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Secara kodrati manusia dibedakan menjadi dua jenis kelamin, 

perempuan dan laki-laki, walaupun dalam kenyataan sering dijumpai orang-

orang yang disebut sebagai waria (wanita pria) atau transgender. Perbedaan 

jenis kelamin tersebut bersifat kodrati, pemberian Tuhan sejak lahir. Namun, 

karena faktor sosial dan budaya, masyarakat sering kali memberikan perlakuan 

yang berbeda terhadap dua jenis kelamin tersebut. Jenis kelamin laki-laki, 

dalam sejumlah besar masyarakat dianggap lebih istimewa dan unggul dari 

pada perempuan. Akibatnya, terjadilah ketidakadilan yang disebabkan oleh 

perbedaan jenis kelamin, anggapan, dan perlakukan yang berbeda 

terhadapnya, yang dikenal dengan istilah ketidakadilan gender.  

 Agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, tidak diskriminatif, dan 

saling menghargai satu sama lain,  yang pada gilirannya melahirkan kehidupan 

yang harmonis, maka ketidakadilan gender harus dihentikan dan diciptakan 

kehidupan yang berkeadilan gender. Feminisme adalah aliran pemikiran yang 

lahir untuk memperjuangan keadilan dan kesetaraan gender. Aliran pemikiran 

ini penting untuk disosialisasikan kepada generasi muda dengan cara 

diintegrasikan dalam pelajaran formal di sekolah maupun nonformal di rumah.  

Makalah ini mencoba membahas pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di sekolah yang berkesadaran feminis. Dari pembahasan ini semoga 

dapat diperoleh gambaran mengenai bahan ajar yang berkesadaran feminis 

dan bagaimana guru melaksanakan pembelajaran yang berkesadaran feminis 

yang diharapkan akan berdampak pada timbulnya kesadaran feminis pada 

siswa sebagai peserta didik. 
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Kesadaran Feminis 

 Sebelum menguraikan tentang pembelajaran sastra yang berkesadaran 

feminis, terlebih dulu diuraikan pengertian kesadaran feminis. Kesadaran 

feminis merupakan keadaan mental  seseorang yang paham atau mengetahui 

tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Kesadaran tersebut 

sangat penting untuk disosialisasikan kepada generasi muda, bahkan ketika 

mereka masih di bangku sekolah dasar dan menengah. Dengan memiliki 

kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, maka sejak 

dini mereka telah diajarkan untuk tidak menganggap salah satu jenis kelamin 

(=laki-laki) dianugrahi oleh kodrat alam lebih unggul dari pada jenis kelamin 

lainnya (=  perempuan). Selain itu, mereka juga disadarkan bahwa pembagian 

kerja dan peran sosial antara laki-laki dengan perempuan bukanlah sesuatu 

yang yang bersifat kodrati, tetapi hanyalah hasil bentukan masyarakat. 

Feminisme merupakan aliran pemikiran (ideologi) yang menginginkan 

adanya  pembebasan perempuan, karena berkeyakinan bahwa perempuan  

telah mengalami ketidakadilan akibat  jenis kelaminnya (Humm, 2007:1578). 

Ketidakadilan ini terutama terjadi dalam masyarakat yang menganut ideologi 

patriarkat yang memandang bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki keunggulan 

dari pada perempuan. Ketidakadilan ini terjadi karena masyarakat sering kali 

mengacauan konsep gender dengan seks (jenis kelamin). 

 Gender mengacu kepada sifat atau karakteristik yang dikenakan pada 

perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, sementara seks (jenis 

kelamin) adalah pembeda biologis perempuan dan laki-laki yang merupakan 

kodrat Illahi (Humm, 2007:177; Andersen, 1983:48; Fakih, 2006:8-9). Kedua hal 

tersebut sering kali dikacaukan. Perempuan diciptakan dengan memiliki rahim 

dan payudara, sehingga dapat mengandung dan menyusui anak-anaknya, 

sementara laki-laki diciptakan dengan memiliki sperma, yang kalau dipadukan 

dengan sel telur perempuan, Tuhan akan menciptakan bayi dalam rahim 

perempuan. Fungsi reproduksi perempuan tersebut oleh masyarakat kemudian 

ditambahkan dengan fungsi merawat dan mendidik anak yang dianggap 

sebagai tugas utama perempuan. Padahal hal tersebut dapat dilakukan juga 

oleh laki-laki, sang ayah karena merawat dan mendidik anak dapat dipelajari, 

bukan merupakan kodrat. Demikian juga kompetensi menguasai ilmu-ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang biasanya dianggap sebagai bidang 
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pekerjaannya laki-laki, seperti ilmu teknik, kepemimpinan, politik, mengendarai 

