
BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Banyak ilmu yang mengkaji tentang manusia, masing–masing dengan 

sudut pandang dan analisanya. Salah satu ilmu yang mempelajari manusia dari 

sudut cara berpikir dan pola berperilaku adalah antropologi atau sering disebut 

juga antropologi sosial dan budaya.1 Manusia cenderung bergabung dalam suatu 

kesatuan, baik kesatuan kecil ataupun kesatuan besar seperti bangsa ataupun suku 

bangsa.  

Lebih lanjut antropologi secara umum sasaran kajiannya menyoroti 

konsep-konsep dan metode pendekatan yang khas dengan maksud memperoleh 

pemahaman tentang manusia, perilaku dan kecenderungan budaya, dan apakah 

yang menjadi latar belakang aneka perilaku budayanya itu. 2 

Budaya berada pada suatu sistem penafsiran-penafsiran yang dialami 

bersama dari pribadi-pribadi, barang-barang, dan peristiwa-peristiwa.3 Budaya 

melibatkan kegiatan memberi simbol pada pribadi-pribadi, barang-barang, dan 

peristiwa-peristiwa, menganugerahkan mereka fungsi- fungsi dan status yang khas, 

dan menempatkan mereka dalam waktu dan kerangka ruang yang spesifik.  

Kitab Amsal adalah suatu kitab yang termasuk dalam kumpulan “sastera 

hokmah” (hikmat) di dalam Perjanjian Lama, bersama-sama dengan kitab Ayub 

dan Alkhatib (Pengkhotbah). Kitab Ayub dan Pengkhotbah merupakan hasil 

pekerjaan seorang penulis tertentu, tetapi Amsal adalah kumpulan yang mewakili 
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hikmat tradisionil.4 Dibandingkan kitab-kitab lain dalam Alkitab, Kitab Amsal 

memiliki keunikan tersendiri. Kitab Amsal berisi nasehat-nasehat praktis. Sebagai 

sebuah kumpulan nasehat praktis, Kitab Amsal memiliki keunikan sebagai kitab 

yang tidak selalu memiliki kesatuan topik yang erat dalam satu perikop. Keunikan 

lain terletak pada sifat nasehat yang terkesan sangat umum. Apa yang dicatat 

dalam kitab ini tidak selalu menunjukkan keunikan iman Yahudi. Tidak ada 

catatan eksplisit tentang tindakan ajaib Allah dalam penebusan maupun tema 

perjanjian. 

Pada mulanya hikmat ini berisi segala ilmu, tetapi pada akhirnya dia 

menjadi hikmat kehidupan atau “etika”.  Kebijaksanaan ini bersifat praktis dan 

internasional, oleh karena itu terbuka untuk ilmu-ilmu kerohanian bangsa-bangsa 

lain. Kebijaksanaan ini tidak hanya dipakai di Mesir, tetapi juga di Babylonia dan 

Asyur, yaitu di kalangan pegawai-pegawai tinggi istana, pegawai-pegawai 

cendikiawan yang berfungsi sebagai sekretaris atau penulis sejarah,dll. Diantara 

orang-orang ini ada yang pernah mengunjungi negara-negara lain, atau ada juga 

yang dilahirkan di sana. Sejak zaman raja Salomo, pegawai-pegawai ini juga 

bekerja di istana Yerusalem, dan justru di kalangan pegawai-pegawai semacam 

inilah “hokmah” menjadi populer.  

Di dalam kitab Amsal terdapat beberapa macam bahan yang dapat dilihat 

hubungannya dengan Amsal yang sejenis di Babil dan Mesir. Amsal 1-9; 22:17-

21; dan 31: 1-9 mempunyai bentuk amsal pengajaran yang serupa dengan amsal-

amsal pengajaran mesir.5  
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 Hikmat Ibrani adalah seni untuk mencapai keberhasilan dan Kitab Amsal 

adalah buku petunjuk untuk hidup yang berhasil. Dengan mengutip dan 

melukiskan kebiasaan hidup yang negatif dan positif, K itab Amsal menjelaskan 

perilaku yang benar dan salah dalam berbagai keadaan. 6  

Menurut J Blommedaal, kitab Amsal terdiri dari tujuh bagian. Pada pasal 

31:10-31 merupakan sebuah nyanyian pujian alfabetis untuk seorang istri yang 

cakap.7 Bagian  ini merupakan puisi yang anonim, dimana lebih menekankan 

tetang pentingnya melayani untuk menekankan rasa keutuhan yang terkandung 

dalam gambar istri dan ibu yang sempurna yakni rajin dan kompeten,  wanita 

yang teliti, serta saleh. ini merupakan kesimpulan yang cocok dari kitab Amsal 

yang mengajarkan sifat hidup dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. 8 

