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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa  

1. Pengertian Komunikasi Massa 

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin 

“communicatio“.  Istilah ini bersumber dari perkataan “communis”  yang 

berarti sama. Sama yang dimaksud berarti sama makna dan arti. Jadi 

komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu 

pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan.
1
 

Komunikasi massa merupakan salah satu proses komunikasi yang 

berlangsung pada peringkat masyarakat luas, yang identifikasinya 

ditentukan oleh ciri khas institusionalnya (gabungan antara tujuan, 

organisasi, dan kegiatan yang sebenarnya). Komunikasi massa adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh media massa modern, misalnya: televisi, 

radio, majalah, surat kabar, film. Everest M. Rogers, berpendapat bahwa 

selain media massa modern, ada media massa tradisional yang meliputi 

teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain.
2
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Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan 

oleh Bittner yakni ―komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah orang besar‖. Sedangkan defenisi 

komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi 

yakni Gerbner ―komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta 

paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industry.
3
 

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan di atas dapat 

diketahui bahwasanya komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi 

yang dilakukan kepada orang banyak dan dengan menggunakan media 

massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, film dan lain 

sebagainya. 

2. Fungsi Komunikasi Massa  

Menurut pendapat Effendi ada 11 fungsi dari komunikasi Massa antara 

lain: 

a. Penafsiran (Interpretation) 

Fungsi penafsiran ini berbentuk komentar dan opini yang ditujukan 

kepada khalayak, serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap 

berita atau tayangan yang disajikan. 

b. Pertalian (Linkage)  
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Dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga 

membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama 

tentang sesuatu. 

c. Penyebaran Nilai-nilai (Transmission Of Values)  

Dengan cara media massa itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media 

massa itu memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak  

dan apa yang diharapkan oleh mereka. 

d. Hiburan ( Entertainemnt )  

Berfungsi sebagai penghibur tiada lain tujuannya adalah untuk 

mengurangi ketegangan pikiran khalayak.  

e. Fungsi Informasi 

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi pembaca, 

pendengar, atau pemirsa. 

f. Fungsi Pendidikan  

Salah satu cara media massa dalam memberikan pendidikan adalah 

dengan melalui pengajaran etika, nilai, serta aturan-aturan yang 

berlaku bagi pembaca atau pemirsa. 

g. Fungsi Mempengaruhi  

Secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, Features, iklan, artikel 

dan sebagainya. 

h. Fungsi Proses Pengembangan Mental. 

Media massa erat kaitannya dengan prilaku dan pengalaman 

kesadaran manusia. 
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i. Fungsi Adaptasi Lingkungan  

Yakni penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana khalayak dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh media massa, 

ia bisa lebih mengenal bagaimana keadaan lingkungannya melalui 

media massa. 

j. Fungsi Memanipulasi Lingkungan  

Berusaha untuk mempengaruhi, komunikasi yang digunakan sebagai 

alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan.  

k. Fungsi Meyakinkan ( To Persuade)  

1) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai 

seseorang. 

2) Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang 

3) Menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu
4
 

 

3. Televisi Sebagai Salah Satu Media Massa 

Menurut Baksin Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi 

(hi-tech) yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. 

Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk 

mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu.
5
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Televisi adalah salah satu media massa yang merupakan paduan 

radio (broadcast) dan film (moving picture). Televisi terdiri dari istilah 

―tele‖ yang berarti jauh dan ―vision‖ yang berarti penglihatan. Segi ―jauh‖ 

dihasilkan dengan prinsip radio, sedangkan segi ―penglihatan― oleh 

gambar.
6
 

Komunikasi massa media televisi hanya meneruskan pesan kepada 

komunikasn, dimana pesan tersebut bisa dilihat sekilas berupa gambar 

bergerak (audiovisual).
7
 

Ada 3 dampak yang ditimbulkan dari acara televisi terhadap 

pemirsa, yakni: 

a. Dampak kognitif, yaitu kemampuan pemirsa dalam memahami acara 

atau berita yang ditayangkan oleh televisi yang menjadi pengetahuan 

bagi pemirsa. Salah satu contohnya adalah acara kuis. 

