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ABSTRACT 
The purpose of the study is to determine the personal identity of Bakul 

Ronjot Ikan Kresekanwo menfrom Ngujungrejo village in Lamongan fish market. A 
housewife identically responsibles in running a family and maintaning the daily 
needs, but in the society of Ngujung Rejo village, Turi district, Lamongan, a woman 
has also participated in supporting family financial, even though the economic is in 
mid to top level, These women are active as  BakulRonjot Ikan Kresekanlabors in 
Lamongan market fish. 

The method of study applied is qualitative descriptive analysis. Data 
collecting method is conducted through partisipative observation, interview and 
documentation. Informants are selected by using purposive sampling method. The 
data obtained are analyzed by using qualitative descriptive analysis technique. The 
technique of checking the data validity of  this study is triangulation. 

The result of study shows thatcloth and equipment used as an identity 
ofBakulRonjot Ikan Kresekanwomen labor in Lamongan fish market are wearing 
skirt, cassual shirt/ T-shirt, capel cap, veil, slippers, riding bycycle for work, basket, 
sack, bassin and bag. BakulRonjot Ikan Kresekanwomen in lamongan fish market 
seeing themselves as a healthy strong woman. communication conducted by the 
women labor to their family is categorized communicative and comfortable.Man and 
women in the tradition of Ngujungrejo village are equal in responsibility. The role 
and situation between man and women are also equal.  

 
 
Keywords: Personal identity, woman.  
 

I. PENDAHULUAN 
 

Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam 
kehidupan umat manusia. Kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan 
sesamanya, diakui oleh hampir semua agama telah ada sejak adam dan hawa. 
(Cangara,2009: 4).  

Komunikasi merupakan topik yang amat sering diperbincangkan, bukan 
hanya di kalangan ilmuan komunikasi, melainkan juga di kalangan awam, sehingga 
kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. (Mulyana, 
2007:45).   

Menurut (Mulyana, 2007: 46), berbicara tentang definisi komunikasi, tidak 
ada deninisi yang benar maupun yang salah. Seperti juga model atau teori, definisi 
harus dilihat dari kemanfaatanya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan 
dan mengevaluasinya. Thomas M. Scheidel dalam (Mulyana, 2007: 4) 
mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan 
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mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, 
dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti 
yang kita inginkan.  

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang 
kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang dimaksudkan 
atau diinginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam komunikasi terkandung maksud 
atau tujuan yang jelas antara si penyampai atau pengirim pesan (komunikator) 
dengan si penerima pesan (komunikan). (Harapan dan Ahmad, 2014: 2).  

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana, 2007:5) komunikasi 
mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang 

meliputi : keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita 
sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan 
hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan social dan 
mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.  

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 
antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 
menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun 
nonverbal. (Mulyana, 2007: 81).  

Muhammad (1995) dalam (Harapan dan Ahmad, 2014: 4) mengartikan 
komunikasi antarpribadi sebagai proses pertukaran informasi di antara seseorang 
dengan paling kurang seseorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang 
dapat langsung diketahui balikannya.  

Identitas bagaikan sebuah label bagi diri seseorang. Identitas bsgi 
seseorang bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama dan bisa saja sampai 
meninggal. Apabila seseorang telah memberikan identitas bagi dirinya maka seluruh 
keyakinan, nilai hidup maupun perilakunya akan mendukung identitas tersebut. 
Kalau identitas positif yang diambil maka pengaruhnya akan positif. Akan tetapi 
kalau identitas negative akan berdampak negative pula (Rozi, 2014:1).  

Teori-teori yang berfokus pada pelaku komunikasi akan selalu membawa 
identitas diri ke sejumlah tingkatan, tetapi identitas berada dalam lingkup budaya 
yang luas dan manusia berbeda dalam menguraikan diri mereka sendiri. (Littlejohn, 
2012: 130).  

