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ABSTRAK 

 
Fenomena perempuan bekerja bukanlah  hal yang baru dalam masyarakat. 

Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja nampaknya 
masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Selain dikarenakan sektor 
publik tidak ramah keluarga, perdebatan yang muncul lebih disebabkan adanya  
anggapan  bahwa  keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah mencari 
nafkah dan isteri mengurusi pekerjaan rumah yang dimana dikarenakan adanya 
penafsiran teks agama yang sempit oleh beberapa ulama. Dengan demikian, untuk 
mengetahui seperti apa pandangan mahasiswa laki-laki berlatar belakang 
pesantren mengenai perempuan bekerja tentu saja harus memahami apa itu 
gender, sebagai awal dari permasalahan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Berger tentang konstruksi 
sosial. Secara keseluruhan, Penelitian ini berparadigma interpretatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Sedangkan karakteristik informan adalah mahasiswa laki-
laki yang berlatar belakang pesantren dengan lama studi minimal 3 tahun dan 
proses pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling kemudian 
pengumpulan data dibantu dengan pedoman wawancara, tape recorder dan MP3. 
Dan data yang didapat pada akhirnya dianalisis menggunakan transkip-transkip 

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pandangan mahasiswa laki-
laki berlatar belakang pesantren mengenai gender dan perempuan bekerja terbagi 
menjadi 2 yaitu: (1) Pandangan moderat, yaitu pandangan yang menyatakan 
bahwa gender itu menunjukkan keeksistensian posisi laki-laki dan perempuan dan 
suatu semangat perempuan mendapatkan kesempatan yang sama sedangkan 
perempuan bekerja adalah peran kedua yang dijalankan perempuan setelah peran 
utamanya dan perempuan yang sadar dengan kemampuannya. (2) Pandangan 
tradisionalis, yaitu mahasiswa laki-laki berlatar belakang Pesantren berpandangan 
bahwa gender itu pemisahan tugas dan pembedaan karakteristik antara laki-laki 
dan perempuan sedangkan perempuan bekerja adalah perilaku perempuan yang 
tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat dan upaya perempuan untuk 
membebaskan diri dari peran utamanya yaitu peran domestik 
 
Kata Kunci : Gender, perempuan bekerja, mahasiswa laki-laki berlatar belakang 
Pesantren 
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ABSTRAC 

 
The phenomena of carier women aren’t a newthing in the society, Although 

it isn’t, a new phenomena but the problem of them seen to go on discussion 
appears because of there is consideration that the ideal family is the carier 
husband out of house is to look at solary for them and the wife finish to home 
problem which there is the consideration of little religion text. So that to know 
how is the background of the Pesantren lecturers is about the carier woman should 
understand what is gender, as the beginner this experiment problem. 

This experiment uses the draft of Berger’s thinking about social 
construcsion. All of then, the experiment uses interpretative paradigma which uses 
the type of descriptive experiment. While the informan characteristic is the 
lecturers which have the Pesantren’s background with studying three years and the 
informan’s choosing is to do with the sampling purpose then collecting the data 
which help with the interview rules, Tape recorder and MP3. and data which I 
can, it is be able to analyse uses transcripts. 

The result from this experiment show that Pesantren lecturers background is 
gender and there are two carier woman is: 1. it is moderation conception, it states 
that gender shows the position exiscaction man and woman is the second leading 
is done after the first of it and they are conscious with his ability. 2. It is a 
tradisional conception, it states lecturers who have the background of pesantren is 
that gender separate of task and the different characteristic between man and 
woman, while the carier woman is women’s actitude isn’t suitable with value and 
norma in the society, so they effort to be free from the first leading is domestic 
leading. 
 
Keyword : Gender, the carier woman, lecturers who have a background of 

pesantren 
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dari interpretasi informan terhadap  agamanya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Fenomena kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat merupakan suatu  

reaksi yang keras dari sebagian perempuan di dunia untuk memperjuangkan 

kembali hak-haknya. Di Indonesia, reaksi tersebut mengalami puncaknya ketika 

pada masa R.A. Kartini memberontak budaya Jawa yang dimana lebih 

menguntungkan posisi laki-laki dan menempatkan perempuan hanya berada 

didalam rumah. Dari sinilah kemudian muncul istilah emansipasi wanita yang 

ditandai dengan tampilnya perempuan Indonesia di ruang publik. 

 Perempuan bekerja yang merupakan hasil dari perjuangan emansipasi 

wanita ini bukanlah suatu fenomena baru dalam era modern ini bahkan 

Perempuan tidak hanya bekerja disektor nonformal tapi juga ada yang di formal 

selain itu perempuan juga sudah memegang jabatan penting di pemerintahan hal 

ini membuktikan bahwa posisi perempuan bisa disejajarkan dengan laki-laki 

dalam pengertian bisa bersaing meraih kesempatan yang sama dengan laki-laki 

sehingga ini membuktikan perempuan di Indonesia tidak lagi mengabdikan 

seluruh waktunya hanya untuk mengurusi rumah tangga dan mengasuh anak.   

 Saat ini jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat.  Berdasarkan 

Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Angkatan Kerja Indonesia mencapai 113,74 

Juta  Orang, pada bulan Februari 2008 tercatat 111, 48 Juta sedangkan dari sisi 

gender, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja berjumlah yang dimana 
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pekerja perempuan bertambah 3,26 juta orang dan laki-laki hanya bertambah 1,21 

juta orang. Kenaikan pekerja perempuan terbesar terjadi di sektor perdagangan 

yaitu 1,51 juta orang dan sektor pertanian sebesar 740 ribu orang.  

 Adanya kecenderungan meningkatnya perempuan bekerja ini dikarenakan 

semakin terbukanya akses pendidikan untuk perempuan sehingga semakin banyak 

perempuan yang berpendidikan dan kemudian ingin mengaktualisasikan dirinya. 

Selain itu, dalam konteks Indonesia sebagai negara miskin, perempuan bekerja ini 

juga didorong untuk ikut mencukupi kebutuhan keluarga. Perempuan bekerja 

seperti di atas adalah perempuan yang melakukan kerja-kerja produktif yaitu kerja 

yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan 

dan pangan.  

 Perjuangan emansipasi wanita di Indonesia masih diwarnai dengan pro dan 

kontra dari masyarakat dan tokoh agama. Adapun realitasnya, perempuan masih 

dipandang sebelah mata dari waktu ke waktu perempuan, masih saja tidak 

mengalami perubahan dan terdiskriminasi. Di mata masyarakat, perempuan 

bekerja nampaknya masih akan menjadi perdebatan karena memang pada 

umumnya mereka memandang bahwa keluarga yang ideal itu adalah suami 

bekerja di luar untuk mencari nafkah dan pemimpin bagi keluarganya sementara  

isteri di rumah mengurus berbagai pekerjaan di rumah tangga dan menjalankan 

fungsi pengasuhan anak. Dalam budaya Jawa misalnya, perempuan dianggap 

sebagai “konco wingking” yang wilayah kerjanya adalah dapur, sumur dan kasur. 

Selain itu dalam kebijakan pemerintah, terlihat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 

pasal 31 ayat 3 yang menetapkan peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan 
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Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga., pasal 34 ayat 2 menyatakan kewajiban istri 

adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Sunarijati, 2005:2-3) 

 Sedangkan dari tokoh agama, ini suatu hal yang bertentangan dengan 

agama dalam hal ini Islam. Adanya penafsiran yang berbeda antara tokoh agama 

dengan aktivis perempuan ini menjadikan relasi gender dengan agama tidak bisa 

harmonis hingga sekarang. Sama halnya dengan budaya, dalam Islam juga 

diperkenalkan norma-norma tentang pembagian peran dalam rumah tangga. 

seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Windyastuti (2003) tentang 

wacana gender dikalangan Tokoh Agama bahwa perempuan tidak dibedakan 

dalam wilayah pembagian kerjanya dengan laki-laki. Hanya perbedaan yang 

terjadi dalam peranan mereka dalam rumah tangga yang dimana secara kodrati 

wanita harus menjadi seorang Ibu dan laki-laki adalah kepala rumah tangga  lebih 

lanjut lagi penelitian ini juga mengatakan bahwa perempuan tetap mempunyai 

kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami) dan perempuan bisa 

jadi pemimpin jika laki-laki tidak ada dirumah. 

 Komunitas masyarakat Islam seperti Pondok Pesantren yang pada 

akhirnya mendapat stereotype negatif yang ternyata ikut berusaha melanggengkan 

ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam artikel yang ditulis 

oleh Maria Ulfa, Pesantren yang notabene merupakan komunitas masyarakat 

religius yang ditandai dengan dominannya nilai institusi agama dalam kehidupan 

sehari-hari ternyata masih bias gender dalam melihat isu-isu gender, hal ini 

dikarenakan di pesantren, Kyai mempunyai otoritas tertinggi sebagai tokoh 
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masyarakat dan kyai mempunyai kelebihan dalam pemahaman terhadap masalah-

masalah agama dibandingkan dengan santrinya atau masyarakat pada umumnya.   

 Selain itu, di pesantren masih berlakunya kitab kuning sebagai pedoman 

pendidikan di pesantren dan tata nilai yang didasarkan pada sumber fiqih yang 

dimana peran perempuan itu ada di rumah tangga, ibu, istri, dan fiqih itu sendiri 

tidak menggambarkan peran publik peremspuan. Dari hasil studi yang dilakukan 

oleh Khaerul Uman Noer (2007) Adanya interpretasi dari kitab kuning yang 

menyatakan bahwa perempuan hanya sebagai second sex, perempuan memiliki 

harga separo dari laki-laki, perempuan adalah makhluk domestik inilah yang 

nantinya akan disosialisasikan pada santri-santri di pesantren yang dimana seperti 

inilah peran yang harus diterima oleh perempuan apabila sudah menikah yaitu 

peran domestik. 

 Hal ini membuktikan, bahwa masih terjadi domestikasi perempuan yang 

dimana walaupun perempuan itu bekerja, perempuan masih ditempatkan sebagai 

orang yang harus melakukan aktivitas rumah tangga, atau kerja-kerja reproduktif, 

artinya kerja-kerja “memproduksi manusia”, bukan sebatas kerja-kerja biologis 

perempuan seperti hamil, melahirkan, menyusui namun juga mencakup pula 

pengasuhan, perawatan sehari-hari manusia baik fisik maupun mental (Swara 

Rahima). Selain itu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, 

membersihkan rumah juga termasuk kerja-kerja reproduksi karena dilakukan 

untuk menopang kelanjutan proses produksi inilah yang dinamakan dengan peran 

ganda. 
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 Terkait dengan peran ganda, Secara umum bagi Rustiani (1996:60) yang 

dimaksud dengan peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran 

yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun 

peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah 

tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja (Dalam Jurnal 

Filsafat vol 1, Supartiningsih:2003). Konsep ini agaknya dapat menyelesaikan 

permasalahan pembakuan peran seperti yang selama ini dipahami sebagian 

masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dengan konsep peran ganda 

seperti ini, perempuan tidak lagi harus berada disektor domestik tetapi juga dapat 

merambah sektor publik. Tetapi dengan ini, justru beban perempuan menjadi 

bertambah karena harus mengurusi pekerjaan rumah dan bekerja, sehingga yang 

sering dikenal dengan istilah multi burden.  

 Suhubungan dengan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa apa yang 

sudah dialami oleh perempuan sampai saat ini masih dianggap sebagai kewajaran 

dalam masyarakat kita. Padahal beban ganda yang dialami oleh perempuan adalah 

salah satu bentuk kekerasan domestik sebagai dampak dari pembagian peran yang 

tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Adapun masalah lain yang juga 

harus diperjuangkan terkait dengan perempuan bekerja adalah upah buruh 

perempuan. Temuan seorang filosof bidang ekonomi, Joel Simon menyatakan jika 

para wanita di barat telah direkrut pemerintah untuk bekerja di pabrik-pabrik dan 

mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya, akan tetapi hal itu harus mereka 

bayar mahal seiring dengan rontoknya sendi-sendi rumah tangga mereka. Dengan 
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kata lain, secara tidak langsung budaya telah melakukan legitimasi dengan agama 

untuk mempertahankan kekuasaannya terhadap perempuan.  

 Oleh karena itu, agar agenda kesetaraan gender ini bisa terpenuhi 

setidaknya bisa meminimaliskan masalah perempuan yang ada, maka perlu 

adanya kerja sama dari semua pihak termasuk dari lembaga keagamaan seperti 

Pesantren. Berkaitan dengan hal tersebut, pandangan mahasiswa laki-laki berlatar 

belakang Pesantren menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena dari pandangan 

ini akan muncul keanekaragaman tentang pemahaman gender dan perempuan 

bekerja. 

 Beberapa studi tentang gender dan Pesantren sudah banyak dilakukan, 

salah satunya yang dilakukan oleh Khaerul Umam Noer pada tahun 2007 yang 

memfokuskan pada pandangan santri laki-laki dan perempuan terhadap isu gender 

dalam kitap kuning yang dimana kesimpulan dari studi ini mengatakan bahwa 

pandangan santri laki-laki dan perempuan  dapat begitu berbeda terutama dalam 

masalah perkawinan. Secara umum, santri laki-laki lebih konversatif dan 

skriptualis sedangkan santri perempuan lebih moderat dan kontekstual hal ini 

dikarenakan santri perempuan memiliki intensitas yang lebih tinggi terhadap 

masalah-masalah gender dimana persoalan gender lebih sering di eksplorasi 

daripada santri laki-laki dan santri perempuan memiliki akses yang lebih luas atas 

kitap kuning daripada laki-laki. 

Berdasarkan dari studi tersebut, pada akhirnya peneliti tertarik untuk 

membahas  isu gender seperti perempuan bekerja yang masih menjadi pro dan 
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kontra di masayarakat. Selain itu yang membuat studi ini jadi lebih berbeda yaitu 

studi ini berusaha menggambarkan bagaimana pandangan mahasiswa laki-laki 

yang berlatar belakang Pesantren yang dimana sudah tidak terikat lagi oleh aturan 

Pesantren dan tentu saja mahasiswa laki-laki  berlatar belakang pesantren ini 

merupakan agen utama yang mentransformasikan  ilmu agama dan perubahan di 

dalam masyarakat. 

I.2. Fokus Permasalahan 

 Pengetahuan itu tidak muncul dengan sendirinya di dalam pikiran 

sesorang. Semenjak isu gender bermunculan di masyarakat, banyak mengalami 

kontroversi di berbagai kalangan terutama dari para ulama Islam. Mereka 

menyakini gender itu merupakan konsep barat yang tidak sesuai dengan agama 

(Islam). Kondisi seperti ini telah mendorong pada pemahaman agama yang 

konversatif sehingga membuat dirinya yang paling benar dan fenomena tersebut 

terjadi di sebagian komunitas pesantren yang dimana pesantren itu juga identik 

dengan kuasa laki-laki yang notabene pemikirannya masih bias gender. 

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti ingin menggambarkan: 

1. Bagaimana pemahaman gender dikalangan mahasiswa laki-laki berlatar 

belakang pesantren? 

2. Bagaimana pandangan mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren tentang  

perempuan bekerja? 
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I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Gender di kalangan mahasiswa  

laki-laki berlatar belakang pesantren. 

2. Untuk memeberikan gambaran seperti apa mahasiswa laki-laki berlatar 

belakang pesantren itu memandang realitas perempuan bekerja 

I.4. Manfaat Penelitian 

1.  Mengoptimalkan teori dengan realitas masyarakat.  

2. Memberikan Gambaran tentang seperti apa pandangan mahasiswa laki-laki 

yang berlatar belakang pesantren terhadap pemahaman gender dan perempuan 

bekerja. 

3. Memberikan suatu  pengetahuan dalam kajian sosiologi gender yang kaitannya 

dengan isu gender dan agama dan mencari solusi terhadap permasalahan 

tersebut. 

I.5. Kerangka Pemikiran 

I.5.1. Konstruksi Sosial  Gender dan Perempuan bekerja 

 Dunia kehidupan sehari-hari merupakan satu dunia yang berasal dari 

pikiran-pikiran  dan tindakan-tindakan mereka dan dipelihara sebagai yang ”yang 

nyata” oleh pikiran dan tindakan itu. Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari didapat melalui obyektivasi yang dimana dari proses-proses subyektif 

dengan dunia akal sehat intersubyektif itu dibentuk (Berger, 1990:29). Di dalam 

kehidupan sehari-hari terdapat keanekaragaman kenyataan yang dimana terdapat 
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satu kenyataan yang menampilkan diri sebagai kenyataan par excellence. 

Kenyataan hidup sehari-hari itu selanjutnya menghadirkan diri sebagai suatu 

dunia intersubyektif, suatu dunia yang dihuni bersama-sama dengan orang-orang 

lain. Kenyataan hidup sehari-hari diterima begitu saja sebagai suatu kenyataan 

yang jarang dipermasalahkan oleh individu. 

 Bagi Berger, kenyataan hidup  sehari-hari suatu kenyataan yang tertib dan 

tertata yang dimana sudah tersusun sejak semula dalam pola-pola yang 

nampaknya tidak tergantung pada pemahaman Berger mengenainya dan 

menguasai pemahaman itu. Kenyataan hidup sehari-hari sebenarnya sudah di 

obyektifikasi, artinya sudah dibentuk oleh suatu tatanan obyek-obyek yang sudah 

diberi nama sebagai obyek-obyek sejak sebelum individu hadir.  

 Kenyataan hidup sehari-hari itu selanjutnya menghadirkan diri kepada 

individu sebagai suatu dunia intersubyektif yang dimana suatu dunia yang 

individu huni bersama-sama dengan orang-orang lain. Intersubyektivitas ini 

membedakan dengan tajam kehidupan sehari-hari dari kenyataan-kenyataan yang 

individu sadari. Kemudian, kenyataan sehari-hari itu di terima begitu saja sebagai 

suatu kenyataan yang dimana tidak memerlukan verifikasi tambahan selain 

kehadirannya yang sederhana. Mahasiswa laki-laki yang berlatar belakang 

pesantren ini tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang agamanya dan 

perilaku yang sesuai dengan agamanya yang dimana didapat pada dunia 

Pesantrennya. Segala sesuatu ataupun perilaku yang menyangkut agama itu sudah 

merupakan satu aspek rutin yang tidak problematik lagi dalam kehidupan 

mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren sehari-hari. Tetapi pada suatu 
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hari, ketika mahasiswa laki-laki ini keluar dari dunia pesantren dan berhadapan 

dengan perilaku yang berbeda, maka saat itulah mahasiswa laki-laki berlatar 

belakang pesantren itu memasuki dunia problematik. 

1.5.1.1 Masyarakat Sebagai Kenyataan Obyektif  

 Dunia manusia berbeda dengan dunia binatang. Demi kelangsungan 

hidupnya, hubungan manusia dengan lingkungannya harus bercirikan keterbukaan 

dunia apabila manusia itu menginginkan keeksistensi dirinya dengan melakukan 

suatu penciptaan yaitu tatanan sosial.  

 Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan pelembagaan di 

dalamnya yang dimana diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang. 

Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Manusia menurut 

pengetahuan empiris adalah  tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan 

dirinya terus menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Adapun fakta 

antropologis yang mendasar ini sangat mungkin berakar dalam lembaga biologis 

manusia. Manusia menempati kedudukan yang khas dalam dunianya. Kekhususan 

organisme manusia itu berakar dalam perkembangan ontogenetisnya yang dimana 

dalam hal manusia terjadi dalam tahun pertama setelah kelahirannya. 

Demikianlah, proses biologis ”menjadi manusia” terjadi ketika bayi manusia 

berada dalam interaksi dengan suatu lingkungan ekstra-organismik yang 

merupakan dunia dunia fisis dan dunia manusia dari si bayi itu. Maka terdapat 

suatu dasar biologis bagi proses ”menjadi manusia” dalam arti perkembangan 

kepribadian dan perolehan budaya. (Berger, 1991: 5-6).  
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 Keadaan organisme manusia yang ”belum selesai” pada saat dilahirkan  itu 

erat kaitannya dengan sifat yang relatif tidak terspesialisasi dari struktur 

instinktualnya dan tidak diarahkan pada suatu lingkungan yang khas spesiesnya . 

dunia manusia merupakan dunia yang tidak terprogram dengan sempurna oleh 

konstruksi manusia sendiri dengan kata lain, dunia manusia adalah suatu dunia 

yang mesti dibentuk oleh aktivitas manusia sendiri. Manusia harus membentuk 

dunianya sendiri, karena itu aktivitas membangun dunia manusia bukanlah suatu 

fenomena yang non biologis tetapi merupakan konsekuensi langsung dari 

konstruksi biologis manusia. 

 Dengan demikian kondisi organisme manusia di dunia dicirikan oleh 

ketidakstabilan bawaan. Manusia tidak memiliki hubungan yang sudah terbentuk 

dengan dunia. Ia harus selalu membentuk hubungannya dengan dunianya dan 

terus mencoba memahami dirinya sendiri dengan cara mengekspresikan diri 

dalam aktivitas. Eksistensi manusia adalah suatu ”tindak penyeimbangan” terus 

menerus antara manusia dan dirinya, manusia dan dunianya. Dalam proses inilah 

manusia membangun dunianya dan hanya dalam suatu dunia yang dihasilkan oleh 

dirinya sendirilah, manusia bisa menempatkan diri serta merealisasikan 

kehidupannya. (Berger, 1991:7) 

  Menurut Irwan Abdullah, Obyektivasi adalah suatu proses menjadikan 

tatanan kehidupan yang dibangun oleh manusia sebagai suatu realitas yang 

terpisah dengan subyektivitasnya hal ini, terjadi proses ketika dunia intersubyektif 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. (Humaniora, 2003: vol xv 

No 3). Dalam hal ini langkah awal dari pelembagaan adalah proses pembiasaan 
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yang dimana tiap tindakan yang sering diulangi tersebut pada akhirnya akan 

menjadi suatu pola yang dipahami. Adapun pelembagaan terjadi apabila ada suatu 

tipifikasi yang timbal-balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi 

berbagai tipe pelaku, hanya saja yang harus ditekankan disini adalah sifat timbal 

balik (resiprositas) dari tipifikasi-tipifikasi kelembagaan dan tipikalitas tidak 

hanya tindakan-tindakan, melainkan juga dari pelaku-pelakunya dalam lembaga-

lembaga.  