b. Dampak peniruan yaitu pemirsa disajikan atau dihadapkan pada trend 

actual yang ditayangkan televisi. Salah satu contohnya adalah model 

pakaian. 

c. Dampak perilaku yaitu proses tertanamnya nilai sosial budaya yang 

ditayangkan oleh televisi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

pemirsa.
8
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Dalam tayangan program Televisi Hati ke Hati Bersama Mama Dedeh 

memiliki potensi untuk menimbulkan dampak dalam bentuk perilaku 

sebagaimana point ketiga di atas, yaitu wacana yang disampaikan oleh Mama 

Dedeh akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemirsa. 

B. Peran Wanita dalam Keluarga 

1. Pengertian Peran 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan.
9
 

Merton mendefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan 

masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran 

disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat 

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
10

 

Dari dua definisi di atas dapat dilihat bahwasanya peran adalah 

suatu pola tingkah laku yang di harapkan masyarakat dari orang yang 

menduduki satatus tertentu. Dalam penelitian ini, pola tingkah laku yang 

diharapkan adalah pola tingkah laku dari seseorang yang memiliki status 
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wanita. Dalam hal ini jika wanita menjalankan hak dan kewajibannya 

maka saat itu ia dianggap menjalankan suatu peranan. 

Berbicara tentang peran, Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal 

yaitu pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan bermasyarakat.Kedua, peranan merupakan suatu konsep 

tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi.Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
11

 

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, 

organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran.  

2. Ciri-ciri Peran 

Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:
12

 

a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan 

keputusan. 

b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. 

c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran). 

d. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain. 
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e. Peran masyarakat: sebagai subyek. 

3. Struktur Peran. 

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu: 

a.  Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) 

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal 

yang standar terdapat dalam keluarga.  

b. Peran Informal (Peran tertutup) 

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya 

tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga 

keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif 

dapat mempermudah peran-peran formal.
13

 

 

4. Pengertian Wanita 

Definisi wanita ialah perempuan dewasa: kaum putri (dewasa) yang 

berada pada rentang umur 20-40 tahun yang notabene dalam 

penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada 

area rentang umur di masa dewasa awal atau dewasa muda.
14

 Atau bisa 

dimaknai terbagi menjadi 2 periode. 

Berbeda dengan Hurlock, yang membagi masa dewasa menjadi tiga 

periode dikarenakan setiap kebudayaan dapat membuat perbedaan usia 
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seseorang dapat dikatakan dewasa secara resmi, yang pada umumnya 

didasarkan pada perubahan-perubahan fisik dan psikologik tertentu. 3 

periode ini antara lain: 

a.  Masa Dewasa Awal 

(18–40 tahun). Pada masa ini perubahan-perubahan yang nampak 

antara lain perubahan dalam hal penampilan, fungsi-fungsi tubuh, 

minat, sikap, serta tingkah laku sosial.  

b. Masa Dewasa Madya 

(40–60 tahun). Pada masa ini kemampuan fisik dan psikologis 

seseorang terlihat mulai menurun. Usia dewasa madya merupakan usia 

transisi dari Adulthood ke masa tua. Transisi itu terjadi baik pada 

fungsi fisik maupun psikisnya. 

c. Masa Dewasa Akhir 

(60 – Meninggal). Pada masa dewasa lanjut, kemampuan fisik maupun 

psikologis mengalami penurunan yang sangat cepat, sehingga 

seringkali individu tergantung pada orang lain. Timbul rasa tidak aman 

karena faktor ekonomi yang menimbulkan perubahan pada pola 

hidupnya.
15

 

 