Menurut Michael Hecht dan koleganya dalam (LittleJohn, 2012:131) teori 
identitas tergabung dalam ketiga konteks budaya berikut, individu, komunal dan 
publik. Menurut teori tersebut, identitas merupakan penghubung utama antara 
individu dan masyarakat serta komunikasi merupakan mata rantai yang 
memperbolehkan hubungan ini terjadi. Identitas adalah “kode” yang mendefinisikan 
keanggotaan dalam komunitas yang beragam. Kode terdiri dari simbol-simbol, 
seperti bentuk pakaian dan kepemilikan, dan kata-kata seperti deskripsi diri atau 
benda yang biasanya dikatakan dan makna yang menghubungkan dengan orang 
lain terhadap benda-benda tersebut.   

Komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas dan juga mengubah 
mekanisme. Identitas diri, baik dalam pandangan diri sendiri maupun orang lain, 
dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam 
kehidupan sehari-hari. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi dari orang 
lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya, memperlihatkan rasa identitas dengan 
cara mengekspresikan diri dan merespon orang lain. Subjective Dimension akan 
identitas merupakan perasaan diri pribadi sendiri, sedangkan ascribed dimension 
adalah apa yang orang lain katakana tentang diri seseorang. Dengan kata lain rasa 
identitas terdiri dari makna-makna yang dipelajari dan yang di dapatkan dari diri 
pribadi, makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapan pun ketika 
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berkomunikasi, suatu proses yang menciptakan diri yang di gambarkan (Littlejohn, 
2012:131).   

Menurut (Nugroho, 2011:8) gender adalah suatu kontruksi atau bentuk sosial 
yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau di ubah 
tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau rasa tau bangsa, budaya, 
status social, pemahaman agama, Negara ideology, politik, hokum dan ekonomi. 
Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat tuhan melainkan buatan manusia yang 
dapat di pertukarkan dan memiliki sifat relatif. Hal tersebut bisa terdapat pada laki-
laki maupun pada perempuan. Sedangkan jenis kelamin (seks) merupakan kodrat 
Tuhan (ciptaan Tuhan) yang berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang tidak 
dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.  

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah 
mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban 
kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Kaum 
perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi 
kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga 
menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Bahkan, bagi kalangan keluarga miskin, 
beban yang harus ditanggung oleh perempuan sangat berat apalagi jika si 
perempuan ini harus bekerja diluar sehingga harus memikul beban kerja yang 
ganda (Nugroho, 2011:16).   

Beban kerja yang diakibatkan dari bias gender tersebut kerap kali diperkuat 
dan disebabkan oleh adanya keyakinan/pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan 
yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua 
pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis 
pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif 
sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. Sementara itu kaum 
perempuan, berkaitan dengan anggapan gender, sejak dini telah disosialisasikan 
untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan 
secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya 
ini telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum 
perempuan. (Nugroho, 2011:16-17)        

Perempuan pada era modern ini mayoritas dari mereka tidak lagi duduk 
diam di dalam rumah dan hanya berpangku tangan menunggu hasil kerja suaminya 
namun ikut serta dalam aktivitas ekonomi di ranah publik yang bertujuan untuk 
mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang terjadi di 
Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, rata-rata perempuan di 
Desa tersebut ikut andil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan 
tidak jarang perempuan sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja keras 
layaknya seorang laki-laki. Banyak perempuan yang melakukan berbagai pekerjaan 
salah satunya adalah bekerja sebagai bakul ronjot ikan Kresekandi pasar ikan 
Lamongan.  

Pasar ikan Lamongan merupakan tempat pelelangan ikan yang terletak di 
kota Lamongan. Bukan hanya warga Lamongan yang sering menjual atau membeli 
ikan di pasar tersebut, namun banyak warga dari kota lain yang ikut melakukan jual 
beli, seperti warga dari kota Tuban, Gresik, Bojonegoro dan lain sebagainya. 
Banyak usaha yang bisa dilakukan di pasar ikan lamongan, mulai dari menjadi 
juragan ikan, buruh, pedagang dan lain sebagainya. Banyak buruh yang terdapat di 
pasar ikan Lamongan, namun yang paling menarik adalah dimana seorang 
perempuan bekerja sebagai bakul ronjot untuk mengolah ikan, olahan ini biasa 
mereka sebut ikan “Kresekan”.   
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Desa Ngujungrejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 
Turi Kabupaten Lamongan. Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan terbagi menjadi dua dusun, yaitu dusun Rangkah dan dusun Ngujung. 
Desa dengan kode pos 62252 ini merupakan salah satu wilayah bagian dengan luas 
wilayah keseluruhan 143 Ha (1,43 Km2) yang berupa sawah seluas 92 Ha, tegalan 
seluas 32 Ha, pekarangan seluas 19 Ha, lain-lain seluas 2 Ha.   

