
Dimensi Sosial Wanita 

dan Permasalahannya 



• Status Sosial Wanita 

• Nilai Wanita 

• Peran Wanita 

 



STATUS SOSIAL WANITA 

 

• Status adalah kedudukan seseorang dalam 

keluarga dan masyarakat.  

• Status sosial wanita adalah kedudukan 

wanita yang akan mempengaruhi 

bagaimana wanita diperlakukan, dihargai 

dan kegiatan apa yang boleh dilakukan. 

 



Bentuk diskriminasi yang timbul: 

1. Menginginkan anak laki-laki daripada 

perempuan  

2. Tidak punya hak hukum dan kekuasaan  

3. Terlalu banyak anak dan terlalu sering 

melahirkan  



 Usaha yang dapat dilakukan 

untuk memperbaiki status 

sosial diantaranya: 

• Memperbaiki derajat kesehatan  

• Bicarakan dengan pasangan 

hidup atau keluarga  

• Berusaha untuk memajukan 

kesehatan dan masa depan anak-

anak  

• Berbagi informasi  

 



NILAI WANITA 

• Nilai adalah sesuatu yang berharga, 

keyakinan yang dipegang sedemikian oleh 

seseorang sesuai dengan tuntutan hati 

nuraninya. Nilai bersifat pribadi, 

membentuk dasar perilaku seseorang, 

diperlihatkan melalui pola perilaku yang 

konsisten, komponen intelektual dan 

emosional. 

 



Tata nilai sosial  

1. norma kemurnian dan kesucian  

2. norma kesucian pikiran  

3. budaya perkawinan  

4. budaya reproduksi  

5. homoseksualitas  

  

 



PERAN WANITA 

 
 Kebutuhan aktualisasi diri (Self 

Actualization) adalah salah satu 

hirarki kebutuhan (Hierarchy of 

Need) dari Abraham Maslow 

yang menduduki posisi paling 

tinggi setelah terpenuhinya 

kebutuhan fisik, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan social dan 

kebutuhan penghargaan. 

 



Aktualisasi diri merupakan suatu kebutuhan untuk 
memaksimalkan potensi diri (Thoha 1992). 
Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tersebut 
yaitu: 

1. Teori Nature adalah yang mengganggap bahwa 
perbedaan psikologis antara pria dan wanita 
disebabkan oleh factor-faktor biologis yang sudah 
ada sejak manusia dilahirkan. 

2. Teori Nurture adalah yang menganggap bahwa 
perbedaan psikologis antara pria dan wanita 
tercipta melalui proses belajar dari lingkungan, 
jadi tidak dibawa sejak lahir 



Secara konseptual peran ganda wanita mengandung 

beberapa kelemahan dan ambivalensi, yaitu:  

• Sifat dan jenis pekerjaan wanita untuk tertentu 
dan sesuai dengan kodrat wanitanya 

• Wanita tidak sepenuhnya bisa ikut dalam 
proses-proses produksi 

• Pengakuan sistem pembagian kerja seksual 
yang bersifat biologis semata 

• Merupakan suatu penerimaan tuntas terhadap 
berlangsungnya mode or production yang ada 

• Bersifat etnosentris dan mengacu pada klas 
tertentu dan secara cultural  



Peran wanita lainnya adalah: 

a) Peran Biologis 

· Melahirkan dan  

· Menyusui  

b) Peran Sosial 

· mendidik anak  

· mengelola dan merawat kebersihan rumah  

· sosialisasi dirumah  

 



Terima Kasih 
Be a good midwife... 


