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Abstrak  

Perempuan merupakan kaum yang sering dijadikan obyek marginal dari para laki-

laki. Bahkan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan beralih ke masa revolusi 

kemerdekaan, nasib perempuan masih sama seperti seorang budak. Perempuan belumlah 

merdeka. Melihat hal tersebut akhirnya Soekarno menulis buku yang merepresentasikan 

perempuan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

bagaimana perempuan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan direpresentasikan dari 

posisi subyek-obyek serta dari posisi penulis-pembaca. Sehingga teori yang digunakan dalam 

penelitian ini merujuk pada Teori feminis Sara Mills, yang mana Sara Mills menitikberatkan 

perhatiannya pada wacana mengenai feminisme: bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, 

baik dalam novel, gambar, foto, ataupun dalam berita. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Buku Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan 

Kemerdekaan Indonesia. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah Metode Analisis Kritis 

dari Sara Mills dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan analisis 

data pada level teks, internet searching, dan dokumentasi. Analisis pada level teks dilakukan 

dengan cara membaca keseluruhan isi buku dan melakukan pemaknaan pada peneliti. Hasil 

dari penelitian ini didapatkan bahwa posisi subyek adalah Ir. Soekarno sebagai pihak 

pencerita. Posisi obyek ialah perempuan yang digambarkan sebagi kaum yang dimarginalkan. 

Sedangkan pada posisi penulis, perempuan dipandang sebagai kaum yang terkekang dan 

terbelakang. Serta pada posisi pembaca, pembaca dapat menangkap pesan dari novel tersebut 

dimana perempuan haruslah bergerak demi kemerdekaannya.  
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A. Pendahuluan  

Stereotip perempuan di masyarakat dikenal sebagai pemikul beban pekerjaan rumah 

tangga sudah ada sejak zaman manusia masih hidup secara nomanden. Meskipun 

Indonesia telah mengibarkan bendera kemerdekaannya, lentera kehidupan bagi 

perempuan masih juga gelap. Kekungan tradisi budaya yang dibuat oleh masyarakat 

membuat perempuan selalu berada di balik punggung suami atau laki-lakinya. Perempuan 

dituntut untuk tetap berada dalam zona pekerjaan domestik dan tidak diperbolehkan untuk 

keluar. Hal ini menyebabkan kaum perempuan menjadi makhluk yang terbelakang dan 

tidak berkembang.  

Buku Sarinah merupakan bentuk pelukisan kisah kaum perempuan Indonesia yang 

ditulis Soekarno pada masa revolusi kemerdekaan. Sarinah-sarinah yang Soekarno 

sebutkan adalah contoh kesengsaraan wanita yang mengalami ketidakadilan sosial di 

masyarakat. Dalam buku ini Beliau membagi keresahan bagaimana Beliau mencari 

definisi yang tepat untuk menempatkan kemerdekaan bagi perempuan Indonesia. Soal 

posisi perempuan secara keseluruhan di dalam masyarakat, supaya posisi perempuan di 

dalam Republik Indonesia bisa ditempatkan sesempurna mungkin.  

Buku Sarinah: Kewajiban Wanita daam Perjuangan Repubik Indonesia lahir dari 

kursus pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan Bung Karno, menjadi bekal 

pemberdayaan yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tanpa dominasi 

nilai-nilai kapitalisme. Nilai tersebut tidak berangkat dari konsep hak kepemilikan yang 

dikuasai segelintir pemilik modal, namun justru berangkat dari seorang mbok, atau 

pekerja rumah tangga. (Roziqi, 2017: 36) 

Soekarno menulis buku Sarinah pasca kemerdekaan tepat pada masa Revolusi 

Kemerdekaan Indonesia. Revolusi kemerdekaan merupakan bentuk perjuangan rakyat 

Indonesia pada tahun 1945-1949. Istilah revolusi menurut Sztompka yang dikutip oleh 

Limah dkk (2018: 36) pada saat itu digunakan untuk melukiskan terobosan zaman serupa 

yang lebih baik, penataan ulang kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri ke 

arah yang secara umum dipandang lebih baik dari sebelumnya. Konsep revolusi ini 

relevan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945-1949, 

dimana rakyat Indonesia bergerak bersama menata kehidupan bangsa ke arah yang lebih 

baik, yakni dengan menghapuskan kolonialisme untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. 