5. Tugas Masa Dewasa Awal 
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Sedangkan tugas-tugas atau peran yang di lakukan pada masa dewasa 

awal menurut Havighurst menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan 

pada masa dewasa awal adalah sebagai berikut: 

a. Memilih teman bergaul (sebagai calon suami atau istri). Pada 

umumnya, pada masa dewasa awal ini individu sudah mulai berpikir 

dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya, yang dapat 

mengerti pikiran dan perasaannya, untuk kemudian dilanjutkan 

dengan pernikahan (menjadi pasangan hidupnya). 

b. Belajar hidup bersama dengan suami istri Masing-masing individu 

mulai menyesuaikan baik pendapat, keinginan, dan minat dengan 

pasangan hidupnya. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup 

berkeluarga. 

c. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Dalam hal ini 

masing-masing individu sudah mulai mengabaikan keinginan atau 

hak-hak pribadi, yang menjadi kebutuhan atau kepentingan yang 

utama adalah keluarga. 

d. Dituntut adanya kesamaan cara serta faham. Hal ini dilakukan agar 

anak tidak merasa bingung harus mengikuti cara ayah atau ibunya. 

Maka dalam hal ini pasangan suami istri harus menentukan bagaimana 

cara pola asuh dalam mendidik anak-anaknya. 

e. Mengelola rumah tangga. Dalam mengelola rumah tangga harus ada 

keterusterangan antara suami istri, hal ini untuk menghindari 

percekcokan dan konflik dalam rumah tangga. 
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f. Mulai bekerja dalam suatu jabatan. Seseorang yang sudah memasuki 

masa dewasa awal dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri, yaitu dengan jalan bekerja. Dalam pekerjaannya tersebut, 

individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

g. Mulai bertanggung jawab sebagai warga Negara secara layak. 

Seseorang yang dikatakan dewasa sudah berhak untuk menentukan 

cara hidupnya sendiri, termasuk dalam hal ini hak dan kewajibannya 

sebagai warga dari suatu Negara. 

h. Memperoleh kelompok sosial yang seriama dengan nilai-nilai atau 

fahamnya. Setiap individu mempunyainilai-nilai dan faham yang 

berbeda satu sama lain. Pada masa ini seorang individuakan mulai 

mencari orang-orang atau kelompok yang mempunyai faham yang 

sama atau serupa dengan dirinya.
 16

 

Berdasarkan pengertian wanita, kategori dewasa dan tugas-tugas 

perkembangan pada masa dewasa awal, jika di hubungkan dengan tema 

peran wanita dalam keluarga. Maka wanita dalam penelitian ini merujuk 

pada seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki 

tahap dewasa. Sehingga dengan dimulainya periode kedewasaan ini 

asumsi seorang wanita ialah perempuan yang mulai melakukan aktifitas 

seperti belajar hidup bersama dengan suami, mulai hidup dalam keluarga 
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atau hidup berkeluarga, yang mulai menjadikan kebutuhan atau keluarga 

sebagai kepentingan utama, menentukan bagaimana cara pola asuh dalam 

mendidik anak-anaknya dan  mengelola rumah tangga. Sehingga wanita 

dalam penelitian ini bukanlah perempuan secara umum, namu telah di 

batasi oleh asumsi dewasa yang dimulai pada usia 18 tahun menurut 

pendapat Hurlock. 

6. Pengertian Keluarga  

Menurut Soerjono Soekanto, keluarga merupakan kelompok sosial 

kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum 

menikah (keluarga batih). Keluarga batih tersebut lazimnya disebut rumah 

tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah 

dan proses pergaulan hidup.
17

 

Sedangkan menurut Nabil Muhammad Taufik, keluarga bagian dari 

lembaga sosial, yaitu sistem-sistem yang mengatur kita dan merupakan 

disiplin dalam melakukan hubungan seks, memelihara dan mendidik anak, 

mengadakan hubungan perbesanan, tata cara meminang dan perkawinan, 

dan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram di kawin dan 

seterusnya, yang pada akhirya disebut lembaga keluarga.
18

 