mobil, merancang bangunan juga dapat dilakukan oleh perempuan setelah 

mempelajarinya.  

Feminisme sering kali dituduh sebagai ideologi dan gerakan yang 

berasal dari Barat dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama, misalnya 

Islam sebagai agama minoritas. Tuduhan tersebut muncul karena pemikiran 

yang berasal dari Barat biasanya dipublikasikan secara lebih luas, termasuk 

dalam literatur umum yang dijadikan referensi di perguruan tinggi. Akibatnya, 

pemikiran tersebut lebih populer dari pada pemikiran yang berasal dari Timur, 

termasuk hasil pemikiran intelektual muslim. Disertasi Prof. Dr. Yunahar Ilyas 

yang berjudul Kesetaraan gender dalam Al Qur,an: Studi Pemikiran Para 

Mufasir (2006) menunjukkan bahwa feminisme telah diajarkan dalam Islam. 

Selain disertasi tersebut, sejumlah intelektual muslim juga berupaya membong-

kar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan 

penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hadis dan Al-Qur’an 

(Fatma, 2007:37). Melalui perspektif feminis berbagai macam pengetahuan 

normatif  yang bias gender tetapi dijadikan orientasi kehidupan beragama, 

khususnya yang menyangkut relasi gender dibongkar atau didekonstruksi dan 

dikembalikan kepada semangat Islam yang lebih menempatkan ideologi 

pembebasan perempuan dalam kerangka ideologi pembebasan harkat manusia 

(Dzuhayatin, 2002:22).  

Dengan semangat tersebut muncullah berbagai gagasan dan kajian 

terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang dilakukan para intelektual 

muslim yang sering kali disebut sebagai feminis muslim (Rachman, 2002:34; 

Nadjib, 2009; Dzuhayatin, 2002:5). Beberapa karya mereka antara lain adalah 

Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis (Ilyas, dkk., 2003), 

Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam 

(Dzuhayatin, dkk. Ed, 2002), Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam 

Penafsiran (Nurjanah-Ismail, 2003).  Munculnya gagasan dan kajian tersebut 

sesuai dengan semangat teologi feminisme Islam yang menjamin keberpihakan 

Islam terhadap integritas dan otoritas kemanusiaan perempuan yang terdistorsi 

oleh narasi-narasi besar  wacana keislaman klasik yang saat ini masih 

mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislaman kontemporer 

(Dzuhayatin, 2002:22). Beberapa intelektual yang melakukan kajian Islam 
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dengan perspektif feminis antara lain adalah Riffat Hassan (Pakistan), Fatima 

Mernissi (Mesir), Nawal Sadawi (Mesir), Amina Wadud Muhsin (Amerika), 

Zakiah Adam, dan Zainah Anwar (Malaysia), serta beberapa orang  Indonesia 

antara lain Siti Chamamah Soeratno, Wardah Hafidz, Lies Marcoes-Natsir, Siti 

Ruraini Dzuhayatin, Zakiah Darajat, Ratna Megawangi, Siti Musda Mulia, 

Masdar F. Mas’udi, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar (Mojab, 

2001:128—129; Rachman, 2002:34; Nadjib, 2009; Dzuhayatin, 2002:5).  

Di samping ketidakpopoleran pemikiran feminis dari intelektual muslim, 

stigma negatif feminisme juga timbul karena generalisasi masyarakat awam 

yang memahami feminisme hanya sebagai satu pemikiran tunggal, yang 

cenderung ke aliran feminisme radikal. Feminisme radikal hanyalah merupakan 

salah satu aliran pemikiran feminis, selain sejumlah aliran feminisme lainnya. 