Jauh dari kata-kata dan gerakan menyetarakan kaum perempuan Indonesia, dalam 

Buku Sarinah ini Soekarno banyak sekali mengemukakan bagaimana perempuan kala itu 

digambarkan. Pengungkapan Ir. Soekarno akan perempuan yang diperlakukan pada 



zaman itu, setelah Beliau melihat secara jelas posisi wanita ditempatkan dalam skenario 

nyata yang dilihatnya. 

Hal tersebut bukan hanya sekedar wacana, namun diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Susanti pada tahun 2008 melalui studi lintas budaya. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa peran perempuan di bidang publik seringkali tersembunyi di balik 

peran suami. Para perempuan seringkali berkorban atau dikorbankan dalam kelangsungan 

hidup rumah tangga (Susanti, 2008:1). 

Dengan adanya gerakan feminisme atau pembelaan bagi kaum perempuan diharapkan 

perempuan dapat berkuasa atas dirinya sendiri. Perempuan kuasa dideskripsikan sebagai 

perempuan yang menyadari bahwa ia mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki 

dalam membangun negara dan masyarakat, perempuan yang berhasil menduduki posisi 

atau kedudukan yang sama bahkan yang lebih penting dari laki-laki di instansi-instansi 

penting. Jadi, gerakan feminis adalah suatu gerakan untuk mendobrak tataran sosial 

secara keseluruhan terhadap nilai-nilai perempuan agar mendapatkan kedudukan dan 

derajat yang sama baik dalam bidang sosial politik, ekonomi, dan hukum seperti yang 

diperoleh oleh laki-laki selama ini. 

Dalam penelitian ini, buku Sarinah dianalisis menggunakan teori wacana stilistika 

feminis (feminist stylistics) Sara Mills (1995). Ancangan ini dipilih karena dalam analisis 

tidak hanya memfokuskan pada tataran bentuk teks (ciri-ciri linguistik), tetapi juga 

menjelaskan di balik bentuk tersebut, yakni praktik komunikasi atau tindak bahasa, dan 

praktik sosial. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan 

bagaimana seksisme ditampilkan dalam tataran wacana, serta mengelaborasikannya 

dengan identitas sosial dan faktor sosiokultural penulis. 

Peneliti akan mengkajinya dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills. 

Analisis Wacana Sara Mills menitikberatkan wacana lebih kepada wacana feminisme, 

bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik foto, novel, gambar, ataupun dalam berita 

dan hal ini sesuai dengan isu yang ada dalam buku Sarinah. Analisis wacana Sara Mills 

lebih melihat bagaimana posisi-posisi para aktor diposisikan dalam teks. Posisi-posisi ini 

dalam arti siapa yang menjadi subyek penceritaan dan siapa yang menjadi obyek 

penceritaan akan menenetukan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara 

keseluruhan. 

Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada 

baaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca 

mengidentifikasikan dirinya dan menempatkan posisi dalam teks. Posisi semacam ini 



akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks 

itu hendak dipahami dan bagaimana para aktor ditempatkan. Sehingga dengan model ini 

peneliti akan melihat dari sisi subyek dan obyek serta melihat dari posisi penulis juga 

posisi pembaca buku tersebut. Peneliti akan melihat bagaimana perempuan Indonesia 

pada masa revolusi kemerdekaan direpesentasikan oleh seorang tokoh bangsa dalam buku 

Sarinah. 

 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi deskriptif kualitatif. Definisi 

pendekatan kualitatif menurut Pawito (2007: 35), penelitian kualitatif biasanya tidak 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan (explanation), mengontrol gejala-

gejala komunikasi, mengemukakan prediksi-prediksi, atau untuk menguji teori apapun, 

tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/ atau pemahaman 

(understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi 

terjadi. 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana kaum perempuan 

direpresentasikan dalam Buku Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik 

Indonesia oleh seorang Ir. Soekarno dan apa pesan yang disampaikan oleh Beliau dalam 

buku tersebut terhadap kaum penerus wanita. Metode Analisis Wacana yang digunakan 

merujuk pada model analisis wacana perspektif feminis Sara Mills yang akan 

menghasilkan temuan berupa penjabaran atau data deskriptif mengenai gambaran 

perempuan dalam buku yang ditulis oleh seorang tokoh bangsa. 

