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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Didalam kehidupan sehari–hari, wanita dalam segala hal menjadi topik 

pembicaraan yang lebih menarik perhatian dibandingkan dengan  pria. Ditambah dengan 

maraknya kaum feminis yang memrepresentasikan gender wanita secara gencar. 

Sebagaimana  pendapat dari Evans (dalam Eviandaru, 2003), bahwa terdapat suatu 

dorongan untuk menunjukkan bahwa perempuan telah meramalkan suatu peran dalam 

kebudayaan dan khususnya dalam dunia sastra, dihadapanan penghapusan mereka dari 

standar karya yang baik. Ini memiliki batas–batas yang sama dengan perhatian terhadap 

berbagai jenis representasi wanita yang telah dibangun : yaitu “tesis bahwa politik gender 

memainkan posisi netral dalam proyek representasi”. Topik bahasan utama tentang wanita 

biasanya mengenai gender mereka. Tokoh seorang pria agaknya diabaikan, sedangkan 

wanita dalam segala hal sering mendapat penekanan penting dalam perubahan sosial di 

masyarakat. 

 Menurut pendapat Mitchell (dalam Hasyim, 2005) , menyatakan hal yang terjadi 

pada negara yang bersifat tradisional, perubahan sosial ternyata belum sepenuhnya 

membawa pandangan yang setara terhadap gender pria dan wanita. Pria, beruntung atau 

tidak, selalu berperan menempati posisi lebih tinggi dan sempurna dibanding wanita. Hal 

ini bisa kita tinjau dari UU No.1/1974 tentang hukum perkawinan yang begitu tinggi nilai 

sosiologis dan politisasinya. Ketimpangan relasi gender pria dan wanita ini, 

terinternalisasikan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat yang kemudian 

melahirkan ketidakadilan gender antara lain stereotype, marginalisasi, subordinasi dan 

dominasi. Hal ini semuanya barakar pada budaya patriakhi. Mitchell (dalam Hasyim, 
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2005) juga mendiskripsikan bahwa patriakhi dalam suatu term psikoanalisis yaitu “the law 

of the father” yang masuk dalam kebudayaan lewat bahasa atau proses simbolik lainnya  

yang lebih menonjo lkan keunggulan pada pihak pria. Hal yang sama dikemukakan juga 

oleh  Hartmann (dalam Hasyim, 2005), salah seorang feminis sosialis (patriakhi) adalah 

relasi hirarkis antara pria dan wanita, dimana pria lebih dominan dan wanita menempati 

sub ordinat. Pendapat yang berbeda, justru disampaikan oleh Tinaprilla (dalam Netti, 

2007)  yang menyatakan bahwa kesetaraan gender dan emansipasi diIndonesia saat ini 

memang semakin diperhatikan. Hal ini terlihat dari banyaknya wanita yang terlibat dalam 

berbagai aktivitas, pekerjaan dan jabatan yang tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja. 

Buktinya tidak sedikit wanita Indonesia yang memiliki posisi penting dalam 

pemerintahan, perusahaan besar dan di Dewan Legislatif. Namun demikian, tetap saja ada 

yang membedakan antara pria dan wanita. Kodrat wanita tidak dapat dipungkiri bahwa 

wanita juga akan bertanggung jawab nantinya da lam kelangsungan keluarga yang utuh, 

kokoh dan harmonis.  

Pendapa t lain yang dikemukakan Welberg (dalam Hasyim, 2005) menyatakan  

perbedaan biologis oleh masyarakat dijadikan alasan untuk membedakan pria dan wanita 

dalam banyak hal, termasuk “memfeminimkan” wanita dan “memaskulinkan” pria . 

Walaupun jenis kelamin pria sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis 

kelamin wanita berhubungan dengan gender feminim. Namun pendapat  dari Rogers 

(dalam Suartini, 2003), kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan 

korelasi absolute. Hal ini disebabkan karena yang dianggap maskulin dalam suatu 

kebudayaan bisa dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, Kategori 

maskulin atau feminim seseorang itu tergantung pada konteks sosial budaya setempat. 

Analisis tentang gender dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan analisis 
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tentang keluarga. Dalam proses ini, individu menilai dirinya dan juga menilai bagaimana 

cara oranglain mempersepsikan dirinya tersebut. 

Opini yang sangat stereotype, serta pemahaman yang masih keliru dalam 

membedakan antara kodrat dan gender, sampai saat ini masih ada dan terus berkembang. 

