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Abstract: This article describes a map of the causes on gender inequality in the process of education and Islamic education. Authors-by quoting gender expert opinion--proposed a few models attemptting to minimize gender bias through the curriculum such as
contributive model, additive model, transformative model and model of social action. It is also presented the learning gender based
models that the practitioners of education can select the appropriate
models and learning approaches to be applied contextually into the
situation by considering the micro and macro conditions surroundding them.
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Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berada
dalam perkembangan. Karena itu selalu diupayakan pembangunan di
segala bidang. Untuk mensukseskan pembangunan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, diperlukan pendidikan yang tinggi pula. Mengikutsertakan laki-laki dan perempuan
dalam pembangunan, berarti memanfaatkan sumber daya insani yang
potensial dalam pembangunan dan merupakan tindakan yang efisien
dan efektif. Apalagi didukung dengan kualitas sumber daya manusia
yang tinggi dan latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Sumber
daya manusia yang berkualitas rendah akan merupakan beban bagi
pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai arti yang
sangat penting.
UUD 1945 mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk
pembangunan di bidang pendidikan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan daripada laki-laki
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dalam berbagai bidang pembangunan, baik sebagai pelaku maupun
sebagai penikmat hasil pembangunan, termasuk pembangunan di
bidang pendidikan. Ini artinya, masih terdapat ketimpangan gender di
bidang pendidikan.1
Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga
negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.2 Kesempatan
memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis
kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Kebijakan
pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang,
maupun jalur pendidikan sehingga diharapkan bahwa keadilan di
dalam pelayanan pendidikan akan meningkat. Dasar pemerataan
pendidikan bukan semata-mata pemerataan hanya untuk pemerataan,
tetapi pemerataan pendidikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata. Salah satu usaha untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan responsif gender adalah penguatan pada
guru, kurikulum dan pembelajaran.3
1Fakta

berbicara bahwa perempuan terbelakang dalam pendidikan, khususnya dalam
angka partisipasi sekolah. Data dari Indonesian Educational Statistic Brief memuat
bahwa pada tingkat SD (Sekolah Dasar) tercatat secara umum lebih banyak laki-laki
yang bersekolah di tahun ajaran 1999/2000 dengan rerata perbandingan 51,68% lakilaki dan 48,32% perempuan. Sedangkan untuk tingkat SMP 51,40% laki-laki dan
48,60% perempuan, untuk SMA 56,42% laki-laki dan 43,58% perempuan dan untuk
Perguruan Tinggi56,42% laki-laki dan 43,58% perempuan. Sebagaimana dikutip Gadis
Arivia, Feminisme; Sebuah Kata Hati (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 408
2Persamaan hak mengakses pendidikan juga tertuang dalam UU RI no. 7 tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination
/CEDAW): negara wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin hak yang sama dalam pendidikan. Lihat
Yuliati Hotifah, “Gender dan Pendidikan” dalam Umi Sumbulah, dkk., Spektrum
Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi (Malang: Penerbit UIN Malang Press,
2008), hlm. 157.
3Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia, terutama tantangan
bagi madrasah, adalah tantangan yang bersifat internal, yang meliputi mutu pengelolaan, kualitas pendidik, kurikulum yang belum sepenuhnya mencapai standar
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Perempuan dalam al-Quran dan al-Hadits memiliki kesempatan
yang sama dalam mencari ilmu dan berpendidikan.4 Ini merupakan
sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan
adanya pemerataan yang tidak bias gender. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai kesempatan untuk bersekolah
lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya
untuk sekolah. Pernyataan tentang persamaan pendidikan juga
dikemukakan oleh 'Athiyah al-Abrasyi bahwa Islam menyerukan
adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama antara
yang kaya dan miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki
dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada
setiap muslim itu segala jalan untuk belajar, bila mereka memerhatikan adanya minat dan bakat.5
Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sudah terbiasa dilakukan
manusia dalam suatu komunitas masyarakat dengan tujuan untuk
memanusiakan manusia6, serta merupakan instrumen yang penting
bagi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang
termarjinalkan.7 Pendidikan juga merupakan kunci terwujudnya
keadilan gender dalam masyarakat, karena disamping merupakan alat
untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan
kemampuan manusia, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru. Dengan demikian, lembaga pendidikan
merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilaikompetensi lulusan minimal, managemen pengelolaan madrsah, serta sarana
prasarana. Lihat Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Managemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran (Jakarta: Raja
Grafindo Perkasa: 2009), hlm. 23
4Surat al-Mujadalah (58:11) “…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
5Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN
Purwokerto, 2003), hlm. 48-9.
6Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006),
hlm. 33.
7Rr. Suhartini, “Dimensi Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan
Longsor”, dalam Model-model Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm.
137.
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nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk
nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara
lugas maupun secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang
digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran. Oleh
karena itu lembaga pendidikan adalah tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, termasuk menanamkan keadilan gender
bagi mereka.
Tulisan ini bermaksud untuk memaparkan tentang bagaimana
hendaknya pendidikan Islam yang berperspektif gender dan upaya
sosialisasi serta implementasi pengarusutamaan gender di bidang
pendidikan.
Wacana Gender
Dalam kamus Inggris-Indonesia, disebutkan bahwa kata gender
berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti “jenis kelamin”.8 Arti
ini rancu, karena dengan demikian gender disamakan dengan sex
yang berarti “jenis kelamin”. Kamus Webster menyebutkan bahwa
gender adalah “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.9 Sedangkan dalam
Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu
konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran,
perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan
perempuan yang berkembang dalam masyarakat.10 Hal ini senada
dengan pendapat Mansour Fakih, bahwa gender adalah “suatu sifat