Penelitian ini memanfaatkan data yang telah ada yaitu berupa satu buku yang 

mengandung bagian-bagian reprentasi dari perempuan dan pesan yang disampaikan. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

dokumentasi dan netnografi. Teknik analisis data daam peneitian ini menggunakan 

analisis wacana kritis Sara Mills. Konsep Sara Mills ini yaitu bagaimana posisi 

perempuan ditampilkan dalam teks, baik yang menjadi subyek penceritaan ataupun yang 

menjadi obyek penceritaan. Penggambaran perempuan akan dilihat dari sudut pandang 

subyek-obyek dan penulis-pembaca.  

 

C. Telaah Pustaka  

1. Komunikasi sebagai Aktivitas Simbolis dan Pertukaran Makna 



Proses komunikasi  menurut Berelson dan Steiner (1964) dalam Daryanto 

(2016: 16), adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-

lain, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-

angka, dan lain-lain. Seiring dengan keterbukaan informasi oleh publik, masyarakat 

secara bebas dapat menuangkan segala komunikasi yang ingin diutarakannya dengan 

atau tanpa makna khusus di dalamnya. Dalam hal ini komunikasi disebut sebagai 

aktivitas simbolis karena kegiatan komunikasi menggunakan simbol-simbol bermakna 

yang diubah ke dalam kata-kata (verbal) untuk ditulis dan diucapkan atau symbol 

“bukan kata-kata verbal (nonverbal)” untuk “diperagakan”. 

“To convey meaning in a communicative act is to select, as a speaker, an 

appropriate form to use. The basic assumption common among many theories of 

language production is that speakers begin this process by formulating their 

messages (intended meanings) and then selecting linguistic encoding options offered 

by the grammar of a given language” (surface forms; Bock & Levelt, 1994 in Rohde 

and Kurumada, 2018: 4). 
Penyampaian makna dalam tidakan komunikatif adalah untuk memilih, 

sebagai pembicara atau komunikator sebagai bentuk yang tepat untuk digunakan. 

Asumsi dasar yang umum diantara banyak teori produksi bahasa adalah bahwa 

komunikator memulai proses ini dengan merummuskan pesan yang mereka 

sampaikan (makna yang dimaksudkan) dan kemudian memilih pilihan pengkodean 

lingustik yang ditawarkan oleh tata bahasa suatu bahasa. Dalam berkomunikasi, 

simbol dapat berbentuk tindakan dan aktivitas manusia, atau tampilan objek yang 

mewakili makna tertentu. Makna di sini mencakup persepsi , pikiran, atau perasaan 

yang dialami seseorang yang pada gilirannya dikomunikasikan kepada orang lain. 

2. Analisis Wacana Sara Mills  

Analisis Wacana Kritis atau dikenal dengan Critical Discourse Analysis  (CDA) 

membantu memahami bahasa dalam penggunaannya, bahasa bukan hanya sekedar 

menjadi alat komunikasi, namun juga digunakan sebagai instrumen untuk melakukan 

sesuatu sarana menerapkan strategi kekuasaan, melalui bahasa orang memproduksi 

makna dalam kehidupan social (Haryatmoko, 2016). 

Analisis wacana Sara Mills menitikberatkan perhatiannya pada wacana mengenai 

feminisme: bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, 

ataupun dalam berita. Sehingga model Sara Mills dikenal sebagai perspektif feminis. 

Wanita cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, marginal 

dibandingkan dengan pihak laki-laki. Ketidakadilan itulah yang menjadi sasaran utama 

dari tulisan Sara Mills (Eriyanto, 2001: 199). 



Sara Mills melihat bagaimana posisi-posisi actor ditampilkan dalam teks. 

Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi obyek penceritaan akan menentukan 

bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi 

aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca 

dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca mengidentifikasi dan 

menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi semacam ini akan menempatkan 

pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak 

dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ini ditempatkan. Pada akhirnya cara 

penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini 

membuat satu pihak menjadi legitimate dan pihak lain menjadi illegitimate (Eriyanto, 

2001: 200). 