 Tipifikasi tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan membentuk 

lembaga-lembaga yang merupakan milik bersama dan lembaga-lembaga ini 

mengendalikan dan mengatur perilaku individu. Maka, dunia kelembagaan 

dialami sebagai suatu kenyataan yang obyektif yang mempunyai sejarah yang 

mendahului kalahiran individu dan tidak bisa dimasuki oleh ingatan biografisnya. 

Penting untuk diingat bahwa bagaimanapun juga obyektivitas dunia kelembagaan 

adalah obyektivitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. 

 Dengan mendasarkan pada eksternalisasi dan obyektivasi bahwa awal 

kehidupan manusia, ketika itu manusia masih mencari penghidupan dengan 

berburu yang dimana suami pergi berburu sedangkan perempuan di rumah 

menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk selanjutnya dikonsumsi 

keluarga. Hal ini sebenarnya, memperlihatkan perempuan sudah bekerja walaupun 

pekerjaannya hanya di domestik saja sehingga banyak orang beranggapan bahwa 

wanita sudah sewajarnya hidup di lingkungan rumah tangga. Tugas ini adalah 

tugas yang diberikan alam kepada mereka seperti melahirkan, membesarkan anak, 

serta memasak dan memberi perhatian kepada suaminya sedangkan laki-laki pergi 
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keluar rumah untuk mencari makanan (Budiman, 1981:1). Pengalaman awal laki-

laki yang berbeda dengan perempuan yang juga merupakan makanan sehari-hari 

ini dan karena adanya seleksi alam  inilah yang melahirkan konsep gender yaitu 

pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin yang dimana  nilai-nilai 

sosial ini dianggap benar secara umum dan tidak bisa ditolak oleh individu 

 Dalam hal ini, lembaga-lembaga diwujudkan dalam pengalaman individu 

melalui peranan. Peranan yang diobyektifikasi melalui bahasa, merupakan ramuan 

yang esensial dari dunia yang tersedia secara obyektif dari tiap masyarakat. 

Peranan merepresentasikan tatanan kelembagaan. Namun demikian, pelembagaan 

bukanlah suatu proses yang tidak bisa dibalikkan, walaupun dalam kenyataannya 

lembaga-lembaga itu sudah terbentuk dan mempunyai kecenderungan untuk 

bertahan terus, karena berbagai sebab historis, lingkup tindakan-tindakan yang 

sudah dilembagakan mungkin saja terjadi pembongkaran lembaga 

(deinstitutionalization) bisa terjadi dalam bidang-bidang tertentu kehidupan sosial 

(Berger, 1990:116), dalam hal ini dapat dicontohkan suatu fenomena perempuan 

bekerja yang merupakan perubahan yang dulunya hanya laki-laki yang bekerja di 

publik tapi sekarang perempuan juga berperan. 

 Pada waktu yang bersamaan, dunia kelembagaan itu memerlukan 

legitimasi. Legitimasi merupakan obyektifasi tingkat kedua. Legitimasi dalam 

bentuk awal muncul begitu terjadi pengalihan suatu sistem obyektifikasi linguistik 

mengenai pengalaman manusia. Universum-universum simbolis merupakan 

tingkat legitimasi keempat dalam hal ini adalah agama. Agama menurut Berger 

adalah sumber legitimasi yang paling efektif. Bahkan, keefektifan agama ini 
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digambarkan oleg Berger dengan kerelaan pemeluknya untuk menghadapi situasi-

situasi yang marginal. Dalam situasi demikian legitimasi religius seringkali 

menyeruak ke permukaan, seperti dalam kondisi krisis maupun perang. 

 Secara historis, arti penting agama dalam proses legitimasi bisa dijelaskan 

dalam hubungannya dengan kemampuan agama yang unnik untuk menempatkan 

fenomena manusia ke dalam kerangka pemikiran kosmis. Dengan demikian dalam 

konstruksi realitas secara sosial agama dapat dikatakan melayani dua tujuan 

penting yaitu menyediakan makna dari realitas dan mengesahkan realitas tersebut. 

(Poloma, 2003:309). Mengikuti konstruksi sosial Berger, realitas sosial Gender 

dan Perempuan bekerja menjadi teperlihara dengan terbahasakan dalam Al-Quran, 

hadits dan kitab-kitab klasik yang terpelihara hingga kini. Agama (Islam) berhasil 

melegitimasi realitas sosial Gender dan Perempuan bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 Di sisi lain, manusia tidak menerima begitu saja legitimasi. Bahkan, pada 

situasi tertentu universum simbolik yang lama tidak lagi dipercaya dan kemudian 

ditinggalkan hal ini didasarkan  bahwa setiap individu mempunyai pengalaman 

pribadi masing-masing yang dimana inilah yang akan mempengaruhi pola pikir 

dan perilaku individu untuk memebentuk sebuah realitas dalam dirinya 

selanjutnya.   

1.5.1.2 Masyarakat sebagai kenyataan subyektif 

 Eksternalisasi dan Obyektivasi merupakan momen-momen dalam suatu 

proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Momen ketiga dalam proses ini, 
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yaitu internalisasi. Internalisasi adalah pemahaman atau penafsiran yang langsung 

dari status peristiwa obyektif sebagai pengungkapan status makna (Berger, 1990: 

186). Pemahaman ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara 

otonom oleh individu-individu yang terisolasi, melainkan dimulai dengan individu 

“mengambil ahli” dunia dimana sudah ada orang lain. Sesungguhnya, 

“pengambilalihan” itu sendiri sampai pada tingkat tertentu merupakan satu proses 

awal bagi setiap organisme manusiawi  dan setalah “diambil ahli”, dunia itu bisa 

dimodifikasikan secara kreatif  atau bisa diciptakan kembali.  

 Baru setelah mencapai taraf internalisasi ini, individu menjadi anggota 

masyarakat. Proses ontogenetik untuk mencapai taraf itu adalah sosialisasi yang 

didefinisikan sebagai pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke 

dalam dunia obyektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya. Sosialisasi 

primer adalah sosialisasi yang pertama dialami individu dalam masa kanak-kanak 

sedangkan sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang mengimbas 

individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia 

obyektif masyarakatnya dan struktur dasar dari semua sosialisasi sekunder harus 

mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.  

 Keberhasilan sosialisasi tergantung pada adanya simetri antara dunia 

obyektif masyarakat dengan dunia subyektif individu. Sosialisasi yang berhasil 

akan memberikan suatu simetri obyektif atau subyektif tingkat tinggi, sementara 

kegagalan sosialisasi mengarah kepada berbagai tingkat asimetri. Jika sosialisasi 

itu tidak berhasil menginternalisasi suatu makna yang penting dari suatu 
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masyarakat tertentu, maka masyarakat tersebut menjadi sulit untuk dipelihara 

sebagai suatu usaha yang layak. 

 Aktivitas pembangunan dunia manusia itu selalu merupakan suatu usaha 

kolektif. Begitu pula pemilikan internal manusia atas suatu dunia harus juga 

dalam suatu kolektivitas. Internalisasi suatu dunia itu tergantung pada masyarakat 

dengan cara yang sama, hal ini berarti bisa dikatakan, bahwa manusia tidak 

mampu memahami pengalamannya dalam suatu cara yang bisa dimengerti dan 

berarti kecuali melalui proses sosial. Proses-proses yang menginternalisasi dunia 

yang terobyektivasi secara sosial adalah proses-proses yang juga 

menginternalisasi identitas-identitas yang ditetapkan secara sosial. Individu itu di 

sosialisasi menjadi pribadi dan menempati dunia yang ditetapkan. Identitas 

subyektif dan realitas subyektif dihasilkan dalam dialektik yang sama antara 

individu dengan orang-orang lain yang signifikan baginya, yang bertanggung 

jawab bagi sosilaisasinya dan perlu ditambahkan, bahwa individu memperoleh 

dunia dalam dialog dengan orang-,orang lain dan lebih dari itu baik identitas 

maupun dunia tetap nyata bagi dirinya selama individu mampu melakukan dialog 

itu. (Berger, 1991:19-21) 

 Hal yang terakhir itu adalah penting, karena mengisyaratkan bahwa 

sosialisasi tidak pernah selesai sepenuhnya dan karena isi yang diinternalisasi 

menghadapi ancaman yang terus menerus ke arah kenyataan subyektifnya, maka 

tiap masyarakat yang ingin hidup terus harus mengembangkan prosedur-prosedur 

pemeliharaan kenyataan untuk menjamin adanya suatu ukuran simetris antara 

kenyataan obyektif dan kenyataan subyektif dengan cara melalui dialog dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Gender dan Perempuan Bekerja 
 

 

 I-17 

orang-orang lain yang signifikan, misalnya para orang tua, guru atau kelompok 

sebaya. 

I.6. Metode dan Prosedur Penelitian 

I.6.1. Paradigma Penelitian 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretatif. 

Paradigma ini melihat bahwa kenyataan sosial itu berdasarkan pada interaksi 

sosial dan pengkonstruksian pemaknaan sistem. Orang mempunyai pengalaman 

perasaan dari kenyataan dan rasa subyektif dari kenyataan ini penting untuk 

mengetahui kehidupan sosial perilaku manusia luar yang merupakan tidak 

langsung dan sering kali menjadi indikator dari kenyataan sosial. 

I.6.2. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang bertujuan 

mendiskripsikan secara mendalam tentang pemahaman gender dikalangan 

mahasiswa laki-laki yang berlatar belakang pesantren yang dimana dalam 

penelitian ini lebih jauh ingin mengetahui pandangan mahasiswa laki-laki tentang 

fenomena perempuan bekerja. Penelitian yang bersifat kualitatif ini merupakan 

studi yang dilakukan pada Mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren 

dikarenakan mereka adalah yang nantinya akan menjadi pemimpin di dalam 

masyarakat dengan ilmu agama yang mereka miliki. 
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I.6.3. Konsep Penelitian 

1. Gender 

Menurut Oakley (1972) dalam sex, gender and Society berarti perbedaan yang 

bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan 

jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen 

berbeda sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (behavioral differences) 

antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial, yakni 

perbedaan yang bukan kodrat atau ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh 

manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang 

panjang. 

2. Relasi Gender  

Suatu jaringan pemahaman dan pendapat atau pemikiran tentang subordinasi 

sosial dan perempuan dan praktek-praktek budaya yang mempertahankan 

cara-cara yang menentukan pilihan obyek seksual, pembagian kerja secara 

seksual, pembentukan karakter dan motif sejauh hal tersebut di organisir 

sebagai feminitas dan maskulinitas. 

3. Perempuan bekerja 

 Perempuan yang menjalankan sebuah aktivitas di luar rumah dalam waktu 

yang rutin untuk mengaktualisasikan ilmunya dan mendapatkan gaji dari hasil 

pekerjaannya. 
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4. Pesantren  

Suatu sekolah atau pondok yang khusus untuk mempelajari dan memperdalam 

ilmu agama. 

5. Mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren 

Mahasiswa laki-laki yang pernah belajar dan tinggal di asrama pesantren 

dalam rentang waktu tertentu untuk mendalami ilmu agama yang kemudian 

setelah lulus melanjutkan ke sekolah umum (perguruan tinggi) 

I.6.4. Sasaran Penelitian 

 Sebagai fokus penelitian dari penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki. 

Alasan peneliti yaitu selama ini dalam penelitian gender selalu perempuan yang 

menjadi subyeknya sehingga perlu adanya mengetahui pandangan dari mahasiswa 

laki-laki yang berlatar belakang pesantren khususnya dalam permasalahan 

perempuan bekerja. Peneliti menentukan beberapa subyek yang berbeda karakter 

setting sosialnya yaitu:  

1. Mahasiswa Laki-laki yang sudah menyelesaikan studinya di pesantren 

maksimal pendidikan 3 tahun dimulai dari SMP dengan asumsi informan 

sudah menguasai ilmu agama yang dipelajari. 

2. Latar belakang Pondok Pesantren informan. Dalam hal ini adalah Pondok 

Pesantren modern dikarenakan pada era modern ini, banyak sekali Pondok 

Pesantren bermunculan dengan menggunakan kata modern. 
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I.6.5. Informan 

 Informan akan dipilih berdasarkan  karekeristik  yang ditetapkan oleh 

peneliti . Informan penelitian ini meliputi : 

1. Informan kunci (key informan), yaitu seorang pemimpin dari pesantren yang 

mengerti tentang permasalahan isu gender dan agama. Dalam penelitian ini 

yang menjadi informan kunci adalah Kyai N, Beliau seorang pimpinan dari 

salah satu Pondok Pesantren modern di Krian.  

2. Informan utama. Yang dimana mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial seperti R, F, SH, FA. 

3. Informan tambahan, yaitu A dan N yang dimana mereka tidak terlibat 

langsung dalam interaksi sosial yang diteliti dan merupakan informan 

perempuan yang berlatar belakang pesantren. 

I.6.6. Teknik koleksi Data 

 Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam 

terhadap informan yang menjadi subyek penelitian yang dimana informan bisa 

memberikan informasi dengan sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi oleh peneliti. 

Adapun, dalam proses wawancara peneliti dibantu dengan pedoman wawancara, 

selama proses wawancara, tape recorder dan MP3. Berikut ini nama-nama 

informan yang berhasil peneliti wawancarai: 

 Wawancara pertama dimulai dari R yang dimana R ini merupakan alumni 

santri dari Pondok Pesantren modern Gontor dan belajar disana selama 6 tahun 

dan sekarang R melanjutkan studinya di Universitas Airlangga. Alasan peneliti 
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memilih ini dikarenakan R merupakan alumni Gontor yang dimana di masyarakat, 

Gontor mempunyai image yang baik dan dipercaya mempunyai pemikiran yang 

modern juga selain itu dalam kesehari-hariannya penampilan R juga biasa-

biasanya saja dan tidak mencerminkan alumni Pondok Pesantren. wawancara 

dilakukan oleh peneliti tanggal 22 April 2009 di depan Papan Merah Demokrasi 

(PMD) FISIP pada jam 13.30 WIB dan pada tanggal 28 Mei 2009 di setting yang 

sama pada jam 13.15 WIB. 

 Informan kedua yang berhasil peneliti wawancarai yaitu F, F ini oleh 

peneliti di wawancarai pada tanggal 22 April 2009 jam 09.00 WIB di galeri 

Administrasi Negara FISIP yang kemudian dilakukan wawancara lagi pada 

tanggal 18 Mei 2009, jam 18.30 WIB di galeri HI. Informan ini juga alumni dari 

Pondok Pesantren Modern Gontor yang lama studinya 4 tahun dan juga teman 

dari R. Yang menarik dari R ini adalah menurut informasi dari teman-teman 

dekatnya  bahwa R ini antara perilaku dengan ucapannya berbeda dalam 

pengertian dalam berperilaku sama dengan teman-temannya yang bukan dari 

Gontor tapi ketika berbicara, R ini menunjukkan keilmuwannya di bidang agama 

selain itu perbedaan antara R dan F ini terletak pada latar belakang keluarga yang 

dimana F ini berasal dari keluarga agamis sedangkan R tidak dan F tidak 

mempunyai pengalaman berorganisasi seperti R sehingga ini yang membuat 

pemikiran mereka sedikit berbeda. 

 SH dalam hal ini merupakan informan ketiga yang peniliti wawancarai 

pada tanggal 28 April 2009 di Masjid Asyifa Karang Menjangan jam 16.00 WIB. 

Informan yang menempuh studi di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki selama 
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3 tahun ini berbeda dengan dua informan sebelumnya. Secara fisik, SH ini lebih 

mencerminkan seorang alumni Pondok Pesantren yang dimana semua perilakunya 

berdasarkan syariat agama dan SH juga merupakan partisipan dari organisasi 

KAMMI sehingga ketika di wawancarai, SH ini menyampaikan pendapatnya 

dengan sangat halus dan juga sesuai dengan teks suci. 

 Informan terakhir yang bernama FA ini peneliti dapatkan dari rekomendasi 

SH dikarenakan FA adalah Presiden BEM KM Unair periode 2009-2010 yang 

sudah terbiasa memberikan pendapat ke publik dan pengalamannya lebih banyak 

terkait dengan masalah-masalah sosial.  Akhirnya peneliti mengatur wawancara 

dengan FA dan disepakati pada tanggal 30 April 2009 di Sekretariat BEM KM 

Unair sekitar pukul 13.30 WIB. Setetlah dilakukan wawancara yang pertama, 

peneliti sangat tertarik dengan semua jawaban yang diberikannya, hal ini 

dikarenakan latar belakang informan yang lulus 6 tahun dari Pondok Pesantren 

Al-Amien Prenduan secara umum pemikirannya tidak dipengaruhi budaya madura 

yang biasanya terkenal dengan patriarkhinya yang sangat kuat. 

 Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan informan tambahan hal 

ini memperkaya data yang diperoleh, yaitu A dan N. Informan yang berhasil 

peneliti wawancarai adalah A yang dimana informan ini belajar di Pondok 

Pesantren selama 7 tahun dengan Pondok Pesantren yang berbeda. Yang pertama 

di Al-Mukmin Ngruki selama 2 tahun dan 5 tahun di Al-Ishlah Sendang Agung, 

Paciran. Setiap berdiskusi yang berkaitan dengan isu gender, informan selalu 

memberikan pendapatnya yang di dasarkan pada agama sehingga peneliti tertarik 
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untuk mewancarai A lebih lanjut lagi. Wawancara dilakukan di tempat kos 

informan pada pukul 20.40 WIB, tanggal 5 Mei 2009.   

 Informan kedua yaitu N yang juga satu prodi dan teman dekat A. Yang 

menarik dari dua informan ini sebenarnya sudut pandang mereka dalam 

menanggapi isu gender. N dalam menggapi isu gender lebih terbuka daripada A 

padahal dari latar belakag pesantren, justru A Pondoknya lebih modern dari pada 

N. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan wawancara terhadap N. 

Peneliti melakukan wawancara pertama pada tanggal 14 Mei 2009 di 

Perpustakaan Kampus B Unair, pukul 12.00 WIB. Informan yang bernama N ini 

merupakan alumni santriwati dari pondok SPMAA (Sumber Pendidikan Mental 

Agama  Allah) Lamongan yang masa studinya hanya 6 tahun saja. 

 Informan yang terakhir ini yang juga merupakan informan kunci berasal 

dari Kyai N. Kyai N ini merupakan pimpinan dari salah satu Pondok Pesantren 

modern di Krian yang Wawancaranya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2009 pada 

jam 09.40 WIB. Informasi mengenai Kyai ini merupakan rekomendasi dari dosen 

IAIN setelah peneliti menceritakan tentang tema penelitian dan kriteria yang 

penelti tentukan setelah melihat data yang berhasil peneliti dapatkan dari informan 

sebelumnya. 

 Selain dengan wawancara, peneliti juga menggunakan studi literatur untuk 

mendapatkan informasi yang bersifat teoritis maupun empiris sebagaimana kata 

Berger yang dimana mengatakan bahwa posisi pikiran manusia itu tidak muncul 

dari ruang hampa.  
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I.6.7. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, data yang berhasil diperoleh akan di analisa dengan 

cara kualitatif. Ada dua proses dalam menganalisa penelitian ini. Pertama, dengan 

menggunakan data primer yaitu hasil wawancara yang selanjutnya akan ditranskip 

ke dalam bentuk tulisan, kemudian diinterpretasi dan diklasifikasi berdasarkan 

tema-tema tertentu. Sedangkan data sekunder yang berasal dari studi literatur yang 

nantinya akan dipilah dan diklasifikasikan sesuai fokus penelitian ini. 
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BAB II 

DUNIA MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATAR BELAKANG 

PESANTREN 

Bab ini akan menggambarkan setting sosial Mahasiswa Laki-laki Berlatar 

Belakang Pesantren. Ada beberapa bagian yang akan peneliti gambarkan, pertama 

dunia Pesantren informan yang dimana merupakan dunia awal mahasiswa laki-

laki Berlatar belakang Pesantren. Kedua, relasi antara mahasiswa kaki-laki 

berlatar belakang Pesantren dengan realitas gender (dunia sosial). 

Dunia Pesantren dibentuk oleh lima unsur, yaitu: Pertama, Kyai. Di 

Pondok Pesantren, kyai adalah central figure yang dimana kyai adalah tokoh 

pusat yang menjadi panutan bagi seluruh santri dan masyarakat simpatisannya. 

Pada diri Kyailah banyak bergantung tumbuh dan berkembangnya atau maju dan 

mundurnya Pondok Pesantren. Kedua, Santri. Santri adalah orang yang 

mempelajari agama Islam. Santri ini dibagi dua, yaitu: Santri Mukim dan santri 

II.1 Mahasiswa Laki-laki Berlatar belakang Pesantren dan Dunia Pesantren 

Secara historis, Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

dikembangkan secara indigenous oleh masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya 

Pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar 

sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang 

tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, 

tidak akan mempengaruhi pola yang unik (khas) dan telah mengakar serta hidup 

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. 
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Kalong. Ketiga, Masjid. Masjid adalah unsur terpenting dari Pondok Pesantren 

karena tanpa masjid Pesantren itu tidak memiliki ruh atau inti keakhiratan dan 

biasanya masjid inilah interaksi antara masyarakat Pondok dengan masyarakat 

umum bisa terjaga dengan baik. Keempat, Asrama yang sebagai tempat 

penginapan bagi santri yang berasal dari luar kota dan yang terakhir adalah Sistem 

pendidikan dan pengajaran karena sistem inilah unsur utama dalam eksistensi 

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan. 

Dunia Pesantren dalam perkembangan dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu Pesantren tradisional dan Pesantren modern. Sistem pendidikan Pesantren 

tradisional sering disebut sistem salafi. Yaitu sistem yang tetap mempertahankan 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di Pesantren sehingga 

menyebabkan adanya pembatasan dalam mengakses suatu ilmu, yaitu antara ilmu 

umum dan ilmu agama, dimana bagi yang lulusan dari sekolah umum tidak tahu 

akan ilmu agama dan yang sekolah di pesanten kurang tahu tentang ilmu umum 

sehingga, Muncullah Pondok Pesantren modern yang tentunya dengan 

modernisasi pendidikan yaitu, mengintegrasikan secara penuh sistem tradisional 

dan sistem sekolah formal (seperti madrasah).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, Pondok 

Pesantren modern Gontor termasuk bentuk Pesantren tipe B yang dimana 

sistem pengajarannya secara klasikal ( m a d r a s a h ) ,  karena Pondok yang 

dibangun pada tanggal 10 April 1926 ini dengan pemimpin saat itu Trimurti, 

Pondok ini sudah menerapkan format baru dalam pembelajarannya yaitu dengan 

mempertahankan sebagian tradisi Pesantren salaf dan mengubah metode 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Gender dan Perempuan Bekerja 
 

 II-3 

pengajaran Pesantren yang menggunakan sistem wetonan (massal) dan sorogan 

(individu). Selain itu ciri-ciri yang sama juga ditunjukkan oleh Pondok Pesantren 

Islam Al-Mukmin Ngruki  yang dimana sistem pendidikan dan pengajaran yang 

dikembangkan di Pesantren ini adalah perpaduan antara sistem Pesantren 

tradisional dengan pendidikan modern.  