Dalam memperjuangankan kemerdekaan kaum perempuan, feminisme radikal 

cenderung memandang laki-laki sebagai pesaing dan penindas kaum 

perempuan. Oleh karena itu, sistem patriarkat yang ditandai oleh kuasa, 

dominasi, hirarki, dan kompetisi harus dicabut (ditumbangkan) untuk memberi 

jalan bagi pembebasan perempuan (Tong, 2006:3).  

Dalam Feminist Thought, Rosemarie Putnam Tong (2006) menge-

mukakan bahwa feminisme bukanlah sebuah pemikiran yang tunggal, 

melainkan memiliki berbagai ragam yang kemunculan dan perkembangannya 

sering kali saling mendukung, mengoreksi, dan menyangkal pemikiran 

feminisme sebelumnya. Tong (2006) mengemukakan adanya delapan ragam 

pemikiran feminisme, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme 

marxis dan sosialis, feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme 

eksistensialis, feminisme posmodern, feminisme multikultural dan global, dan 

ekofeminisme. Selain itu, juga terdapat feminisme Islam, seperti telah diuraikan 

sebelumnya.  

 
Menuju Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang Berkesadaran 
Feminis 
 
 Selain keluarga, sekolah merupakan institusi yang paling tepat untuk 

menyosialisasikan pandangan (ideologi) kesetaraan gender (feminis) pada 

generasi muda. Proses belajar mengajar terdiri dari sejumlah komponen, yaitu 

kurikulum, siswa, guru, bahan ajar, sumber belajar, sarana, dan prasarana. 



5 

 

Idealnya, kesadaran feminis harus mendasari semua komponen tersebut, 

sehingga dapat tercipta situasi pembelajaran dan tercapai tujuan pembelajaran 

yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, termasuk dalam hal gender. Hal ini 

secara yuridis formal sebenarnya telah diamanatkan dalam pasal 31 UUD 

1945, yang menyatakan bahwa  tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan dalam satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan 

undang-undang dan diselenggarakan oleh pemerintah. Hal tersebut kemudian 

ditegaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 4 dan 5. Selanjutnya, pasal 

31 UUD 1945 juga menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Di samping itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu.  

 Gagasan mengenai kurikulum berprespektif gender pertama kali 

disampaikan oleh Gaby Weiner, seorang peneliti di bidang pendidikan dan 

gender 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 gender. 

Dalam hal ini, kurikulum merupakan persoalan yang penting dan 

pengembangan kurikulum merupakan salah satu aktivitas kaum feminis yang 

ditangani secara serius. 

 Setelah dirancang kurikulum yang berkesadaran feminis, diperlukan juga 

guru yang memiliki kesadaran feminis. Guru yang memiliki kedasaran feminis 

akan memperlakukan siswa-siswinya secara adil dan setara, tanpa 

diskriminatif. Anak-anak perempuan, yang karena pengaruh kultur patriarkat di 

masyarakat cenderung pasif dan inferior akan dibangkitkan rasa percaya 

dirinya, sehingga mampu menunjukkan suara dan keberadaannya. Selanjutnya, 

keberhasilan sebuah pembelajaran juga sangat ditentukan oleh aktivitas 

pembelajaran di kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkeadilan 

gender, para feminis dan mereka yang mendukung keadilan gender menyadari 

pentingnya cara pembelajaran di kelas (Arivia, 2006:421). Mereka menyerukan 

harus ada pembelajaran yang kritis, para guru tidak memakai bahasa yang bias 

gender. 

 Bahan ajar yang digunakan pun harus mengandung kesadaran feminis.  
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Bagaimana dengan buku-buku ajar yang dipakai di kelas sekarang? Berikut ini 

adalah contoh teks yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia yang 

berkesadaran feminis.  