Wilayah Desa Ngujungrejo dihuni oleh sekitar 2.156 jiwa dengan 461 kepala 
keluarga yang terdiri dari 943 jiwa Laki-laki dan 1.213 jiwa perempuan. Masyarakat 
desa tersebut rata-rata bekerja sebagai petani, ada yang sebagai buruh tani, Bakul 
Ronjot Ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan dan ada juga sebagian yang 

memang mempunyai lahan sawah sendiri.  
Menariknya di Desa tersebut bukan hanya laki-laki yang menjadi tulang 

punggung keluarga, namun perempuan juga ikut serta dalam membangun ekonomi 
keluarga. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di Desa Ngujungrejo 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terbilang berat, salah satunya adalah 
sebagai bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan. Di mulai sejak pagi 
pukul 05.00 WIB perempuan yang bekerja sebagai buruh di pasar ikan Lamongan 
sudah mulai beraktivitas, hal ini dikarenakan jarak dari Desa ke pasar sekitar 6 
kilometer, sehingga para perempuan harus membawa ikan hasil olahannya ke 
pasar ikan Lamongan untuk di setor ke juraganya. Setelah ikan terjual di juragan, 
pekerja perempuan kembali membeli ikan mentah yang kemudian mereka bawa 
pulang ke rumah untuk di olah. 

Para pekerja perempuan bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan 
biasanya mereka kembali ke rumah sekitar pukul 10.00 sampai 13.00 WIB, 
tergantung sedikit banyaknya stok ikan yang ada di pasar. Ikan yang biasa di beli 
oleh pekerja perempuan tersebut adalah ikan mujaer, ikan bader, dan beberapa 
ikan lainnya untuk diolah, diambil dalaman ikannya dan diawetkan dengan garam, 
biasanya mereka membawa ikan kerumah sekitar 60 kg sampai 100 kg perharinya. 
setelah ikan di kasih garam, selanjutnya ikan di cuci dengan air garam dan di tata 
rapi diatas bak dan di bungkus dengan karung. Ikan-ikan tersebut akan di bawa 
kepasar esok harinya untuk kembali di jual ke para bos atau juragan ikan. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan yang bekerja sebagai bakul 
ronjot ikan Kresekan ikan di pasar Lamongan tidaklah mudah, hampir setiap hari 
aktivitas tersebut mereka jalani, hampir lebih dari 13 jam mereka harus 
meninggalkan kewajibanya sebagai seorang istri yang seharusnya berada dirumah 
untuk mengurus rumah tangga, anak dan suami. Perempuan tersebut harus pintar 
dalam membagi waktu untuk keluuarganya agar komunikasi tetap berjalan dengan 
baik. 

Biasanya perempuan yang ikut bekerja keras dalam membantu 
perekonomian keluarga itu rata-rata karena kebutuhan ekonomi yang memang 
kurang dan berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi uniknya di Desa Ngujungrejo 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perempuan yang bekerja sebagaibakul 
ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamogan tersebut bukan hanya dari keluarga 
ekonomi menengah kebawah, namun ada sebagian besar juga berasal dari 
keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Hal ini dapat di buktikan dengan 
tempat tinggal mereka yang dinilai sangat layak/mewah, mempunyai beberapa 
lahan Tambak/perikanan, mampu membeli perhiasan mahal, dan dapat membiayai 
anak mereka ke pendidikan yang tinggi/sarjana. 

Menurut peneliti, fenomena diatas sangat menarik untuk di kaji lebih dalam, 
perempuan yang bekerja menjadi buruh di pasar ikan Lamongan akan banyak 
memunculkan pengetahuan baru tentang jati dirinya. Dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan judul “ Identitas Diri Perempuan bakul ronjot ikan Kresekanasal 
Desa Ngujungrejo di Pasar Ikan Lamongan”. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah 
“Bagaimana identitas diri perempuan bakul ronjot ikan Kresekanasal Desa 
Ngujungrejo di pasar ikan Lamongan ?” 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Pertama, Teori 

Komunikasi Antar Pribadi. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 
adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 
setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal 
maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi 
diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami 
istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Ciri-ciri 
komunikasi diadik adalah : pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak 
yang dekat; pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara 
simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2007: 81).  