Sehingga menimbulkan persepsi yang beraneka ragam dari tiap individu. Untuk itu, Abbot 

(1992) membedakan peran gender (gender role) dari peran jenis kelamin (sex role) unuk 

mempermudahnya . Peran jenis didefinisikan sebagai peran yang diwarisi secara kodrati 

karena ciri biologisnya. Melahirkan dan menyusui pada perempuan merupakan peran jenis 

(sex role), tetapi mengasuh dan mendidik anak merupakan peran gender (gender role ) 

feminim. Lebih jelas lagi Abbott (1992) mengatakan bahwa yang termasuk dalam 

komponen peran gender adalah ciri sifat kepribadian, peran sosial, posisi sosial dan 

tampilan fisik. Seseorang bisa saja tidak berperilaku sesuai dengan harapan sosial tersebut 

tanpa harus mengalami konflik internal dengan identitas gendernya. Penerimaan atau 

penolakan terhadap peran gender tidak akan berpengaruh pada identitas atau orientasi 

seksual seseorang. Inilah yang menyeba bkan kategori–kategori dalam konsep peran 

gender disebut sebagai sex stereotype. Sex stereotype adalah kepercayaan kolektif bahwa 

kualitas–kualitas tertentu dapat dikenakan pada individu semata–mata karena 

keanggotaannya pada jenis kelamin pria dan wanita.  

Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial. Manusia tidak dapat lepas dari 

hubungan dengan orang lain, dengan kata lain manusia tidak dapat hidup terasing. 

Menurut Adler (dalam Hall & Lindzey, 1978), manusia sejak dilahirkan telah memiliki 

minat sosial. Perwujudan dari minat sosial tersebut diantaranya berupa hubungan 

interpersonal dan sosial, kerja sama, identifikasi pada kelompok dan empati. Hal yang 

sama disampaikan oleh Fromm (dalam Hall & Lindzey, 1978) yang berpendapat bahwa 

manusia berbeda dengan mahluk lainnya, memiliki perasaan kesepian dan terisolasi. 
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Untuk mengatasinya manusia harus membentuk hubungan dengan orang lain. Menurut 

pendapat dari Froom (1978) , hubungan yang paling memberi kepuasan adalah yang 

didasarkan pada cinta yang produktif, yaitu yang melibatkan perasaan saling menyayangi, 

tanggungjawab, rasa hormat dan pengertian, yang kebutuhan tersebut sering disebut 

sebagai kebutuhan afiliasi. 

Lianawati (2000) menyatakan bahwa salah satu bentuk hubungan yang dapat 

memenuhi kebutuhan afiliasi adalah persahabatan. Kata persahabatan sering digunakan 

untuk menggambarkan hubungan interpersonal yang berbeda–beda, mencangkup 

hubungan yang tidak mendalam sampai dengan hubungan yang disertai keintiman. Hal ini 

disebabkan persahabatan bagi setiap orang memiliki ciri tersendiri, baik dalam bentuk 

maupun derajat keintiman.  Persahabatan khususnya menjadi penting dalam masyarakat 

modern dimana hubungan kekerabatan cenderung tidak terlalu erat. Menurut Bouman 

(dalam Soekandar, 1989), tekanan kemajuan modern menyebabkan keluarga menolak 

segala fungsinya secara berangsur- angsur, seperti halnya dalam hal kerjasama, pendidikan 

anak dan keakraban dirumah. Di negara Amerika, dimana kontak antar individu makin 

bersifat sporadis, khusus dan didasarkan atas pertukaran, peran persahabatan yang menjadi 

sangat penting  

Persahabatan memungkinkan seseorang untuk berhubungan secara intim, penuh 

arti dan relatif kekal tanpa memperhatikan status dan aturan–aturan. Kurt (dalam Ahmadi, 

1991) mengemukakan bahwa persahabatan adalah hubungan pribadi yang akrab atau intim 

yang melibatkan setiap individu sebagai suatu kesatuan; sedangkan hubungan Ke-teman-

an merupakan hasil dari suatu hubungan formal dan suatu tingkat pe rmulaan dalam 

perkembangan kearah persahabatan. Lebih lanjut lagi Kurt (dalam Ahmadi, 1991)  juga 

berpendapat bahwa kegagalan  untuk membedakan persahabaan dengan hubungan antar 

teman inilah yang menyebabkan persahabatan ini kurang banyak diteliti.  