 
LEBIH HEMAT MENGOLAHNYA DARIPADA MENGANGKUTNYA 

 
“Kalau mau mengolah sampah, tak ada sampah terbuang, tapi justru jadi 
uang. Fantastik, khan,” ujar Kepala Dinas kebersihan Kota Malang, Ir. 
Son Magenda Ardiwinata, M.M.dalam Seminar Nasional Prospek 
Pertanian Sistem Organik dalam Rangka Pemberdayaan dan pemulihan 
Perekonomian Indonesia di kampus Universitas Widya Gama Malang 
kemarin. Ir. Magenda memang tidak tampil sendiri, sebab ada tokoh 
masyarakat pertanian organik nasional (maporina) yakni mantan 
Gubernur Jatim, Basofi Sudirman, peneliti sekaligus pengusaha pupuk 
organik Bali, Ir. Wididana, dan Dekan Fakultas Pertanian Uwigama, Dr. 
Ir. Ririn Prihandarini, dan agronom Ir. Ainul LutfI... 

 
   (Bahasa dan Sastra Indonesia, Jilid 1 untuk SMA Kelas X 
   Dawud, Nurhadi, Yuni Pratiwi, Abdul Rani, 2004:211) 
 
Mengapa teks tersebut mengandung kesadaran feminis?  Teks yang 

sumbernya dari Jawa Pos, Selasa, 16 Oktober 2000 mengandung kesadaran 

feminis karena menginformasikan bagaimana kaum perempuan, dalam teks 

tersebut Dr. Ir. Ririn Prihandarini, Dekan Fakultas Pertanian Uwigama, telah ikut 

berperan secara aktif di masyarakat bersama-sama dengan kaum laki-laki, 

sebagai akademisi dan intelektual yang menyumbangkan pikirannya untuk 

emngatasi masalah sosial, seperti masalah lingkungan.  

 Dengan membaca dan memahami teks tersebut diharapkan siswa 

memiliki kesadaran kesetaraan gender, bahwa perempuan dapat memiliki 

kapasitas intelektual dan kepemimpinan yang sama dengan kaum laki-laki. 

Dengan demikian, diharapkan siswi (perempuan), dapat belajar dari kasus 

tokoh Dr. Ir. Ririn Prihandarini. Setelah lulus SMA mereka akan termotivasi 

untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, bahkan sampai meraih gelar Dr 

dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi masyarakat.  

 Wacana berkesadaran feminis juga tampak pada kutipan berikut ini.  

Wawancara Presiden Republik Indonesia oleh Televisi 
Republik Indonesia (TVRI) 

 
Tempat : di Halaman Tengah Istana Kepresidenan 
Tanggal : 29 Juli 2007 
Ditayangkan TVRI : Rabu, 30 Juli 2007, Pukul 
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20.00 Wib. 
Hasil Wawancara : 
Usi Karundeng, TVRI : 
Suasana tampak semakin asri di Istana, Bapak 
Presiden. 
Presiden Republik Indonesia: 
Harus semakin asri karena rumah bagi semua dan yang lain bisa juga 
bisa melihat dan datang ke tempat ini. 
Usi Karundeng, TVRI: 
Walaupun kita sudah memasuki musim kemarau. 
Presiden Republik Indonesia: 
Ya betul, tapi harus tetap indah dan asri. 
Usi Karundeng, TVRI: 
Baik Bapak Presiden. Selamat berjumpa. Saudara Penonton di mana 
pun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Kita berdoa, kita semua 
dalam keadaan sehat... 

 
(Aktif dan Kreatif Berbahasa Indonesia untuk Kelas XI 
Program Bahasa, Adi Abdul Samad, Aminudin, Yudi 
Irawan, Pusbuk Depdiknas, BSE, 2008) 

 
 

Kutipan tersebut mengambarkan seorang reporter televisi, TVRI, Usi 

Karundeng sedang melakukan wawancara dengan Presiden Susilo Bambang 

Yudoyono. Dengan perspektif feminis, hal tersebut menunjukkan kepada siswa, 

khususnya siswa SMA yang menggunakan buku yang dikutip, bahwa telah 

banyak kaum perempuan yang terjun ke dunia media dan jurnalistik. Kaum 

perempuan memiliki peluang yang cukup luas untuk memilih berbagai lapangan 

kerja dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat. 