Komunikasi antarpribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang 
yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Joseph 
DeVito (1989) dalam (Harapan dan Ahmad, 2014: 4) mengartikan komunikasi 
antarpribadi ini sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 
dua orang, atau di sekelompok kecil orang, dengan beberapa effect atau umpan 
balik seketika. Selanjutnya Menurut Muhammad (1995) dalam (Harapan dan 
Ahmad, 2014: 4) mengartikan komunikasi antarpribadi sebagai proses pertukaran 
informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya atau 
biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Barnlund 
(Johanessen, 1986) dalam (Harapan dan Ahmad, 2014: 4) menjabarkan komunikasi 
antarpribadi merupakan orang-orang yang bertemu secara bertatap muka dalam 
situasi sosial informal yang melakukan interaksi terfokus melalui pertukaran isyarat 
verbal dan nonverbal yang saling berbalasan.  

Pada hakekatnya komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara 
komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, 
pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi antarpribadi bersifat dialogis. 
Artinya, arus balik terjadi langsung. Komunikator dapat mengetahui tanggapan 
komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui secara pasti apakah 
komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka 
komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-
luasnya (Wiryanto, 2006:36).  

Menurut Kumar (2000: 121-122) dalam (Wiryanto, 2006: 36) efektivitas 
komunikasi antarpribadi mempunyai lima ciri, sebagai berikut : 
1. Keterbukaan (openess). Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi 

yang diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi. 
2. Empati (empathy). Merasakan apa yang dirasakan orang lain. 
3. Dukungan (supportiveness). Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi 

berlangsung efektif. 
4. Rasa Positif (positiveness). Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap 

dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi 
komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. 

5. Kesetaraan (equality). Pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak 
menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk 
disumbangkan.  

Kedua, Teori Identitas. Teori-teori yang berfokus pada pelaku komunikasi 
akan selalu membawa identitas diri ke sejumlah tingkatan, tetapi identitas berada 
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dalam lingkup budaya yang luas dan manusia berbeda dalam menguraikan diri 
mereka sendiri. (Littlejohn, 2012: 130).  

Menurut Michael Hecht dan koleganya dalam (LittleJohn, 2012:131) teori 
komunikasi tentang identitas tergabunglah ketiga konteks budaya berikut, individu, 
komunal dan publik. Menurut teori tersebut, identitas merupakan penghubung 
utama antara individu dan masyarakat serta komunikasi merupakan mata rantai 
yang memperbolehkan hubungan ini terjadi. Identitas adalah “kode” yang 
mendefinisikan keanggotaan dalam komunitas yang beragam. Kode terdiri dari 
simbol-simbol, seperti bentuk pakaian dan kepemilikan, dan kata-kata seperti 
deskripsi diri atau benda yang biasanya dikatakan dan makna yang 
menghubungkan dengan orang lain terhadap benda-benda tersebut.   

Komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas dan juga mengubah 
mekanisme. Identitas diri, baik dalam pandangan diri sendiri maupun orang lain, 
dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam 
kehidupan sehari-hari. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi dari orang 
lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya, memperlihatkan rasa identitas dengan 
cara mengekspresikan diri dan merespon orang lain. Subjective Dimension akan 
identitas merupakan perasaan diri pribadi sendiri, sedangkan ascribed dimension 

adalah apa yang orang lain katakan tentang diri seseorang. Dengan kata lain rasa 
identitas terdiri dari makna-makna yang dipelajari dan yang di dapatkan dari diri 
pribadi, makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapan pun ketika 
berkomunikasi, suatu proses yang menciptakan diri yang di gambarkan  (Littlejohn, 
2012:131).  

Ketiga, Teori Konsep Gender. Menurut (Nugroho, 2011:2) untuk memahami 
konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis 
kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin 
(penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 
kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia 
yang memiliki atau bersifat bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, 
memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan 

memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi 
sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Hal tersebut secara 
biologis melekat pada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. 
Artinya bahwa secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat 
biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen 
tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai 
kodrat (ketentuan Tuhan).  