Begitu juga dengan Pondok Al-Amien Prenduan. Hanya saja, Pondok ini 

cenderung pada bentuk Pondok Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan 

pengajian kitab namun lebih mengarah pada upaya pengembangan tarekat atau 

sufisme sehingga apabila digolongkan lebih lanjut, Pesantren ini oleh Departemen 

Agama dimasukkan pada pengelompokkan kombinasi dari yang sebelumnya 

berdasarkan adanya tambahan latihan keterampilan atau kegiatan pada para santri 

pada bidang-bidang tertentu dalam upaya penguasaan keterampilan individu atau 

kelompok. Sedangkan Pondok Pesantren Gontor dan Pondok Pesantren Ngruki 

lebih mengarah pada Pondok Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan 

pemberdayaan potensi umat.walaupun sebenarnya Pondok Al-Amien Prenduan 

juga termasuk dalam kelompok ini. 

Interaksi antara Pesantren dan masyarakat sekitar pun terbangun dalam 

keharmonisan dan keserasian, dimana secara tradisi Pondok Pesantren ini 

mempunyai visi yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam hal ini 

Pesantren berfungsi sebagai lembaga sosial yang didirikan sebagai suatu bentuk 

penyadaran terhadap masyarakat akan prinsip-prinsip Islam dan sebagai bentuk 

perlawanan terhadap perilaku masyarakat yang meresahkan lingkungan sekitar 
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seperti 5M yaitu mencuri (maling), judi (main), minuman keras (madat), mabuk 

mabukan (mabok), dan main perempuan (madon).  

Selain itu, Pesantren juga menjalankan fungsinya Sebagai lembaga 

penyiaran agama, masjid Pesantren juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu 

sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Masjid 

Pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majelis taklim (pengajian), 

diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya, oleh masyarakat umum.(Nurhyati, 

2006), misalnya saja Pondok Pesantren SPMAA (Sumber Pendidikan Mental 

Agama  Allah) Lamongan. Secara singkat Pondok Pesantren ini sangat terbuka 

secara lingkungan, dalam pengertian masyarakat disekitar Pondok tersebut bisa 

mengakses apa yang ada di Pesantren seperti mengakses masjid dan sebagainya. 

II.2 Mahasiswa Laki-laki Berlatar belakang Pesantren dan Realitas Gender 

 Ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat Pesantren dianggap 

sebagai suatu kebenaran agama yang tidak bisa dibantah lagi, hal ini dikarenakan 

adanya dominasi laki-laki di Pesantren yang tidak hanya menjadi budaya perilaku 

tapi juga adanya kepentingan dari para ulama untuk mempertahankan dan 

melanggengkan kekuasaannya semata dengan melegitimasi teks-teks agama yang 

oleh Peter Berger disebut sebagai world maintainning force yaitu sebagai 

penghambat perubahan. 

 Berkaitan dengan gender, mahasiswa laki-laki berlatar belakang Pesantren 

ini mempunyai peran yang besar dalam membangun kesadaran berwawasan 
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gender pada masyarakat. Oleh karena itu, ada dua pilar yang harus diperhatikan 

dalam menganalisis gender di Pesantren:  

II.2.1 Peran Kyai 

 Di dalam Pondok Pesantren Modern, Peran kyai sudah tidak nampak lagi 

pada Pesantren hal ini dikarenakan Pondok Pesantren terlalu besar dan jumlah 

santri Pesantren yang banyak sehingga pengelolahan Pesantren di ambil peran 

oleh lembaga-lembaga yayasan. Berikut ini profil dari masing-masing Pesantren 

mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren beserta sosialisasi gender yang  

dapat peneliti gambarkan dan simpulkan dari pernyataan informan. 

1. Pondok Pesantren Modern Gontor: Relasi Kyai dengan Santri 

 Pondok Gontor didirikan pada 10 April 1926 di Ponorogo, Jawa Timur 

oleh tiga bersaudara putra Kiai Santoso Anom Besari. Tiga bersaudara ini adalah 

KH Zainudin Fananie, KH Imam Imam Zarkasyi, dan KH Ahmad Sahal yang 

kemudian dikenal dengan istilah Trimurti.  

 Kepemimpinan di Pondok Pesantren Gontor tidak disentralkan lagi pada 

seorang figur kyai karena di Gontor secara kelembagaan menerapkan sistem baru 

dengan cara mewakafkan pondok umat yang diwakili oleh sebuah lembaga yang 

disebut badan wakaf 

“Di Gontor tidak ada kekuasaan tunggal,  yang tertinggi itu 
ada badan waqaf. Kyai tidak berinteraksi langsung. Kyai 
memberikan kewenangan pada ustad/ustadzahnya.“(sumber 
data: F, 22 April 2009) 
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 Walaupun begitu relasi sosial di antara Kyai dan santri masih sangat terasa 

kuat pada mahasiswa laki-laki berlatar belakang Pesantren. Adapun relasi yang 

diciptakan di didasarkan dengan kepercayaan bukan atas dasar patron klien lagi  

sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Pesantren Tradisional. Hal ini 

dikarenakan Kyai bukan saja sebagai central figure, tetapi juga sebagai uswah dan 

moral force. Pada umumnya, di pesantren gontor ini hubungan antara kyai dan 

santri itu seperti Ayah dan Anak. 

”Kalo di Pondok saya, kyai adalah figur yang paling 
dihormati, guru yang bisa mmeberikan ilmu. Hubungan kyai 
dengn santri kaya hubungan ayah dan anak. Ketika anaknya 
salah maka diingatkan begitu sebaliknya ketika yang salah 
kyainya maka kita akan mengingatkannya.” (sumber data: R, 22 
April 2009) 

 

 Adanya hubungan yang seperti ayah dan anak ini, maka dengan mudah 

segala sesuatu yang dilakukan oleh Kyai itu menjadi contoh yang teladan bagi 

mahasiswa laki-laki berlatar belakang Pesantren dan itu menjadi kebenaran 

tersendiri bagi mereka 

”...di Pondok saya eee, begini loh tanpa ada kyai, orang 
mendengar figurnya saja itu saja segan karena kharisma yang 
dimilikinya sudah mempunyai pengaruh yang besar seperti, 
attitute, knowladge, performance memberikan kesan yang 
bagus pada santrinya sehingga ketika orang baru mendegar 
namanya saja orang selalu segan maka (dengan penekanan 
yang tegas) itu memberikan pengaruh besar bagi santrinya. 
Apalagi ketika berbicara di publik membuat nilai tambah bagi 
kyai.” (sumber data: R, 28 Mei 2009) 
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2. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki: Aturan Pesantren 

Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki didirikan pada tanggal 10 Maret 1972. 

Adapun para perintis dan pendirinya pada waktu itu adalah Ustadz Abdullah 

Sungkar , Ustadz Abu Bakar Ba'asyir , Ustadz Abdullah Baraja' , Ustadz Yoyok 

Rosywadi , Ustadz H. Abdul Qohar Daeng Matase dan Ustadz Hasan Basri, BA 

serta para pendukung yang lain. 

Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki memiliki asas sebagai 

landasan gerak menuju sasaran dan tujuan yang harus dicapai. Al-Qur'an dan As-

Sunah As-Shahihah merupakan asas yang menjiwainya. Oleh karena itu segala 

aktivitas pondok pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki harus bertumpu dan 

mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunah As-Shahihah.  

Kepemimpinan Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki tidak 

disentralkan pada seorang figur kyai. Pucuk pimpinan dikendalikan oleh seorang 

direktur dan wakil direktur. Adapun untuk pengambilan keputusan direkturium 

menyertakan berbagai masukan dan musyawarah dari kepala-kepala unit 

pendidikan maupun kesantrian.  

“(tersenyum)... di Pesantren saya, setahu saya tidak ada istilah 
kyai dan Nyai tapi disetiap wilayah laki-laki dan perempuan 
ada kepala sekolah masing-masing yang jika ada masalah 
lapor kesana baik yang laki-laki maupun perempuan kemudian 
dari kepala sekolah baru dibicarakan di tingkat  pimpinan 
Pesantren yang sekali lagi bukan kyai tapi direktur dan wakil-
wakilnya jadi disini otoritas bukan pada satu orang saja tapi 
dalam majelis pimpinan tersebut.“ (sumber data:SH, 28 April 
2009) 
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Berkaitan dengan sosialisasi gender, di Pondok Pesantren Al-Mukmin 

Ngruki ini dapat digambarkan melalui adanya aturan-aturan kunjungan untuk 

santri dan santriwati, dalam hal ini adab-adab bertamu yang berlaku di Pondok 

Pesantren Al-Amien Ngruki ini 

“Jadi gini kalau tamu laki-laki bisa ikut masuk kedalam tidak 
terbatas hanya diruang tamu saja, jam berkunjung juga lebih 
fleksibel bisa malam juga sedangkan yang di perempuan tamu 
hanya di ruang tamu dan ada jam berkunjung yang dijadwal“ 
(sumber data: SH, 28 April 2009) 

 

3.  Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan: Peran Bu Nyai 

 Al-Amien Prenduan merupakan salah satu pondok pesantren di pulau 

Madura.  Al-Amien Prenduan sendiri merupakan lembaga yang berbentuk dan 

berjiwa pondok pesantren yang bergerak dalam lapangan pendidikan, dakwa, 

kaderisasi dan ekonomi sekaligus pula menjadi pusat studi islam. Dengan 

mengembangkan sistem-sistem yang inovatif, tapi tetap berakar pada budaya as-

Salaf as-Sholeh. Pondok pesantren ini merupakan lembaga yang independen dan 

netral, tidak berafiliasi kepada salah satu golongan atau partai politik apapun. 

Seluruh aset dan kekeyaan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan telah 

diwakafkan kepada ummat Islam dan dikelola secara kolektif oleh sebuah Badan 

Wakaf yang disebut Majlis Kiyai.  

“di Pondok saya itu ada majelis kyai. Kyai, kyai, kyai itu kalau 
dalam hal manajemen fungsinya banyak yang saya sebutkan 
tadi eee manajemen itu eeeee majelis kyai itu yang 
membawahinya termasuk yang puteri.“ (sumber data: FA, 30 
April 2009)  
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Adapun secara hirarki organisatoris, kepengurusan tersebut bisa diuraikan 

sebagai berikut : Pertama, Badan Wakaf atau Majlis Kiai (Majlis Riasah al-

Ma’had). Majlis Kiai adalah badan tertinggi di lingkungan Pondok PesantrenAl-

Amien Prenduan, yang menentukan arah kebijakan Pondok PesantrenAl-Amien 

Prenduan baik ke dalam maupun keluar. Anggota-anggota Majlis Kyai berfungsi 

sebagai Direktur (mudir) di sentra-sentra pendidikan yang ada. Khusus untuk 

menangani pengasuhan santriwati sehari-hari, Majlis Kyai membentuk Dewan 

Pengasuh Putri yang terdiri dari nyai-nyai sepuh, istri anggota Majlis Kyai.  

“...kalau dalam pengasuhan itu terpisah, ada Bu nyai Cuma 
yang kaitannya masalah kecil, kalau masalah besar yang bicara 
ke publik, bicara ke media ya itu tadi majelis kyai Cuma kalau 
dalam pengasuhan ya itu tadi tetap Bu nyai...” (sumber data: FA, 
30 April 2009) 

 
Kedua, Badan Pendamping Kiai (Majlis A’wan ar-Riasah). Majlis A’wan 

adalah sebuah badan pengurus yang berfungsi sebagai pendamping Majlis Kiai 

dalam melaksanakan program Pondok sehari-hari. Anggotanya terdiri dari 11 

sampai 16 kiai-kiai muda atau ustadz-ustadz senior. Struktur organisasinya terdiri 

dari Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator bidang (korbid) pendidikan, 

korbid dakwah, korbid kaderisasi sertakorbid dana dan sarana. Sekretaris dan 

Bendahara Majlis A’wa sekaligus berfungsi sebagai Sekretaris dan Bendahara 

Pondok PesantrenAl-Amien Prenduan. 

 Ketiga, Yayasan Al-Amien Prenduan (Mu’assasah Ma’had al-Amien al-

Islami  Prenduan). Yayasan ini berfungsi sebagai Pelaksana Harian seluruh 

program Pondok yang telah digariskan. Pengurusnya terdiri dari 17 sampai 25 
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guru senior dan tokoh masyarakat dengan struktur organisasi sebagai berikut : 

Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kepala Biro (Karo) pendidikan, karo 

dakwah, karo kaderisasi dan karo dana sarana, karo pusat studi islam. Yayasan 

dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Majlis Kiai Pondok 

PesantrenAl-Amien Prenduan. 

  Keempat, Lembaga-lembaga dan unit-unit usaha (Al-Ma’had wa 

Ulihdatul Amal). Lembaga-lembaga dan unit-unit usaha ini sengaja didirikan 

untuk menunjang terlaksananya program-program Pondok secara maksimal. 

Terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah, lembaga-

lembaga kaderisasi, lembaga-lembaga ekonomi (dana dan sarana) serta lembaga-

lembaga penelitian. Seluruh lembaga dan unit usaha ini memiliki struktur 

sebagaimana lazimnya organisasi yang terdiri dari Ketua, wakil, sekretaris dan 

bendahara serta bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan spesifikasi bidangnya. 

Pengurus lembaga-lembaga serta unit usaha terdiri dari guru-guru, santri senior 

dan profesional lainnya yang diperlukan. 

 Deskripsi di atas menunjukkan bahwa sosialisasi gender dapat terlihat 

pada aturan-aturan di Pesantren, relasi antara Kyai dengan santrinya, peran Bu 

Nyai dan perilaku Kyai hanya saja untuk peran Bu Nyai dan Perilaku Kyai akan 

di deskripsikan lebih dalam lagi pada Bab III yang dimana perilaku kyai itu  

dikemas melalui simbol-simbol tertentu yang pada akhirnya dijadikan referensi 

juga oleh mahasiswa laki-laki berlatar belakang Pesantren. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Gender dan Perempuan Bekerja 
 

 II-11 

II.2.2 Kurikulum Pesantren  

Kurikulum adalah posisi yang strategis dalam menciptakan masyarakat yang 

berkeadilan gender selain kepemimpinan Kyai. Secara sederhana tidak seluruh 

kitab kuning membahas mengenai gender dan relasi antara laki-laki dan 

perempuan, tapi persoalan gender akan lebih banyak ditemukan dalam materi-

materi tafsir, hadits dan fiqih. Tapi ada satu kitab kuning yang sangat fenomenal, 

yang dimana isi dari kitab kuning itu mengandung unsur bias gender yaitu Uqud 

al Lujjain fi Bayan Huquq Az-Zaujain yang masih dipakai pada Pesantren yang  

bercorak tradisional. 

Penggambaran kitab kuning ini kurang nampak lagi pada Pondok  

Pesantren yang bercorak modern. Walaupun begitu, pembelajaran kitab kuning 

tetap dipelajarinya sebagai kurikulum pokok Pesantren hanya saja bukan dengan 

metode hafalan tapi santri harus mempelajarinya sesuai dengan perkembangan 

kondisi masyarakat. Adapun cara yang digunakan oleh Pondok Pesantren ini 

biasanya dengan Metode ceramah, latihan, tanya jawab, penugasan, metode 

diskusi. M

1. Pondok Pesantren Modern Gontor: Akses pelajaran  

etode ini memberikan penyajian pelajaran yang dilakukan dengan cara 

murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang 

suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitab kuning.   

 Pondok Pesantren Modern Gontor menerapkan sistem pendidikan bersifat 

klasikal yang dimana santri-santri dikelompokkan ke dalam kelas-kelas, tidak 

hanya itu saja dalam proses pembelajarnnya juga ada ujiannya dan juga ada 
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kenaikan kelas. yang dimana di spesifikan pada kurikulum KMI yang bersifat 

akademis yang dimana dibagi dalam beberapa bidang, yaitu: Bahasa Arab, 

Dirasah Islamiyah, Ilmu keguruan dan psikologi pendidikan, Bahasa Inggris, Ilmu 

Pasti, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Keindonesiaan atau 

Kewarganegaraan. KMI membagi pendidikan formalnya dalam perjenjangan yang 

sudah diterapkan sejak tahun 1936.  

Gontor memiliki prinsip “Al-muhafadzhah ‘ala al-qadim as-salih wa al-

akhdzu bi al-jadid al-ashlah”. Artinya: “Mempertahankan tradisi lama yang baik 

dan menerima kebaikan tradisi yang baru. Prinsip tersebut menjadi pegangaan 

dalam melakukan perubahan yang menyangkut materi, perubahan bias berlaku 

cepat jika menyangkut materi yang bersifat umum, akan tetapi terhadap materi 

yang bersifat agama perubahan dilakukan dengan ssangat hati-hati. 

           “Eehhh.....gontor itu sebuah lembaga pendidikan yang dimana proses    
pembelajarannya learning by action yang bukan yang diluar seperti 
CBSA yang cara belajar aktif tapi kita itu menganut cara  sistem yang 
lebih transparan. Belajar itu ada sebuah tindakan gitu loh yaitu 
komunikasi aktif antara murid dan guru dan itu memberikan eeee 
pembentukan mental siswa dalam komunikasi dan sebagai proses 
pembelajaran bagi siswa agar berani dalam berbicara, berani dalam 
mengutarakan pendapat jadi tidak hanya terpaku pada guru yang 
belajar di depan hanya memberikan pelajaran yang tidak ada 
komunikasi timbal balik antara guru dengan muridnya. Dan proses 
pembelajaran ini ada sejak didirikannya pondok Gontor pertama sejak 
1926 sampai hari ini. Proses ini sangat berpengaruh  besar dalam 
berkelangsungan interaksi siswa dan guru ini terbukti siswa-siswa 
yang lulusan gontor  itu mempunyai mental yang kuat, berbicara yang 
kuat, dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungannya. 
Pengennya seperti itu.hehehe..” (sumber data: R, 28 Mei 2009)  
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 Berkaitan dengan akses pelajaran, antara laki-laki dan perempuan itu 

berbeda, misalnya di pesantren Gontor Putri. Di pesantren ini diajarkan tentang 

pelajaran kewanitaan yang tidak diperoleh di pesantren putri lainnya. Pelajaran 

kewanitaan itu antara lain tata busana, tata boga, tata rias, dan tata wisma. 

''Pokoknya segala sesuatu yang bakal dihadapi santri jika terjun di masyarakat 

kelak, Ini misalnya pelajaran 'menjadi istri yang baik dan tanggung jawab 

terhadap suami' dan pelajaran 'menjadi wanita shalihah'. Ketika hamil apa yang 

mesti mereka lakukan, ketika melahirkan apa yang harus mereka kerjakan, 

semuanya diajarkan di sini. Uniknya, semua pelajaran tentang kewanitaan ini 

dimasukkan dalam intrakurikuler, bukan ekstrakurikuler dan diperoleh santri dari 

kelas 1 sampai kelas 6. Untuk ini santri dibekali dengan buku keputrian atau buku 

nisa'iyah.  

2. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki: Pengaturan alokasi waktu 

 Kurikulum Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki disusun untuk 

mencapai sasaran dan tujuan institusi sebagaimana yang dicanangkan. Berbagai 

mata pelajaran dan satuan pendidikan telah disusun dengan penjatahan waktu 

sesuai tingkatan kelas dan unit. Materi pelajaran Aqidah, Syari'ah dan bahasa 

Arab merupakan meteri pokok yang diberikan kepada setiap siswa di setiap unit 

dan tingkatan kelas di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki. Materi bahasa 

Inggris juga menjadi materi yang ditekankan kepada setiap siswa setelah ketiga 

materi tersebut di atas, disusul materi pelajaran yang disesuaikan dengan 

kepentingan unit masing-masing.  
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 Sistem pendidikan yang dipakai di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin 

Ngruki adalah formal dan non formal. Sistem pendidikan klasikal yang 

diselenggarakan selama enam hari dalam satu pekan. Dalam hal ini santri harus 

mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas mulai pikul 07.00 s/d 13.50 

WIB, diselingi istirahat satu kali pada pukul 09.35 s/d 09.50 WIB dan diselingi 

shalat dhuhur berjama'ah pada pukul 12.00 s/d 12.30 WIB. Dalam satu hari para 

siswa rata-rata mendapatkan 9 jam pelajaran dengan durasi masing-masing 

pelajaran 40 menit. Materi program ke Pesantrenan dengan non ke Pesantrenan 

disusun secara acak tanpa memandang waktu kegiatan pagi atau siang. Untuk sore 

hari digunakan kegiatan extra kurikuler yaitu pukul 16.00 (ba'da ashar) sampai 

pukul 17.15 WIB. Ma'had Aly Al-Mukmin masuk kuliah mulai pukul 13.30 s/d 

17.30 WIB. 

”...ehh kalo dari sistem pembelajarannya, pesantren saya hampir 
sama mirip dengan MTS-MTS diluar pesantren. kita disana Mulai 
masuk sekolah jam 7 pagi kemudian sampe nanti jam setengah 2 yang 
dipelajari bukan hanya mengkaji buku-buku kitab-kitab kuning 
istilahnya gitu ya  tapi juga pelajaran umum seperti matematika, fisika 
itu ada semua kalo bisa dibilang  Campuran dengan pesantren dengan 
sekolah umum. Selain dipelajaran jam formal itu setelah magrib ada 
yang namanya istilah taujiyah bukan kyai se... ceramah dari guru-
guru Hampir tidak ada kyai. Ya guru eee..itu yang memberikan 
ceramah, tambahan-tambahan pelajaran bisa dari haditsnya kadang 
tentang akhlaq, akidah, syariah jadi selama seminggu ada 3 materi itu 
terus sistem lainnya...” (sumber data: SH, 28 April 2009) 
 

 Salah satu indikator kesetaraan gender adalah akses yang sama atas hak-

hak dasar. Dalam hal ini, pengaturan alokasi waktu pembelajaran merupakan hal 

yang terpenting yang dimana baik santri laki-laki dan perempuan harus 

mendapatkan akses atau porsi yang sama. Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin 
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Ngruki, dalam hal ini bagian akademik di setiap unit melakukan penjadualan 

secara acak antara kurikulum Kepesantrenan dan Depertemen Agama sehingga 

para santri selalu mendapatkan mata pelajaran program Kepesantrenan dan 

Depertemen Agama. Hal ini didasarkan pada sebuah konsep bahwa di dalam 

agama Islam tidak ada dikotomi ilmu. 