8John

M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1995),
hlm. 265.
9Victoria Neufeldt (ed.), hlm. Webster’s New World Dictionary (New York: Webster’s
New World Clevenland, 1984), hlm. 561. Kata gender jika ditinjau secara terminologis
merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, sedangkan jika dilihat
posisinya dari segi struktur bahasa gramatikal adalah bentuk nomina (noun) yang
menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex atau disebut dengan al-jins dalam bahasa
Arab. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, cet. III (London: McDonald &
Evans Ltd., 1980), hlm. 141. Lihat pula Munir Ba’albakiy, Al-Maurid: Qāmūs Injilizīy
Arabīy (Beirūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1985), hlm. 383.
10Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Paramadina: 2001), hlm. 33-34.
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yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”.11
Mansour Fakih dalam buku yang lain mengadopsi pendapat
Oakley yang mengatakan gender adalah behavioral differences antara
laki-laki dan perempuan yang social constructed, yakni perbedaan yang
bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh
baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya
yang panjang.12 Pandangan ini didukung oleh Zaitunah bahwa gender
“merupakan sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak
berlaku umum atau universal”.13
Penggunaan kata seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek
biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan
hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakterisitik
biologis lainnya. Sehingga kemudian dengan sadar atau tidak, aspek
gender tersebut membawa konsekuensi logis bila ternyata berperan
secara tidak adil.
Kata gender dan seks atau jenis kelamin harus dibedakan. Jenis
kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan
merupakan penentuan secara biologis. Jenis kelamin secara permanen
tidak akan berubah. Adapun gender adalah sesuatu yang sifatnya
melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara
sosial maupun kultural. Maka gender bukanlah suatu given atau
kodrat yang tidak bisa dipertukarkan, tetapi merupakan suatu konsep
yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan
perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Konstruk gender bukan
melihat manusia dari sisi biologis tetapi lebih kepada konstruksi dari
struktur sosial dan budaya. Secara umum, gender digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosialbudaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan
laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.

11Mansour

Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), hlm. 8.
12Mansour Fakih, et al., Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 46.
13Zaitunah, Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur’an (Yogyakarta: LKiS,
1993), hlm. 5.
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Simbol dalam kehidupan sangat memengaruhi keberadaan gender. Laki-laki diidentikkan dengan kejantanan (masculinity), sedangkan perempuan diidentikkan dengan kewanitaan (feminity). Persepsi
yang dilekatkan pada perempuan adalah sebagai makhluk lemah
lembut, cantik, manja, penakut, mudah terbawa emosi dan penuh
kasih sayang. Sebaliknya laki-laki adalah rasional, bertubuh kuat, perkasa, pemberani, tegas dan agresif.14 Anggapan-anggapan budaya
seperti ini dengan sendirinya memberikan peran yang berbeda dan
lebih luas kepada laki-laki, karena laki-laki mendapat status nilai
sosial yang relatif tinggi dibandingkan perempuan.15
Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah apabila tidak
melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi ternyata justru perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik
untuk kaum laki-laki terlebih untuk kaum perempuan. Ketidakadilan
gender ini dapat merubah seluruh sistem dan struktur kebudayaan
yang mengorbankan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Ketidakadilan gender terwujudkan dalam berbagai bentuk ketidakadilan,
yaitu: marjinalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau menjadi
“manusia kedua”, stereotype atau pelabelan negatif, kekerasan dan
multi burden atau beban kerja yang lebih panjang waktunya dan lebih
banyak jenisnya.
Subordinasi terjadi pada perempuan di saat pengambilan keputusan, yang memposisikan perempuan sebagai manusia kedua setelah
laki-laki. Sehingga hak perempuan berada di bawah dominasi laki-laki
dan daya tawarnya sangat rendah.16 Stereotype secara umum adalah
14Simak