 

3. Representasi sebagai Produksi Makna  

“Representasi merupakan bagian penting dari proses dimana makna 

diproduksi dan disampaikan kepada orang lain” (Gadang, 2016: 5). Hall menyebutkan 

bahwa representasi merupakan “The production of meaning of the concepts in our 

minds through language” (Hall, 2000:17). Representasi adalah produksi makna dari 

konsep pemikiran kita yang disampaikan melalui bahasa. Stuart Hall membagi 

representasi menjadi dua proses yaitu, pertama, Representasi mental. Representasi 

mental merupakan konsep tentang sesuatu yang ada di kepala kita masing-masing, 

representasi mental msih merupakan sesuatu yang abstrak. Dan yang kedua adalah 

bahasa yang berperan penting dalam proses kontruksi makna. 

 

4. Pengertian Perempuan  

Secara etimologis pengertian perempuan berasal dari kata empu yang berarti 

“tuan”, yaitu orang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut 

Zaitunah Subban (2004: 19), kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya 

dihargai. Zaitunah menjelaskan bahwa pergeseran istilah perempuan ke wanita. Kata 

wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, 

sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan obyek seks. 

Dalam bahasa Inggris, wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa 

Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, 

desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya adalah wanted 

(dibutuhkan atau dicari). Jadi wanita adalah who is being wanted (seseorang yang 



dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini. Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa 

perempuan ditinjau dari kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-

laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebutkan adanya perbedaan dalam bakatnya. 

 
5. Tokoh Bangsa  

Defnisi tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan 

sebagainya): ia adalah seorang – politik yang disegani. Sedangkan bangsa adalah 

kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta 

berpemerintahan sendiri: India; Indonesia; Mesir. Jadi tokoh bangsa adalah orang yang 

terkemuka atau kenamaan dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kesamaan 

asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahaan. 

Di Negara Indonesia sosok terkemuka yang paling berpengaruh dalam Kemerdekaan 

Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah Ir. Soekarno. Soekarno adalah presiden 

pertama Indonesia, selain itu Soekarno merupakan seorang Proklamator Indonesia serta 

penyambung lidah rakyat. Soekarno sebagai sosok tokoh bangsa yang dikenal 

memperjuangkan Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang (Wilardjo: 2013: 

1). 

 
6. Revolusi Kemerdekaan Indonesia  

Revolusi Nasional Indonesia berawal sejak Soekarno-Hatta memproklamirkan 

kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, pada 17 Agustus 1945 sampai diakuinya 

kedaulatan RI oleh Belanda di akhir 1949 dengan dua perjanjian politik pada 1946 dan 

1948, serta Agresi Militer Belanda I pada 1947 dan Agresi Militer Belanda II (1948-

1949) (Smail, 2011: xvii). Revolusi Nasional Indonesia mempunyai pengaruh psikologis 

umum yang besar sekali. Tidak hanya membawa perubahan mendasar dalam status politik 

Indonesia, revolusi tersebut juga membawa perubahan besar dalam ciri bangsa Indonesia. 

Selama revolusi, rasa kebersamaan, rasa menghargai diri sendiri dan rasa percaya pada 

diri sendiri berkembang pesat. 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode analisis wacana 

Sara Mills. Dimana peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

perempuan Indonesia digambarkan dari sisi objek dan subjek pada level teks. Serta 

bagaimana perempuan Indonesia digambarkan dari sisi penulis dan pembaca. 



Posisi Obyek  

Dalam teks, bagaimana perempuan dimarginalkan sebagai obyek yang dikesampingkan 

dari tatanan yang ada di masyarakat, dan bagaimana Ir. Soekarno memandang 

terpinggirkannya perempuan dan memberikan pesan yang tersirat maupun tersurat kepada 

generasi selanjutnya. 

1. Perempuan dalam Belenggu Pengekangan 

Realitas kehidupan perempuan Indonesia dulu masih banyak mengalami pengekangan 

dan pembodohan. Hal tersebut berdasarkan paparan pengalaman-pengalaman 

Soekarno yang dicontohkannya dalam beberapa fenomena mendasar, terutama 

tentang pengalamannya atas pengekangan-pengekangan yang terjadi terhadap 

perempuan Indonesia akibat persepsi yang salah terhadap peran isteri dalam 

kehidupan rumah tangga, dimana istri seharusnya tetap berada di dalam rumah agar 

dirinya tetap aman dan harus menyelesaikan tugas rumah tangga serta mengurus 

anak-anak. 