Menurut Ali, keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung 

karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dlam satu rumah tangga, 
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yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya.
19

 

Menurut BKKBN, keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk 

berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual dam materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan, memiliki 

hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan 

masyarakat serta lingkungannya.
20

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, keluarga bisa dimaknai sebagai 

suatu ikatan perkawinan, dimana didalamnya terdiri dari ayah, Ibu dan 

anak, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan 

serta mempertahankan suatu budaya 

7. Ciri-ciri Keluarga 

Keluarga memiliki ciri-ciri tertentu yaitu: 

a. Mempunyai ikatan keluarga yang sangat erat yang dilandasi oleh 

semangat kegotongroyongan. 

b. Merupakan satu kesatuan utuh yang dijiwai oleh nilai budaya ketimuran 

yang kental yang mempunyai tanggung jawab besar. 

c. Umumnya dipimpin oleh suami sebagai kepala rumah tangga yang 

dominan dalam mengambil keputusan walaupun prosesnya melalui 

musyawarah dan mufakat. 
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d. Sedikit berbeda antara yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan—

keluarga di pedesaan masih bersifat tradisional, sederhana, saling 

menghormati satu sama lain dan sedikit sulit menerima inovasi baru.
21

 

8. Fungsi Keluarga 

Ditinjau dari fungsinya ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan 

keluarga, yaitu:
22

 

a. Fungsi Biologis 

1) Untuk meneruskan keturunan 

2) Memelihara dan membesarkan anak 

3) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

4) Memelihara dan merawat anggota keluarga 

b. Fungsi Psikologis 

1) Memberikan kasih sayang dan rasa aman. 

2) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga 

3) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. 

4) Memberikan identitas keluarga. 

c. Fungsi sosialisasi 

1) Membina sosial pada anak. 

2) Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

3) Menaruh nilai-nilai budaya keluarga. 
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d. Fungsi Ekonomi 

1) Mencari sumber–sumber penghasilan untuk memenuhi  

2) Kebutuhan keluarga. 

3) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

4) Menabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga di masa 

yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak,jaminan hari tua 

dan sebagainya. 

e. Fungsi pendidikan 

1) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan 

dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang 

dimiliki. 

2) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 

dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. 

3) Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya. 

C. Gender  

1. Pengertian Gender 

Dalam kamus bahasa Inggris, sex dan gender, sama-sama diartikan 

sebagai ―jenis kelamin‖. Akan tetapi antara keduanya mempunyai 

pengertian yang berbeda. Seks adalah jenis kelamin biologis yang 

merupakan pensifatan dua jenis kelamin manusia yang melekat pada 

jenis kelamin tertentu. Seperangkat alat reproduksi yang secara biologis 

melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu, untuk selamanya 
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tidak dapat dipertukarkan karena bersifat given, merupakan ketentuan 

Tuhan atau kodrat.  

Sedangkan gender adalah jenis kelamin sosial , yaitu suatu sifat yang 

melekat/dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri dari sifat itu sendiri 

dapat dipertukarkan, dapat berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Terbentuknya perbedaan gender 

melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, 

diperkuat dan dikonstruksi secara sosio- kultural bahkan melalui ajaran 

keagamaan maupun Negara. 

H.T. Wilson dalam bukunya Sex and Gender menyatakan bahwa 

gender adalah suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan 

pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang menyebabkan adanya 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
23

 

Sedangkan Heddy Shri AhimsaPutra,
24

 membagi istilah gender 

dalam beberapa pengertian antara lain: Pertama, gender sebagai suatu 

istilah asing dengan makna tertentu yang tidak banyak diketahui orang, 

sehinga wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada 

sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang 

perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (sex), 

sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Kedua, gender sebagai 
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suatu fenomena sosial budaya. Perbedaan jenis kelamin adalah alami 

dan kodrati dengan ciri-ciri yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. 