pandangan Keller yang dikutip oleh Judi Wacjman, Feminisme Versus Teknologi
(Yogyakarta: SBPY, 2001), hlm. 10.
15Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender
(Bandung: Mizan, 1999), hlm. 35-36.
16 Karena ekonomi keluarga yang lemah, bila dalam keluarga tersebut memiliki anak
laki-laki dan perempuan, maka yang lebih diutamakan untuk melanjutkan sekolah
adalah yang laki-laki. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat muslim, ketika terjadi
pembagian warisan maka bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Dalam
tradisi Jawa bahkan seorang istri tidak diperkenankan makan terlebih dahulu apabila
suaminya belum makan. Dalam negara pun, perempuan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan, meskipun hal itu untuk kehidupan pribadinya. Lihat Susilaningsih dkk., Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga dengan McGill IISEP, 2004), hlm. 13.
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pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok tertentu.
Pelabelan ini biasanya sangat merugikan. Pelabelan yang terjadi pada
masalah gender misalnya adalah predikat yang dilekatkan pada
perempuan bahwa perempuan itu keberadaannya selalu membawa
masalah dan bencana, emosional, lemah dan tidak berdaya.
Kekerasan adalah bentuk ketidakadilan gender yang baru saja
diperhatikan secara istimewa oleh pemerintah dengan ditetapkannya
undang-undang penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah
tangga dalam UU RI No. 23 Tahun 2004. Pada dasarnya kekerasan
adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis
seseorang. Bentuk kejahatan yang dikategorikan kekerasan gender
adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan dan pelecehan
seksual, pelacuran, pornografi, dan pemaksaan sterilisasi reproduksi.17
Multi burden terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah
atau lebih dikenal dengan istilah wanita karir. Sebagai ibu rumah
tangga ia sudah dibebani pekerjaan domestik seperti, menjaga
kebersihan rumah mulai dari menyapu, mengepel, mencuci maupun
mempersiapkan makanan keluarga. Padahal ia juga berusaha untuk
mencari penghasilan keluarga dengan bekerja di wilayah publik.
Apalagi keadaan seperti ini diperkuat adanya pandangan masyarakat
bahwa “pekerjaan perempuan” adalah semua pekerjaan domestik
yang dianggap lebih rendah dibandingkan “pekerjaan laki-laki” di
wilayah publik, sehingga pekerjaan perempuan bukan pekerjaan
utama dan menyebabkan upahnya lebih rendah. Apalagi pekerjaan
domestik perempuan dalam keluarga mereka tidak pernah dibayar.
Hal ini semakin memperburuk keadaan perempuan.18
Guru dan Diskriminasi Gender
Peran guru sangat penting dan strategis pada semua fungsi pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan anak menuju kehidupan yang
demokratis, yang di dalamnya antara lain ditandai oleh nilai-nilai
kehidupan yang egalitarian, peran guru sangat penting sebagai agen
sosialisasi gender. Makin rendah jenjang pendidikan, makin penting
17www.menegpp.go.id,

30 Mei 2010
rendahnya tingkat pendidikan perempuan, maka akses perekonomian pun
akan mengalami kesulitan. Lihat Gadis Arivia, Feminisme; Sebuah Kata Hati, hlm. 384.
18Akibat
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peran ini, karena pada masa tersebut konstruksi nilai anak masih
mudah dibentuk (dipengaruhi). Pada usia 8 tahun anak sangat rigid
dalam memikirkan semua topik dan cenderung berlebihan dalam
menggeneralisasikan fakta-fakta baru yang ditemukannya.19
Sosialisasi gender berawal di rumah dan terus berlanjut pada
lingkup pergaulan yang lebih luas dan tingkat-tingkat pendidikan
selanjutnya. Jenis informasi dan pengalaman belajar yang dialami
anak berperan penting dalam sosialisasi gender, dan hal ini sangat
diwarnai oleh gurunya. Pengalaman belajar yang diwarnai oleh
konstruksi gender tradisional akan mengukuhkan kerangka gender
tradisional yang mungkin telah dimiliki anak, karena masih banyak
pengalaman sosialisasi di rumah yang diwarnai oleh konstruksi
gender tradisional. Di lain pihak, pengalaman belajar yang diwarnai
oleh konstruksi gender yang berbeda dengan konstruksi gender awal
dari anak akan memberikan alternatif pengalaman kepada anak yang
dapat memengaruhi bahkan mengubah konstruksi gender anak yang
tradisional. Di sinilah peran penting pendidikan, sekolah, dan guru
dalam sosialisasi gender.
Di sekolah, guru paling banyak menciptakan pengalaman belajar.
Karena itu perlakuan guru, interaksi yang diciptakan guru,
pernyataan, respon atau hal-hal lain yang dilakukan guru merupakan
sumber belajar bagi anak. Bagi banyak anak, guru adalah sebagai
sumber informasi, model identifikasi, dan imitasi.20 Peran tersebut
semakin penting karena buku teks yang dipergunakan di sekolah
masih banyak yang bias gender. Buku-buku teks di sekolah melalui
kalimat dan gambar-gambarnya masih sering bias gender dengan
memberikan keutamaan kepada laki-laki (patriarkhi). Buku ajar,
19Bryan,