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) dalam 
(Nugroho, 2011: 2-3) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada 
pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari 
ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam 
mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). 
Sebagaimana Stolller, Oakley (dalam Nugroho, 2011: 3) mengartikan gender 
sebagai kontruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun 
oleh kebudayaan manusia.  

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender 
berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki- laki dan 
perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berstruktur, 
ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan kata lain, gender 
adalah perbedaan antara perempuan dan laki- laki dalam peran, fungsi, hak, 
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perilaku yang dibentuk oleh ketentuan social dan budaya setempat (Nugroho, 2011 : 
4 ).  

H.T Wilson dalam sex and Gender (dalam Nugroho, 2011: 6) mengartikan 
gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan 
perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya 
mereka menjadi laki-laki dan perempuan. 

Sumber lainnya menyebutkan bahwa gender merupakan kontruksi sosio-
kultural yang pada prinsipnya merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis 
kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis 
kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan fisiologis seperti yang selama 
ini banyak dijumpai dalam masyarakat. Gender yang berlaku dalam masyarakat 
ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan 
kelaki-lakian dan antara perempuan dan keperempuannya. Pada umumnya jenis 
kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin 
perempuan berkaitan dengan gender feminism. Akan tetapi hubungan itu bukan 
merupakan korelasi absolut (Rogers,1980) dalam (Nugroho, 2011: 6).   

Menurut ( Gallery, 1987 ) dalam ( Nugroho, 2011 : 6 ) gender tidak bersifat 
universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari 
waktu ke waktu. Sekalipun demikian ada dua elemen gender yang bersifat 
universal, yaitu : 1). Gender tidak identik dengan jenis kelamin, dan 2). Gender 
merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.    

Sedangkan konsep gender lainnya sebagaimana mana yang diungkapkan 
oleh Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial 
(dalam Nugroho, 2011 : 7) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki- laki 
maupun perempuan yang dikontruksikan secara social maupun kultural. Misalnya, 
bahwa peempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. 
Sedangkan laki- laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dan sifat itu 
merupakan sifat- sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki- laki yang 
emosional, lemah lembut, keibuan, smentara juga ada perempuan yang kuat, 
rasional dan perkasa.  

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu 
kontruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat 
dibentuk atau di ubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau rasa tau 
bangsa, budaya, status social, pemahaman agama, Negara ideology, politik, hokum 
dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat tuhan melainkan buatan 
manusia yang dapat di pertukarkan dan memiliki sifat relatif. Hal tersebut bisa 
terdapat pada laki-laki maupun pada perempuan. Sedangkan jenis kelamin (seks) 
merupakan kodrat Tuhan (ciptaan Tuhan) yang berlaku dimana saja dan sepanjang 
masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan (Nugroho, 2011:8).  

Dengan demikian teori di atas ini yang digunakan oleh peneliti untuk dapat 
mengetahui identitas diri perempuan bakul ronjot ikan Kresekanasal Desa 

Ngujungrejo di pasar ikan Lamongan. 
Metodologi Penelitian, yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 
Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa 
(Moleong, 2011: 6). 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, 
wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena 
berbagai pertimbangan. Pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah 
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apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan 
secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode 
ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 
pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi (Moleong, 2011:9-10).  

Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan 
secara sistematis dan mendalam fakta atau karakteristik identitas diri perempuan 
bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan 

Dalam penelitian ini, data yang di kumpulkan berbentuk analisis, analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain. 

Pada penelitian ini dalam mencari data yang dibutuhkan, penelitian ini 
melalui Wawancara terhadap tujuh informan yaitu terdairi dari informan utama 
(Sumiyah Al Sriana, Hj. Sareah dan Musni) merupakan perempuan yang bekerja 
sebagai Bakul Ronjot Ikan Kresekan Asal Desa Ngujungrejo di Pasar Ikan 

Lamongan. Informan pendukung (Tohari, H. Achwan, Sugiroh, Widji) merupakan 
anggota keluarga dari perempuan yang bekerja sebagai Bakul Ronjot Ikan 
Kresekandi Pasar Ikan Lamongan. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotitis. 
Berdasarkan hipotitis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 
dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan 
apakah hipotitis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul 
(Sugiono, 2011:245).   