2. Perempuan sebagai Produk Domestik 

Sejak zaman di saat manusia hidup di goa, perempuan sudah menjadi kaum yang 

harus mengerjakan semua urusan rumah tangga. Dan meskipun hukum telah berganti 

perempuan masih tetap melakukannya. Sangat disayangkan jika perempuan harus 

masih menjadi produk domestik tapi perempuan juga masih membanting tulang di 

luar pekerjaan rumah. Seolah-olah tenaga dari perempuan dipekerjakan selama 24 jam 

penuh. Memang tak adil bagi perempuan tapi itulah qodrat wanita. Secara biologis 

memang ada hal yang hanya bisa dikerjakan oleh wanita seperti mengandung dan 

melahirkan anak, namun antara laki-laki dan perempuan harusnya bekerja sama saling 

mengisi satu sama lain agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. 

3. Perempuan Kaum yang Banyak Mengalami Penderitaan 

Kaum perempuan adalah mesin pekerja bak budak. Bayangkan perempuan 

yang harus mengurus semua masalah rumah tangga dan diluar rumah tangga. Seperti 

pepatah yang mengatakan “Man works from rise to set of sun, woman’s work is never 

done” yang artinya laki-laki kerja dari matahari terbit sampai terbenam, perempuan 

bekerja tiada hentinya siang dan malam. 

4. Perempuan Kaum Berkedudukan Rendah dalam Masyarakat 

Kedudukan perempuan di masyarakat yang tidak lagi dianggap sama sekali. 

Kedudukan kaum perempuan bukan seperti dulu di zaman matriarchat dimana yang 

tinggi dan dihargai oleh masyarakat. Kaum perempuan adalah kaum yang tertindas, 



dimana hokum masyarakat mengarahkan dia hanya berada dalam sudut rumah dan tak 

memberikan kaum perempuan untuk memasuki sistem masyarakat dan mengubah 

perlakuan terhadap kaum perempuan. Sehingga perempuan memiliki nilai di hadapan 

masyarakat dan tidak lagi dicap sebagai kaum bodoh dan lemah. 

5. Perempuan Dianggap Makhluk Bodoh 

Bukan kodrat alamlah yang membuat kaum perempuan menjadi kaum yang bodoh 

melainkan laki-laki dan hokum masyarakatlah yang menjadikan anggapan tolol bagi 

perempuan. Jika perempuan tidak diarahkan ke dalam urusan rumah saja, diberikan 

kesempatan untuk terjun ke lapangan masyarakat, maka perempuan tidak kalah 

dengan laki-laki. Terbukti sekarang ini perempuan bisa menduduki jabatan yang 

biasanya diduduki oleh laki-laki. 

 

Posisi Subyek  

Dalam Buku Sarinah ini, Soekarno menampilkan dirinya sebagai subyek pihak yang 

bercerita. Sebagai subyek, Soekarno dalam bukunya sebagai pihak yang menceritakan 

dan mendefinisikan perempuan berdasarkan perspektifnya dan kepentingan negara. 

Analisis atas bagaimana posisi-posisi ini ditampilkan secara luas akan bisa menyingkap 

bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks yang ditulis oleh 

Soekarno. Dalam hal ini, posisi subyek menunjukkan dalam batas tertentu sudut pandang 

penceritaan. Artinya seluruh peristiwa dan juga gambaran actor dalam buku ini dijelaskan 

dalam sudut pandang pihak laki-laki. 

Penggambaran dan pendefinisian perempuan itu karena diceritakan dalam perspektif 

Soekarno sebagai subyek. Soekarno sebagai subyek pencerita, bukan hanya menempatkan 

versi kebenaran mengenai suatu peristiwa dalam kontrolnya. Sehingga hal tersebut 

membuat pembaca secara tidak langsung mengiyakan kebenarannya. Selain itu, 

pendeskripsian cerita yang ditulis oleh Soekarno merupakan pengalaman pribadinya 

sendiri yang Beliau lihat dengan mata kepalanya sendiri. Seperti yang ia tuliskan pada 

awal bab buku Sarinah ini dan tepat pada kalimat pertama. 

 

Posisi Penulis  

Dalam melihat posisi penulis, analisis mengenai posisi penulis termasuk ke dalam 

kajian sosiologi pengarang. Dimana menurut Wiyatmi dalam Lestari dkk (2017) 

berpendapat bahwa sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian 

sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya 



sastra. Dikutip dalam Lestari dkk (2017), Wellek dan Warren yang termasuk ke dalam 

kajian sosiologi pengarang antara lain: latar belakang social budaya pengarang, ideologi 

pengarang, status social pengarang, dan dasar ekonomi produksi sastra. 

