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A. Pendahuluan 

Pembelajaran sastra di Indonesia ternyata tidak pernah lepas dari berbagai 

persoalan, baik yang berkaitan dengan keberadaannya di sekolah -yang menyatu dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia-, materi, bahan ajar penunjang, sampai metode serta cara 

penyampaiannya. Berbagai diskusi dan kajian telah diadakan untuk memecahkan 

masalah tersebut, namun masalah pun tak kunjung habis.  

Makalah ini ditulis untuk menawarkan sebuah gagasan yang diharapkan dapat 

ikut memberikan sumbangan pemikiran untuk mengurai dan menjawab salah satu 

masalah yang berhubungan dengan kurikulum, materi, dan metode dalam pembelajaran 

sastra, yaitu dengan menggagas pembelajaran sastra yang berprespektif jender. Ide ini 

dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perkembangan paradigma ilmu-ilmu sosial, 

budaya, dan pendidikan dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat 

akhir-akhir ini, diharapkan tidak terlepas dari isu gender mainstreaming, seperti 

diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000, berupa keputusan untuk melakukan 

Gender Mainstreaming dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka dalam ranah pembelajaran, termasuk pembelajaran bahasa dan 

                                                

 

1 Dipresentasikan dalam Konferensi  Kesusasteraan Internasional  XIX 12  14 Agustus 2008 di Malang, 
Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri 
Malang. 



 

Wiyatmi,  Konferensi Internasional Kesusastraan  XIX / hiski                     halaman 2 dari  15 
Batu, 12-14 Agustus 2008   

sastra Indonesia di sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi pun diharapkan 

tidak melupakan perspektif jender. 

B. Pembelajaran Sastra Berprespektif Jender  

Sebelum menguraikan bagaimanakah idealnya pembelajaran sastra berprespektif 

jender dilaksanakan di kelas, terlebih dulu akan diuraikan hal pembelajaran sastra dan 

prespektif jender. Pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari proses 

pendidikan. Menurut Undang-undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UNESCO pendidikan 

hendaknya dibangun dengan empat pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning 

to be, dan learning to live together.  Pembelajaran dianggap sebagai suatu interaksi 

peserta didik dengan pendidik dalam proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap yang diharapkan mampu menjadi bekal 

untuk membentuk kecakapan hidupnya, sehingga berguna bagi dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.   

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka dalam lingkup pembelajaran sastra 

diharapkan setelah terlibat dalam proses pembelajaran peserta didik mampu menjadi 

insan berkualitas, mandiri, dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk 

sampai pada hal ideal tersebut,  Rahmanto (1988) menyatakan bahwa tujuan tersebut 
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dapat dicapai apabila pengajaran sastra cakupannya meliputi empat manfaat, yaitu (1) 

membantu keterampilan berbahasa, (2) meningkatkan pengetahuan budaya, (3) 

mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, serta (4) menunjang pembentukan watak. Di 

samping itu, juga dikemukakan bahwa pengajaran sastra memiliki tiga fungsi, yaitu 

fungsi ideologis, fungsi kultural, dan fungsi praktis. Fungsi ideologis pengajaran sastra 

ialah sebagai salah satu sarana untuk pembinaan jiwa Pancasila. Fungsi kulturalnya 

memindahkan kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Fungsi 

praktisnya membekali bahan-bahan yang mungkin berguna bagi siswa untuk 

melanjutkan studi atau bekal terjun di tengah kancah masyarakat.  

Pembelajaran berprespektif jender dalam hal ini adalah sebuah proses pendidikan 

yang dijiwai oleh kesadaran adanya keadilan dan kesetaraan jender. Jender mengacu 

pada suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi 

secara sosial maupun kultural (Flax, dalam Nicholson, 1990:45; Fakih, 2006:8). Konsep 

jender  dibedakan dengan seks, yang mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang 

bersifat biologis, walaupun jenis kelamin laki-laki sering dikaitkan dengan jender 

maskulin dan jenis kelamin perempuan  berhubungan dengan jender feminin (Fakih, 

2006:8-9; Abdullah, 2000).  