”oo.. .kalo sistem pembelajaran... seperti itu yang saya rasakan  
istilahnya Interaktif seperti guru menerangkan terus di tengah-tengah 
sesi guru memberikan kesempatan kepada muridnya tuk bertanya 
sekolah-sekolah sekarang bisa bersangkutan yang pernah dialami jadi 
sehingga tidak hanya membaca kitab-kitab saja jadi ada sesi tanya 
jawab disana”(sumber data: SH, 28 April 2009) 
 

3.  Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan: Kurikulum Terpadu 

Kurikulum Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan terlihat Progam 

Pendidikan di Ma’had Tahfidh Al-Qur’an Al-Amien Prenduan, dilaksanakan 

secara terpadu dalam bentuk core and integreted curriculum (kurikulum terpadu) 

selama 24 jam non stop, dengan penekanan khusus pada upaya tafaqquh fiddin 

dengan berafiliasi pada berbagai macam ilmu, teori dan praktik yang meliputi 

semua 

1) Tahfidz Al-Qur’an 

life skill. Berikut ini pencirian dari program pendidikan di Pondok Al-

Amien Prenduan: 

Sebagai ciri khas Ma’had Tahfidh Al-Qur’an program ini merupakan program 

inti yang harus diikuti oleh seluruh santri/wati, dimulai dengan khatam Al-

Qur’an dengan lancar, fasih, dan sesuai dengan hukum tajwid bin nadhar 

maksimal setengah tahun sebelum mendapat SIM (Surat Izin Menghafal). 

Pelaksanaannya masuk di program intra dan ko kurikuler. Masa menghafal Al-
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Qur’an antara 6 s/d 7 tahun bagi tamatan SD/MI dan 3 s/d 4 tahun bagi 

tamatan SMP/MTs. Penyelesaian target hafalan yang telah ditentukan bagi 

semua santri/wati menjadi salah satu syarat untuk pengambilan Ijazah SMA 

dan MA Tahfidh Keagamaan 

 2)  Program Formal 

Program formal berlangsung di pagi hari dengan pedoman Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP). Kurikulum yang berlaku pada masing-masing 

lembaga dipadukan dengan muatan lokal yang bercirikan kesantrian, 

keilmuan, maupun ketahfidhan yaitu Pertama,  SMP Tahfidz Diakui SK. No. 

835.1/1392/108.08 2002 dengan Kurikulum pendidikan nasional (Diknas) dan 

kurikulum lokal kepesantrenan menjadi acuan lembaga ini. Bahasa pengantar 

dalam proses pembelajaran formal adalah Bahasa Arab dan Inggris, kecuali 

untuk materi-materi tertentu yang mengharuskan penggunaan Bahasa 

Indonesia. Kedua, SMA Tahfidz Diakui SK No. 273/C.C7/Kep. MN/1999. 

Lembaga SMA Tahfidz memakai kurikulum gabungan antara kurikulum 

pendidikan nasional (Diknas) dan kurikulum lokal kepesantrenan. Bahasa 

pengantar dalam proses pembelajaran formal adalah Bahasa Arab dan Inggris, 

kecuali untuk materi-materi terntentu (umum) yang menggunakan bahasa 

Indonesia. Santri kelas akhir (III SMA) wajib mengikuti program niha’ie lebih 

diutamakan pada bimbingan kelanjutan pendidikan mereka ke jenjang yang 

lebih tinggi.  
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 Ketiga, MA Tahfidz Keagamaan (MAK) Terakreditasi yang dimana 

kurikulumnya mengacu kepada Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) 

Departemen Agama dan modifikasi kurikulum MAK tahun 1999, sekaligus 

dipadukan dengan program pendidikan ketahfidhan dan kepesantrenan secara 

integral. Untuk kepentingan penguasaan Ulumul Qur’an dan pengembangan 

wawasan Iptek, mata pelajaran Al-Qur’an, Tafsier, Bahasa Arab dan Inggris 

mendapat porsi perhatian yang cukup besar. Dan keempat, Program 

Matrikulasi. Matrikulasi (Kelas Persiapan) merupakan pola pendidikan 

alternatif yang ditawarkan dalam rangka mengakomodasi calon santri/wati 

yang memiliki minat yang besar untuk mengikuti salah satu dari dua program 

pendidikan formal namun terkendala kemampuan baca tulis Al-Qur’an. 

Program ini diharapkan membantu calon santri/wati mempersiapkan diri 

mental dan kompetensi ketahfidhan, ilmiah, sehingga dianggap layak untuk 

memasuki jenjang pendidikan SMP/SMA dan MA Tahfidh Keagamaan. 

3)  Program kepesantrenan. 

Progam ini dilaksanakan secara terpadu dengan program yang lain secara 

dinamis, non dikhotomis, integrated dan harmonis. Program kepesantrenan 

dilaksanakan di luar kelas di bawah tanggung jawab organisasi santri/wati dan 

MPO. Adapun bentuk kegiatannya antara lain: ibadah amaliyah sehari-hari, 

extensif learning

”Di pesantren saya itu kan... kalau secara kultural, orang membagi 
pesantren ada 2 yaitu salaf dan modern. Salaf itu diiedentikan dengan 

, praktek dan bimbingan, praktik berorganisasi, kursus-kursus 

dan latihan, dinamika kelompok santri dll. 
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kitab kuning, biasanya diartikan denagan bahasa jawa atau madya, 
bahasa indonesia. Kitab kuning itu metode pembelajarannya berbeda-
beda ada, diterangkan atau dijelaskan. Kalau ditempat saya, masuk 
yang modern kalau pendidikan di tempat saya itu kurikulum sekolah 
biasa ditambah dengan kurikulum pesantren. Sekolah saya itu  SMP-
SMA. Cuma sistemnya tetap mengacu pada Diknas jadi sistem 
integral, Guru-gurunya dari pondok. Sekolah itu ya paginya uhuk... 
uhuk... uhuk.... malam sampai pagi ya pelajaran pondok”. (sumber 
data: FA, 13 Mei 2009) 

 Deskripsi di atas menunjukkan bahwa telah terjadi modernisasi pada 

kurikulum Pesantren hanya saja, dalam realitasnya tidak membuat Pesantren itu 

lepas dari image sebagai ketidaksetaraan gender. Hal ini disebabkan, dalam diri 

mahasiswa laki-laki berlatar belakang Pesantren sudah tertanam paham 

Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang artinya paham yang mengikuti perilaku Nabi 

dan para sahabat Nabi sehingga apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan 

permasalahan dunia sebaik-baiknya tetap kembali pada ajaran dasar agama Islam 

yaitu Sunnah Nabi dan Al-Quran 
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BAB III 

PEMAHAMAN GENDER DI KALANGAN MAHASISWA LAKI-LAKI 

BERLATAR BELAKANG  PESANTREN 

Bab III ini merupakan pembahasan penelitian. Peneliti disini 

mendiskripsikan pemahaman informan tentang gender. Nama-nama informan 

sengaja tidak ditulis lengkap hanya diberi simbol-simbol saja karena keinginan 

dari beberapa informan agar nama mereka tidak ditulis dengan lengkap. 

III.1    Gender Merupakan Perbedaan Cara Pandang dalam Melihat Peran 

Laki-laki  dan  Perempuan di Masyarakat 

 Salah satu isu yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah 

masalah gender. Masalah ini muncul di permukaan dan berkembang sebagai 

wacana  yang aktual dalam pemikiran Islam. Pesantren sebagai institusi yang 

memiliki akar kultural dan pandangan agama yang kontekstual ternyata masih 

sangat lemah dalam menerapkan konsep gender di lingkungan pesantrennya. 

Selain itu, latar belakang Pesantren yang modern ternyata tidak membuat semua 

pemahaman informan pro dengan masalah gender. Berikut ini, ada dua pemahama 

yang berbeda dari mahasiswa laki-laki berlatarbelakang Pesantren dalam 

memahami gender. 

III.1.1 Pemahaman gender  dalam pandangan Moderat: Posisi dan Semangat 

 Konsep gender dapat diartikan sebagai permasalahan sosial budaya apabila 

penerapannya menimbulkan ketidakadilan gender yang didasarkan karena 

kedudukan yang lebih tinggi di salah satu jenis kelamin sedangkan dalam Surat 
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An-Nisa ayat 34 juga disebutkan yang bunyinya ”Ar rijaalun qawwaamun ala 

nissa”. Seperti yang dikatakan oleh R berikut ini; 

“Kalau di hadits ehmmm sepeeti ini kalo kita berbicara hadis 
seperti ini “laki-laki itu itu adalah merupakan (sedikit diam) 
ehmmm.... Kaum dari semua perempuan dimana ini jadi artinya 
distu menunjukkan bagaimana kekuatan laki-laki diatas 
perempuan  gitu dari semua perempuan.. Jadi bagainmanapun 
laki-laki menurut agama itu tetep menjadi sebagai barometer  
imam atau  pemimpin yang harus dipanuti sebagai panutan 
dipatuhi, atau di turuti kemauaannya itu yang,,yang di hadis 
laki-laki itu mendominasi  perempuan. ”Ar rijaalun qawwaamun 
ala nissa” seorang laki-laki itu kaum dari seorang perempuan. 
jadi dalam konteks ini, dalam berbagai hal laki-laki yang  
mempunyai kewenangan, tanggungjawab, apa seh kekuasaan 
yang lebih dari perempuan makanya tu letak dominasi laki-laki, 
kekuatan dari laki-laki itu menurut agama. ” (sumber data: R, 22 
April 2009) 

 
Ketika berbicara pada konteks agama, memang sebuah kebenaran mutlak 

yang tidak bisa diubah. Tetapi jika dipelajari pada ranah sosiologi, dalam melihat 

suatu realitas itu hendaknya harus disesuaikan dengan konteks budaya dimana 

masyarakat itu berada, misalnya seperti apa budaya dan kondisi masyarakat waktu 

itu ketika hadits atau Al-Quran itu diturunkan. Dengan mengetahui hal semacam 

itu, penafsiran suatu ayat Al-Quran dan Hadits itu tidak akan salah dan merugikan 

salah satu pihak apalagi mengurangi nilai-nilai universalnya.  

 Sedangkan disebut fenomena sosial, gender itu bersifat relatif dan 

kontekstual, misalnya saja di Indonesia. Gender merupakan isu yang Sangat 

fenomenal disepanjang sejarahnya. Dalam memahami suatu konsep perempuan 

dalam berbagai kebudayaan tidak akan ada gunanya apabila di cocokkan dengan 

praktik kebudayaan bersangkutan dalam memperlakukan perempuan dengan kata 
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lain sekalipun banyak konsep tentang perempuan tapi prakteknya cuma ada satu 

kenyataan yaitu perempuan itu masih berada dibawah dominasi laki-laki 

(Nugroho, 2008:105). Dalam konteks Indonesia, Jawa merupakan basis dominasi 

laki-laki yang dimana dengan melalui pepatah atau ungkapan Jawa seperti yang 

diungkapkan oleh R yaitu 3M (Masak, Macak, Manak) artinya masak, berhias dan 

beranak berhasil memisahkan ruang antara laki-laki dan perempuan yang biasa 

kita kenal dengan pembagian kerja seksual yang menempatkan perempuan di 

sektor domestik sedangkan laki-laki di sektor publik. Walaupun kita tidak dapat 

menyangkal bahwa ada kesetaraan gender di etnis lain seperti di Minangkabau. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh A bahwa tidak semua etnis di Indonesia itu 

mengalami ketidaksetaraan gender hanya saja kebetulan basis budaya patriarkhi 

itu nampak pada masyarakat Jawa;  

“kesetaraan laki-laki dan perempuan di Indonesia??? Emmm… 
(informan sedang berpikir sambil meletakkan tangannya di 
dahinya) Sejauh yang saya tahu, masyarakat Indonesia itu kan 
sangat beragam sekali, baik dari segi etnisitas, suku, 
kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah dari keberagaman 
tersebut, akan ada dan membawa dampak tersendiri bagi 
keberadaan kaum perempuan itu sendiri. Ya ambil contoh saja di 
Jawa misalnya, di Jawa biasanya nuansa patriarkhi lebih terasa 
kental, sehingga memang para kaum perempuan seakan-akan di 
nomorduakan didalam ranah sosial. Baik di lingkungan umum, 
keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Apapun selalu merujuk 
pada kaum laki-laki, dan satu-satunya tempat yang ‘akrab’ 
dengan perempuan Jawa adalah Dapur, dan tentu saja 
pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga lainnya. Tapi akan 
sangat berbeda kalau kita mau mencermati dan melihat 
kedudukan perempuan di tanah minangkabau misalnya. Justru 
kalau di sana perempuan kan sebagai kepala keluarga 
kan??(menghela nafas dulu, lalu informan meneruskan kata-
katanya) Yang menguasai dan mengatur jalannya rumah tangga 
kan seorang istri.., berkebalikan kan dengan budaya yang ada di 
Jawa..?? jadi mbak, enggak bisa pukul rata nek perempuan di 
Indonesia selalu tersia-siakan, tertindas, tidak mendapatkan 
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keadilan, dan sebagainya...,semuanya itu tergantung situasi dan 
kondisi masing-masing...keadilan itu sendiri selama ini memang 
selalu dijadikan dan diangkat sebagai topik utama dalam bidang 
kesetaraan gender ini.” (sumber data: A, 5 Mei 2009) 

 
Dalam pembahasan awal, pemahaman gender yang modern ini ditandai 

dengan pandangan mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren yang bernama 

R yang dimana gender itu berfungsi untuk menunjukkam seorang laki-laki itu 

tetap berada pada posisi teratas dari perempuan baik di keluarga, agama dan di 

masyarakat. Lebih lanjut lagi, apa yang disampaikan oleh R ini ada hubungannya 

dengan hadits yang diketahui oleh R yaitu ”laki-laki itu adalah kaum dari semua 

kaum perempuan”, oleh karena dalam kondisi apapun seorang laki-laki itu tetap 

mempunyai posisi yang tertinggi daripada perempuan meskipun  begitu di dalam 

agama, perempuan juga diberikan posisi yang lebih mulia dari seorang laki-laki 

lewat sebuah ungkapan ”surga di bawah telapak kaki Ibu”; 

 ”...realitas menunjukkan seorang laki-laki tetap berada pada 
posisi teratas akan tetapi disini saya bukan mengklaim 
perempuan itu tidak bisa berbuat  sesuatu melebihi laki-laki 
karena islam sangat menghargai  dan menjunjung tinggi harkat 
dan martabat perempuan. Contoh yang konkrit yang dulu pernah 
saya  katakan surga ditelapak kaki ibu. Ini sebuah kiasan yang 
mempunyai arti yang dalam yang intinya menghargai dan 
meninggikan harkat dan martabat kaum wanita.” (sumber data: 
R, 28 Mei 2009) 

 
 Lebih lanjut, mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren menyatakan 

bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu tidak ada 

perbedaannya bahkan perempuan dalam Khazanah Al-Quran dan hadits sangat 

dimuliahkan bahkan perempuan diberi suatu penghargaan yaitu: Al Jannatu tahta 
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aqdamil ummahat. Terkait dengan hal itu R menyakinkan pendapatnya 

berdasarkan perkataan Nabi berikut  ini; 

”Eee....Rosul pernah berkata seperti ini “Wanita itu adalah eh, 
(sambil liat ke atas) surga itu dibawah telapak kaki ibu” itu 
sebuah ibarat, pepatah yang dikeluarkan Nabi yang dimana 
eee... kedudukan seorang perempuan sangat dimuliahkan  
sampai dia menderajatkan perempuan surga itu terletak dibawah 
telapak kaki ibu. satu asumsinya apa, Satu dari rahim-rahim 
perempuan itulah lahir seorang pemimpin, dua, dari wanita-
wanita inilah  eh apa namanya ee....mungkin itulah yang paling 
utama...” (sumber data: R,  22 April 2009) 

  

Secara sosial, posisi teratas yang dimiliki oleh laki-laki itu sebenarnya 

sudah ada semenjak manusia itu dilahirkan dan di didik sebagai bayi laki-laki dan 

perempuan sehingga pada akhirnya inilah yang membedakan peranan mereka 

yang tentu saja sesuai dengan identitas jenis kelamin yang diberikannya. Adapun 

peran-peran sosial itu menyangkut peranan perempuan yang ada di wilayah 

domestik dan peranan laki-laki yang ada di wilayah publik sebagai pencari 

nafkah. 

Hanya saja yang perlu digarisbawahi disini adalah tidak selamanya  peran 

perempuan yang berada di wilayah domestik itu  hanya perempuan yang bisa 

mengerjakannya, laki-laki pun juga bisa mengerjakannya begitu juga sebaliknya.  

Jadi, di dalam sosiologi sering dikenal dengan apa yang dinamakan peran yang 

disesuaikan (actual roles) di dalam rumah tangga tergantung dengan kondisi dan 

situasi tertentu selain itu tidak seharusnya ada pembakuan peran gender seperti itu 

lagi seperti pernyataan R; 
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”...Dalam menjalankan kehidupan sosial seorang itu tidak bisa 
bekerja dengan sendiri ketika tidak ada ehmmm, ketika.... ini 
contoh, seorang laki-laki tidak mampu mengerjakan di privat 
secara tidak langsung perempuan sebagai ibu dalam keluarga 
bisa mengerjakannya dan sebaliknya ketika seorang perempuan 
tidak bisa mengerjakan pekerjaan publik, ya laki-laki harus bisa 
melengkapi pekerjaan publik jadi ada timbal balik dari semua 
itu...” (sumber data: R, 22 April 2009) 

 
Dengan bahasa yang berbeda, SH menyatakan ketidaksepakatannya 

apabila hanya perempuan yang bertanggung jawab pada pengurusan rumah dan 

anak-anak karena semua jenis pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara bersama-

sama dan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dibagian sana; 

 ”Itu kan... tanggung jawab milik bersama dan setau saya 
emmmm.... (informan memegang dagunya sambil berfikir) tidak 
pernah ada dahlil dalam Al-Quran dan As Sunnah yang secara 
langsung mengemukakan itu, mungkin adanya penafsiran yang 
salah terhadap maksud ayat dan hadits ehmmm… apa yah 
(sambil mengingat-ingat kembali) ada sih tapi tidak tahu 
bunyinya apa?” (sumber data: SH, 28 April 2009) 

 
Pada dasarnya SH menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu harus 

diposisikan sebagai partner hanya saja di sisi lain SH secara tidak langsung 

mengakui tugas yang sudah diberikan oleh alam dan Islam untuk laki-laki dan 

perempuan itu adalah hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari; 

”Islam memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai partner 
yang saling melengkapi dan memiliki karakteristik tersendiri. 
Seorang laki-laki sebagai penaggung jawab, kepala keluarga. 
laki-laki diberi beban untuk mencari nafkah sedangkan 
perempuan diberi amanah untuk melahirkan anak karena 
perempuan lebih telaten dan ”open” dalam mengurus sesuatu 
juga perasaan yang lebih sensitif yang itu dibutukan dalam 
tumbuh kembang anak dimasa awal kelahiran yang bayi tidak 
bisa bicara dan ini saya rasa sangat adil...” (sumber data: SH, 28 
April 2009) 
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Masih dengan pembahasan yang sama, gender menurut pemahaman SH 

yang merupakan informan lulusan Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki 

yang berdiri pada tanggal 10 Maret 1972  ini juga berkaitan dengan fungsi yang 

dimana apapun definisi gender atau konsep gender yang berkembang asalkan 

semangatnya ingin mendapatkan Surganya Allah maka SH pun setuju; 

”Gender saya tidak tahu... gender... eeehhh... gender itu pingin 
menyamakan dari segi aturannya entah itu sesuai dengan islam 
pa gak itu yang salah. Tapi kalo fungsinya sama dengan hamba 
Allah yang ingin mendapatkan surga. Konsep gender seperti itu 
sepakat.” (sumber data: SH, 28 April 2009) 

 
Lebih lanjut SH mengatakan, apa yang dinamakan dengan hak dan peran 

itu pada dasarnya sama dan bukan untuk membedakan antara laki-laki dan 

perempuan tapi untuk saling melengkapi karena di dalam Islam tidak pernah 

mempermasalahkan inferioritas maupun superioritas dari laki-laki dan perempuan; 

”Hak dan peran perempuan dengan laki-laki menurut saya tidak 
bisa di generalisir sama atau beda-beda. Allah menciptakan 
keduanya pasti karena ada perbedaan dan itu sesuai dengan 
sifat dan karakter keduanya. Yang antara hak dan peran tersebut 
saling melengkapi untuk mentaati perintah Allah bukan berarti 
bila seorang istri berjuang merawat anak dan hanya di dalam 
rumah itu lebih rendah daripada suami yang bekerja  keras 
mencari nafkah bagi keluarga.” 

