
BAB IV  

Analisa Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Amsal 31:10-31 

4.1 Analisa Penulis Tentang Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam 

Amsal 31:10-31 

 Saya mencoba memahami dan menganalisa kedudukan dan peran 

perempuan dalam Amsal 31:10-31 dalam tinjauan antropologi budaya. Untuk itu 

saya memulainya dengan  Pertanyaan yang paling mendasar adalah termasuk 

dalam budaya masyarakat manakah kedudukan dan peran perempuan dalam 

Amsal 31:10-31?, jika dilihat dari teori perkembangan masyarakat yang 

disuguhkan seperti dalam bab sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah sesuai 

atau tidak peran perempuan dalam masyarakat tersebut dengan perempuan yang 

ada dalam Amsal 31:10-31?. Jika sesuai dilihat dari manakah kesesuaian tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan penuntun dalam langkah 

menganalisa kedudukan dan peran perempuan dalam Amsal 31:10-31 ditinjau dari 

segi antropologi budaya. 

Kedudukan dan Peran perempuan dalam Amsal 31:10-31 termasuk dalam 

budaya masyarakat agraris seperti yang telah di jabarkan dalam bab sebelumnya. 

Tetapi dalam hal ini ada beberapa hal yang kurang lebih berbeda dibanding 

perempuan dalam masyarakat agraris, semua ini dilihat dari perempuan dalam 

Amsal 31:10-31 yang mana digambarkan sebagai kaum elite. Dalam BAB II 

seperti yang dikatakan Murdock dan Provost bahwa pekerjaan feminin yang 

paling konsisten ialah yang mencakup mengumpulkan bahan bakar, 

mempersiapkan minuman, meramu, dan menyediahkan bahan makanan dari 



tumbuh-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air, dan 

memasak. Kaum wanita dikelompokan dalam bagian mangasuh anak dan 

melakukan kegiatan umum dalam rumah tangga. 1 hal ini tidak jauh berbeda 

seperti yang dijelaskan dalam BAB III bahwa dalam masyarakat Israel pada masa 

itu, kaum perempuan memainkan peranan penting dalam konteks kehidupan 

keluarga, pertama sebagai ibu dan kedua sebagai istri. Pemeliharaan, disiplin, dan 

pelatihan anak-anak muda adalah kewajiban si ibu. Di samping membesarkan 

anak, kaum perempuan bertanggung jawab atas penyediaan makanan dan 

pakaian.2  Secara umum kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat 

agraris dan dalam Amsal 31:10-31 adalah sama, tetapi ada beberapa bagian yang 

sedikit berbeda mengingat bahwa perempuan dalam Amsal 31:10-31 merupakan 

gambaran kaum elit. Dijelaskan dalam perikop Perempuan dalam Amsal 31:10-31 

dalam ayat 15 dikatakan bahwa “Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan 

makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-

pelayannya perempuan”. ini menunjukan bahwa istri yang dimaksud dalam 

Amsal 31:10-31 merupakan golongan elit karena dituliskan bahwa ia membagi-

bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Pelayan perempuan hanya dimiliki 

oleh istri yang berasal dari golongan elit. Dan karena dia adalah golongan elit jadi, 

bisa dikatakan sebagaian besar kehidupannya berbeda. 

Dalam penulisan ini jika dilihat dari perkembangan kehidupan dari 

berbmacam-macam masyarakat yang berkembang dari satu ciri masyarakat 

kepada ciri masyarakat lainnya dalam waktu yang cukup lama, dapat dilihat 
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bahwa peran perempuan berbeda-beda dalam berbagai tipe masyarakat tersebut. 

Namun ketika kita melihat dalam perkembangan masyarakat agraris dan 

kehidupan orang Israel maka kita akan menemukan 1 ciri yang sama yakni 

kedudukan dan peran perempuan yang secara garis besar sama. Perempuan dilihat 

hanya sebagai harta dalam kehidupan masyarakat agraris serta dalam kehidupan 

bangsa Israel, sementara seorang istri dipandang memiliki kedudukan yang lebih 

rendah dibandingkan suami dan hanya dibatasi gerak-gerikanya untuk melayani 

keluarga. 

Kedudukan dan peran seperti inilah yang didalam Amsal 31:10-31 

ditunjukan pekerjaan-pekerjaan, tugas, serta tanggung jawab dari seorang istri 

dalam masyarakat agraris  maupun dalam kehidupan Israel pada masa itu. banyak 

pekerjaan rumah yang menjadi rutinitas seorang Istri dalam keluarga. Mengurus 

anak dan suami, membuat kerajinan tangan, mencari dan mempersiapkan 

makanan untu seisi rumah, bekerja hingga larut malam, dan masih banyak hal 

yang harus dikerjakan istri, termasuk menjaga nama baik keluarga dalam 

kehidupan sosial.  