Karena merupakan hasil dari konstruksi sosial, maka ciri dari sifat-sifat tersebut 

menurut Fakih (2006:8) dapat saling dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang 

emosional, lemah lembut, keibuan, sementara itu juga ada perempuan yang kuat, 

rasional, dan perkasa. Sejarah perbedaan jender antara lelaki dengan perempuan terjadi 
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melalui suatu proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan kontruksi 

sosial, kultural, keagamaan, bahkan juga melalui kekuatan negara (Fakih, 2006:9).   

Perbedaan jender (gender differences) tersebut telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Fakih (2006:12-19) mengemukakan 

berbagai bentuk ketidakadilan jender bagi perempuan antara lain adalah marginalisasi, 

subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja lebih berat pada perempuan. 

Anggapan bahwa ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan 

karena keyakinan jender merupakan bentuk dari maeginalisiasi perempuan. Secara 

jender, karena perempuan dianggap tekun, sabar, pendidik, dan ramah, maka pekerjaan 

yang dianggap cocok bagi mereka adalah sekretaris, guru TK,  penerima tamu, bahkan 

juga pembantu rumah tangga. Sementara jabatan seperti direktur, kepala sekolah, atau 

sopir yang memungkinkan mendapatkan gaji lebih besar dipegang oleh para laki-laki.   

Pandangan jender juga menimbulkan subordinasi perempuan dalam hubungannya 

dengan relasi jender. Karena perempuan dianggap lebih emosional, maka dianggap tidak 

bisa memimpin dan karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Contoh 

subordinasi tersebut, misalnya jika dalam rumah tangga keuangan terbatas dan harus 

mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak, maka anak laki-laki yang 

mendapatkan prioritas. Contoh lainnya, adanya anggapan bahwa semua pekerjaan yang 

dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari 

pekerjaan produksi yang dikuasai oleh lelaki (Fakih, 2006:15).   

Perbedaan jender juga telah menimbulkan beban kerja yang lebih berat pada 

perempuan. Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara dan 
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rajin, serta tidak akan menjadi kepala rumah tangga, maka semua pekerjaan domestik 

dibebankan pada perempuan (Fakih, 20006:21). Dalam kasus perempuan juga bekerja di 

sektor publik, maka beban kerja perempuan menjadi lebih berat, karena dia juga harus 

melakukan semua kerja domestik.  

Melalui pembelajaran sastra berprespektif jender, dalam masyarakat Indonesia 

yang masih didominasi oleh kultur patriarki, diharapkan terjadi penanaman nilai-nilai 

keadilan dan  kesetaraan jender pada generasi muda dapat dilakukan, sehingga tercipta 

masyarakat yang berkeadilan jender dan saling menghormati dan menghargai 

antarsesama. Pembelajaran sastra berprespektif jender dianggap penting dilaksanakan 

mengingat adanya fakta bahwa selama ini pembelajaran sastra di sekolah dasar, 

menengah,  sampai perguruan tinggi masih sangat kental dengan bias jender.  

Sejumlah penelitian yang pernah dilakukan beberapa ahli dan lembaga kajian 

wanita berkaitan dengan persoalan jender dalam buku-buku ajar (Bahasa Indonesia, IPS, 

Agama, dan PPKN) yang digunakan dari tingkat sekolah  dasar sampai sekolah 

menengah masih menunjukkan adanya bias jender yang dimikian kuat mengakar pada 

buku-buku ajar tersebut (misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi 

Wanita Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Negeri Semarang di Jawa 

Tengah, 2004, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada di DIY, 2007, Balitbang 

Depag dan Depdiknas, 2004). Demikian juga dengan buku-buku Sejarah Sastra yang 

digunakan di perguruan tinggi, misalnya buku Perkembangan Novel Indonesia Modern 

karya Umar Junus (1984) dan Perkembangan Puisi Indonesia dan Melayu Modern karya 

Umar Junus (1981) tampak bahwa buku tersebut masih bias jender, karena hanya 
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sejumlah kecil (Toety Heraty dan Nh. Dini) pengarang perempuan dan karyanya dibahas 

dalam buku tersebut.  