 
Di lain sisi, Kyai N menambahkan pendapatnya SH dengan bahasa yang 

lain bahwa pembagian kerja itu pada hakekatnya sangat penting dan tentu saja 

walaupun ada pembagaian peran, seharusnya disikapi dengan positif yaitu saling 

mendukung agar mendapatkan ridhoNya dan terbina dengan nilai-nilai islami. 
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Dengan segala pengalaman hidupnya dan kepandaiannya dalam menguasai ilmu 

agama, akhirnya Kyai N memberikan pendapat-pendapatnya yang bijaksana; 

 “Saya lebih setuju kalo ada job description suami istri. Ada hal-
hal ehh...tidak bisa dikerjakan suami eehhh  tidak semua bisa 
dilakukan perempuan tapi tetap saling menghormati. Pekerjaan 
rumah bukan pekerjaan kecil, itu tidak mudah... begitu juga oleh 
perempuan, ketika dia bilang... Saya tak bekerja dirumah saja? 
Menciptakan, memberikan rasa nyaman pada suami dan anak-
anaknya itu mereka malu karena dianggap tidak bekerja. 
Pekerjaan itu yang katanya di perusahaan, menjadi  direktur 
padahal tugas dirumah itukan tugas masa depan yaitu mendidik  
anakanya dan menciptakan kedamaian di rumah sama 
pentingnya.” (sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 

 
 Kalaupun pada kenyataannya ada pembedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan hal itu disebabkan mereka masih terjebak pada pembakuan peran 

gender yang diciptakan oleh masyarakat. Selain itu, juga disebabkan oleh  adanya 

akses dan kontrol hak-hak dasar yang besar dari laki-laki yang tentu saja dengan 

memanfaatkan posisi kekuasaannya yang tinggi. Dan itu yang harus disadari oleh 

perempuan dan laki-laki, seperti yang disampaikan oleh N; 

 ”ee.. karena menurut saya pribadi itu egoisme laki-laki. Kenapa 
seperti itu? Mungkin Ya kita semua tahulah, kita juga sudah 
belajar, adanya tugas perempuan abcd adanya tugas laki-laki 
abcd itu ditentukan oleh struktur atau sebuah masyarakat jadi itu 
dilegitimasi dan itu dipatenkan bahwa tugas laki-laki demikian , 
perempuan demikian dalam UUD perkawinan itu juga demikian 
laki-laki sebagai pencari nafkah utama,  Laki-laki diluar, 
perempuan di rumah tangga itu menurut saya egoisme laki-laki” 
(sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 
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III.1.2 Pemahaman Gender dalam pandangan Tradisional: Pemisahan dan  

Pembedaan 

  Islam merupakan Agama yang diturunkan oleh Allah SWT di tanah Arab 

pada abad VII untuk memberikan keadilan bagi masyarakat tersebut. Hanya saja, 

perjalanan sejarah Islam tersebut  harus bersentuhan dengan budaya perluasan 

yang masih sangat patriarkhis yang dimana mempengaruhi penafsiran terhadap 

ayat-ayat suci yang telah  ada sehingga membuat kesan dominasi lelaki menjadi 

semakin kental serta adanya tradisi masyarakat paternalistik yang sangat male 

dominated, wanita pun dianggap sebagai makhluk kedua dan itulah yang 

sebenarnya harus dipahami dan disadari oleh kaum laki-laki pada umumnya 

(Sukri, 2002:161) 

 Dalam membahas permasalahan gender,  FA langsung mengartikan itu  

sebagai perbedaan karakteristik. Adanya perbedaan karakteristik inilah yang 

nantinya  akan menimbulkan apa yang disebut dengan gender role stereotype 

(Eccles, 1995:164); 

“gender ya?jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan mempunyai 
karakteristik berbeda, masing-masing punya kelemahan dan 
kelebihan yang berbeda juga” (sumber data: FA, 30 April 2009) 

 
Adapun yang dimaksud dengan gender role stereotype ini adalah adanya 

kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan karakteristik yang dipersepsikan 

menjadi kebenaran umum bagi laki-laki dan perempuan (Dalam Srinarwati, 2006: 

35), misalnya perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut, 

keibuan, emosional yang membuat perempuan lebih cocok  berada pada wilayah 
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domestik sedangkan laki-laki dianggap sebagai agresif, kuat, rasional, berani 

membuat dirinya cocok berada di wilayah publik baik secara fisik maupun 

psikologinya. Berikut ini pernyataan Kyai N yang menyatakan keunggulan dari 

laki-laki;  

“...Perempuan itu harus melahirkan masa laki-laki juga???. 
Dari sini laki-laki saja sudah beda (lagi-lagi informan tertawa)” 
(sumber data: Kyai N,  8 Juli 2009)  

 
 “Emmm... mungkin secara psikologi itu laki-laki akalnya lebih 
cepat, fisiknya relatif lebih bagus, laki-laki itu diperuntukkan 
untuk  berkomunikasi secara luas. Sedangkan perempuan, 
emosional, ketelitian, berperasaan, menyiapkan anak-anaknya” 
(sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 

 
Kenyataan lain dari Gender role stereotype ini, ternyata tidak hanya 

dibenarkan oleh laki-laki saja tapi dari perempuan sendiripun membenarkan 

konsep tersebut seperti  N, hanya saja N itu menginginkan adanya kekuasaan di 

masing-masing wilayah yang sudah dibagi dengan kata lain ketika suatu wilayah 

itu sudah dibagi atau disepakati maka yang berhak atas wilayah itu adalah orang 

yang bersangkutan; 

”kita harus mempunyai kekuasaan disitu itu  kalau misalnya 
nanti atau besok saya menjadi istri tapi ternyata ya sudahlah 
kita bagi tugas kamu dirumah saya  diluar kalau saya 
menyetujuinya itu menurut dia berarti adil buat aku tapi akan 
menjadi tidak adil kalau memang laki-laki tetap emmm...apabila 
mengintervensi kehidupan keluarga atau wewenangku, tapi 
ketika kamu dirumah ya aku diluar itu hak sepenuhnya di rumah 
hakku jadi Laki-laki tidak boleh mengintervensiku” (sumber data: 
N, 14 Mei 2009) 

 
Tidak berhenti sampai disini, bahasa lain juga datang dari FA yang 

mencoba untuk memperjelas kembali apa yang disampaikan oleh N. Jadi, ketika 
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laki-laki dan perempuan menerima perannya masing-masing maka saat itulah 

dituntut tanggung jawabnya terhadap fungsi yang di perankannya. Dengan 

menggunakan perkataan Nabi, seorang perempuan yang menerima perannya di 

wilayah domestik maka perempuan itu akan menjalankan fungsinya dan 

bertanggung jawab untuk mendidik anak, mengatur rumah tangga sehingga bagi 

FA keberhasilan membangun rumah tangga itu sepenuhnya ada pada seorang 

perempuan; 

 ”...dan ketika Nabi menjelaskan istri... seoarang istri itu 
bertanggung jawab atas eee... anak-anaknya dan atas rumah 
tangga suaminya, itu yang dijelaskan Nabi jadi jelas fungsinya, 
fungsi utama istri adalah bertanggung jawab pada pendidikan 
anak, mengatur rumah tangga ehh...dengan kata lain ini fungsi 
ini tanggung jawab utamanya” (sumber data: FA, 30 April 2009) 

 
Walaupun begitu  bagi FA, dalam melihat fenomena pembagian kerja 

harus disesuaikan dengn konteks masyarakat dimana seseorang itu berada, kalau 

di masyarakat Desa memang pembagian kerja itu menjadi masalah dan bisa 

berakibat juga pada beban ganda bagi perempuan yang juga menginginkan kerja 

diluar rumah dan ini berbeda dengan di perkotaan yang dimana mereka bisa 

menyewa pembantu untuk menggantikan pekerjaannya di rumah. Berikut cuplikan 

pernyataan FA; 

 “Hemmmm....(sambil membuka kertas-kertas di depannya) Saya 
melihatnya tidak hanya dari sisii....tidak bisa tergeneralisir ya 
pertama kita liat sosiokultur nya jadi kedaerahan itu jauh 
berpengaruh tentang kultur masing-masing daerahnya katakanlah 
masyarakat pedesaan memang kondisinya masih seperti itu kalau 
di perkotaan mungkin sudah banyak yang keluar...” (sumber data: 
FA, 30 April 2009) 
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“...ada sedikit  pergeseran kultur perkotaan istri merasanya  gak 
enak gitu dirumah terus terutama pada orang kaya makanya 
banyak budaya mencari pembantu dan sebagainya cuma kondisi 
keluarga yang ideal itu adalah kebutuhan  tata rumah tangga dan 
pendidikan itu terpenuhi. Oleh dua orang ini suami dan istri...” 
(sumber data: FA, 30 April 2009) 
 

Dengan kategori yang sama, ketika F diberikan pertanyaan tentang gender 

justru F mengatakan bahwa gender itu pemisahan tugas antara laki-laki dan 

perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Lebih jelasnya F dalam wawancaranya 

mengatakan “Antum ta’lamu biumuriduniakum” (Artinya: kamu lebih tahu 

tentang duniamu daripada aku) sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa laki-

laki dan perempuan itu bertanggung jawab dengan dunianya masing-masing; 

”emmm...Tugas masing-masing itu ya antara cewek dan laki-laki 
itu. Yang cewek jangan ngurusi urusan laki-laki dan yang laki-
laki jangan ngurusi urusan cewek. Masing-masing urusannya 
punya sendiri-sendiri. Urusan laki-laki ya menghidupi 
perempuan, perempuan ya mengurusi rumah tangga” (sumber 
data: F, 22 April 2009) 
 
Adapun pandangan F ini di mengikuti paham fungsionalisme, yang 

dimana pembagian kerja dalam keluarga itu sangat penting untuk menjaga 

equilibrium sistem yang lain karena keluarga adalah suatu pondasi dasar dari 

sebuah Negara yang dimana apabila di keluarga itu kacau balau maka Negara 

akan hancur juga; 

 ”Itu terjadi untuk menopang kehidupan masyarakat. Jadi 
masyarakat itu ada karena mereka punya fungsinya masing-
masing, Mahzab fungsionalismenya orang  sosiologi itu? Bukan 
begitu?? (Peneliti mangguk-mangguk dengan  tersenyum).  Jadi, 
ya kayak gitu, ada fungsinya sendiri-sendiri  jadi di masyarakat 
itu, kalau perempuan itu dirumah ya dirumah (disela-sela 
menjawab tiba-tiba informan menyapa temannya dan 
mengobrol). Kalau laki-laki kerja ya kerja jadi saling mengisi 
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kalau seseorang itu meninggalkan salah satu fungsi itu maka 
secara keseluruhan tidak akan berjalan. ya sinergis tadi.” 
(sumber data: F, 22 April 2009) 

 
Seperti yang disampaikan oleh kelompok pandangan moderat, terkait 

dengan Hak,  F pun menyampaikan bahwa yang namanaya hak seharusnya tidak 

perlu diperdebatkan karena semuanya itu ada tempat dan waktunya masing-

masing dan setiap orang itu pasti akan mendapatkan haknya setelah melakukan 

kewajibannya sehingga tidak perlu berteriak-teriak meminta haknya seperti yang 

dilakukan gerakan-gerakan perempuan; 

”Orang itu ’Right to right’  (hak untuk mendapatkan hak) tapi 
tidak bisa kita salahkan. Perempuan dan laki-laki tidak sama. 
Kan kalau perempuan tidak bisa ya laki-laki yang memenuhinya 
begitu juga sebaliknya jika haknya disamakan la terus siapa 
yang mengisi kekurangan diantaranya  ya kan.....??(sambil 
ketawa) tapi memang ada suatu bidang-bidang yang mejadi hak 
perempuan dan laki-laki. Kita ini kan hidup Yin dan Yang antara 
negatif dan positif. Saling mengisi. Gak bisa perempuan dan 
laki-laki punya hak yang sama” (sumber data: F, 22 April 2009) 

 
Hanya saja ketika ditanya lebih mendetail tentang apa sebenarnya hak 

laki-laki, F pun kembali menunjukkan betapa berkuasanya laki-laki dalam segala 

hal dengan mencontohkan kelemahan dari perempuan hal ini pun juga terlihat 

pada pembahasan Fiqih Munakahat (Noer, 2007:12)  yang dimana menjelaskan  

bahwa hak dan kewajiban suami istri itu berbeda yang dimana hak istri lebih 

sedikit dengan kewajiban yang banyak daripada suami. Istri ditempatkan pada 

posisi terjepit, termarginalkan, ditempatkan di ruang-ruang domestik; 

 ”hemmm...(sambil liat atas). Hak laki-laki itu laki-laki ya berhak 
untuk semuanya tapi ada koridor-koridor yang menejelaskan 
perempuan harus patuh pada laki-laki. Ya semuanya itu ada 
koridor-koridornyalah. Seperti hak kebebasan. Laki-laki 
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memang bebas, perempuan tidak. Perempuan yang keluar harus 
ditemani itu kan demi perempuan. Laki-laki keluar malem-
malem kan gak da yang gangggu, kalo perempuan keluar jam 1 
malem gak ada muhrimnya, jadinya ya apa..ya kan...itu menurut 
islam. Kalo misalnya Right itu juga sama di masyarakat 
Internasional.” (sumber data: F, 22 April 2009) 

 

III.1.3 Proses Sosialisasi: Perilaku Kyai 

 Berkaitan dengan analisis gender, gender merupakan suatu ideologi 

yang sangat nampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari maka para lulusan 

santri ini menjadikan perilaku kyai sebagai kiblat mereka untuk menjalankan 

kehidupan sehari-hari, pada dasarnya perilaku kyai ini merupakan ”expression 

given off” yang disosialisasikan kepada santrinya melalui simbol 

kepemimpinan kyai dalam rumah tangganya sehingga tidaklah heran, baik kyai 

maupun santri apabila di tanya tentang gender mereka kurang memahaminya. 

 Adapun Konsep kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kyai adalah sesuai 

dengan konsep kepemimpinan suami atas istri yang tertulis pada Al-Quran surat 

An-Nisa’ ayat 34, tentang relasi tanggung jawab kekeluargaan yang dimana 

keduanya sama-sama menyatakan Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

perempuan. Hanya saja, permasalahannya surat ini ditafsirkan secara normatif  

oleh para ulama sehingga bersifat permanen dan ini berimplikasi merugikan salah 

satu jenis kelamin yang dimana juga secara eksplisit menunjukkan adanya peran 

gender yang didasarkan pada keunggulan fisik laki-laki dan perermpuan. konsep 

inipun dibenarkan oleh oleh F  dengan pernyataannya; 

“...Memang laki-laki harus jadi pemimpin, laki-laki itu harus 
mengayomi perempuan, perempuan itu bisa bercerai bila tidak 
ada laki-laki, perempuan itu bisa diatur. Di pesantren 
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perempuan itu bisa memimpin perempuan lain tapi ada yang 
lebih diatasnya lagi yaitu laki-laki.” (sumber data: F, 22 April 
2009) 

 
Lebih lanjut, bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan menurut 

sifatnya itu ada dua yaitu demokratis dan paksaan. Di Indonesia, realitasnya 

bentuk kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga adalah memaksa seperti 

kewajiban istri menjaga rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah meskipun 

dengan alasan bekerja terkecuali dengan seizin suami.(Ismail, 2003:183) seperti 

yang diungkapkan oleh Kyai N; 

“...Kalaupun dia keluar rumah niatnya untuk bekerja ya.. karena 
ini dalam kerangka ibadah dia kan tidak sendiri... mas saya akan 
kerja ke luar? Misalnya! Tidak nyenyel terus suaminya ditinggal, 
anaknya ditinggal atas nama dana. Harus ada kesepakatan ada 
bapak, ibunya dan seterusnya harus ada ridho dari keluarga.” 
(sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 

 
Hal ini juga ditemukan di beberapa lingkungan pesantren, Bu Nyai jarang 

sekali terlihat perannya di pesantren. Mereka kebanyakan berperan di rumahnya 

yang sesuai dengan budaya masyarakat, perempuan itu sudah sewajarnnya berada 

di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat 

feminimnya. Interpretasi inipun sama dengan pendapat F; 

“...perempuan pengasuhnya saja tidak ikut campur tangan 
dengan urusan laki-laki. Perempuan di pondok saya itu ya 
berperan di koperasi, dapur, perempuan itu diberi keterampilan 
tidak harus dibawah laki-laki” (sumber data: F, 22 April 2009) 
 
“...kalau dalam pengasuhan itu terpisah, ada Bu nyai Cuma 
yang kaitannya masalah kecil, kalau masalah besar yang bicara 
ke publik, bicara ke media ya itu tadi majelis kyai Cuma kalau 
dalam pengasuhan ya itu tadi tetap Bu nyai...” (sumber data: FA, 
30 April 2009) 
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Baik pernyataan F maupun FA di pertegas oleh N yang dimana Bu Nyai 

mempunyai peranan di dalam pesantrennya bisa dikatakan cukup bebas ruang 

geraknya daripada dua informan sebelumnya tapi dalam konteks definisi kerja 

menurut BPS, apa yang dilakukan oleh Bu Nyai atau perempuan di dalam 

pesantren itu belum dikategorikan sebagai kerja karena secara umum yang 

dinamakan kerja adalah sesuatu yang menghasilkan uang; 

 “Bu nyai saya itu multi talenta(tertawa hehehe gaya kan ) 
soalnya Bu Nyai saya tidak hanya ngajar ngaji waktu di 
pengajian saja  langsung terjun  maksudnya tiap hari kita kan 
ada memaksa kalau Bu Nyainya melihat sesuatu yang gak bener 
di cara masak atau apa dia terjun langsung ” loh kamu kok 
nyuci sayurnya seperti itu, itu masih najis, nyuci sayur biar suci 
itu seperti ini ”. Yang kedua, enggak hanya di pekerjaan 
perempuan di laki-laki juga  emmm kaya Inspeksi mendadak 
nanti kalau di santri laki-laki ada kegiatan apa namanya 
misalnya saat itu ada kegiatan kalau dulu kan ditempat saya 
masaknya pake kayu bakar, laki-laki yang ngumpulin kayu bakar  
Bu Nyai saya juga ikut ke situ melihat dan mengawasi 
bagaimana kinerja itu.” (sumber data: N, 14 Mei 2009) 

 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka selain dari 

aplikasi yang diberikan oleh Kyai, yaitu: Pertama, berbicara masalah gender 

pastinya akan berkaitan dengan kodrat tapi kenyataannya masih ada 

kesalahpahaman dalam masyarakat tentang gender dan kodrat. Pada dasarnya 

gender yang merupakan konstruksi sosial ini dianggap sebagai suatu kodrat yang 

sudah ditentukan oleh Allah yang dimana kodrat perempuan itu hasil konstruksi 

sosial kultural. Pernyataan ini pun masih di ungkapkan oleh beberapa inforrman 

seperti pernyataan SH berikut ini; 
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”kodrat bagi saya adalah sesuatu yang diberikan kepada 
perempuan dan laki-laki itu bersumber pada kemampuan dasar 
dari keduanya yang dimaksudkan disini adalah agar saling 
melengkapi, memberikan rasa aman di antara keduanya. 
Contohnya, laki-laki diciptakan lebih kuat secara fisik yang itu 
dimaksudkan agar bisa melindungi wanita yang relatif lebih 
lembut. Perempuan lebih bisa memberikan kehangatan dan 
perasaan kasih sayang yang itu agar bisa menenangkan laki-laki 
yang keras dan cenderung agresif.” (sumber data: SH, 28 April 
2009) 

 
 Kedua, yang mempengaruhi pola pikir mereka tentang pemahaman gender 

itu disebabkan selama ini ketika belajar di pesantren, mereka tidak pernah tahu 

apa arti sebenarnya gender, yang mereka tahu gender itu sesuai dengan kamus 

yaitu jenis kelamin. Hal inipun diakui oleh R  yang dimana arti gender itu 

diketahuinya saat R ketika masuk pada pendidikan umum; 

 ”Jujur, gender itu adalah kata yang baru saya dengar di 
kampus ini, di pondok saya tidak pernah mnedengar kata 
gender, saya hanya mengenal kata jenis kelamin yang 
kemudian mengerucut pada dua jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. (sumber data: R, 28 Mei 2009) 

 

 Hal ini mencerminkan dalam dunia pendidikan seperti pesantren masih 

bersikap apriori terhadap perjuangan perempuan  yang dibawah oleh gerakan 

feminisme Dengan kata lain, tidak heran apabila di sebagian masyarakat muncul 

wacana bahwa pesantren adalah pelanggeng budaya patriarkhi. Berikut ini 

beberapa informan tidak sependapat dengan pernyataan diatas, misalnya A; 

 “kata siapa??? Saya begini-begini ini mantan santri juga tidak 
pernah mendapatkan kesan demikian tu... ponpes saya dulu 
sangat bijak menyikapi kesetaraan kaum laki-laki dan 
perempuan. Tidak ada satupun hal baik dalam perlakuan dalam 
asrama, dalam sistem pembelajaran, dan sebagainya, yang 
dibedakan dan tidak disamaratakan dengan santri laki-laki.., 
semuanya sama saja.. kita diberi hak yang sama dalam segala 
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hal. Tapi saya tidak mengatakan tidak juga, jadi mungkin 
memang ada beberapa ponpes yang begitu, tapi saya sendiri 
kebetulan tidak mengalami hal itu. Ya bukti konkritnya ya...saya 
ini sekarang juga bisa menempuh pendidikan sampai ke 
perguruan tinggi kan?? Bidang ilmu umum lagi! Ilmu dunia lagi! 
Di luar kota lagi! Perempuan lagi! Hayo...?? berarti tidak benar 
kan...?? kalo benar begitu, dengan umur saya yang sekarang 
menginjak 22 tahun, pasti sekarang saya sudah bersuami dan 
beranak 1 atau 2 orang, dan bergelut dengan semua rutinitas 
rumah dan tidak keluar kemana-mana kan..?? tapi kan enggak 
demikian kan....???. hehehe...” (sumber data: A, 5 Mei 2009) 

 
Padahal dari hasil wawancara yang dilakukan, ada informan yang 

menyatakan bahwa di dalam pondoknya terdapat satu pelajaran yang dikhususkan 

hanya untuk perempuan saja yaitu Nisa”iyah sedangkan untuk laki-laki tidak. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan dalam memberikan materi 

pembelajaran walaupun bagi F itu bukanlah suatu perbedaan yang harus 

dipermasalahkan. Lebih lanjut, berikut pernyataan F; 

”Di gontor juga tidak ada perlakuan berbeda antara laki-laki 
dan perempuan, semuanya dapat pelajaran yang sama malah 
perempuan ditambah yaitu pelajaran Isyah”iyah (Pelajaran 
khusus perempuan).” ( sumber data: F, 22 April 2009) 
 
”yah...itu kan khusus perempuan tapi intinya sebenarnya 
sama. Perempuan kaya apa..laki-laki kaya apa…”(sumber 
data: F, 22 April 2009) 

 
Dalam hal yang sama, N pun memberikan gambaran yang ada di 

pondoknya bahwa baik laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan dalam 

mendapatkan materi pembelajaran, contohnya dalam pelajaran keterampilan; 

“boleh, dulu setahu saya, laki-laki juga disediakan dapur sendiri  
untuk masak sendiri biar mereka juga jadi jangan karena dia 
laki-laki jadi dia gak bisa masak gak seperti itu jadi laki-laki 
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disediakan tempat sendiri untuk masak tapi ya mungkin terserah 
merekalah.” (sumber data: N, 14 Mei 2009) 

 
 Apa yang disampaikan oleh A ternyata sama dengan Kyai N hanya saja 

wacana yang berkembang seperti itu tidak lain diseababkan adanya perbedaan 

sudut pandang dan pengalaman saja dan itu tidak bisa dijadikan patokan dalam 

melihat suatu permasalahan; 