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 
lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini 
Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan 
menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai 
penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian 
selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian 
kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 
dengan pengumpulan data. Dalam kenyataanya, analisis data kualitatif berlangsung 
selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data 
(Sugiyono, 2011:245). 

 

II. PEMBAHASAN 
 

Sebelum bekerja sebagai bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamogan, 
pekerjaan sehari-hari perempuan yang bekerja sebagai bakul ronjot ikan Kresekan 
di pasar ikan Lamongan adalah sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anaknya, 
dan suaminya bekerja sebagai petani, meskipun punya lahan/tambak sendiri untuk 
di kelola tetapi terkadang juga suami bekerja sebagai buruh tani untuk tetangga 
atau famili yang meminta jasanya. 

pekerjaan perempuan yang menjadi bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan 
Lamongan sudah ada lama, bahkan proses awal mereka menjadi bakul ronjot ikan 
Kresekan di pasar ikan Lamongan mengikuti pendalu-pendahulunya yang sudah 

bekerja di pasar ikan Lamomangan. 



92 
 

“Yo kaitane yo nyawang-nyawang wong ngunu iku loh nak, yo nyawang-nyawang 
wong kerjo nak pasar iwak iku terus melok, melu budaya nang kene, wes gak atek 
isin, malah pengen etot, iku loh ngenyang-ngenyang iwak kok gelani enak.e, tak 
coba kok enak, dadi melok, (ya awalnya itu lihat-lihat orang gitu nak, ya lihat-lihat 
orang yang bekerja di pasar ikan it uterus ikut, ikut budaya disini, sudah tidak ada 
rasa malu, malah ingin ikut, itu loh nawar-nawar ikan kok enak banget, aku coba kok 
enak, jadi ikut)”. (Wawancara: Musni, Sabtu, 07 Maret 2015). 
 
Lokasi dan Proses Kerja Perempuan Bakul Ronjot Ikan Kresekan di Pasar Ikan 
Lamongan 

Perempuan di Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
yang bekerja sebagai bakul ronjot ikan Kresekan ikan memilih lokasi di pasar ikan 
Lamongan. Tempat tersebut merupakan salah satu tempat pelelangan ikan terbesar 
di jawa timur, sehingga banyak dari luar kota Lamongan yang menjual ikannya di 
pasar ikan Lamongan. 

Dalam melakukan pekerjaan menjadi bakul ronjot ikan Kresekan di pasar 
ikan Lamongan tidaklah mudah, diperlukan tenaga yang kuat dan jiwa yang sehat 
agar proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Proses dalam melakukan 
pekerjaan sebagai bakul ronjot ikan Kresekan di mulai dari setelah subuh hingga 
sore hari.  Hasil wawancara dengan informan atas nama Sumiyah Al Sriana : 
“Berangkat.e jam setengah enem, nak pasar mepe iwak, yo ngeler iwak, mari ngunu 
ijuk langsung amblas gowo sepeda trus mangan mari mangan melayu-melayu 
maneh nututi iwak tumbas iwak ngenyang nak wonge ngenyang bader iki 
petangewu yo gak oleh, dang oleh pitongewu, yo nek gak oleh yo tak tinggal, mari 
tumbas iwak,e di es, digeleh nak jero ronjot, trus digowo moleh nek wes oleh, nak 
omah di kresek, mantun dikresek di uyah.i, trus di jujur di geleh bak, (berangkatnya 
jam setengah 6, di pasar jemur ikan, ya cari ikan, setelah itu cuci tangan langsung 
pergi membawa sepeda terus makan, habis makan lari-lari lagi mengikuti ikan, beli 
ikan, nawar ikan ke orangnya, nawar ikan bader ini 4.000 ya tidak boleh, bolehnya 
7.000, kalau tidak boleh ya saya tingggal, setelah beli ikan ya di kasih es, di taruh di 
keranjang, kemudian dibawa kerumah di kresek/belah, setelah di belah di kasih 
garam, terus di tata di taruh bak)”. (wawancara: Sumiyah Al Sriana,  Sabtu, 07 
Maret 2015). 
 