C. Komponen Pembelajaran Sastra Berprespektif Jender  

Untuk menunju pembelajaran sastra  berprespektif jender, paling tidak ada tiga 

komponen yang harus diperhatikan, yaitu kurikulum, materi yang disampaikan atau 

diproduksi oleh institusi pendidikan, dan cara pembelajaran di kelas.  
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Kurikulum Berprespektif  Jender 

Gagasan mengenai kurikulum berprespektif  jender pertama kali disampaikan 

oleh Gaby Weiner, seorang peneliti di bidang pendidikan dan jender pada tahun 1981-

1982 di Inggris (Arivia, 2006:419). Menurut Weiner, kurikulum dalam pandangan 

feminis, dilihat sebagai sebuah perjuangan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang berkeadilan jender. Dalam hal ini, kurikulum merupakan persoalan 

yang penting dan pengembangan kurikulum merupakan salah satu aktivitas kaum 

feminis yang ditangani secara serius. Hal ini karena segala relasi kekuasaan antara laki-

laki dan perempuan serta segala persoalan kesetaraan selalu akan terefleksi dalam sebuah 

kurikulum.  

Weiner (via Arivia, 2006:429) menyarankan bahwa untuk menyusun kurikulum 

berprespektif jender, perla ada kerja sama antara antara para tim pengembang kurikulum 

di institusi pendidikan dengan para guru sebagai partner dalam mengembangkan, 

mengimplementasi, dan mengevaluasi kurikulum, dan para feminis. Hasilnya, antara lain 

adalah dengan memasukkan pembahasan jender ke dalam mata pelajaran, termasuk mata 

pelajaran bahasa dan sastra. Dengan demikian pembahasan jender dapat ditularkan dan 

dikembangkan ke sekolah-sekolah. Dalam konteks pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

adanya mata kuliah Kritik Sastra Feminis dan Metode Penelitian dengan Analisis Jender 

merupakan wujud dari konstruksi kurikulum berprespektif jender. 

Hal yang patut disyukuri, karena ternyata Pusat Kurikulum Depdiknas telah 

membuat proyek pedoman penyusunan bahan ajar berprespektif jender, yang diharapkan 



 

Wiyatmi,  Konferensi Internasional Kesusastraan  XIX / hiski                     halaman 8 dari  15 
Batu, 12-14 Agustus 2008   

menjadi rambu-rambu para para penulis bahan ajar, sehingga dapat tercapai 

pembelajaran yang berprespektif jender  (www.puskur.net.). Dalam Naskah Akademik 

Bahan Ajar Jender, antara lain dinyatakan bahwa pendidikan seharusnya memberikan  

kesempatan kepada semua pihak untuk memperoleh posisi yang sejajar, dengan mengacu 

pada usaha, kerja keras dan bukan atas dasar hak istimewa. Oleh karena itu, materi ajar 

yang dikemas dalam buku-buku pelajaran, begitu juga pelaksanaan belajar mengajar 

dikelas harus berwawasan jender. Untuk dapat menghasilkan buku ajar yang berwawasan 

jender, dan merancang serta melaksanakan belajar mengajar di kelas, para guru 

memerlukan suatu rambu-rambu yang dapat berfungsi sebagai pedoman baginya untuk 

menulis bahan ajar dan merancang kegiatan belajar mengajar yang berwawasan jender 

(Naskahakademik /monografbahanajargender. http//www.puskur.net).  

1. Materi Pembelajaran Sastra Berprespektif  Jender 

Di samping hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh PSW UNS, Unes,  dan 

UGM, yang menunjukkan masih kentalnya bias jender dalam sejumlah buku pelajaran 

yang digunakan di Indonesia, penelitian juga pernah dilakukan oleh Logsdon (1985) 

berkenaan dengan buku-buku pelajaran yang digunakan di SD mengandung konsep 

jender, sekaligus berperan membakukan peran-peran jender yang harus dilakukan siswa. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Muthali in (2001) yang menemukan bahwa buku-

buku pelajaran SD sangat bias jender, baik dari sisi bahasa maupun gambar. Hasil yang 

sama dikemukakan pula oleh Astuti, dkk. (1999) terhadap buku pelajaran Bahasa 

http://www.puskur.net.
http://www.puskur.net
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Indonesia di SD, SLTP, dan SLTA menunjukkan bias jender  yang sangat kental. Inti 

dari hasil studi ketiganya menunjukkan bahwa kaum perempuan digambarkan sebagai 

harus bekerja di sektor domestik (seperti mengurus rumah) dan laki-laki harus bekerja di 

sektor publik (mencari nafkah). Ketiganya menggunakan perspektif analisis jender dalam 

mengkaji buku-buku pelajaran. 