Dari bentuk-bentuk pekerjaan seorang istri yang seperti itu, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, area pekerjaan seorang istri yang pertama adalah dalam 

rumah atau sebagian besarnya adalah untuk keluarga. Untuk itu pandangan 

seorang Istri yang cakap merupakan suatu ungkapan bagi setiap istri yang dapat 

melayani suami, anak, dan keluarga dengan baik serta menjaga nama baik 

keluarga itu dimata masyarakat luas. Dalam kehidupan masa sekarang yang 

disebut sebagai era modern, bahkan era postmodern. Dunia sudah penuh dengan 

banyak sekali perkembangan industri, banyak teknologi yang berkembang 



semakin canggih, bahkan sebagain besar kehidupan dimasa sekarang teknologi 

memiliki peran penting. Manusia bahkan tidak bisa terlepas dari yang namanya 

teknologi, bahkan teknologi membantu manusia melakukan berbagai kegiatan 

didalam maupun diluar rumah. Dari begitu banyaknya perkembangan yang terjadi 

ini, hal yang mau dikatakan adalah  sosok istri yang dijelaskan dalam Amsal 

31:10-31 merupakan sosok istri yang sudah tidak ada atau tidak relevan lagi 

dengan zaman sekarang. Apalagi banyak gerkan-gerakan emansipasi wanita yang 

ditunjukan untuk memperjuangkan hak-hak seorang perempuan agar kedudukan 

dan pernanya sama dengan laki- laki. Pandangan-pandangan aliran feminisme 

yang telah berkembang bahkan membuka mata manusia tentang peran dan 

kedudukan perempuan. Sosok istri yang digambarkan dalam Alkitab khsusnya 

Amsal 31:10-31 sudah tidak cocok dalam kehidupan dimasa sekarang.  

4.2 Refleksi Teologi 

Menurut saya dibalik penjelasan dan pembahasan tentang kedudukan 

perempuan dalam Amsal 31:10-31 tidak hanya ingin menunjukan bahwa 

kedudukan dan peran perempuan semacam itu sudah tidak sesuai dengan zaman 

sekarang, lalu pertanyaannya adalah untuk apa penulisan ini dibuat?. Penje lasan 

mengenai perempuan yang pada akhirnya menarik kesimpulan bahwa kedudukan 

dan peran perempuan sesuai dengan masyrakat agraris pada masa itu ingin 

mengatakan bahwa walaupun kedudukan perempuan semacam itu sudah tidak ada 

lagi di era modern sekarang ini tetapi dua hal yang saya mau katakan adalah, Yang 

Pertama, setiap orang diberikan hikmat dan akal budi dari Tuhan untuk 

melakukan segala sesuatu termasuk seorang Istri. Seorang Istri diberikan hikmat 

dan akal budi dari Tuhan untuk melayani keluarganya dengan sebaik-baiknya 



dengan hikmat dan akal budi yang telah diberikan Tuhan itu. jadi tidak ada alasan 

bahwa walaupun kedudukan seorang istri tidak lagi seperti itu dimasa sekarang 

serta banyak hal yang dapat dilakukan istri diluar rumah, bahkan pekerjaannya  

pun bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki- laki atau suami,  tidak bearti 

seorang istri tidak lagi mengurus dan melayani keluarga. Hal ini dapat diatasi 

dengan pembagian peran antara suami dan istri untuk menyesuaikan dan sama-

sama bekerja untuk keluarga. karena, tanggung jawab terhadap keluarga 

dikerjakan oleh dua pihak bukan hanya satu.   

Dan hal yang kedua, yang paling penting adalah Takut akan Tuhan merupakan 

hal yang paling dasar yang harus ada dalam diri seorang Istri. Takut akan Tuhan 

merupakan awal dari segala hikmat dan akan budi (Amsal 1:7), tanpa rasa ini 

semua hal yang dilakukan tidak akan berhasil. Harus diingat juga bahwa seorang 

istri yang cakap melakukan tugas dan tanggung jawabnya bukan karena beban 

tetapi karena dia Takut akan Tuhan dan menikmati pekerjaan yang dia lakukan. 

Dalam penulisan ini tidak ada hal yang ingin menjatuhkan derajat seorang istri 

justru ingin menunjukan bahwa kekuatan dan peran seorang istri yang tidak bisa 

dipandang sebelah mata serta nilai yang istimewa untuk mejadi seorang istri yang 

melakukan tugasnya diluar maupun didalam rumah dengan rasa Takut akan 

Tuhan. Dengan begitu dia bisa melayani keluarganya dengan hikmat dan rasa 

Takut akan Tuhan. Bukan tidak mungkin keluarga itu akan bertumbuh dan 

berjalan sesuai kehendak Tuhan. 

 