Pendapatan 

Pendapatan rata-rata per hari perempuan bakul ronjot ikan Kresekan di 
pasar ikan Lamongan sekitar 75.000 sampai 100.000 bahkan terkadang lebih. Hal 
ini tergantung stok ikan yang ada di pasar. Pada saat musim hujan/musim panen 
ikan pendapatan bisa mencapai 100.000 lebih, tapi pada saat musim kemarau 
pendapatan menurun, terkadang  hal ini dikarenakan banyak tambak yang kering, 
sehingga stok ikan berkurang, dan harga ikan cenderung naik sehinggga 
keuntungan menurun. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan atas nama 
Musni:  
 
“Per hari yo kadang satos, kadang yo wolongpoloh, paling sitik yo wolongpoloh, nek 
lebih yo duwur.e satos, (per hari ya kadang 100.00, kadang ya 80.000, paling sedikit 
ya 80.000, kalau lebih ya di atas 100.000)”. (wawancara: Musni, Sabtu, 07 Maret 
2015). 
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Status Ekonomi PerempuanBakul Ronjot Ikan Kresekan di Pasar Ikan 
Lamongan  

Biasanya perempuan yang ikut bekerja keras dalam membantu 
perekonomian keluarga itu rata-rata karena kebutuhan ekonomi yang memang 
kurang dan berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi uniknya di Desa Ngujungrejo 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perempuan yang bekerja sebagai bakul 
ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamogan tersebut bukan hanya dari keluarga 
ekonomi menengah kebawah, namun ada sebagian besar juga berasal dari 
keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Hal ini dapat di buktikan dengan 
tempat tinggal mereka yang dinilai sangat layak/mewah, mempunyai beberapa 
lahan Tambak/perikanan, mampu membeli perhiasan mahal, dan dapat membiayai 
anak mereka ke pendidikan yang tinggi/sarjana. 

 
Alasan Perempuan Menjadi Bakul Ronjot Ikan Kresekan Di Pasar Ikan 
Lamongan 

Ada beberapa alasan mengapa mereka tetap ingin bekerja sebagai bakul 
ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan. Selain sudah menjadi kesenangan 
dalam diri mereka, mereka juga senang bergaul dengan teman-teman sesama 
bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan dan mendapatkan hasil yang 
dirasa cukup. Berikut hasil wawancara dengan informan atas nama Musni : 
 
“Enak.e gembulan karo konco-konco nambah pengalaman, senenge yo oleh hasil 
cukup, model.e yo enak ringan, (enaknya ya kumpul sama teman-teman nambah 
pengalaman, senangnya ya dapat hasil yang cukup, modalnya juga enak ringan)”. 
(wawancara: Musni, Sabtu, 07 Maret 2015). 
 
Komunikasi Antar Pribadi Perempuan Bakul Ronjot Ikan Kresekan di Pasar 
Ikan Lamongan 

Komunikasi yang dilakukan oleh perempuan bakul ronjot ikan Kresekan di 
pasar ikan Lamongan dengan orang sekitar seperti biasa, namun dalam melakukan 
komunikasi tidak semuannya terbuka. Perempuan bakul ronjot ikan Kresekan di 
pasar ikan Lamongan lebih suka berkomunikasi dengan keluarga dari pada orang 
lain. Mereka lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga seperti 
suami. Ketika ada suatu permasalahan pribadi maupun pekerjaan, perempuan 
bakul ronjot ikan Kresekan akan bercerita kepada suami. Berikut hasil wawancara 
peneliti dengan informan atas nama Musni yang mengatakan : 
 
“Nak suami, nek ono masalah cerito nak suami, nak bapak.e, (ke suami, kalau ada 
masalah cerita kepada suami, ke bapaknya)”. (wawancara: Musni, Sabtu, 07 Maret 
2015). 
 