Tingginya bias jender dalam sejumlah buku ajar (ternasuk Bahasa dan Sastra 

Indonesia), di tingkat SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi, merupakan salah satu 

hambatan untuk menuju  pembelajaran sastra yang berprespektif jender. Sebab, kalau 

yang digunakan di sekolah adalah buku ajar yang bias jender, maka selamanya 

ketidakadilan jender akan tertanam dan terwariskan  pada generasi selanjutnya sebagai 

peserta didik.  Hal ini karena, seperti dikemukakan oleh  Suryaman (2008) materi 

pembelajaran yang tercantum dalam buku pelajaran yang bias jender akan terinternalisasi 

dalam diri siswa sebagai bagian dari pengetahuannya (kognisi) dan dalam sikap (afeksi), 

melalui model kognisi dalam budaya. Menurut model tersebut pengetahuan yang dimiliki 

seseorang akan berpengaruh terhadap sikap yang dimilikinya. Selain itu, akan 

berdampak pula pada perilaku (psikomotor). Pengetahuan bias jender yang 

terinternalisasi akan terejawantahkan melalui perilaku siswa, guru, mahasiswa, dosen, 

karyawan, pimpinan sekolah, dan pimpinan perguruan tinggi ketika berinteraksi dengan 

lingkungannya, baik sesama teman, guru, dosen, situasi, kesukaan, pakaian, dan 

permainan (Suryaman, 2008).  

Oleh karena itu, mendesak untuk dirancang penulisan materi pembelajaran yang 

bersifat gender mainstreaming. Di samping itu, untuk  mengontrol kualitas buku ajar 
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yang akan digunakan sekolah, pemerintah, dalam hal ini Pusat Perbukuan Depdiknas, 

sejak 2004 sampai sekarang (2008) (Suryaman, 2008) mengemukakan adanya aspek 

jender sebagai salah satu komponen penilaian (butir 10: Keberagaman sosial dan budaya: 

Kegiatan berbahasa dan bersastra yang disajikan berisi wacana, uraian, contoh, dan 

latihan yang dapat menambah wawasan peserta didik untuk menghargai perbedaan-

perbedaan yang ada di sekitarnya, seperti keanekaan suku bangsa, agama, bahasa, 

kebiasaan, jender, dan adat istiadat, serta mengomunikasikannya secara lisan dan tulis).  

Dalam pembelajaran sastra berprespektif jender perlu disiapkan materi 

pembelajaran yang menunjukkan adanya kesetaraan jender atau mengkritisi adanya 

ketidakadilan jender yang terepresentasi pada karya-karya sastra Indonesia, yang menjadi 

bacaan dalam pembelajaran sastra. Di samping, juga perlu diperhatikan aktivitas dan 

karya-karya para sastrawan perempuan.  Melalui pembelajaran sastra berprespektif 

jender, diharapkan secara pelan-pelan dapat tercipta adanya kesadaran akan pentingnya 

kesetaraan dan keadilan jender dalam diri para pembelajar.  

Di samping perlu disusun bahan ajar yang berprespektif  jender, dalam 

pembelajaran sastra juga dapat dimanfaatkan materi (karya sastra) yang telah ada. Dalam 

hal ini dapat dipilih karya-karya sastra yang sensitif jender atau karya-karya sastra yang 

bernuansa feminis, yaitu karya-karya sastra yang diarusi oleh semangat  keadilan dan 

kesetaraan jender, atau kritis terhadap ketidakadilan jender.  