Janice Westlund dan Zella Luria, "Sex-Role Learning: A Test of Selective
Attention Hypothesis”, dalam Child Development, Volume 49, Maret 1978 (1):13-23.
(Chicago: University of Chicago Press, 1978), hlm. 14. Anak-anak juga memegang
kepercayaan mengenai peran-peran gender dengan sangat rigid. Dalam proses itu
persetujuan guru pun merupakan cara yang paling efektif untuk mensosialisasikan
peran gender pada anak. Dalam rangka sosialisasi nilai gender, guru merupakan
sumber belajar dan model bagi anak dalam berimitasi dan identifikasi diri. Sikap dan
perilaku gender guru sangat penting dalam memengaruhi dan mendekonstruksi
gender anak. Lihat Kagan, Jerome, dan Cynthia Lang, Psychology and Education: An
Introduction (New York: Harcourt Brace Javanovich, Inc, 1984), hlm. 62.
20Ibid, hlm. 64.
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begitu juga kurikulum, yang belum berdasarkan peran gender seimbang ini akan dapat menyebabkan perempuan tetap tidak mempunyai
mentalitas yang produktif.21 Informasi yang bias gender dalam jangka
panjang memberikan dampak yang berbeda terhadap perkembangan
anak laki-laki dan perempuan. Buku-buku teks yang dibaca dapat
memengaruhi sikap dan opini anak. Kalimat-kalimat yang dibaca
anak bisa berubah menjadi ideologi bila kelak ia dewasa.22 Semua ini
terjadi karena di setiap buku selain tujuan kurikuler juga terkandung
tujuan kurikuler tersembunyi (hidden curriculum) yang berupa nilainilai yang diharapkan tertanam pada diri siswa. Karena itu guru
disarankan dapat memilih buku yang tidak bias gender atau paling
tidak dapat memberikan respons yang positif terhadap materi bias
gender dalam buku-buku yang terpaksa dipergunakan.23
Kurikulum Berperspektif Gender
Elliot sebagaimana dikutip Susilaningsih menyatakan bahwa kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan
pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan
21Ace

Suryadi dan Cecep Idris, Kesetaraan Jender dalam Bidang Pendidikan (Bandung:
Genesindo, 2004), hlm. 163.
22Murniati, Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan, dalam Budi Susanto,
et.al.(Ed.). Citra Wanita dan Kekuasaannya, Seri Siasat Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius,
1992), hlm. 28.
23Guru dan perangkat pendidikan di sekolah masih diwarnai oleh nilai gender
tradisional. Akibatnya pengalaman belajar yang diciptakannya pun cenderung
mengukuhkan nilai-nilai gender tradisional yang telah lebih dahulu disosialisasikan
kepada anak. sensitivitas dan kesadaran gender serta respon guru terhadap hidden
curriculum yang bias gender pun tidak terjadi. Akibatnya, sosialisasi gender yang
terjadi di sekolah hampir selalu merupakan pengukuhan nilai gender tradisional.
Kurikulum yang digunakan oleh pendidik terbagi menjadi dua. Pertama, bersifat overt
curriculum, di mana dalam kurikulum ini semua unsur yang ada bersifat terbuka,
dapat tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik-topik perkuliahan,
bahan bacaan strategi pembelajaran dan evaluasi. Kedua, bersifat hidden curriculum,
dimana kurikulum yang disampaikan oleh guru di kelas dengan menggunakan
strategi pembelajaran dan media yang dipakai termasuk bahasa komunikasi yang
digunakan. Kurikulum sesungguhnya tidak hanya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas dan lembaga pendidikan, tetapi juga
menggambarkan masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu, termasuk
isu gender. Achmad Muthali’in, Bias Jender dalam Pendidikan (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 95.
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negara mengenai isu-isu tertentu.24 Oleh karena itu, kurikulum hendaknya menggambarkan tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum. Manusia
siapapun dan dimanapun pada dasarnya menghendaki terwujudnya
masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap
salah satu jenis kelamin.
Pengembangan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diaktualisasikan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum
menggambarkan dan menterjemahkan visi dan misi yang dimiliki
oleh lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu
implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Corak
penerima tugas itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam hal inilah maka sistem dan tujuan pendidikan masingmasing masyarakat berbeda, bukan hasil ekspor atau impor, tetapi ia
harus timbul dari dalam masyarakat pendidikan itu sendiri.25
Kurikulum dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, materi, dan
topik bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran,
media atau sarana dan prasarana yang digunakan dan evaluasi.
Lembaga pendidikan yang memerhatikan kesetaraan gender akan
mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi
dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok
bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata
pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan.26
Untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum,27 maka diperlukan strategi dan kerangka kerja yang dibagi dalam
empat level yang saling berhubungan sebagaimana berikut:
24Susilaningsih,