Berikut beberapa temuan konsep analisis latar belakang pada Buku Sarinah: Kewadjiban 

Wanita dalam Perdjoangan Repoeblik Indonesia yaitu soal wanita adalah soal masyarakat 

dimana apa yang menjadi masalah bagi wanita itu juga menyangkut urusan masyarakat serta  

mewujudkan kemerdekaan bagi Sarinah-Sarinah yang masih belum bebas. 

1. Ketidakadilan yang disebabkan oleh Budaya Patriaki 

Pandangan penulis terhadap perempuan pada masa revolusi kemerdekaan yaitu 

perempuan mengalami ketidakadian yang disebabkan oeh budaya patriaki. Sejak saat 

itu, laki-laki mulai memperlakukan perempuan seperti manusia yang tidak berharga. 

Mereka merasa lebih berkuasa dan superior. Perempuan ditempatkan pada posisi 

inferior yang segala nasibnya ditentukan oleh laki-laki. 

2. Perempuan sebagai Konco Wingking  

konsep ini menggambarkan kepasifan perempuan karena tugasnya hanya pada urusan 

rumah tangga. Laki-laki tidak pernah melibatkan perempuan dalam urusan publik. 

Perempuan sebagai Konco wingking masih terjadi pada masa kemerdekaan termasuk 

saat Soekarno mulai memikirkan nasib perempuan. 

3. Ketidaksadaran Perempuan Sendiri 

Kemudian, di sisi lain perempuan juga menganggap konsep konco wingking sebagai 

kebiasaan yang wajar. Hal inilah yang menjadi faktor sosiokultural yang ketiga, yaitu 

ketidaksadaran kaum perempuan akan ketidakadilan yang mereka alami. Hanya ada 

segelintir perempuan saat itu yang sudah menyadari akan subordinasi yang dilakukan 

laki-laki. 

 

Posisi Pembaca  

Hasil temuan dari posisi pembaca berasal dari artikel dari internet yang membahas atau 

memuat tentang Buku Sarinah. 

1. Perjuangan Perempuan demi Kepentingan Kemerdekaannya 

Pada dasarnya inti masalah yang ditonjolkan adalah keterlibatan perempuan dalam hal 

perjuangan rakyat Indonesia itu sangat diperlukan. Perempuan harus berevolusi untuk 

dapat ikut serta dalam menyusun negara ke arah yang lebih baik. Meskipun sebagian 

diantaranya masih menyuarakan kesetaraan dalam berumah tangga, persamaan hak 

suami dan istri, serta masalah talak dan rujuk.  Sehingga dibuatkanlah kursus-kursus 



wanita di Yogyakarta selain itu bahan-bahan untuk kursus disusun menjadi Buku 

Sarinah tersebut. 

2. Perempuan sebagai Produk Domestik  

Perempuan sebagai produsen domestik, perempuan tempatnya ke sisi priuk nasi, 

pancai gula, penerima zat anak, pengandung zat anak, melahirkan anak, pelampiasan 

syahwat semata. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan fisik dan susunan yang 

berbeda untuk memenuhi tujuan kodrat alam. 

3. Soal Perempuan adalah Hal yang Selalu Dinomorduakan  

Dalam segala hal soal perempuan selalu menjadi yang nomor dua. Perempuan harus 

terkurung dalam rumah untuk mengurus kebutuhan rumah tangga selain itu 

perempuan tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan karena 

pada akhirnya tempat perempuan hanyalah berdiam diri di rumah.  

 

E. Kesimpuan  

Dalam posisi subyek-obyek, peneliti mendapatkan hasil bahwa posisi aktor utama 

Soekarno dalam buku Sarinah berada di posisi sebagai pencerita yang memiliki 

kekuasaan berkedudukan tinggi sebagai tokoh bangsa yang tidak diragukan 

nasionalismenya. Karena Soekarno menempatkan dirinya pada posisi subyek, Soekarno 

memegang kendali penuh atas alur cerita yang beliau tuliskan berdasarkan penegasan 

melalui pengalaman pribadinya, sehingga membuat hal tersebut diakui kebenarannya oleh 

pembaca. Sedangkan pada posisi obyek, perempuan ditampilkan dalam teks cenderung 

sebagai pihak yang salah, perempuan tidak memiliki daya dan sering mengalami 

ketidakadilan karena dinilai tidak memiliki kedudukan atau posisi yang tinggi di 

masyarakat. 