 
 

 

6 

Mendukung pendapat di atas Verbruge (dalam Pogrebin, 1987) menyatakan bahwa 

berdasarkan penelitian yang dilakukannya, orang–orang yang bekerja cenderung untuk 

membuat suatu hubungan atau ikatan satu sama lain yang lebih ‘aman dan menyeluruh’ 

karena, sebagai tambahan pada perasaan–perasaan akan persahabatan, mereka lebih 

mudah untuk dihubungi, berbagai minat dan pengalaman, dan mampu untuk saling 

menolong dan mendukung secara emosional. Didalam dunia kerja, seseorang dituntut 

untuk produktif atau menghasilkan sesuatu oleh perusahaan dimana dia bekerja. Hal ini 

menimbulkan hambatan pada kebutuhan seseorang untuk berafiliasi dimana terjadi 

dipersosialisasi, seseorang menjadi terasing dengan orang lain dilingkungan kerjanya yang 

antara lain disebabkan oleh tuntutan akan produktivitas. Menambahkan pendapat 

sebelumnya French (dalam Pogrebin, 1987) mengungkapkan pendapatnya bahwa prestasi 

kerja dari pegawai–pegawai dengan kebutuhan afiliasi adalah persahabatan.  

Persahabatan dapat terjadi pada semua lapisan umur baik pria dan wanita.hal ini 

diungkapkan oleh O’Meara & Swain (dalam Nardi, 1992) , yang menyatakan bahwa 

selama ini penelitian tentang persahabatan hampir semuanya terbatas pada persahabatan 

antar pria dan antar wanita, sedangkan persahabatan heteroseksual jarang diteliti. Hal ini 

mencerminkan kurangnya harapan masyarakat akan persahabatan heteroseksual dan 

berkaitan juga dengan nilai– nilai dalam persahabatan itu.  

Pada suatu riset yang dikutip oleh L ianawati (2000) kurangnya harapan masyarakat 

akan persahabatan heteroseksual dapat diketahui pada hasil jajak pendapat yang dimuat 

dalam majalah Kosmopolitan edisi Nopember 2000 dengan subyek lebih dari 4500 pria 

dengan pertanyaan ”Apakah mereka tetap hanya sekedar berteman dengan teman 

wanitanya?” dengan hasil 12% menyatakan ”Tidak mungkin”, 45% menyatakan 

”Mungkin, jika tidak ada hubungan seksual”, dan sisanya 43% menjawab ”Ya, wanita bisa 

menjadi teman yang sangat baik”. 
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Di lain pihak, pria dan wanita masa dewasa muda yang bekerja dihadapkan pada 

masalah–masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dalam berbagai aspek utama  

kehidupan orang dewasa. D i dalam tahun–tahun sejak usia dewasa secara hukum sampai 

usia tiga puluh, kebanyakan pria dan wanita berupaya menyesuaikan diri dalam kehidupan 

perkawinan, peran sebagai orangtua, dan karier mereka. Menurut pendapat dari Guold 

(dalam Hurlock, 1996) bahwa pada usia 30 tahun sampai 40 tahun, penyesuaian diri lebih 

dipusatkan pada hubungan dalam keluarga, karena umumnya pada usia ini orang 

menyadari bahwa sulit umtuk memilih pekerjaan lain atau mencoba -coba 

mengembangkan suatu kemampuan baru, sehingga adanya persahabatan heteroseksual 

dapat menimbulkan konflik. Disini terlihat bahwa konflik peran dapat terjadi, misal peran 

sebagai suami atau istri dan peran sebagai sahabat, peran seorang atasan dengan bawahan 

atau sebaliknya dan peran sebagai sahabat. Didalam persahabatan heteroseksual terdapat 

elemen persahabatan sejenis dan hubungan heteroseksual. Ambiguitas ini dapat 

mengancam baik hubungan heteroseksual maupun persahabatan sejenis.  

Persahabatan sejenis terancam oleh perasaan bersaing dengan kelebihan yang 

ditawarkan oleh persahabatan heteroseksual, seperti diungkapkan oleh Brenton & Swain, 