”Ooh yah... perbedaan sudut pandang kali. Kalau orang luar 
lihat pesantren seperti itu karena ya, wajar...  sebenarnya di 
dunia pesantren sedikitlah kasus-kasus perbedaan gender 
artinya itu hanya perbedaan cara pandang saja. Cuma 
bagaimana cara menghormati wanita itu saya pikir punya cara 
sendiri sesuai pengalaman. Dalam kitab sendiri mungkin tinggal 
melihat sudutnya.. kalau dilihat dari kacamata sekuler jelas ga 
sama  jadi tolak ukur harus disamakan dulu. Kira-kira laki-laki 
dan perempuan itu diposisikan seperti apa? Baru bisa dianalisis. 
Agama itu tidak hanya akal pikiran saja kalau Cuma itu yaaa... 
akan bias.” (sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 

 
Selain itu, pernyataan R tentang tidak mengenal konsep gender di 

Pesantren pun juga dinyatakan sama oleh Kyai N yang dimana memang tidak ada 

pelajaran khusus mengenai apa itu gender; 

”Kalau saya  emmm... tidak, tidak mengakomodasi gender itu 
apa? Saya tidak mempelajari hal itu. Laki-laki dan wanita dalam 
Islam itu sama-sama mulia, sama-sama diciptakan, saling 
melengkapi, saling menghormati.” (sumber data: Kyai N, 8 Juli 
2009) 

 
 Bagi seorang Kyai, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah itu 

sama. seperti juga pandangan A yang dimana sesuai dengan yang  tergambar pada 

prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran yaitu sebagai hamba Allah, 

sebagai Khalifah, dan juga laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang 
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sama dalam berprestasi. hanya saja memang secara psikologi, fisik itu berbeda 

sehingga wajar kalau laki-laki dan perempuan itu memainkan peran yang berbeda 

sesuai dengan stereotype dan peran gender yang diterimanya; 

”...Tidak pernah ada yang namanya pembedaan antara seorang 
hamba laki-laki dan perempuan di sisi Allah! (Informan tampak 
serius dengan jawabannya) Semua sama dihadapan-Nya, yang 
membedakan Cuma satu. Yaitu tingkat kesholehan atau catatan 
perbuatan dan amalan yang dimiliki setiap orang...” (sumber 
data: A, 5 Mei 2009) 

 
Dengan demikian, dapat dimengerti pula mengapa juga ada beberapa 

informan yang ketika mendengar kata gender saja itu sudah berpandangan negatif 

seperti F yang dimana disempurnakan oleh A dengan cara melihat akibat yang 

muncul; 

”(Sambil menutup laptopnya). Terus terang kalau Mengingat 
gender itu pandangannya pasti  agak negatif. perjuangan cewek 
yaitu perjuangan hak-haknya seharusnya  Kalo saya gak 
sepantasnya  sih Memang sudah tugasnya masing-masing.” 
(sumber data: F, 18 Mei 2009) 
 
”Gender.. sebenarnya secara murni konsep... ini konsep yang 
bagus..,, maksudnya biar kaum perempuan tidak selamanya 
ditindas dengan tugas-tugas yang secara sosial sangat 
merugikan perempuan sendiri! tapi praktisnya... pandangan saya 
kemudian adalah selalu kearah yang negatif setiap kali ada yang 
bicarain masalah gender ini... soalnya mesti muncul dengan 
tujuan dan semangat yang berlebihan dan akhirnya justru selalu 
menuntut hak tanpa memperhatikan kewajibannya juga... 
keinginan untuk memunculkan adanya kesetaraan yang 
berlebihan.....” (sumber data: A, 5 Mei 2009) 

 
Begitu juga yang dialami oleh F, pelaksanaan gender itu pada dasarnya 

justru merugikan kaum perempuan itu sendiri, perempuan itu justru akan 
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tereksploitasi, misalnya saja bekerja diluar. Padahal perempuan itu sebenarnya 

sudah enak-enak dirumah malah ingin lebih enak lagi; 

”...justru kalo perempuan disuruh kerja banting tulang itu yang 
namanya eksploitasi kan itu benere kerjaannya laki-laki...” 
…”(sumber data: F, 22 April 2009) 
 
”...Tidak perlu dipermasalahkan. kesetaraan gender? 
Kesetaraan gender itu usaha perempuan untuk seenaknya 
sendiri. Perempuan ngambil yang enak-enak aja dari laki-laki 
padahal perempuan itu sudah enak! Napoleon  saja bisa 
ditaklukkan oleh perempuan.” (sumber data: F, 22 April 2009) 

 
Dengan mendasarkan pada pendapat A, FA mempunyai bahasa tersendiri 

dalam menyampaikan pendapatnya yang kritis tentang emansipasi wanita yang 

dimana emansipasi wanita itu merupakan instrumen bagi perempuan yang ingin 

meningkatkan dan mengambil perannya di masyarakat tapi bukan untuk 

menyamakan status sosialnya; 

”gini. Saya itu sebenarnya tidak suka mengartikan emansipasi 
wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki saya tidak suka 
bahasa seperti itu. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang 
yang sama dalam berkontribusi. Kalau tanggung jawab jelas 
berbeda jadi kalau disamakan saya tidak suka perempuan 
mempunyai hak yang sama di masyarakat sejauh dia bisa 
mengontrolnya.” (sumber data: FA, 13 Mei 2009) 

 
Sedangkan yang ketiga, adanya stratifikasi sosial yang terjadi karena 

perbedaan dalam kemampuan dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. 

Dengan mengutip ayat dari Al-Quran, FA membenarkan hal itu bahwa laki-laki 

itu memang dilebihkan dalam segala hal termasuk mengakses informasi secara 

luas tanpa batas daripada perempuan karena sesuai dengan kodrat perempuan, 
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bahwa perempuan itu mempunyai tanggung jawab di rumah dan ini yang menjadi 

batasan bagi perempuan itu sendiri; 

”...nah yang dilebihkan itu ada sebuah surat yang mengatakan 
”Walirrijali a’laihinnadarajah”. untuk para laki-laki itu diatas 
satu derajat perempuan itu ada ayatnya. Dan di banyak tafsir  
disebutkan yang dimaksud satu derajat diatas perempuan itu 
Bukan kemudian dalam hal apa namanya status sosial tapi 
dalam hal tanggung jawab. Jadi laki-laki itu tanggung 
jawabnya Satu derajat di atas kaum wanita.” (sumber data: FA, 
30 April 2009) 

 
 Oleh karena itu, salah satu jalan untuk mengubahnya yaitu dengan 

memberikan peluang-peluang  yang sama yaitu pendidikan agar dapat bersaing 

secara seimbang dalam pembangunan dengan laki-laki dan perempuan. Semangat 

perjuangan yang seperti inilah yang juga ditawarkan oleh pemikiran aliran 

feminisme liberal yang dimana menurut SH konsep inilah yang bagus; 

”...Tapi ketika perjuangan itu ingin mengangkat wanita yang 
masih sering dijadikan komoditi ekonomi saja, masih hanya 
dijadikan objekwati dalam sebuah keputusan, perjuangan untuk 
mendapatkan pendidikan maka saya mendukung...” (sumber data: 
SH, 28 April 2009) 

 

“...Yang membuat emansipasi wanita tumbuh dan berkembang 
itu adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan kaum wanita 
itu kan kalau dulu anak pingitan perempuan itu tidak boleh 
kemana-kamana, dirumah saja soalnya orang tua juga cukup 
kuatir...” (sumber data: FA, 30 April 2009) 

 
Secara garis besar, gender itu mempengaruhi keyakinan manusia dan 

budaya masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus memainkan 

peranannya serta, berpikir sesuai dengan ketentuan sosial dan karakteristik-

karakteristik yang sudah ada sebelumnya. Masyarakat sebagai suatu kelompok, 
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menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan seperti apa dan 

bagaimana peran yang mereka anggap sebagai suatu kaharusan  seperti memasak, 

merawat rumah, mendidik anak. Padahal peran gender semacam itu sebenarnya 

merupakan konstruksi sosial dan kultural masyarakat yang tidak bersifat universal 

dan bisa diputarbalikkan 

III.2 Diskusi Teoritik 

III.2.1 Pemahaman Gender Di kalangan Mahasiswa Laki-laki  Berlatar 

belakang Pesantren  

 Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, penelitian ini menggunakan 

pemikiran  Peter Berger tentang konstruksi sosial yang dimana dengan mengikuti 

proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum yaitu 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi, sebagai berikut: 

1. Momen Eksternalisasi 

 Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus 

menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Melalui 

eksternalisai, maka masyarakat merupakan produk manusia (Berger, 1991:4-3). 

Dengan kata lain, eksternalisasi merupakan proses adaptasi diri dengan 

lingkungan sosial kultural. 

 Proses penyesuaian diri yang paling mendasar dilakukan oleh mahasiswa 

laki-laki berlatar belakang Pesantren ini  dibentuk di dalam dunia Pesantren yang 

merupakan dunia intersubyektifnya. Berdasarkan tradisi Pesantren, kitab klasik 

atau kitab kuning merupakan kurikulum pokok di pondok pesantren. Kitab klasik 
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ini bagi Kyai merupakan warisan dari para ulama terdahulu yang tidak diragukan 

lagi kebenarannya sehingga santri pun juga mendogmanya sebagai suatu 

kebenaran padahal perlu disadari juga oleh para santri bahwa kitab klasik itu 

dibuat oleh para ulama tertentu dan berdasarkan situasi pada masyarakat waktu itu 

dan pengalaman dari masing-masing para ulama sehingga ada beberapa kitab 

klasik yang menimbulkan interpretasi yang sangat bias gender. Dengan mengikuti 

perkembangan zaman, akhirnya bermunculan pesantren-pesantren dengan konsep 

modernisasi pada kurikulumnya yang dimana kitab klasik bukan lagi acuan utama 

kecuali kitab-kitab yang mempelajari rukun solat, Thaharah dan sebagainya 

 Sedangkan Al-Quran dan Hadits yang dimana dugunakan juga untuk 

memahami dunia  kehidupan yang nyata ternyata didalam interpretasinya juga 

banyak menimbulkan perbedaan. Perbedaan interpretasi tersebut, dikarenakan 

pada dasarnya Al-Quran sendiri terdapat dua dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak 

dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian yang disebut dengan dalil 

qoth’iy (qoth’iyul dalalah) yang dimana ayat-ayat ini jumlahnya sedikit dan 

bersifat  prinsip sementara itu terdapat juga dalil dhanny (dhanniyul dalalah), 

dahlil inilah yang sesungguhnya untuk memahaminya perlu meminjam pisau 

analisis berupa ilmu-ilmu lainnya termasuk dalam hal ini adalah analisis gender 

sehingga dalam penafsirannya sesuai dengan realitas sosial yang ada (Fakih, 

1996:136) dan pada hadits sendiri pun juga ada hadits palsu dan hadist sahih.    

Realitas menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki berlatar belakang 

pesantren ini dalam melihat berbagai fenomena sosial terutama realitas gender 

selalu didasarkan, disesuaikan pada Al-Quran dan Hadits, yang dimana ada 
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pepatah mengatakan bahwa kalau ingin selamat dunia akhirat berpeganglah dalam 

dua hal yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.  Berikut ini uraiannya: 

1. Surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya adalah ”Walirrijali 

a’laihinnadarajah”. Hal ini disampaikan oleh FA yang dimana informan 

mengartikan surat ini bahwa kaum laki-laki itu satu derajat diatas kaum 

perempuan dalam konteks tanggung jawab.  

2. Surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya adalah ”Ar rijaalun qawwaamun ala 

nissa” yang artinya laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Adapun 

Informan  yang mendasarkan pemikirannya terhadap Surat ini adalah beberapa  

R dan F. 

3. Sedangakan untuk Hadits, informan yang mewakilinya adalah R, Pertama, 

Laki-laki itu adalah kaum dari semua kaum perempuan. Kedua, Tiga orang 

yang paling kau hormati: ummuka,ummuka,ummuka lalu yang keempat 

Abbuka. Ketiga, Surga itu telapak kaki Ibu.  Sedangkan F (Antum ta’lamu 

biumuriduniakum) sedangkan sisanya, semuanya merujuk pada sejarah 

peradaban Islam. Kecuali Kyai N yang dimana tentunya juga bersumber dari 

pemkiran kyai-kyai terdahulu. 

Kedua, Penyesuaian diri antara interpretasi  mahasiswa laki-laki berlatar 

belakang pesantren terhadap budaya di masyarakat yang merup proses seperti 

budaya paternalistik. Di Indonesia, dengan melihat kaeanekaragaman budaya dan 

sukunya, maka realitas gender itu pada dasarnya terlihat dalam adanya pembagian 

peran secara tradisional.  Di dalam masyarakat, idealnya seorang perempuan 
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adalah mengurusi dan bertanggung jawab di dalam rumah, mengurus anak-

anaknya sedangkan laki-laki berperan mencari nafkah yang tentu saja pada 

wilayah publik akan menjadi tanggung jawabnya. Dengan mendasarkan pada  UU 

RI No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 yang menetapkan peran suami adalah 

sebagai kepala keluarga dan Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga., pasal 34 ayat 2 

menyatakan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya 

dan pada hadits yang disampaikan oleh F (“Antum ta’lamu biumuriduniakum”), 

pembagian kerja ini hingga sekarang masih terpelihara dengan baik polanya. 

2. Momen Obyektivasi. 

 Obyektivasi adalah proses menjadikan tatanan kehidupan yang dibangun 

oleh manusia sebagai suatu realitas yang terpisah dengan intersubyektivitasnya. 

Dalam hal ini, terjadi proses ketika dunia intersubyektif dilembagakan atau 

mengalami institusionalisasi (Irwan Abdullah dalam Jurnal Humaniora,  2003: vol 

xv No 3). Dalam hal ini langkah awal dari pelembagaan adalah proses pembiasaan 

yang dimana tiap tindakan yang sering diulangi tersebut pada akhirnya akan 

menjadi suatu pola yang dipahami. Selain itu, dalam obyektivasi, interaksi 

terhadap dunia sosial sangatlah penting dalam membangun dunia sehingga 

mempunyai makna yang baru dan ini harus disadari oleh laki-laki 

berlatarbelakang Pesantren supaya pengetahuan yang sudah dibentuk dalam dunia 

pesantren itu tidak mengarah pada pemikiran yang konversatif. 

 Namun demikian, pelembagaan bukanlah suatu proses yang tidak bisa 

dibalikkan, walaupun dalam kenyataannya lembaga-lembaga itu sudah terbentuk 

dan mempunyai kecenderungan untuk bertahan terus, karena berbagai sebab 
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historis, lingkup tindakan-tindakan yang sudah dilembagakan mungkin saja terjadi 

pembongkaran lembaga (deinstitutionalization) bisa terjadi dalam bidang-bidang 

tertentu kehidupan sosial (Berger, 1990:116) 

 Dunia pesantren berbeda dengan dunia sosial. Bagi mahasiswa laki-laki 

yang berlatar belakang pesantren, dunia Pesantren itu dunia yang memiliki ciri 

khas tersendiri yaitu memiliki norma, nilai, dan budaya yang ditentukan oleh kitab 

kuning  sedangkan dunia sosial merupakan dunia yang dibentuk dari hasil 

pemaknaan manusia. Nilai-nilai budaya yang membedakan peran antara laki-laki 

dan perempuan itu pada akhirnya menghadirkan kenyataan lain yaitu 

memunculkan fenomena kesetaraan gender. Melalui proses obyektivikasi ini, 

kesetaraan gender menjadi sesuatu yang berada di luar diri para mahasiswa laki-

laki berlatar belakang pesantren. Hal ini disebabkan bagi mahasiswa laki-laki 

berlatar belakang pesantren, realitas gender atau kesetaraan gender, sesungguhnya 

tidak ada dalam pengajaran di pesantren, hal ini sesuai dengan apa yang dipahami 

oleh Kyai N  

 Sedangkan Di sisi lain, manusia tidak menerima begitu saja legitimasi. 

Bahkan, pada situasi tertentu universum simbolik yang lama tidak lagi dipercaya 

dan kemudian ditinggalkan hal ini didasarkan  bahwa setiap individu mempunyai 

pengalaman pribadi masing-masing yang dimana inilah yang akan mempengaruhi 

pola pikir dan perilaku individu untuk memebentuk sebuah realitas dalam dirinya 

selanjutnya. 

  Ketika dihadapkan pada realitas kesetaraan gender yang terwakili oleh 

emansipasi wanita, terjadi dialog antara dunia intersubyektifnya dengan diluar 
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intersubyektifnya walaupun dunia intersubyektifnya diyakini benar tapi 

pengalaman yang dimiliki mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren seperti 

berdialog dengan kelompok sebayanya memberikan pengetahuan baru yang 

dimana dijadikan suatu kesepakatan lain yang ada pada dirinya. Pemahaman 

gender yang didasarkan pada pembagian kerja yang ditandai dengan keterlibatan 

laki-laki di wilayah publik pada akhirnya mengakui bahwa perempuan juga bisa 

seperti laki-laki yaitu terlibat pada wilayah publik sebagai pencari nafkah. Dan 

pada akhirnya keterlibatan perempuan di wilayah publik ini menjadi suatu hal 

yang biasa dan nyata dalam kehidupan sehari-hari.  

3 . Momen Internalisasi 

 Eksternalisasi dan Obyektivasi merupakan momen-momen dalam suatu 

proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Momen ketiga dalam proses ini, 

yaitu internalisasi. Internalisasi adalah pemahaman atau penafsiran yang langsung 

dari status peristiwa obyektif sebagai pengungkapan status makna (Berger, 1990: 

186). Baru setelah mencapai taraf internalisasi ini, individu menjadi anggota 

masyarakat. Proses ontogenetik untuk mencapai taraf itu adalah sosialisasi yang 

didefinisikan sebagai pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke 

dalam dunia obyektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya. Sosialisasi 

primer dan sosialisasi sekunder. Berikut  ini menggambarkan bagaimana proses 

internalisasi mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren dalam memberikan 

pemahamannya mengenai gender 

(1) Sosialisasi primer 
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 Sosialisasi primer adalah Proses ini dimulai pada saat seseorang  berusia 

anak-anak  atau belum sekolah untuk mengenal keadaan lingkungan keluarga, 

teman, tetangga dan sebagainya. Keluarga merupakan institusi yang paling 

penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia (Narwoko dan Suyanto, 

2004;72).   

Gender suatu kenyataan yang bisa dilihat dari perilaku kehidupan sehari-

hari, dalam hal ini pengaruh pola asuh yang diberikan oleh keluarga sangatlah 

berpengaruh dalam pembentukan peran gender seseorang. Misalnya saja, ”anak 

laki-laki itu tidak boleh nangis, kalau nangis kaya anak perempuan”. Perkataan ini 

pada akhirnya menimbulkan suatu sterotipe bahwa perempuan itu diidentikkan 

dengan makhluk yang cengeng, emosional, lembut dan sebagainya sedangkan 

laki-laki akan diidentikkan makhluk yang kuat, berani, dan sebagainya. Hal yang 

mendasar seperti inilah yang pada akhirnya menciptakan peran gender sesuai 

dengan karekteristiknya yang berdampak pada pembagian kerja seksual. di dalam 

keluarga.  

Di beberapa informan, ada yang berpengaruh ada yang tidak. Seperti 

halnya R, pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya ternyata tidak berpengaruh 

pada kepribadian R justru membuat R berpikiran bahwa segala suatu yang berada 

di rumah itu harus dikerjakan secara komplementer. Adapun pemikiran ini 

terlintas setelah R melihat secara terus-menerus perilaku orang tuanya yang 

dimana dalam mengerjakan pekerjaan rumah itu saling melengkapi dan saling 

membantu sama lain. Berbeda dengan ketiga informan F, SH dan FA yang dimana 

pola asuh yang berdampak pada pembagian kerja ini ternyata sesuai dengan 
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norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Ada pekerjaan-pekerjaan yang 

memang khusus untuk perempuan dan perempuan punya kekuasaan disana seperti 

yang dijelaskan oleh N dan ada juga yang khusus untuk laki-laki bahkan laki-laki 

bisa merangkap tugas. 

(2) Sosialisasi Sekunder 

 Proses ini dimulai dengan proses desosialisasi yaitu seseorang mengalami 

pencabutan diri terhadap proses sosialisasi yang telah dilakukannya dan kemudian 

di ikuti oleh proses resosialisasi yaitu seseorang diberi suatu diri yang baru setelah 

mengalami desosialisasi 

 Gender dapat diidentifikasi melalui perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang. Kalau di sosialisasi primer nampak pada pola asuh keluarga maka pada 

sosialisasi sekunder ini nampak pada perilaku Kyai. Di pesantren modern, posisi 

kitab klasik tidak begitu dominan dibandingkan dengan pesantren yang bercorak 

tradisional. Hal ini disebabkan karena dalam pesantren modern berlaku sistem 

klasikal yang dimana kyai sebagai aplikasinya. Secara tidak langsung, perilaku 

kyai yang tidak hanya berasal dari interpretasinya terhadap kitab klasik, Al-Quran 

dan hadits ini telah mempengaruhi semua pemikiran dan perilaku laki-laki berlatar 

belakang ini selama masih menjadi santri.  

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peniliti mengambil kesimpulan 

bahwa yang dijadikan contoh perilaku kyai adalah kepemimpinan dalam rumah 

tangga yang dimana didalamnya terdapat peran-peran yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kyai N bahwa keluarga itu 
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adalah hal yang terpenting dan sebaiknya perempuan menjalankan peranannya 

disini yaitu, mengurus rumah, anak dan melayani suami. Secara tidak langsung, 

apa yang menjadi pemikiran dari Kyai N itu sesuai dengan kitab klasik karangan 

Nawawi, hal 8, Asymuni, hlm 22 tentang tipe yang sholeh dan Asymuni 10 

tentang tugas Istri (Muhammad, 2004:181).  

 Akhirnya, realitas gender ini itu merupakan suatu persoalan identitas saja. 

Dengan kata lain, identitas merupakan kunci dari proses internalisasi. sejak dari 

awal sebenarnya yang membuat berbeda adalah pengalaman laki-laki yang  

cenderung memonopoli wilayah publik sehingga tidak ada kesempatan perempuan 

untuk masuk ke wilyahnya sehingga pada akhirnya kesempatan itu terbuka untuk 

perempuan dan perempuan menggunakannya untuk mencari identitasnya dengan 

cara mengaktualisasikan dirinya. 
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BAB 1V 

PEREMPUAN BEKERJA DALAM PANDANGAN MAHASISWA LAKI-

LAKI BERLATAR BELAKANG PESANTREN 

 Berdasarkan dengan gambaran di bab III tentang pemahaman gender 

bahwa sesungguhnya pemahaman yang dimiliki oleh informan ini merupakan 

langkah awal dalam memahami realiatas gender yang dimana salah satunya 

adalah realitas perempuan bekerja dan berikut ini terdapat dua pandangan yang 

berbeda mengenai perempuan bekerja. 