Dalam posisi penulis-pembaca, peneliti mendapatkan hasil bahwa penulis buku 

Sarinah yaitu Ir. Soekarno menjadikan buku ini sebagai media bagi perempuan Indonesia 

untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Hal ini dilatabelakangi karena 

masalah soal perempuan merupakan soal masyarakat. Disamping itu, Soekarno juga 

menginnginkan perempuan Indonesia untuk memerdekakan kaumnya yang berada di 

tangan mereka sendiri.  

 

 

 



Daftar Pustaka 

 
Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Barker, Chris, 2004. Cultural Studies.Teori & Praktik, Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: 

Kreasi Wacana. 

Bashri, Yanto, dkk. 2004. Sejarah Tokoh Bangsa. Yogyakarta: LKis.  

Depdikbud. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.  

Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti.  

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.  

Eriyanto. 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS. 

Haryatmoko. (2016). Critical Discourse Analysis : Landasan Teori, Metodologi dan 

Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers. 

https://www.kbbi.web.id/ 

Kahin, George McTurnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: UNS dan 

Sinar Harapan. 

Li, Jing, dkk. (2018). Media representation of digital-free tourism: A critical discourse 

analysis. Tourism Management 69. 317–329.  

Littlejohn, Stephen W, and Karen A. Foss. 2011. Theories of Human Communication Tenth 

Edition. USA. Waveland Press, Inc.   

Limah, Hutfi, dkk. (2018). Poster dan upaya mempertahankan kemerdekaan indonesia di 

yogyakarta tahun 1945-1949. Journal of Indonesian History, 7 (1). 35-44.  

Mulyana, Deddy. 2005. Kajian Wacana: Teori, Metode Aplikasi, dan Prinsip-prinsip Analisis 

Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana.  

Mulyana, Deddy.  2009. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Musrifah. (2018). Feminisme Liberal dalam Novel Sepenggal Bulan untukmu Karya Zhaenal 

Fanani. Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya.  Vol 6. 84-100. 

Oetomo, Dede. 1993. Kelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana. Yogyakarta: Kanisius.  

https://www.kbbi.web.id/


Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara 

Yogyakarta. 

Puspita, Ratna. Kemenaker: 30 Persen Pekerja Alami Diskriminasi Gender. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/23/oy9vsi428-kemenaker-

30-persen-pekerja-alami-diskriminasi-gender (diterbitkan pada Senin 23 Oct 2017) 

Rohde, Hannah, and Chigusa Kurumada. (2018). Alternatives and Inferences in the 

Communication of Meaning. Psychology of Learning and Motivation.  Vol 68.  

Roziqi, Masbahur. (2017). Nilai-Nilai Pemberdayaan Konseli Berbasis Feminisme Khas 

Soekarno: Studi Hermeneutika Gadamerian buku Sarinah. Jurnal Psikoedukasi dan 

Konseling. Vol 1, No. 1.  

Soyomukti, Nurani. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.  

Sobur, Alex. 2009.  Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Soekarno. 2014. Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. 

Yogyakarta: Yayasan Bung Karno bekerja sama dengan PT. Media  Pressindo 

(Anggota IKAPI).  

Soekarno. Dibawah Bendera Revolusi.  jilid pertama cet. ke dua. Loc. cit.  

Supriatin, Yeni Mulyani. (2017). Perempuan dalam Drama Seri Televisi “Greatest 

Marriage”: Perspektif Feminisme Liberal. Atavisme, 20 (1), 38-52.  

Suwirta, Andi. (2015). Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan 

Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. South-East Asian Journal for Youth, Sports & 

Health Education, 1(1). 57-68.  

Widjaja, A. W. 2000. Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta. 

Wilardjo, Setia Budhi.  (2013). Soekarno: Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah dan Perilaku 

Organisasi, VALUE ADDED, Vol. 9, No. 1, hlm. 1. 

 

  

 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/23/oy9vsi428-kemenaker-30-persen-pekerja-alami-diskriminasi-gender
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/23/oy9vsi428-kemenaker-30-persen-pekerja-alami-diskriminasi-gender