et.al., Kesetaraan Gender, hlm. 31.
Quraish Shihab, “Konsep Pendidikan dalam al-Qur’an”, dalam Membumikan AlQur’an. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 173.
26Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan, hlm. 102-103. Kurikulum juga diartikan sebagai
buku ajar yang dipakai di setiap sekolah. Lihat Waryono Abdul Ghafur (Ed)., Isu-isu
Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (Yogyakarta: PSW UIN Sunan
Kalijaga dan MacGill IISEP, 2004), hlm. Xii.
27Materi gender dapat dimasukkan ke dalam kurikulum dalam berbagai cara, lihat
Khusnul Khotimah, “Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan”, dalam Jurnal
Insania,vol 13(Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 5.
25M.
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1. Contributions Approach
Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada
pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah
gender telah dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang
ada. Pendekatan model ini sudah diberlakukan antara lain di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Universitas Indonesia Jakarta. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan UIN Syarif Hidayatullah perumusan kurikulum berperspektif
gender tercermin dalam berbagai mata kuliah yang memunculkan
materi gender secara eksplisit. Hasil dari rumusan kurikulum
berperspektif gender tersebut merupakan sebuah capaian yang baik
dari kebijakan pimpinan dalam rangka membangun kesetaraan
gender.28 Sementara di Universitas Indonesia untuk program
Pascasarjana,29 perumusan kurikulum tersebut lebih diperkuat lagi,
karena ditunjukkan dalam program studi Kajian Wanita. Dalam
program tersebut terdapat mata kuliah yang jumlahnya 40-46 sks,
semua mata kuliah tersebut menggunakan perspektif gender.
2. Additive Approach
Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan
pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada
secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat
dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada. Pemakaian jenis kurikulum ini secara umum yang masih dipergunakan
di lembaga pendidikan yang belum memberlakukan kebijakan
kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung
pada kepekaan para pendidik tentang gender. Bagi pendidik yang
telah mengetahui tentang gender, baik secara kognisi, afeksi, dan
psikomotor serta sering mengikuti kegiatan pelatihan gender akan
memasukkan kurikulum gender dalam materi ajarnya, dengan
tidak mengubah kurikulum secara umum.

28Susilaningsih,

dkk. Kesetaraan Gender, hlm. 182.
Pascasarjana Universitas Indonesia, 30 Mei 2010 (http://www.pps.ui.ac.
id/ui/kw-- kurikulum.htm)
29Program
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3. Transformational Approach
Pada pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif yang ada
dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan
dan perspektif yang sensitif gender. Pengajaran dalam kurikulum
ini dengan melihat mata kuliah yang ada kemudian silabinya
diubah, baik dalam struktur, tujuan, dan perspektifnya yang
berkaitan dengan isu-isu gender. Sebagai contoh pada mata kuliah
akhlak tasawuf yang termasuk dalam mata kuliah pendukung,
yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah Akhlak
Tasawuf tidak hanya berisi tentang ajaran normatif, tetapi
diharapkan benar-benar dapat teraplikasi dalam kehidupan seharihari. Hanya saja karena Akhlak Tasawuf lebih berkaitan dengan
dimensi esoteris Islam, tentu tidak memasukkan isu-isu gender di
dalamnya, tetapi bagaimana memasukkan pandangan-pandangan
sufistik tentang perempuan dengan penekanan yang jelas, serta
meluruskan pendapat-pendapat yang bias gender.30
4. Social Action Approach
Pada pendekatan ini siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan
mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas
mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat,
seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa
yang menyebabkan adanya diskriminasi itu dan bagaimana
keadaan dalam kelas apakah ada diskriminasi, dan bagaimana
diskriminasi itu harus disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat
melakukan perubahan sosial.31
Model Pembelajaran Responsif Gender
Joyce mengemukakan ada empat rumpun model pembelajaran
yakni rumpun model interaksi sosial, model pemprosesan informasi,