Perempuan, tidak hanya berperan di ranah domestik, sebagai ibu rumah tangga 

dan istri, tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual dan 

keterampilannya yang akan mendukung pembangunan bangsa. Dalam 

menjalani pekerjaannya, misalnya sebagai dekan perguruan tinggi, seperti 

tokoh Dr. Ir. Ririn Prihandarini atau jurnalis, seperti tokoh Usi Karundeng 

bersifat profesional, bukan sekedar pencari nafkah tambahan, seperti 

didoktrinkan dalam Panca Dhama Wanita  dan Undang-undang Perkawinan RI, 

UU Nomor 1 Tahun 1974.  

Mungkin tidak semua teks yang terdapat dalam buku ajar yang 

digunakan di kelas telah mengandung kesadaran feminis. Oleh karena itu, 

dengan kesadaran feminisnya guru dapat memilih materi pengayaan yang 

mengandung kesetaraan gender. Novel Burung-burung Manyar karya Y.B. 
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Mangunwijaya, misalnya dapat dipilih sebagai salah satu bacaan sastra untuk 

menumbuhkan kesadaran feminis siswa. Novel tersebut bercerita tentang 

seorang perempuan, Larasati yang ketika masa kolonial Belanda bersama-

sama ayahnya ikut berjuang merebut kemerdekaan dengan menjadi sekretaris 

Perdana Menteri Syahrir. Dia juga pernah membantu dapur umum di Magelang. 

Setelah kemerdekaan dia melanjutkan kuliahnya sampai jenjang S3, disamping 

bekerja sebagai Kepala Direktorat Pelestarian Alam di Bogor. Kutipan dari 

novel tersebut, dapat menunjukkan bagaimana sosok Larasti dapat dijadikan 

model tokoh perempuan feminis, yang memiliki kapasitas pengetahuan dan 

keterampilan sejajar dengan kaum laki-laki.   

 

Pagi itu Nyonya Janakatamsi, Kepala Direktorat Peles-
tarian Alam Bogor akan mempertahankan tesisnya untuk meraih 
gelar doktor biologi di hadapan Senat lengkap beserta 
undangan…. 

Semua hadirin-hadirat serentak berdiri. Tiada suara tiada 
musik; iklik tembaga, aluminium, selenium dan silikon. Para 
profesor masuk melangkah serius, didahului rektor yang pendek 
gemuk berkacamata burung uhu… 

“Selamat datang kepada semua hadirin-hadirat yang mulia, 
dari jurusan mana pun, sebab tesis yang harus dipertahankan 
doktoranda ini menyangkut kita semua juga. Judul disertasi yang 
diajukan oleh Dra. Larasati Janakatamsi sungguh sejalan dengan 
jabatan doktoranda selaku Kepala Direktorat Pelestarian Alam, 
yakni “Jatidiri dan bahasa Citra dalam Struktur Komunikasi 
Varietas Burung Ploceus Manyar.” Seorang profesor di samping 
rektor bertepuk tangan, yang disusul oleh spontanitas tepuk 
tangan hadirin-hadirat. Termasuk aku juga….   
    (Mangunwijaya, 1988:201—202) 

 
 Dengan membaca novel tersebut, siswa mendapatkan pengetahuan 

bahwa sejak sebelum kemerdekaan sampai saat ini, kaum perempuan, 

terutama dari kelompok masyarakat menengah ke atas, di perkotaan, telah 

menempuh pendidikan yang memadai dan ikut berperan dalam masyarakat, 

sehingga tidak seharusnya keberadaan kaum perempuan dalam masyarakat 

dimarginalkan, seperti terjadi di beberapa kelompok masyarakat saat ini.  

  

Simpulan 

 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berkesadaran feminis 

meliputi berbagai komponen, yaitu guru yang berkesadaran kesetaran gender, 
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kurikulum, bahan ajar, dan proses belajar mengajar di kelas yang selalu 

berorientasi pada kesetaraan gender. Dengan pembelajaran yang berke-

sadaran feminis diharapkan siswa pada akhirnya juga memiliki kesadaran 

kesetaraan gender, yang akan bermanfaat dalam cara memahami realitas 

kehidupan di masyarakat dan masa depannya, termasuk dalam memilih studi 

lanjut dan kariernya di masa yang akan datang. 
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