IV.1 Perempuan Bekerja: Potret Perempuan Masa Kini dan Tantangannya 

IV.1.1 Perempuan bekerja dalam pandangan moderat: Kebutuhan dan 

Pengabdian 

 Fenomena perempuan bekerja bukanlah suatu hal yang baru di tengah-

tengah masyarakat. Di awal kehidupan manusia, perempuan pada dasarnya sudah 

bekerja meskipun apa yang dikerjakan oleh perempuan itu hanya sebatas 

mengelolah makanan. Hal ini sebenarnya, sudah memperlihatkan bahwa 

perempuan itu sejak dulu sudah dibentuk oleh budaya yaitu makhluk kedua 

setelah laki-laki yang tugasnya hanya di ruang domestik saja. Seperti yang 

dijelaskan oleh R; 

“Pada zaman purba saja sudah kelihatan  Siapa yang lebih 
sering bercocok tanam dan siapa yang lebih sering dirumah ini 
sudah membuktikan budaya yang sudah ada bahwa sudah 
mengalir di orang masing-masing budaya menjadi orang 
akhirnya menjadikan perempuan nomer dua, perempuan yang 
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hanaya bisa melahirkan saja bisa dikatakan dibelakangnya 
laki-laki itu ya perempuan.” (sumber data: R, 22 April 2009) 
 

 Kemudian, ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris 

hingga kemudian industri, keterlibatan perempuan pun sangat besar,  bahkan 

setelah adanya emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A Kartini. Oleh karena 

itu dalam penjelasannya, R mengatakan bahwa emansipasi wanita yang sudah 

terwujud ini khususnya di Indonesia sudah sangat bagus, perempuan banyak yang 

sudah berkiprah di publik dan tentu saja  masih batas-batas kewajaran; 

”Sekarang sudah saatnya. Kaum perempuan tidak dipandang 
sebelah mata, kaum perempuan mempunyai karakteristik yang 
sama dengan laki-laki dia juga bisa seperti pemimpin yang 
bisa melakukan di luar nalar laki-laki. Makanya tidak 
disalahkan sekarang ini yang terdekat-dekat ini adalah tidak 
memarginalisasikannya, untuk memperlihatkan perempuan di 
Indonesia itu misalnya UU dalam pemilu kuota 30% di 
pemerintah itu sudah bentuk emansipasi.” (sumber data: R, 22 
April 2009) 
 

 Di Indonesia sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar 

menganggur, adanya tekanan kemiskinan dan perkembangan yang maju dari 

ekonomi dan teknologi, membuat partisipasi tenaga kerja wanita di sektor publik 

mulai kelihatan meningkat. Buktinya banyak sekali perempuan sekarang bisa 

bekerja dengan bebas bahkan posisi-posisi terpenting seperti direktur, presiden, 

insinyur  pun bisa di kuasai oleh perempuan hanya saja hal-hal seperti ini tidak 

membuat R sebagai seorang laki-laki terancam posisinya; 

”Saya memposisikan sebagai seseorang yang harus lebih dari 
perempuan karena bagamanapun laki-laki adalah orang yang 
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga.” 
(sumber data: R, 28 Mei 2009) 
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 Perempuan bekerja  biasanya sering terlihat pada keluarga yang berstrata 

bawah, biasanya mereka melakukan pekerjaan yang berjenis pertanian seperti 

bercocok tanam dan sebagainya. Walaupun ada perbedaan di masyarakat dalam 

memandang sebuah jenis pekerjaan yang dimana jenis pekerjaan seperti sektor 

pertanian itu tidak dianggap pekerjaan karena asumsi mereka yang dinamakan 

bekerja itu adalah bekerja di perkantoran. Berdasarkan pada tulisan Razi dengan 

mengutip penggolongan perempuan bekerja menurut Nani Zulminarti, Direktur 

PEKKA,  justru itu masih tergolong pada kelompok-kelompok perempuan yang 

bekerja di sektor informal dan pertanian yang  dimana dalam katagori UU sektor 

ini tidak termasuk sebagai pekerjaan (www.beujroh.org). Selain itu, apa yang 

dilakukan oleh keluarga yang berstrata bawah ini oleh R pada dasarnya bertujuan 

untuk membantu suami dalam mencari penghasilan guna memenuhi tuntutan 

kebutuhan; 

“Eeeehhh....mungkin Lebih pada kebutuhan. Jadi kita melihat 
mungkin dalam keluarga atau tidak kita tidak kepikiran dengan 
kesetaraan gender. Orang bekerja karena mereka tidak 
berkecukupan dalam keluarga maka keluarga yang lain ikut 
membantu. eeeehhh...saya pikir fine-fine aja...” (sumber data: 
R, 22 April 2009) 

 
“perempuan dalam hal ini yang bekerja hanya sebagai bentuk  
tambahan ekonomi saja bisa dikatakan sebagai pelengkap 
ekonomi saja.“ (sumber data: R, 28 Mei 2009) 
 

 Sedangkan pada keluarga yang berstrata menengah ke atas, dengan modal 

pendidikan yang tinggi, mereka bisa mengakses pengalaman dan pengetahuan 

yang luas dan bersaing dengan laki-laki di sektor publik untuk meningkatkan 

status sosial, sehingga yang terjadi dari sebagian mereka memiliki tujuan untuk 
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mengaktualisasikan diri dan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Adapun R 

juga berpendapat demikian; 

“...Mungkin dalam keluarga ada kekuatan sendiri bagi orang 
itu arti kata dia orang yang pinter itu merapatkan apa yang 
ada dalam dirinya. Dia berada di privat yang bisa 
mendapatkan semua ketika dia mengingkan itu dia menyadari 
kekuataanya dan sebaliknya itu sesuatu yang saya pikir sangat 
bagus sekali istilahnya dia tidak menitidurkan apa yang kita 
punya justru mengembangkan apa yang dia punya sehingga 
punya kekuataan tersendiri bagi dirinya.” (sumber data: R, 22 
April 2009) 
 
Padahal perempuan itu seharusnya tidak perlu kuatir dengan apa seorang 

perempuan menunjukkan keeksistensinya karena dari awal kelahiran manusia, 

baik laki-laki dan perempuan sudah ditentukan caranya masing-masing, seperti 

yang disampaikan oleh R yang dimana dengan mengandung dan melahirkan anak, 

perempuan itu menunjukkan keeksistensinya; 

“Aku  pikir. Tidak harus mengikuti cara laki-laki. Perempuan 
perempuan, laki-laki. Pada intinya perempuan dan laki-laki 
memiliki fungsi yag sama hanya untuk mennujukkan 
eksisitensinya terletak pada disisi maskulinnya dan 
feminimnya. Laki-laki ya laki-laki perempuan ya perempuan 
tapi perlu untuk menyikapinya. Seorang laki-laki itu diliat sisi 
Maskulin bisa memimpin itu saya rasa sudah menunjukkan 
bahwa orang ini laki-laki paling bisa menunujukkan dia 
perempuan itu ketika bisa melahirkan saya rasa sudah 
mengangkat derajat perempuan.” (sumber data: R, 22 April 
2009) 
 
Dari hal diatas, maka yang dinamakan dengan perempuan yang ideal bagi 

informan adalah sesuai dengan agamanya, perempuan yang bersifat lemah 

lembut, berilmu dan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan 

perannya seperti yang ada dalam pandangan R;  
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”Dia bisa menempatkan dirinya dimana saja. Tiap tempat dia 
bisa menempati, dia bisa lebih dengan apa yang ada disekitar 
dia. Seorang laki-laki apabila tidak bisa mengerjakan sesuatu 
dan perempuan itu bisa melaksanakannya, saya rasa itu sangat 
bagus sekali.” (sumber data: R, 22 April 2009) 
 
Begitu juga yang terjadi pada A, dengan mengikuti agamanya dan apa 

yang diyakininya benar, bahwa perempuan itu tidak perlu melakukan apa yang 

bagi perempuan itu tidak mampu melakukannya hanya demi mengangkat 

derajatnya; 

“Perempuan bisa menunjukkan eksisitensinya sebagai 
perempuan ya dengan melakukan apa yang menurut 
perempuan baik dan apa yang menurut perempuan tidak baik. 
Titik tolaknya ada pada perempuan masing-masing, dan 
sangat berbeda antara perempuan yang satu dengan dengan 
perempuan yang lain. Intinya perempuan tersebut harus bisa 
meletakkan dan mengartikan keadilan dan kesetaraan 
sebagaimana seharusnya saja, secara tidak langsung kalau 
sudah begitu, perempuan ini akan eksis dengan sendirinya. 
Enggak perlu menunggu pengakuan dari orang lain atas 
keeksistensiannya. Ini akan muncul dengan sendirinya.” 
(sumber data: A, 5 Mei 2009) 
 

 Lain halnya dengan SH, Sesuai dengan teorinya Max Weber mengenai 4 

tindakan sosialnya yang salah satunya tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai 

menyatakan bahwa perempuan bekerja itu sebagai sarana untuk mengabdi kepada 

masyarakat yang dimana tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya 

dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut;  

”Bagi saya bekerja bagi perempuan adalah sarana untuk 
mengabdi bagi umat bukan untuk mencari nafkah karena tugas 
mencari nafkah itu dibebankan untuk laki-laki. Jadi ketika 
pekerjaan itu menyita waktu untuk keluarga ya harus kembali 
ke jalur semula karena membina keluarga anak-anak) lebih 
penting dan harus lebih diutamakan dan itu saya kira yang 
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menjadi batas-batasannya dalam perempuan bekerja.” (sumber 
data: SH, 28 April 2009) 

 
 Selain itu dalam konsep kerja menurut Islam  juga disebutkan apa yang 

dilakukan oleh perempuan bekerja itu dinamakan kerja sebagai asas untuk 

kemajuan umat dan Islam mewajibkannya akan hal itu, hanya saja bagi 

perempuan tetap tidak ada kewajiban dalam melaksanakannya. Sama halnya 

dengan Kyai N berikut ini; 

”Oh Yah!! ( informan mengatakannya dengan tegas). Mungkin 
simpel didalam Islam itu sebenarnya tugas hidup manusia itu 
Cuma satu, apa? untuk mneyempurnakan pengabdian....” 
(sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 
 

Di dalam literatur Fiqih, secara umum tidak ditemukan larangan bagi 

perempuan yang  bekerja seperti yang dijelaskan oleh Kyai N karena sejak zaman 

Nabi, perempuan itu bisa berperan di luar rumah dan apabila ada larangan maka 

Nabi lah yang pertama kali melarangnya. Seperti yang dicontohkan oleh SH 

berikut ini; 

“...ibadah pada Allah. Lakukan apa saja dalam kerangka ini 
kalau seseorang niatnya untuk menyempurnahkan ibadahnya 
itu berarti bagus apabila seseorang tidak melakukan aktivitas 
dalam kerangka ini maka dia semakin jauh dari Tuhan maka 
itu tidak islami lagi. Jadi kuncinya disana.” (sumber data: Kyai 
N, 8 Juli 2009) 

 
”istri rosul, Khadijah adalah seseorang pedagang tapi setiap 
Rosullah pulang ke rumah, beliau selalu siap memberikan 
dukungan dan menjadi tempat curhat Rosullah. Kalau 
seandainya bekerja bagi istri tidak boleh sudah pasti 
Rosulullah yang akan pertama kali melarang Khadijah untuk 
bekerja. kenyataannya Khadijah tetap bekerja dan tetap bisa 
berperan sebagai istri yang dapat melengkapi dan mendukung 
suami.” (sumber data: SH, 28 April 2009) 
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 Oleh karena itu, ketika di masyarakat muncul perdebatan mengenai 

”Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam”, maka banyak sekali yang pro dan 

kontra yang muncul dalam pembahasannya, seperti SH yang dimana mengakui 

memang adanya benar perempuan itu makhluk kedua setelah laki-laki 

dikarenakan sejarah terciptanya Hawa yang dari Adam tapi  itu tidak bisa 

dijadikan barometer kekuasaan laki-laki terhadap perempuan; 

”Makhluk yang pertama kali diciptakan dari golongan 
manusia adalah Adam sedangkan yang kedua itu Hawa tapi 
tidak berarti derajat perempuan lebih rendah daripada laki-
laki. Perkataan itu menurut saya menyampaikan maksud 
bahwa lak-laki dan perempuan dibuat dari unsur pembentuk 
yang sama dan tulang rusuk disini menyatakan makna 
perlindungan bahwa laki-laki diciptakan untuk melindungi 
perempuan, memberikan rasa aman bagi peempuan yang 
punya karakter lembut seperti organ-organ yang berada di 
bawah tulang rusuk gitu.” (sumber data: SH, 28 April 2009) 
 

 Adapun yang menjadikan adanya suatu pandangan bahwa laki-laki itu 

berkuasa atas perempuan itu adalah adanya pendidikan yang tinggi padahal 

memang kenyataannya dari dulu perempuan itu memang keberadaan di bawah 

laki-laki oleh karena itu  laki-laki harus melindunginya bukan untuk 

menguasainya seperti kutipan hasil wawancara R di bawah ini; 

”Ya mungkin dulu lebih banyak adam yang lebih eksis di luar, 
hawa lebih banyak di privatnya itu stereotype yang sudah lama 
sekali karena kita merasa pendidikan sudah tinggi orang 
merasa kok laki-laki selalu saja menguasai perempuan 
sehingga stereotype terbentuk ya perempuan itu makhluk 
kedua,  perempuan selalu lebih dekat dengan pekerjaan 
ringan-ringan lebih dekat dengan kasur, kamar mandi, dapur.” 
(sumber data: R, 22 April 2009)  
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Gender dan Perempuan Bekerja 
 

 IV-8 

Dengan hal yang sama, R juga memberikan informasinya bagaimana 

kondisi perempuan pada zaman Jahiliyah dengan menceritakan suatu peristiwa 

yang dimana peristiwa itu mewakili bagaimana perempuan itu sejak dulu sudah 

mengalami penyimpangan-penyimpangan gender; 

”...dulu zaman Rosul, saya lupa kejadian zaman sahabat siapa, 
sahabat rosul pernah punya seorang anak ternyata istrinya 
melahirkan anak perempuan  karena dia(suami)nya  panglima 
yang besar di zaman Rosul otomatis anaknya mengharapkan 
yang gagah dia pingin menggharapkan anak laki-laki. 
(Informan menghela nafas sebentar lalu melanjutkan 
ceritanya) Pada saat itu bahwasannya orang zaman itu 
mengangggap apa namanya semua orang berpikiran 
perempuan itu dianggap kaum  yang lemah, tidak bisa 
berperang itu satu. mengapa setiap kelahiran perempuan itu 
selalu dibunuh, dimatikan ini zaman Jahiliyah dulu yah... 
masih masa kebodohan masih berpikiran primitif. Seorang 
perempuan tidak diharapkan kelahirannya hanya karena 
dianggap sebagai lemah, malapetaka, tidak bisa kerja, 
kerjanya hanya diem mungkin kalo sekarang ya hanya di 
domestik saja?...” (sumber data: R, 22 April 2009)  
 
Selain itu, adanya kekuasaan laki-laki atas perempuan tentu saja 

disebabkan adanya budaya patriarkhi yang masih bertahan di masyarakat  

walaupun pada dasarnya budaya patriarkhi yang berlangsung saat ini berjalan 

secara pasif. Seperti yang  disampaikan oleh R;  

”begini kali ya mungkin dulu beda… Terlepas dari itu memang 
yang saya lihat keberadaan seorang perempuan itu yang saya 
bilang dibawah laki-laki bukan berarti menginjak perempuan 
dan bukan berarti memperlakukan perempuan seperti barang 
mainan yang bisa diotak-atik, bisa dihajar sana sini  
konteksnya dulu dan Sekarang. Penguasaan laki-laki dan 
perempuan bukan dieksploitasi bah perempuannya tidak kan 
dia mengeksploitasi perempuan karena makhluk yang lemah 
dan dia bisa dieksploitasi begitu saja karena kekuasaan laki-
laki kalau dulu!...” (sumber data: R, 22 April 2009)  
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Belum selesai permasalahannya, budaya ini ternyata melegitimasi 

lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keagamaan sehingga, yang nampak 

adalah agama itu sumber dari ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Dan 

ketika ditanya lebih mendetail tentang mengenai wacana yang berkembang bahwa 

agama itu dijadikan dahlil untuk menolak kesetaraan gender maka R mempunyai 

pendapat tersendiri terkait hal itu karena apabila dilihat dari agama jelas 

perempuan itu dibawah laki-laki; 

”Terlepas dari bicara agama ya. (Informan batuk-batuk ) 
Jujur kalo melihat ee… Kondisi yang ada sudah ada saat ini 
tidak sepantasnya kita mendiskriminasikan perempuan ini 
menurut pribadi  loh  ya (informan tersenyum) apalagi di 
globalisasi ini kalau apalagi ada persaingan global yang 
dimana semua butuh eehh..butuh...bahwa persaingan yang ada 
kan bukan hanya tenaga dari laki-laki yang dibutuhkan tapi 
perempuan juga punya ranah untuk berpartisipasi dalam 
kemajuan pembangunan,  tapi kalau lebih pada agama itu jelas 
sekali agama perempuan masih tetap berada pada dibawah  
ehh...dibelakang, dibawah laki-laki tapi dengan tidak 
menjadikan perempuan  itu “budak” bagi laki-laki tidak situ.” 
(sumber data: R, 22 April 2009)  
 

 Adapun akibat yang diberikan oleh sistem kebudayaan patriarkhis  ini 

yaitu tindak kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung bukan hanya dalam 

ruang domestik tapi juga di ruang publik yang dimana ada kecenderungan 

perempuan terpinggirkan pada jens-jenis pekerjaan yang berupah rendah seperti 

yang terjadi pada perempuan yang berpendidikan rendah. Dari sebagian informan 

memberikan pendapatnya terkait masalah tersebut seperti dalam pandangan R; 

”emmm... Struktur kali yah (berbicara sambil berbisik) tapi 
nah ini kita melihat pada kacamata ekonomi, setiap sesuatu 
yang menguntungkan tidak akan ada kata-kata eksploitasi, 
marginalisasi, diskriminasi... karena inti nya seorang bekerja 
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itu yang menginginkan lingkungan lain halnya ketika melihat 
secara normatif itu sangat mengganggu tidak fair bagi 
perempuan. karena biar bagaimanapun perempuan yang 
selama ini diidentikkan dengan makhluk yang halus dan lembut 
hanya bisa diperlakukan dengan lembut Cuma kembali pada 
kebutuhan ekonomi dari perempuan yang ingin bekerja dan 
ingin menambah ekonomi keluarga itu akan menjadi sebagai 
resiko dan pilihan yang diterima perempuan seperti itu dan 
tidak bisa dikatakan diskriminasi atau eksploitasi karena yang 
diinginkan perempuan itu tambahan ekomomi saja.” (sumber 
data: R, 28 Mei 2009) 

 
 Argumentasi yang diberikan oleh informan R dibenarkan oleh sebuah teori 

Human Capital Theory (Rubinson dan Brownkan dalam Smelser dan Swedberg, 

1994, hal 581-559) yang dimana mengapa bisa terjadi hal demikian. Adapun 

asumsi dari teori ini menyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan 

keuntungan ekonomi. Artinya dalam dunia kerja, pekerja itu harus bisa 

menunjukkan modal yang dimilikinya seperti pendidikan, keterampilan supaya 

dianggap sebagai Human Capital. Tapi realitasnya, perempuan masih dianggap 

rendah daripada laki-laki hanya karena perempuan itu masih terikat dengan 

kontrak sebagai pengurus rumah tangga Dengan kata lain, Hal ini memunculkan 

adanya pemisahan antara kerja produktif dengan kerja reproduktif (Praseptiana, 

2005:15). 

 Disebutkan kemudian, kerja produktif adalah kerja yang berfungsi 

menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sedangkan kerja 

reproduktif tidak hanya kerja ”menghasilkan  manusia” tapi juga menyangkut 

pola pengasuhan, perawatan anak dan rumah baik fisik dan mental. Tidak 

demikian oleh SH dan R yang masih menganggap yang namanya kerja 
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reproduktif menghasilkan barang lagi. Dan semua ini sudah berfungsi sesuai 

dengan struktur masyarakat yang ideal; 

”Apa yah... produktif dan reproduktif emmm... (dengan 
memikir sambil menggoyangkan bulpoinnya). Kalau produktif 
mungkin menghasilkan barang kalau reproduktif itu ehmm.. 
menghasilkan barang, atau gini me... memproduksi barang 
lalu menghasilkan barang lagi.mungkin gitu kali yah (dengan 
sedikit bingung.” (sumber data: SH, 28 April 2009) 
 

”Produktif itu sama dengan hasil yang signifikan kalau 
reproduktif itu lebih pada keturunan menyentuh hal-hal yang 
kodratif wanita saja.” (sumber data: R, 22 April 2009) 
 

 Hal ini semua, terkemas baik dalam sistem kapitalisme yang dimana ada 

kecenderungan kuat untuk memisahkan kerja produksi dan reproduksi. Bagi 

kapitalisme, kerja produktif itu diidentikkan dengan laki-laki sedangkan kerja 

reproduktif itu diidentikkan dengan perempuan sehingga yang terjadi keterlibatan 

perempuan di dalam sektor produksi itu tidak mengurangi pekerjaan 

reproduksinya dan memberikan cuti bagi wanita yang hamil  itu merupakan 

pemborosan dan tidak efisiensi. Hal inipun disadari oleh SH yang menyebutkan 

justru ini yang dinamakan dengan ketidakadilan bagi perempuan; 

”Tapi ketika perempuan itu kerjanya di pabrik itu bukannya 
emansipasi malah kasian itu perempuannya, itu se namanya 
ekploitasi.” (sumber data: SH, 28 April 2009) 
 
Salah satu contoh lagi yang memperlihatkan adanya kekuasaan laki-laki 

yaitu permasalahan multi burden. Keterlibatan perempuan dalam kerja produksi 

tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di sektor reproduksi. Dengan kata 
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lain, tidak mengundang laki-laki untuk berkontribusi lebih besar dalam kerja 

reproduksi.  