30Syahrul

Adam, “Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf”, dalam Membangun
Kultur Akademik Berperspektif Gender(Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005), hlm. 94.
31Susilaningsih, dkk, Kesetaraan Gender, hlm. 33.
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model pengembangan pribadi dan model behavior.32 Dari beberapa
model tersebut dapat dimodifikasi beberapa model pembelajaran yang
dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang
lebih responsif gender, di antaranya:
1. Model Classroom Meeting
Ahli yang menyusun model ini adalah William Glasser. Menurut Glasser dalam Moejiono, sekolah umumnya berhasil membina
perilaku ilmiah, meskipun demikian adakalanya sekolah gagal
membina kehangatan hubungan antar pribadi.33 Kehangatan hubungan pribadi bermanfaat bagi keberhasilan belajar, agar sekolah
dapat membina kehangatan hubungan antar pribadi, maka
syaratnya: (a) guru memiliki rasa keterlibatan yang mendalam, (b)
guru dan siswa harus berani menghadapi realitas, dan berani
menolak perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan (c) siswa mau
belajar cara-cara berperilaku yang lebih baik. Agar siswa dapat
membina kehangatan hubungan antara pribadi, guru perlu
menggunakan strategi mengajar yang khusus. Model pertemuan
tatap muka merupakan salah satu model yang bermanfaat bagi
pembinaan kehangatan hubungan antar pribadi. Model pertemuan
tatap muka adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk
mengembangkan (1) pemahaman diri sendiri, dan (2) rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok. Strategi mengajar model ini mendorong siswa belajar secara aktif- Model ini merupakan
salah satu model yang memungkinkan untuk diterapkan dalam
pembelajaran yang responsif gender karena lebih menekankan
pada proses. Pendekatan yang berorientasi pada proses dapat
memberikan pengalaman belajar langsung pada diri siswa baik
dalam sikap dan pola pikir yang peka terhadap keadilan dan
kesetaraan gender.
Kelemahan model ini terletak pada kedalaman dan keluasan
pembahasan materi, karena lebih berorientasi pada proses, padahal
dalam kenyataannya untuk pembelajaran pada tingkat dasar,
banyak ditemukan materi yang bias gender. Sehingga untuk pem32Weill

B. Joyce, Model of Teaching(Boston: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 67.
Strategi Belajar Mengajar(Jakarta: Ditjen Dikti Proyek Pembinaan Tenaga
Kependidikan 1991/1992), hlm. 155.
33Moejiono.
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belajaran yang responsif gender juga menekankan pada penguasan
materi yang lebih dalam berdasarkan keadilan gender, sehingga
materi perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami dan
dihayati serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Model Cooperative Learning
Model cooperative learning dikembangakan salah satunya oleh
Roben E. Slavin. Model ini membagi siswa dalam kelompokkelompok diskusi, di mana satu kelompok terdiri dari 4 atau 5
orang. Model ini akan membuka suasana belajar yang berkembang,
merangsang dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.34
Dewasa ini proses belajar mengajar di lingkungan sekolah masih
diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan dan masih
sedikit melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar itu sendiri.
Di samping itu pembelajaran yang dilakukan guru belum mampu
menumbuhkan budaya belajar di kalangan siswa. Hal ini akan
berpengaruh secara langsung terhadap perolehan dan hasil belajar
siswa. Model ini menawarkan adanya keaktifan dan keterlibatan
siswa dalam proses pembelajaran.
Kelemahan model ini lebih karena terfokus pada bagaimana
mengaktifkan siswa dan mampu bekerjasama, tetapi tidak membahas materi pembelajaran sehingga organisasi materi tidak menjadi
perhatian, masih mengutamakan penguasaan materi secara
terpisah-pisah, dengan demikian pembelajaran belum dapat memberikan makna bagi peserta belajar. Di samping itu pembelajaran
dengan materi yang terpisah-pisah tidak memberikan kesempatan
kepada siswa untuk memahami permasalahan secara utuh. Namun
begitu model ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan pada
pembelajaran yang responsif gender, karena dalam proses belajar
yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dapat memungkin
untuk memberikan perlakuan-perlakukan terhadap siswa secara
adil gender.