Sebagai fenomena sosial gender bersifat relatif dan kontekstual. 

Gender yang dikenal masyarakat Jawa akan berbeda dengan 

masyarakat Bali atau Minangkabau. Hal ini terjadi karena adanya 

kontruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis 

kelamin.
25

 

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah 

suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-

laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender 

dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (sosial 

constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.Dalam konteks 

tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks).Jenis kelamin 

merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. 

Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak 

berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya 

terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, 

psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa 
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gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang 

dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada 

dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, 

diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada 

gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan 

ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.
26

 

 

2. Macam Teori Gender Berdasarkan Teori feminis 

Kelompok feminis berpendapat bahwa keluarga adalah sumber 

eksploitasi khususnya bagi kaum perempuan. Pembagian kerja dan 

peran dalam keluarga menurut pandangan kelompok ini terjadi secara 

tidak adil dan tidak proposional, sehingga relasi gender menjadi 

timpang. Pembagian kerja tersebut umumnya dilandasi oleh idiologi 

partrirkhi. Melalui proses yang panjang dan bias ―kepentingan‖ laki-

laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, cenderung 

mempunyai beban yang tidak seimbang. Perempuan biasanya 

ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan 

tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki 

pada sektor publik. Pembagian kerja seperti ini sepintas kelihatan 

ringan, akan tetapi dalam prakteknya menyebabkan kaum perempuan 
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harus bekerja dengan jam yang lebih panjang dibandingkan dengan 

kaum laki-laki.
27

 

a. Feminis Liberal 

Dalam pemikiran aliran ini laki-laki dan perempuan 

diciptakan secara seimbang dan serasi. Oleh karena itu seharusnya 

tidak terjadi penindasan antara satu dan lainnya. Pemikiran ini 

terinspirasi oleh prinsip-prisnisp pencerahan bahwa laki-laki dan 

perempuan sama-sama memiliki kekhususan-kehususan.  

Secara ontologis keduanya sama, hak laki-laki dengan 

sendirinya juga menjadi hak perempuan. Aliran ini membenarkan 

perempuan bekerjasama dengan laki-laki, mereka menghendaki agar 

perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran 

termasuk peran publik. Caranya adalah dengan melibatkan 

perempuan dalam berbagai peran seperti peran sosial, ekonomi dan 

politik Organ reproduksi bukan penghalang terhadap peran-peran 

tersebut, sehingga tidak ada kelompok dominasi jenis kelamin. 

Aliran ini menghendakan pola relasi gender 50/50. 

Keluarga yang ideal dibangun atas dasar berkesetaraan dan 

berkeadilan gender serta kesejahteraan. Jadi feminisme ini mencoba 

menempatkan perempuan dan laki-laki sejajar, mandiri, bekerja 

sama dan bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. 
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Ditegaskan kembali perempuan berharap mendapatkan kesempatan 

dalam bidang-bidang kehidupan untuk dapat setara dengan laki-laki.  

Peran perempuan dalam keluarga selama ini hanya pada sector 

domestik. Mereka berharap dapat mengakses pekerjaan pada ranah 

publik. Feminisme liberal berharap agar dapat mengusik dominasi 

budaya patriarki. Logikanya jika dominasinya goyah maka terdapat 

kesempatan agar dapat menyetarakan diri. Misalnya pendidikan bagi 

perempuan dijadikan modal agar kelak ketika berkeluarga, 

perempuan memiliki opsi bekerja diranah publik.  