Untuk  level SMA dan Perguruan Tinggi, misalnya dapat dipilih novel Geni Jora 

(Abidah El Khalieqy), yang mengambarkan bagaimana seorang anak perempuan 
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(Kejora) harus menghadapi kultur patriarki, yang  memandang perempuan (termasuk 

dirinya, kakak perempuan, ibunya, neneknya, dan teman-temannya) selalu sebagai the 

other, the second sex (de Beauvoir, 1987), sehingga dia termotivasi untuk selalu 

meningkatkan  pengetahuan dan prestasi agar mampu sejajar dengan para laki-laki. 

Dengan membaca novel Geni Jora, misalnya pada kutipan di bawah ini, 

siswa/mahasiswa agar sadar betapa ketidakadilan jender telah terjadi di sekitar mereka 

dan harus diakhiri.  

Nilaiku ranking pertama tetapi (sekali lagi tetapi), jenis kelaminku adalah 
perempuan. Bagaimana bisa perempuan ranking pertama?..., 

Dari atas kursinya, nenekku mulai ceramah. Bahwa perempuan harus 
selalu mengalah. Jika perempuan tidak mau mengalah, dunia ini akan jungkir 
balik berantakan seperti pecahan kaca. Sebab tidak ada laki-laki yang mau 
mengalah. Laki-laki selalu ingin menang dan menguasai kemenangan. Sebab itu 
perempuan harus siap me-nga-lah (pakai awalan me ).   

Jadi selama ini Nenek selalu mengalah?

 

Itulah yang harus Nenek lakukan, Cucu.

 

Pantas Nenek tidak pernah diperhitungkan.

 

Diperhitungkan? Nenek melonjak. (Geni Jora:61).   

Ini kah nilai rapot sekolahan, Cucu. Betapa pun nilai Prahara di 
sekolahan, sebagai laki-laki, ia tetap ranking pertama di dunia kenyataan. 
Sebaliknya kau. Berapa pun rankingmu, kau adalah perempuan dan akan tetap 
sebagai perempuan.

 

Tidak! Aku tidak mau mendengar kata-katamu, Nenek jahat! Aku 
melengking histeris. Kala itu usiaku sembilan tahun, duduk di kelas lima sekolah 
dasar. Nenek telah menorehkan luka di hatiku. Dan luka itu terus menganga, 
setiap waktu (Geni Jora:62).  

Dengan memberiku nama Kejora, sejak dini aku telah dipersiapkan  
menjadi seorang bintang... 
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Kubuka seratus halaman, seribu, sejuta, bahkan semilyar halaman dari  
buku-buku dunia, kitab-kitab abadi dan pidato-pidato, kuliah para guru, para 
ustaz dan para dosen. Sebagai murid, sebagai santriwati, sebagai mahasiswi, aku 
duduk  menghadapi mereka satu persatu, kupasang pendengaran dan kupusatkan 
penglihatan. Kuserap pengetahuan dengan otak dan fuad-ku. Kukunyah ilmu 
untuk memenuhi gizi pertumban kehidupanku. Maka aku berdiri kini, di 
hadapanmu, ustazku.  Geni Jora :32). 

Dalam rangka menjatuhkan mitos nenekku, telah kunikmati rangkaian 
piala berjajar-jajar dalam setiap fase kehidupan. Tak ada senoktah pun yang 
membekas dari mitos-mitos nyinyir yang usang dan lapuk. Tentang perempuan 
sebagai tong sampah dari kelelahan, ketertindasan, kelemahan, kebodohan, 
ketidakberdayaan. Ditentang kedua mata belokku yang garang, semuanya 
menguap kini. Dan inilah fase kedua dari hidup yang bergairah. Hidup di alam 
merdeka. Ketika pemberontakan telah sampai puncaknya.   

Tak ada yang sia-sia dari pemberontakan. Dan tak ada yang langgeng dari 
ketidakadilan. Ia selalu melahirkan para pemberontak dengan beragam modelnya. 
Dan menurutku, menggerus ketidakadilan adalah dengan cermin yang dipajang di 
muka sang protagonis. (Geni Jora:215).  

Selain novel Geni Jora, novel  Layar Terkembang (Sutan Takdir Alisyahbana), 

Tarian Bumi atau  Kenanga (Oka Rusmini), dan Burung-burung Manyar (Y.B. 

