi informan terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi kanca wingking pada perempuan karier suku 

Jawa. 

b. Penelitian selanjutnya 

Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan persepsi 

kanca wingking pada perempuan karier suku Jawa.  