Jadi secara garis besar konsep keluarga dari feminisme liberal 

adalah  keluarga yang diharapkan tanpa adanya pihak inferior. Baik 

suami maupun istri memiliki peran yang seimbang disektor publik 

dan domestik. Perempuan yang mampu untuk bekerja juga harus 

mendapat kesempatan. 

b. Feminis Sosialis 

Aliran ini diwarnai oleh pemikiran-pemikiran Karl Max. Oleh 

karena itu, dalam pandangan aliran ini, pola relasi gender dalam 

realitas masyarakat lebih disebabkan oleh faktor budaya. Posisi 

inferior perempuan dalam institusi keluarga berkaitan dengan 

struktur keluarga dalam masyarkat kapitalis dan pola relasi yang 

timpang yang disebabkan oleh penerapan system kapitalis yang 

mendukung tenaga kerja tampa upah bagi perempuan dalam lingkup 

rumah tangga.  
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Akhirnya yang terjadi, isteri secara ekonomi tergantung pada 

suami dan mecemaskan keamanan ekonomi rumahtangganya karena 

dukungan kekuasaan kepada suami. Oleh karena itu agar pola relasi 

laki-laki dan perempuan seimbang diperlukan peninjauan struktur 

secara mendalam, terutama menghapuskan dikotomi pekerjaan 

sektor domestic dan publik. 

3. Teori Gender Nature, Nurture, dan Equilibrium. 

a. Teori Nurture 

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki 

pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga 

menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut 

menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan 

konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang 

konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum 

feminis) yang cenderung mengejar ―kesamaan‖ atau fifty-fifty yang 

kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). 

Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari 

nilai agama maupun budaya. Karena itu, aliran nurture melahirkan paham 

sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam 

segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, 

DPR, partai budaya, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
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dibuatlah program khusus (affirmatif action) guna memberikan peluang 

bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat pada 

timbulnya reaksi negative dari kaum laki-laki karena apriori terhadap 

perjuangan tersebut. 

b. Teori Nature 

Menurut 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 diantara kedua 

jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. 

Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. 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) berpendapat bahwa keluarga 

adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan 

isteri 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, dan hal ini dimulai 

sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. 

Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima 

perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh 

kesepakatan (komitmen) antara suami-isteri dalam keluarga, atau antara 

perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.  
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c. Teori Equilibrium 

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang 

dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada 

konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan 

dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum 

perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam 

kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan 

keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada 

pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), 

bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan 

tidak bersifat universal.
28

 

Dari beberapa teori tentang gender di atas, mulai dari teori gender ditinjau 

dari teori sosial maupun feminis dan juga teori gender nature, nurture dan 

equilibrium di atas memiliki kesamaan bahwasanya objek yang menjadi 

perbincangan adalah laki-laki dan perempuan ditinjau dari kedudukan 

mereka berdasarkan aspek fisik dan terutama bagaimana budaya 

mengkonstruk keduanya. Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan 

menitik beratkan pada penggunaan teori nature, nurture dan equilibrium 

sebagai bahan pembahasan dengan alas an ketiga teori tersebut mampu 

menjelaskan klasifikasi teori gender dengan lebih general.  
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D. Teori Analisis Wacana Halliday 

Teori wacana yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori 

semiotika sosial Halliday. Teori ini menjelaskan bahwasanya semiotika 

sosial memandang bahwa sebuah naskah terdiri dari tiga komponen utama: 

medan wacana (cara pembuat wacana memperlakukan suatu peristiwa); 

pelibat wacana (sumber yang dikutip atau orang-orang yang dilibatkan 

beserta atribut sosial mereka dalam suatu wacana), dan sarana wacana 

(cara pembuat wacana menggunakan bahasa dalam menggambarkan 

peristiwa).
29

 

Kerangka konsepnya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
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Menganalisis konsep gender Mama Dedeh dalam acara Hati ke Hati 

Bersama Mama Dedeh yang di tayangkan di ANTV dengan tema 

peran wanita dalam keluarga dengan menggunakan teori Nurture, 

Nature, dan Equilibrium 

Melakukan critical analysis dengan menggunakan teori feminis 

Format ideal konsep gender dalam masa sekarang berdasarkan 

tayangan Hati ke Hati bersama  Mama Dedeh dengan tema peran 

wanita dalam keluarga 