34Salamah,

“Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender pada Madrasah
Ibtidaiyah di Kalimantan Selatan”, dalam Jurnal Khazanah(Banjarmasin: P3M IAIN
Antasari, 2006), hlm. 11.
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3. Model Integrated Learning
Model pembelajaran terpadu pada hakekatnya merupakan
suatu sistem pembelajaran dengan menyajikan bahan pelajaran
dalam bentuk keseluruhan dan meniadakan batas-batas antara
berbagai mata pelajaran/sub mata pelajaran. Pembelajaran terpadu
memungkinkan siswa baik individual maupun kelompok, aktif
mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan
secara holistik, dan otentik.35 Pembelajaran terpadu salah satu di
antara maksudnya juga adalah "memadukan pokok bahasan atau
sub pokok bahasan antar bidang studi, atau yang disebut juga
lintas kurikulum, atau lintas bidang studi".36
Pembelajaran akan lebih efektif apabila guru dapat menghubungkan atau mengintegrasikan antara pelaksanaan pembelajaran
di sekolah dengan temuan di lapangan. Kurikulum terpadu dapat
diartikan sebagai suatu model yang dapat memadukan materi
dalam bahan pembelajaran. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan guru untuk mengintegrasikan antara materi pelajaran
dalam pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa.
Faktor Dasar Ketidakadilan Gender dalam Pendidikan
Faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksetaraan gender dalam
bidang pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor
mendasar, yaitu: partisipasi, akses, control, dan manfaat.
1. Faktor Partisipasi
a. Kesenjangan angka partisipasi pendidikan menurut jenis kelamin di SD lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dari
pada oleh ketidaksetaraan fasilitas pendidikan yang sudah
tersebar relatif merata. Faktor-faktor sosial budaya tersebut
antara lain adalah nilai dan sikap yang dianut oleh sebagian
besar anggota masyarakat berkaitan dengan fungi dan peran
anggota masyarakat sesuai dengan jenis kelamin. Pada umunya
masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang
35Tim

Pengembang PGSD, Pembelajaran Terpadu DII PGSD dan S-2 Pendidikan Dasar
(Jakarta: Dikti, 1996), hlm. 3.
36Maryanto, Kurikulum Terpadu (Bandung: UPI, 1994), hlm. 3.
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ekonomi keluarga (bread winner), dan oleh karena itu laki-laki
lebih penting untuk memperoleh pendidikan dari pada anak
perempuan yang dianggap lebih berperan dalam lingkungan
keluarga (domestic function). Faktor nilai sosial budaya ini
berkaitan dengan faktor ekonomi. Misalnya, jika ketersediaan
biaya sekolah terbatas, maka sebagian besar keluarga akan lebih
memilih anak laki-laki sebagai prioritas untuk bersekolah dari
pada anak perempuan.
b. Sebaliknya, faktor kesenjangan pendidikan di SLTP menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda. Perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan menurut jenis kelamin di SLTP
cenderung kebih dipengaruhi oleh kondisi keterjangkauan
fasilitas pendidikan atau jarak antara rumah dan sekolah, terutama di daerah-daerah perdesaan terpencil yang sulit dijangkau. Faktor kondisi keterjangkauan fasilitas pendidikan dapat
memperkecil kemungkinan bagi perempuan untuk bersekolah.
c. Kesempatan belajar di SMU sudah mulai menunjukkan keseimbangan gender. Namun berbagai gejala yang ditemukan menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili (under representated)
dalam komposisi siswa di SMK dan pendidikan tinggi. Gejala
tersebut merupakan akibat dari adanya stereotype dalam masyarakat tentang peran gender. Perempuan lebih banyak terdaftar
pada jurusan atau program studi ilmu-ilmu perilaku dan
pelayanan sosial, seperti psikologi, ilmu pendidikan, perawat
kesehatan, dan bisnis. Sementara itu, laki-laki mendominasi
jurusan atau program studi ilmu-ilmu murni dan “ilmu-ilmu
keras” (basic sciences and hard sciences), seperti ilmu pengetahuan
alam, otomotif, teknik sipil, dan teknologi industri.
d. Disamping lebih rendahnya angka partisipasi perempuan pada
setiap jenjang pendidikan, laki-laki cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran di sekolah atau di
perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena nilai budaya
dan sikap masyarakat yang menganggap peran laki-laki lebih
penting dalam berbagai dimensi kehidupan. Laki-laki masih
dominan berperan sebagai kepala keluarga, pemimpin masyarakat, serta pemimpin dalam berbagai lembaga birokrasi.
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e. Perempuan lebih mampu bertahan di sekolah dan menyelesaikan studi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena
jumlah perempuan masih sedikit dalam komposisi siswa
sekolah. Untuk itu partisipasi perempuan telah terseleksi secara
baik. Disamping itu, perempuan dianggap memiliki karakterisitik yang dapat mendorong keberhasilan mereka, seperti
ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan yang lebih
menonjol daripada yang dimiliki laki-laki.
2. Faktor Akses
a. Akses perempuan dalam penulisan buku pelajaran yang terbatas
menyebabkan proporsi penulis buku pelajaran didominasi oleh
laki-laki yang belum responsif gender sangat besar, yakni 85%.
b. Terdapat keterbatasan akses bagi perempuan untuk menjadi
tenaga pengajar terutama untuk pada SLTP ke atas. Akibatnya,
proses pembelajaran belum berorientasi terhadap kesetaraan
gender, serta lebih menempatkan perempuan pada posisi yang
kurang menguntungkan (bias agains female). Hal ini diperparah
lagi oleh kesadaran guru akan kesetaraan gender yang masih
rendah.
c. Akses bagi perempuan terhadap jurusan-jurusan ilmu dasar
seperti fisika, kimia, biologi, serta ilmu-ilmu keras seperti
teknologi dan industri masih rendah. Hal ini bukan diakibatkan
oleh sistem seleksi masuk perguruan tinggi, melainkan lebih
disebabkan oleh rendahnya proporsi perempuan yang memilih
jurusan IPA atau Matematika di SMU.
3. Faktor Kontrol
a. Dalam keluarga, ayah berfungsi sebagai kepala keluarga. Nilai,
sikap, pandangan, dan perilaku ayah sebagai kepala keluarga
berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan keluarga,
khususnya keputusan untuk memilih jurusan atau keahlian bagi
anak-anak. Perempuan yang dianggap pemeran fungsi domestik
(domestic role), lebih diarahkan untuk memilih jurusan atau
keahlian yang dianggap oleh orang tua sesuai dengan peran
jenisnya, seperti psikologi, bahasa dan sastra, dan perawat
kesehatan. Di pihak lain, laki-laki yang dianggap penopang
ekonomi keluarga (bread winner), diarahkan untuk memilih ilmuilmu dasar dan teknologi.
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b. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di
bidang pendidikan masih rendah dibandingkan dengan lakilaki. Keadaan ini dapat memengaruhi kebijakan kependidikan
yang kurang sensitif gender, yang selanjutnya dapat membawa
dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan.
4. Faktor Manfaat
a. Pemegang kebijakan dalam struktur pemerintahan didominasi
oleh laki-laki, khususnya dilingkungan pendidikan. Hal ini
disebabkan oleh sedikitnya jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan memegang jabatan birokrasi. Dengan latar
belakang pendidikan yang kurang, perempuan tertinggal jauh
dalam menduduki posisi penting dalam jabatan struktural saat
ini. Prosporsi pegawai negeri sipil (PNS) perempuan hanya
35,4%. Data juga menunjukkan semakin tinggi golongan jabatan,
semakin kecil proporsi perempuan yang ada di dalamnya.
b. Sebagai akibat dari ketidaksadaran gender dalam pendidikan,
serta dalam pemilihan jurusan-jurusan keahlian, maka laki-laki
memiliki kesempatan memperoleh keahlian dan status profesional yang tinggi. Akibat lebih lanjut, rata-rata penghasilan lakilaki lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penghasilan
perempuan.
Penutup
Berdasarkan kenyataan tentang kesenjangan gender dalam pendidikan Islam dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dapat diidentifikasikan beberapa masalah gender dalam pembangunan pendidikan
yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu: pertama, Kesenjangan gender paling menonjol terjadi di tingkat SD, SMK, dan PT,
tetapi lebih seimbang pada SLTP dan SMU.37 Namun demikian, masih
terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan,
semakin lebar kesenjangan gender.
Kedua, buku-buku mata pelajaran yang bias gender, khususnya
yang berhasil diamati pada mata pelajaran-mata pelajaran umum,
37Hampir