Mangunwijaya) juga dapat dijadikan contoh bahan pembelajaran karena karya-karya 

tersebut dengan kritis mencoba untuk mengkritisi dominasi patriarki dan menunjukkan 

pentingnya keadilan dan kesetaraan jender.   

2. Cara Pembelajaran di Kelas 

Keberhasilan sebuah pembelajaran juga sangat ditentukan oleh aktivitas 

pembelajaran di kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran (sastra) yang berkeadilan 

jender, para feminis dan mereka yang mendukung keadilan jender menyadari pentingnya 

cara pembelajaran di kelas (Arivia, 2006:421). Mereka menyerukan harus ada 
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pembelajaran yang kritis, para guru tidak memakai bahasa yang bias jender. Oleh karena 

itu, para guru perlu memahami dasar-dasar Hak Asasi Manusia, sehingga dapat mengatur 

bahasanya yang sesuai dengan semangat HAM (Arivia, 2006:421). Selain itu seringkali 

ada kecenderungan guru untuk menempatkan posisi siswa laki-laki lebih tinggi dari 

siswa perempuan. Padahal, pendidikan seharusnya memberikan  kesempatan kepada 

semua pihak untuk memperoleh posisi yang sejajar, dengan mengacu pada usaha, kerja 

keras dan bukan atas dasar hak istimewa (www.puskur.net.). 

Kultur patriarki telah menciptakan sejumlah mitos yang menjadikan perempuan 

inferior, warga negara kelas dua. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di kelas penting 

untuk selalu ditekankan bahwa perbedaan seks dan jender tidak berarti adanya perbedaan 

aktivitas dan prestasi dalam belajar. Dengan mengambil contoh semangat tokoh Kejora 

(Geni Jora) Kenanga (Kenanga), Tuti (Layar Terkembang),  dan Larasati (Burung-

burung Manyar), misalnya guru dapat  menunjukkan pada siswa bagaimana perempuan 

dapat berprestasi, walaupun harus melalui dan mengalahkan berbagai rintangan.  

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan agen penting untuk menyampaikan 

pesan kurikulum, yang dijabarkan dalam materi pembelajaran. Namum, guru bukan 

hanya menyampaikan materi pembelajaran secara harafiah, tetapi juga melakukan 

interpretasi terhadap materi yang disampaikan. Guru yang sensitif jender, tentu akan 

menginterpretasi materi pembelajaran yang berbeda dengan guru yang buta jender. Oleh 

karena itu, untuk mencapai pembelajaran (sastra) yang berprespektif jender, perlu 

disiapkan juga guru yang sensitif jender. Siapa yang mempersiapkan mereka? Perguruan 

tinggi (FKIP dan Program Studi Kependidikan di universitas, seperti UNY, UM, UNJ, 

http://www.puskur.net.
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Unes, Unesa, dkk.) harus menjadi pelopor untuk menghasilkan para guru yang memiliki 

sensitif jender. Di samping itu, kerja sama lembaga-lembaga sosial dan Pusat-pusat Studi 

Jender atau Wanita di sejumlah perguruan tinggi dengan pihak depdiknas untuk 

melakukan proyek sosialisasi kesetaraan jender dan analisis jender, terutama dalam 

bidang pembelajaran perlu ditingkatkan.  

3. Penutup 

Agar gagasan pembelajaran sastra dapat tercapai, maka ada sejumlah hal yang 

perlu diperhatikan, antara lain kurikulum, materi pembelajaran, cara pembelajaran yang 

berprespektif jender, serta guru yang sensitif  jender. Untuk mencapai hal tersebut, perlu 

ada kerja sama antara berbagai pihak yang terkait, depdiknas, puskur, pusbuk, para 

penulis materi (buku ajar), guru, sekolah, perguruan tinggi, para aktivis jender, dan pusat 

studi jender dan wanita. Apabila semuanya terlaksana dengan baik, diharapkan dapat 

tercipta suasana belajar (sastra) yang menyenangkan, saling menghargai antarsesama 

walaupun mereka berbeda. Semoga.  
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