(dalam Nardi, 1992) mengetahui cara pandang lawan jenis akan suatu permasalahan, 

kemungkinan akan munculnya hubungan cinta heteroseksual dalam persahabatan 

heteroseksual, dan kemingkinan timbulnya kesejajaran pada jumlah waktu yang 

dihabiskan dengan teman–teman sejenis dan lawan jenis. Dengan sebab yang hampir 

sama, persahabatan heteroseksual juga dapat mengancam hubungan cinta heteroseksual 

yang umumnya lebih dihargai secara sosial. Karena adanya beberapa pengharapan akan 

bertahannya persahabatan antar jenis selama hidup seseorang, beberapa pasangan mungkin 

mengorbankan persahabatan heteroseksual tersebut dengan tujuan menghilangkan 

ancaman tersebut  
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Menurut pendapat dari Gagnon & Simon (dalam Nardi, 1992), persahabatan 

heteroseksual merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi akhir–akhir ini dalam budaya 

barat yang telah muncul sebagai suatu aspek dari trend abad 21 dari homosociality 

menjadi heterosociality. Pada abad 19, persahabatan hampir dibatasi secara eksklusif pada 

persahabatan sesama jenis kelamin seperti pada lingkungan pria dan wanita yang kaku dan 

lebih terpisah. Dengan adanya tekanan yang kurang menguntungkan bagi persahabatan 

heteroseksual, ini tetap banyak terjadi.  

Seperti diketahui keuntungan dari persahabatan heteroseksual antara lain adalah 

mengetahui cara pandang atau berpikir lawan jenisnya, seperti diungkapkan oleh 

Gerungan (1998) , suatu tujuan dari persahabatan itu sendiri adalah persahabatan yang 

mampu menggerakkan seseorang untuk bersahabatan dengan lawan jenisnya. Namun 

dengan berbagai kendala yang akan diterima baik dari pasangan hidup, orang–orang dan 

lingkungan disekitar orang tersebut, motif diatas, yang merupakan suatu dorongan, 

keinginan, hasrat dan te naga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu, tampaknya kurang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk 

bersahabat dengan lawan jenisnya tanpa memandang status gender mereka. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbulah rumusan masalah sebagai 

berikut : “Apakah ada hubungan antara persepsi peran gender dengan persahabatan 

heteroseksual ditempat kerja?”. Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulis 

berkeinginan untuk membuktikan dengan mengajukan penelitian dengan judul “Hubungan 

antara persepsi peran gender dengan persahabatan heteroseksual ditempat kerja”. 

 

B . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
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1. Hubungan antara persepsi peran gender dengan persahabatan heteroseksual ditempat 

kerja. 

2. Sumbangan efektif persepsi peran gender de ngan persahabatan heteroseksual ditempat 

kerja. 

3. Tingkat persepsi peran gender 

4. Tingkat persahabatan heteroseksual ditempat kerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan agar diperoleh bukti–bukti yang empiris 

mengenai hubungan antara persepsi peran gender dengan persahabatan heteroseksual 

ditempat kerja, sehingga penelitian ini dapat diambil manfaatnya bagi: 

1. Bagi Pimpinan Bank BTPN Kota Semarang, hasil penelitian ini bisa dipakai bagi 

pimpinan sebagai pertimbangan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis 

sehingga dapat menumbuhkan rasa nyaman dan aman bagi karyawan dalam membina 

hubungan persahabatan heteroseksual ditempat kerja. 

2. Bagi Manager Personalia Bank BTPN Kota Semarang, penelitian ini dapat dipakai 

sebagai dasar pertimbangan membangun persepsi peran gender yang positif sebagai 

salah satu cara meningkatkan hubungan persahabatan heteros eksual yang harmonis 

antara pimpinan dengan karyawannya dan antar karyawan itu sendiri ditempat kerja. 

3. Bagi Karyawan/ti Bank BTPN Kota Semarang, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dan masukan mengenai persepsi peran gender dengan 

persahabatan heteroseksual sehingga subyek penelitian atau karyawan dapat berperan 

aktif dalam membentuk persahabatan heteroseksual yang dapat membantu kelancaran 

dalam pekerjaan. 
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4. Bagi Fakultas Psikologi, hasil penelitian ini memberikan kontribusi akademis untuk 

memperkaya hasil penelitian dan pengembangan di bidang psikologi sosial khususnya 

yang berkaitan dengan persepsi peran gender dan persahabatan heteroseksual. 

5. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan  kontribusi informasi 

dan hasil empiris pemahaman terhadap arti penting persepsi peran gender dengan 

persahabatan heteroseksual ditempat kerja, sehingga  hasilnya dapat dipergunakan 

sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.  

6. Bagi Ilmuwan Psikologi, diharapkan mampu mengaplikasikan hasil penelitian ini 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang psikologi, pada khususnya mengenai 

hubungan antara persepsi peran gender dengan persahabatan heteroseksual di tempat 

kerja. 

 

 