seluruh propinsi di Indonesia angka melek huruf dan angka partisipasi
kasar (APK) perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Lihat http://www.datastatistikindonesia.com/component/option,com_tabel/kat,3/idtabel,311/Itemid,181/
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seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan
Jasmani, dan mata pelajaran agama, seperti Pendidikan Agama Islam,
Fiqh, Aqidah Akhlak dan Tafsir, akan mempertahankan kesenjangan
gender dalam waktu yang lama.
Ketiga, rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan
akan mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efisien.
Padahal, kemampuan perempuan relatif lebih tinggi untuk bertahan
dan menyelesaikan studi. Hal ini dibuktikan oleh lebih rendahnya
angka putus sekolah dan angka mengulang kelas bagi murid perempuan dibandingkan murid laki-laki, serta lebih tingginya angka
kelulusan dan angka bertahan (retention rate) murid perempuan dibandingkan murid laki-laki.
Keempat, posisi perempuan yang kurang strategis dalam proses
pengambilan keputusan di bidang pendidikan mengakibatkan kesenjangan gender terlembagakan (institutionalized) dalam berbagai dimensi sistem pendidikan. Sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan
yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan
mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam
waktu yang lama.
Kelima, pemenuhan kebutuhan praktis gender (pratical gender
needs). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali
hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender
harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing
hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara, tafsir agama
bahkan epistimologi ilmu pengetahuan. Wa Allâh a’lam bi al-shawâb.*
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