Dalam bukunya John Drane mengatakan bahwa pada sisi positifnya, 

Amsal pasal 31:10-31 ini berisikan tentang petunjuk bagi mereka yang untuk 

membagikan apa yang mereka miliki dengan yang miskin, baik itu berupa 

pembagian akses ke tanah dan ladang mereka, atau pemberian pakaian, atau 

sekedar himbauan umum agar mereka bermurah hati kepada orang lain. Sama 

seperti bagian lain dalam PL, kemurahan ini adalah untuk di aplikasikan kepada 

mereka yang tidak memiliki dukungan apa pun. Untuk Israel purba hal ini berarti 

terutama para janda dan yatim piatu bahkan binatang pun harus diperhatikan 

kesejahteraannya.9 
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Namun pada hakekatnya, peran mahkluk perempuan baik secara individu 

maupun secara sosial tidak lepas dari pandangan dan interpretasi agama-agama 

dan budaya dunia. Dari zaman dulu sampai pada waktu ini, kaum wanita 

memegang peranan penting sekali sebagai ibu rumah tangga yang meliputi segala 

macam pekerjaan berat dan ringan, seperti mengatur rumah, memasak, mencuci, 

mengasuh, dan mendidik anak dan sebagainya, yang oleh sebagian besar dari pada 

kaum ibu Indonesia harus dikerjakan sendiri, tanpa bantuan tenaga orang lain. 10 

Pada masa berburu perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan 

mengaharuskan pembagian kerja antara keduanya mencolok, laki- laki yang 

berburu sementara perempuan yang mengumpulkan hasil buruan serta 

mengumpulkan masyarakat.  Para peneliti menyimpulkan bahwa berburu dengan 

busur dan tombak membutuhkan kelincahan dan kecepatan, serta kekuatan tubuh 

bagian atas, dan perempuan dirugikan secara biologis dalam masalah ini. 

Ditambah dengan peran khusus perempuan untuk proses reproduksi, kehamilan 

mengurangi kecepatan dan kelincahan. 11 

Selain itu, perempuan dalam masyarakat berburu harus menyusui bayi 

mereka setidaknya selama dua sampai empat tahun, karena kurangnya pengganti 

yang aman dan memadai untuk susu ibu. Dan karena bayi menyusui perlu diberi 

makan, ibu tidak mampu untuk menjelajah seluas atau secepat yang dibutuhkan 

saat berburu. 
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Dalam sistem budidaya hortikultura, pria biasanya bertanggung jawab 

untuk membersihkan tanah saat diperlukan kebun baru, sementara perempuan 

bertanggung jawab untuk penanaman, merawat, dan memanen tanaman.12 

Pembagian kerja ini hampir pasti terkait dengan pembagian kerja di awal berburu 

dan mengumpulkan masyarakat, di mana perempuan bertanggung jawab untuk 

menyediakan bahan nabati untuk dikonsumsi. Pria terus berburu di masyarakat 

hortikultura, tapi berburu adalah kegiatan yang jauh kurang produktif. Sebagian 

karena pertumbuhan populasi manusia, sebagian karena hewan buruan cenderung 

menghindari daerah-daerah yang lebih dekat dengan pemukiman manusia. Secara 

keseluruhan, kontribusi laki- laki seringkali jauh lebih sedikit dibandingkan 

dengan perempuan di masyarakat hortikultura.  

Peran perempuan dalam masyarakat agraris, salah satu fitur yang lebih 

mencolok dari masyarakat agraris adalah peran tunduk perempuan. Peluang 

berada di luar keluarga sangat minim. Beberapa pekerjaan yang dilakukan 

perempuan adalah sebagai pembantu di rumah tangga orang kaya dan berkuasa, 

sesuai persetujuan atau perintah agama, sebagian kecil menjadi pendeta dalam 

masyarakat. Ada juga yang menjadi penghibur (aktris, geisha), beberapa menjadi 

selir atau gundik pria kaya dan berkuasa, sementara banyak lagi yang dipaksa 

menjadi pelacur.13 Namun sebagian besar, menikah dan menjalani kehidupan 

mereka dalam batas-batas lingkaran keluarga. Seperti pepatah Jerman tua, Kaiser. 

Kirche. Kinder. Kueche (yaitu, "patriotisme, agama, anak, dan dapur) yang 

dianggap sebagai lingkup yang tepat dari seorang wanita dalam masyarakat 

                                                                 
12

 Ibid...108 
13

 Ibid...167 



agraris. Selain itu, wanita seringkali dianggap sebagai milik mutlak oleh para pria 

terkait dengan pernikahan.14 

Status perempuan dalam masyarakat industri yang maju, mengherankan 

dan mengejutkan. Di negara maju. seperti yang telah kita lihat, industrialisasi 

telah menjadi kekuatan yang mengurangi dampak dari perbedaan gender pada 

kehidupan masyarakat. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk masyarakat  

Muslim, dimana  perempuan sangat dibatasi oleh interpretasi Alquran.  