Identitas Diri Perempuan Bakul Ronjot Ikan Kresekan Di Pasar Ikan Lamongan 

Pakaian dan peralatan yang digunakan oleh perempuan bakul ronjot ikan 
Kresekan di pasar ikan Lamongan merupakan salah satu identitas tentang diri 
mereka sebagai buruh di pasar ikan Lamongan. Dari jauh masyarakat akan 
mengerti dan mengenal dengan sendirinya bahwa perempuan tersebut bekerja 
sebagai bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan dengan identitas 
pakaian dan peralatan yang mereka pakai. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 
informan atas nama Sumiah Al Sriana yang mengatakan : 
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“Yo meksian ngunu iku loh nak, klambi biasa, ngangguh kudung, kendaraan sepeda 
pancal, enten ronjot.e, trus nganggeh capel,wes dadi identitas, nek ono won 
nganggoh peralatan ngunu berarti wong nak pasar iwak ngunu. (ya pakai rok itu loh 
nak, baju biasa, memakai kerudung, kendaraan sepeda, ada keranjangnya, 
memakai topi “capel”, sudah jadi identitas kalau ada orang yang memakai peralatan 
itu berarti orang di pasar ikan gitu)”. (wawancara: Sumiyah Al Sriana, Sabtu, 07 

Maret 2015). 
 
Relasi Gender Di Sektor Domestik 

Perempuan dan laki-laki dalam budaya masyarakat Desa Ngujungrejo yaitu 
sama-sama bekerja, peran laki-laki dan perempuan sama, laki-laki mempunyai 
kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga sedangkan perempuan juga ikut 
bekerja membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini juga di perkuat oleh hasil 
wawancara peneliti dengan informan atas nama Musni yang menyatakan : 
“Yo seng lanang kudu kerjo, seng wedok yo kudu kerjo, saling mengerti, (ya yang 
laki-laki harus bekerja, yang perempuan ya juga harus bekerja, saling mengerti)”. 
(wawancara: Musni, Sabtu, 07 Maret 2015). 

Meskipun sibuk bekerja sebagai bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan 

Lamongan, namun para perempuan di masyarakat Desa Ngujungrejo Kecamatan 
Turi Kabupaten Lamongan tetap melaksanakan pekerjaannya di sektor domestik  
seperti memasak, mencuci, melayani suami, mengurus anak, membersihkan dan 
membereskan rumah, dan mengurus segala kebutuhan keluarga. Karena banyak 
pekerjaan yang harus di pikul oleh ibu rumah tanggga yang sekaligus bekerja 
sebagai bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan maka harus pintar 
untuk membagi waktu. 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Proses awal perempuan di Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan bekerja menjadi bakul ronjot ikan Kresekan di pasar Ikan Lamongan 
adalah mereka melihat-lihat dulu perempuan yang bekerja sebagai bakul ronjot ikan 
Kresekan di pasar ikan Lamongan, kemudian ada keinginan dari diri sendiri untuk 
ikut bekerja menjadi bakul ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan, setelah di 
coba mereka tambah suka dan ingin terus bekerja sebagai bakul ronjot ikan 
Kresekan di pasar ikan Lamongan. pekerjaan menjadi bakul ronjot ikan Kresekan di 
pasar ikan Lamongan yaitu mulai pagi jam setengah enam berangkat ke pasar, 
sampai di pasar kemudian menjemur ikan yang sudah di kelola dari rumah, 
selanjutnya cuci tangan dan istrahat untuk makan, setelah itu mengambil sepeda 
dan mencari ikan untuk di beli dan di bawa pulang untuk di belah dan di kasih 
garam. Cara membeli ikan yang akan di bawa pulang untuk di kelola oleh 
perempuan bakul ronjot ikan Kresekandi pasar ikan Lamongan yaitu negosiasi 
harga dengan penjual ikan. Pendapatan rata-rata per hari perempuan bakul ronjot 
ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan sekitar 75.000 sampai 100.000 bahkan 
terkadang lebih. Pakaian dan peralatan yang digunakan oleh perempuan bakul 
ronjot ikan Kresekan di pasar ikan Lamongan yaitu, memakai rok, baju/kaos biasa, 
memakai topi”capel”, berkerudung, sandal jepit, memakai sepeda, membawa 
keranjang, membawa karung, membawa bak, dan membawa tas. 

Saran-saran,  Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema ini, 
agar membahas lebih mendalam tentang penelitian ini, seperti mengkaji lebih dalam 
tentang teori Komunikasi Antar Pribadi, teori Identitas diri dan Gender maupun 
dengan metode yang berbeda. 
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