Dalam banyak kasus ketika wanita di depan umum, wanita wajib 

mengenakan pakaian yang menutupi tubuh mereka dari kepala sampai kaki 

kecuali tangan, kaki, dan wajah mereka. Dalam beberapa kasus (seperti di Saudi 

Arabia) wanita dilarang untuk mengendarai mobil, dan di tempat lain (seperti di 

Afghanistan) wanita dilarang untuk bersekolah. Di sebagian besar masyarakat, 

pekerjaan tertutup bagi perempuan. Dalam pernikahan suami memiliki kuasa jauh 

lebih besar, baik legal maupun informal, daripada istri- istri mereka. Sebagai 

contoh, dalam praktek Islam tradisional, suami dapat menceraikan istri mereka, 

tetapi istri tidak punya hak yang sebanding.15 

Sedangkan dalam masyarakat non-Muslim, status perempuan umumnya 

lebih baik. meskipun tidak sebaik dalam masyarakat insdustri di Eropa dan 

Amerika Utara. Di Sahara Afrika, praktek terkenal mutilasi alat kelamin 

perempuan tetap ada, terutama di daerah pedesaan. Perlahan- lahan namun 

perubahan mulai terjadi di Maroko. misalnya, raja baru menetapkan bahwa 

minoritas kursi Dalam parlemen akan diberikan bagi perempuan. Di Argentina, 
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India, Pakistan, dan Filipina, seorang wanita bahkan telah menjabat sebagai 

perdana menteri. 

Dari penjelasan diatas timbul pertanyaan apakah kedudukan perempuan 

dari masa ke masa ini sesuai dengan kedudukan perempuan dalam Amsal 31:10-

31 atau tidak?. secara spesifik Amsal 31:10-31 menjelaskan bahwa seorang 

perempuan disetting untuk bekerja dalam ruang lingkup domestik, dimana 

mengurus anak, rumah, dan sebagainya. Dalam pandangan kedudukan yang 

seperti inilah perempuan sering dinomorduakan. Terlebih lagi apabila kita melihat 

dari segi kebudayaan Yahudi pada masa itu. Perlu ditekankan bahwa dalam 

penulisan ini tidak memakai prespektif gender dalam melihat perempuan dalam 

budaya karena sudah pasti akan ada masalah dan pertentangan yang timbul pada 

pembahasannya. Untuk itu penulis menggunakan studi antropologi budaya. dari 

hal yang telah dijelaskan diatas maka, penulis ingin melihat apakah kedudukan 

perempuan dalam Amsal 31:10-31 ini sesuai atau tidak jika ditinjau dari segi 

antropologi budaya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap 

Perempuan Dalam Amsal 31:10-31 

(Suatu Tinjauan Antropologi Budaya Terhadap Kedudukan dan Peran 

Perempuan Dalam Amsal 31:10-31) 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan dan 

peran perempuan dalam kitab Amsal 31:10-31 ditinjau dari segi Antropologi 

budaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan kedudukan dan peran 

perempuan dalam kitab Amsal 31:10-31 ditinjau dari segi Antropologi budaya.  

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif melalui studi Hermeneutik  yakni menganalisa dan menafsir teks dengan 

metode sosio-historis yaitu yang berkaitan dengan “sejarah dalam teks” dan 

“sejarah dari teks”.16 Metode yang digunakan berupa penelitian terhadap teks-teks 

literatur dan biblikal. Dengan demikian, yang menjadi data primer dari penelitian 

ini adalah  teks-teks literatur. Dalam hal ini, kajian-kajian pustaka yang digunakan 

akan sangat membantu proses penulisan.  

1.5 Signifikasi Penelitian 

Memberikan sumbangan pengetahuan yang baru kepada para pembaca 

mengenai kedudukan Perempuan dalam Amsal 31:10-31serta untuk 

mengembangkan ilmu berteologi penulis khususnya studi biblika dalam PL  
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1.6 Garis Besar Penulisan 

 

Dalam penulisan ini penulis akan membaginya dalam beberapa bab. Bab I 

berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematikan penulisan. Bab II berisi kajian 

tentang kedudukan dan peran perempuan dalam prespektif antropologi budaya. 

Bab III akan berisi pembahasan tentang kedudukan dan peran perempuan dalam 

Amsal 31:10-31. Bab IV Analisa dan Refleksi Teologis, serta Bab V Kesimpulan 

dan Saran.  

 