Terkait dengan multi burden, bagi informan R ini bukanlah suatu masalah 

tapi ini suatu hal yang wajar dan kesenangan bagi perempuan itu sendiri karena 

sesuai dengan norma yang berlaku dewasa ini kerja reproduksi adalah tanggung 

jawab perempuan sehingga atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang 

sewajarnya bertanggung jawab pada arena domostik. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh informan R sangatlah benar ketika perempuan itu menyatakan 

bahwa dirinya senang dengan pekerjaan yang mereka lakukan; 

”Nah (dengan ekspresi tersenyum), saya melihat seperti ini, 
tadi saya katakan itu kesenangan dan kebutuhan dari 
perempuan. Kesenangan dan kebutuhan ini adalah 
berhubungan dengan bukan dari faktor keterpaksaan dari 
wanita untuk bekerja melakukan peran ganda tapi terlepas 
dari itu ada keinginan tersembunyi dia ingin bekerja dan dia 
juga ingin mendapatkan  kelebihan ekonomi selain dari 
suaminya. Ketika berbicara peran ganda memang secara 
sosiologis itu peran ganda yang dilakukan yang menjadi beban 
ganda tapi ketika melihat dari perspektif perempuan yang dia 
melihat itu sebuah kesenangan dan kebutuhan apa bisa 
dikatakan itu peran ganda (seolah-olah ketawa menyindir).” 
(sumber data: R, 28 Mei 2009) 
 
 Pada realitasnya juga tidak sedikit perempuan merasa hal yang sama yaitu 

senang dengan dua peran sekaligus yang dijalankannya seperti apa yang 

disampaikan oleh R karena bagi George Herbert Mead, interaksi sosial bisa 

berjalan dengan tertib, teratur dan masyarakat bisa berfungsi dengan ”normal” 

perlu adanya dua hal yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai konteks sosialnya 
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dan kemampuan untuk menilai secara obyektif  dari sudut pandang orang lain. 

(Narwoko dan Bagong, 2004:20). 

Secara keseluruhan, pada dasarnya bukan kerja produktif dan reproduktif 

yang menjadi permasalahan selama ini yang dimana, kerja produktif itu 

ditempatkan laki-laki sebagai penganggung jawabnya sedangkan perempuan 

ditempatkan pada kerja reproduktif sebagai tanggung jawabnya. Walaupun norma 

dalam masyarakat sudah memberikan stereotype seperti itu tapi yang perlu 

diperhatikan dalam menyangkut hal ini adalah bagaimana penilaian ekonomis 

terhadap pekerjaan rumah dan konsep ini yang jarang di perhitungkan oleh 

masyarakat pada umumnya dan para pemerhati perempuan. Seperti halnya dengan 

SH, meskipun SH sadar bahwa nilai dari pekerjaan rumah itu rendah tapi SH 

mencoba untuk meluruskannya kalau itu bukanlah dari Islam tapi Budaya 

masyarakat; 

”iyah, saya tahu. Mungkin itu karena budaya tapi yang jelas 
(dengan penuh penekanan) Allah itu memberi balasan dengan 
menyamakan pekerjaan istri dan suami itu seperti berjihad di 
medan perang. Tidak mesti yang namanya adil itu harus sama 
tapi bagaimana menempatkan sesuatu sesuai  tempat itu 
adalah adil dan Allah lebih tau mana yang sesuai dengan  
karakter keduanya.” (sumber data: SH, 28 April 2009) 
 
Adapun yang mempengaruhi pola kekuasaan antara laki-laki dan 

perempuan adalah posisi sosial. Secara tradisional, kekuasaan itu melekat pada 

posisi tertentu yang dianggap tinggi sehingga secara otomatis ia mempunyai 

kekuasaan atas orang-orang yang berada dalam posisi yang lebih rendah. Dalam 

hal ini, laki-laki yang diibaratkan mempunyai kekuasaan yang mutlak atas semua 
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anggota keluarga lainnya karena norma-norma sosial memberikan hak, 

wewenang, privilese, dan kewajiban kepada laki-laki untuk mengontrol perilaku 

orang-orang yang berada di bawahnya dan menuntut ketaatan dari mereka, 

misalnya saja terkait dengan penghasilan yang lebih tinggi dari istri dibandingkan 

dengan suami; 

”Bukan masalah nafkah, bukan masalah ekonomi yang 
membuat seseorang  jadi pemimpin. Karena dia punya kriteria 
lain. Kenapa laki-laki bisa jadi pemimpin? Itu mungkin hanya 
dimiliki oleh laki-laki. Satu, Ketegasan. Memang ada laki-laki 
yang tidak tegas juga. Kedua, karakter. Karakter laki-laki kan 
lebih mengayomi. dan tidak bisa gak mungkin ketika istri 
mempunyai uang yang lebih banyak lalu menjadi kepla 
keluarga itu gak bisa ” menguasai keluarga”. (sumber data: SH, 
28 April 2009) 

 
Berdasarkan pandangan diatas, mengandung kesimpulan bahwa pada 

dasarnya memang benar, posisi sosial seorang individu itu secara tidak langsung 

sangat mempengaruhi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.  

IV.1.2 Perempuan Bekerja dalam pandangan Tradisional: 

Perilaku menyimpang dan pembebasan diri 

 Pandangan laki-laki berlatarbelakang Pesantren mengenai perempuan 

bekerja terbagi dua kutub. Dalam sub bab ini, peneliti ingin membahas satu 

pandangan yang dimana pandangan ini menyatakan bahwa perempuan harus di 

dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik. 

 fenomena perempuan bekerja pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa 

nilai-nilai budaya dari masyarakat mengenai konsep tradisional yang mengatakan 

bahwa tugas mulia dari perempuan adalah menjadi seorang Ibu dan istri itu mulai 
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mengalami pergeseran dan terbantahkan. Namun sayangnya, oleh kaum 

konservatif , realitas ini tetap saja dianggap tidak sah atas nama agama. Ini 

dikarenakan superioritas perempuan dianggap bertentangan dengan ajaran agama 

dan memang peran yang ideal bagi perempuan adalah menjaga rumah dan 

mengasuh anak-anak. Berikut pernyataan dari Kyai N; 

”Kalau saya diminta untuk memberikan ceramah, pasti saya 
akan memilih keluarga. Keluarga adalah hal yang terpenting 
dari keluarga inilah perempuan akan menyumbangkan  
generasi untuk bangsa, untuk agamanya, untuk dunia. Bangsa 
ini kan dibangun dari kumpulan keluarga-keluarga.” (sumber 
data: Kyai N, 8 Juli 2009) 
 

Selain itu, semenjak munculnya emansipasi wanita, keterlibatan perempuan 

semakin banyak di wilayah publik dengan kata lain gerak perempuan semakin 

bebas dan luas. Hal ini juga disampaikan oleh F yang dimana menunjukkan 

bahwa perempuan Indonesia lebih bebas ruang geraknya daripada di Negara lain; 

”Emansipasi wanita yah....ehmmm cukup..cukup (sambil 
mengangguk-angguk) daripada di negara-negara lain. 
Indonesia itu perempuan bisa bekerja, bisa..bisa apa sajalah. 
Di Afganistan, wanita itu wajib melayani laki-laki dan wanita 
itu tidak boleh keluar rumah apalagi bila suaminya sedang 
keluar kota hal itu dikarenakan pastunisme yang ada. Kalo di 
barat ya masih ada koridor-koridornya pokoknya masih 
bebasan Indonesia.” (sumber data: F, 22 April 2009) 
 

 Salah satu contoh yang diberikan oleh FA terkait dengan adanya 

emansipasi wanita yang bagi FA itu terlalu bebas dan salah yaitu adanya peralihan 

fungsi dari laki-laki ke perempuan bahkan fungsi laki-laki dalam memimpin solat 

pun tergantikan dengan perempuan; 
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“...ketika yang terutama tanggung jawab nafkah, penghidupan 
itu sudah beralih dari laki-laki ke perempuan itu terjadi di 
beberapa. Laki-laki tidak kerja atau sedikit kerjanya 
perempuan yang all out itu kan berarti sudah beralih fungsi, 
kita lihatnya dari dasar loh jadi pembagian dasar fungsinya 
seperti apa, suami ngapain istri ngapaian sehingga ketika yang 
terjadi adalah peralihan tanggung jawab dari laki-laki ke 
perempuan itu yang salah, kedua terlalu over perannya...” 
(sumber data: FA, 30 April 2009) 

 
  Realitas menunjukkan bahwa banyak laki-laki yang berada di rumah 

sedangkan perempuannya itu bekerja realitas itu tidak di benarkan oleh informan 

karena mengacu pada konsep Islam yang sebenarnya mencari nafkah itu adalah 

laki-laki bukan perempuan jadi tidak dibenarkan apabila perempuan yang bekerja 

itu mempunyai tujuan untuk mencari nafkah. Dalam hal ini keegoisan dari 

seorang F nampak pada pernyataannya, sebagai berikut; 

“Ya itu adalah sebenarnya tanggung jawab laki-laki jadi itu 
yang salah bukan perempuan tapi laki-lakinya. Buat apa laki-
laki kalau gak bisa menafkahi keluarganya.” (sumber data: F, 
18 Mei 2009) 
 

Oleh karena itu, ketika FA berpendapat tentang perempuan bekerja maka 

FA pun mengatakan bahwa sebaik-baiknya perempuan itu bekerja, mereka harus 

mengetahui dimana batas-batasannya yaitu kewajiban utamanya mengurus rumah 

dengan kata lain konsep agama harus dipegang; 

”Okeh (dengan tersenyum)... sebenarnya gak ada masalah 
kalau saya sendiri wanita berkarier itu tidak ada masalah 
selama sekali lagi ini kan ada hak dan kewajiban, kesetaraan 
itu mungkin kalau kita mengartikan hak itu kan berhak untuk 
hak berkarier, berkarya, bekerja maka  semua sama Cuma hak 
itu dibatasi dengan kewajiban ada kewajiban yang membatasi 
terutama kewajiban wanita ehhh.. apa namanya dalam sebuah 
rumah tangga...” (sumber data: FA, 30 April 2009) 
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Ternyata dengan menigkatnya partisipasi kerja wanita tidak hanya 

menyebabkan peralihan fungsi saja tapi juga penghasilan keluarga dan peran istri 

dalam pengambilan keputusan dalam keluarga meningkat. Seperti hasil dari studi 

yang pernah dilakukan oleh Miralao (1983) yang juga sesuai dengan teori sumber 

pendapatan (Blood dan Wolfe) yang menyatakan bahwa pihak suami dan isteri 

yang mempunyai penghasilan yang lebih besar dari pihak lainnya mempunyai 

kekuasaan yang lebih besar dari pihak yang mempunyai penghasilan yang lebih 

kecil adalah benar. (dalam Narwoko dan Bagong, 2004:178) 

Pernyataan ini memunculkan reaksi yang berlawan dari informan F 

sekaligus FA yang dimana menyatakan perempuan itu tidak bisa berkuasa 

melebihi laki-laki walaupun itu dengan penghasilan yang tinggi dan tetap segala 

keputusan yang berkaitan dengan urusan keluarga tetap laki-laki (Suami) karena 

di dalam Islam juga dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan 

kecuali kalau perempuan itu berstatus single parents maka yang mengambil 

keputusan adalah perempuan itu sendiri; 

“emmm iyah karena tetap Penghasilan yang dihasilkan itu 
penghasilan sampingan. Inti dari penghasilan itu ya laki-laki.  
Tetap penghasilan laki-laki  yang utama walaupun sedikit.” 
(sumber data: F, 18 Mei 2009) 
 

“…dan Seberapa besar gaji istri, suami tetap harus berbuat 
sehingga itu memang kewajiban dia sebagai kepala rumah 
tangga itu.” (sumber data: FA, 13 Mei 2009)  
 

  Terkait dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh perempuan (istri), 

tetap itu hanya sekedar penghasilan tambahan saja karena yang namanya 
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penghasilan utama adalah laki-laki tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk 

memenuhinya, seperti halnya yang disampaikan oleh A;  

“Ya gak bener lah kalo gitu… kan dalam islam

”...dalam banyak hal sahabat-sahabat wanita dalam islam 
juga banyak berperan di banyak sejarah, dalam berperan 
sahabat wanita juga ikut turun, dibelakang tapinya 
menyiapkan apa namanya eee... persiapan-persiapan yang ada 
di belakang bahkan ada cerita ketika ada sahabat mundur 

 sendiri dah 
dijelasin. yang wajib cari uang itu cowok, cewek sunnah, 
maksudnya kalau bisa ya bantu... kalo gak ya gak usah gak 
papa... bukan berarti gak boleh, justru lebih bagus, soalnya 
bantu tugas suami, tapi bukan berarti suami terus lepas tangan 
gitu aja... saling mengimbangi aja..” (sumber data: A, 5 Mei 
2009) 
 

 Walaupun begitu, pada dasarnya perempuan bekerja itu dampak dari 

kondisi perempuan yang sangat memperhatinkan sebelum datangnya Islam 

sehingga ketika Islam datang maka saat itulah derajat kaum perempuan diangkat 

dengan berbgai cara salah satunya melibatkan perempuan di wilayah publik. 

Adapun kondisi yang memperhatinkan itu digambarkan oleh F sebagai beikut; 

”pada kondisi masyarakat pra islam, posisi perempuan itu 
sangat-sangat dianggap kaya budak. Perempuan itu ketika 
orang-orang arab, sapa yang punya anak laki-laki itu yang 
akan meneruskan nahzab-nahzabnya sedangkan perempuan 
tidak. Jadi jika ada perempuan berada disana maka dibunuh, 
perempuan dianggap hina, perempuan itu dilecehkan kalo di 
Arab itu namanya perek...” (sumber data: F, 22 April 2009) 
 
Terkait dengan kondisi perempuan ketika waktu itu, FA teringat juga pada 

satu peristiwa yang dimana ini justru membuktikan bahwa setelah Islam datang, 

eksistensi perempuan pada  wilayah publik pun akhirnya di akui oleh masyarakat 

pada waktu itu; 
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karena takut, kalau kamu mundur maka saya gantikan kamu 
perang, kasihkan baju perangnya ke saya. Itu kan bisa jadi 
bukti kalau perempuan ikut berperan...” (sumber data: FA, 30 
April 2009) 
 
Dengan menggunakan bahasa lain, A hanya mengatakan bahwa 

perempuan bekerja itu memang tidak seharusnya dipermasalahkan karena itu 

suatu hal yang Sunnah untuk dikerjakan oleh perempuan dan yang terpenting 

menurut A adalah profesional atau tidaknya perempuan itu dalam menekuni apa 

yang dimiliki; 

“Enggak apa-apa kalau memang mau dan mampu membantu 
suami menghidupi keluarga... kan secara islam hukumnya 
hanya sebatas sunnah, kalau suami baru wajib...!! enakkan, 
kalau mampu ya silahkan saja, dapat pahala kok, siapa yang 
enggak mau, membantu suami dan anak lagi. Tapi kalau 
memang tidak mampu ya tidak apa-apa.., tidak dosa juga... 
mungkin alasan anak mungkin, dari pada nanti ditinggal kerja 
anaknya tidak ada yang mengurus, kan ini malah yang enggak 
baik…” (sumber data: A, 5 Mei 2009) 
 
FA melanjutkan masih berhubungan dengan perempuan bekerja hanya 

saja semua itu ada batasan-batasannya. Adapun batasan itu terkait dengan 

kewajiban perempuan yang dimana mengurus rumah itu hal yang terpenting. Jadi,  

apabila pekerjaan yang diluar itu menganggu sebaiknya ditinggal saja seperti juga 

yang dijelaskan oleh Kyai N; 

“Okeh (dengan tersenyum)... sebenarnya gak ada masalah 
kalau saya sendiri wanita berkarier itu tidak ada masalah 
selama sekali lagi ini kan ada hak dan kewajiban, kesetaraan 
itu mungkin kalau kita mengartikan hak itu kan berhak untuk 
hak berkarier, berkarya, bekerja maka  semua sama Cuma hak 
itu dibatasi dengan kewajiban ada kewajiban yang membatasi 
terutama kewajiban wanita...” (sumber data: FA, 30 April 2009) 
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“Ada semacam kasus sedikit yang harus dikaji, misalnya dia 
ingin bekerja karena ingin membangun rumah, membeli mobil, 
lalu istri meninggalkan anaknya itu sih  kecelakaan rohani.” 
(sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 
 

Dengan bahasa yang lugas tapi mirip dengan pandangan FA, N 

memberikan pandangannya tentang  perempuan bekerja; 

“Perempuan bekerja itu oke-oke saja. Saya juga pingin seperti 
itu ee perempuan bekerja keluar itu mungkin asalkan tidak 
melupakan kewajiban yang lain kalau belum punya suami dia 
bekerja oke-oke saja tapi kalau sudah bersuami, sudah punya 
anak mereka dia juga tidak boleh melupakan kewajiban yang 
lain jadi bukan berarti perempuan yang sudah berkeluarga 
tidak boleh keluar rumah ya boleh, kita tetap harus berekspresi 
tapi jangan melupakan kewajiban kita buat anak dan suami 
kita...” (sumber data: N, 14 Mei 2009) 
 
Meskipun bukan merupakan fenomena baru, namun masalah perempuan 

bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan. Ada beberapa hal yang 

menjadi perdebatan yaitu mengenai boleh tidaknya perempuan bekerja. Sehingga,  

F yang dimana berasal dari keluarga yang Agamis dan dari salah satu Pondok 

Pesantren Modern ternama di Jawa Timur ini menyebutkan bahwa perempuan 

bekerja itu khususnya di luar rumah  harus ditemani muhrimnya, kalau perempuan 

itu sudah berkeluarga harus seizin suami karena berdasarkan ilmu yang 

dipejarinya, baik hadits maupun Al-Quran tidak ada yang isinya perempuan itu 

bekerja; 

“Gak papa....ehmmm...perempuan itu gak apa-apa kerja. Perempuan 
itu bisa bekerja bila ada muhrimnya dan yang penting bisa menjaga 
akhlak. Perempuan itu bisa bekerja kalau mendapatkan ijin dari 
suaminya. Tidak ada hadits atau Al-Quran yang isinya perempuan itu 
bekerja atau perempuan berperan dalam publik. Ehhh...mungkin 
sejarah islam seperti Aisyah dapat memimpin perang Jamal bisa 
dijadikan rujukan.” (sumber data: F, 22 April 2009) 
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Adapun pendapat yang diberikan oleh informan F dan Kyai N berikut ini 

tidak lain sama dengan yang tercantum pada kitab-kitab klasik karangan Nawawi 

yang dimana hal ini tertulis dalam buku karangan KH. Husein Muhammad, 

2004:182 menyebutkan,. isi dari kitab ini bisa ditafsirkan sangat bias gender yaitu 

”seorang isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika memaksakan 

diri keluar, maka dia akan dilaknat ole malaikat langit dan bumi, malaikat 

pemberi rahmat, dan malaikat penyiksa, kecuali jika ia bertaubat, meskipun 

suami melarangnya tanpa alasan yang benar (dengan zalim)”; 

 ”Kalaupun dia keluar rumah niatnya untuk bekerja ya.. karena 
ini dalam kerangka ibadah dia kan tidak sendiri, mas saya 
akan kerja ke luar? Misalnya! Tidak nyenyel terus suaminya 
ditinggal, anaknya ditinggal atas nama dana. Harus ada 
kesepakatan ada bapak, ibunya dan seterusnya harus ada 
ridho dari keluarga.” (sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 

 
Selain itu pada umumnya masyarakat masih menganggap bahwa keluarga 

yang ideal itu adalah suami yang bekerja di luar mencari nafkah sedangkan istri di 

rumah mengurus berbagai pekerjaan di rumah tangga dan menjalankan fungsi 

mengasuh anak. Dengan kata lain, perempuan yang bekerja itu ternyata tidak 

mengubah pola pembagian kerja secara tradisional yang dimana didalamnya 

terdapat nilai-nilai yang menempatkan perempuan pada wilayah publik 

(homemaker) sedangkan laki-laki pada wilayah publik (breadwinner).  

Ada beberapa alasan pembagian kerja secara tradisional ini masih saja 

bertahan di masyarakat. Pertama, faktor sosial ekonomi yang dimana faktor ini 
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berdasarkan pada kebutuhan yang nyata pada sistem masyarakat tertentu seperti 

yang diungakapkan oleh FA; 

Hemmmm... (sambil membuka kertas-kertas di depannya) Saya 
melihatnya tidak hanya dari sisii.... tidak bisa tergeneralisir ya 
pertama kita lihat sosiokultur nya jadi  kedaerahan itu jauh 
berpengaruh tentang kultur masing-masing daerahnya 
katakanlah masyarakat pedesaan memang kondisinya masih 
seperti itu kalau di perkotaan mungkin sudah banyak yang 
keluar wanita ya apa namanya, kalau saya lihat itu terjadi 
terjadi ketika eeeh apa namanya kebutuhan keluarga cukup 
terpenuhi dengan peran laki-laki diluar dan ketika yang 
perempuan juga sudah cukup apa yah bener-bener care di 
belakang menyiapkan segala sesuatunya terutama mengurus 
anak-anak... kan mengurus anak itu susah kan, mbak...? 
(sambil melihat kearah saya....).” (sumber data: FA, 30 April 
2009) 
 
Sedangkan menurut F, budaya juga merupakan salah satu faktor yang ikut 

melestarikan pembagian peran ini seperti yang tertulis dalam ungkapan 3M 

(Masak, Macak, Manak) atau suwarga katut, neraka katut yang dimana ini sudah 

tidak relevan lagi digunakan untuk mendiskriminasikan perempuan mengingat 

perkembangan zaman semakin modern bahkan budaya inilah yang menempel 

pada institusi-institusi lain seperti institusi agama, sehingga yang nampak adalah 

agama sebagai penghalang ketidaksetaraan gender; 

”oooh...itu ceritanya tentang kejawaan ya..ehmmm...beda 
dengan islam. Islam lebih menghargai wanita daripada jawa. 
Wanita disuruh belajar, wanita disuruh berperan publik di 
dalam masyarakat. Wanita, peran wanita itu lebih besar 
secara tidak langsung membimbing anak ya karena gimana 
islam akan maju jika anak-anak tidak punya pendidikan agama 
yang bagus.” (sumber data: F, 22 April 2009) 
 
Pendapat lain pun disampaikan oleh A yang dimana sesuai dengan 

pendalaman  agamanya  selama tujuh tahun di Pondok Pesantren dan lingkungan 
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sosial yang agamis sekali menjadikan A ini salah satu informan perempuan yang 

pendapatnya Sangat kritis dan tajam dalam memandang semua masalah 

kesetaraan gender seperti berikut ini; 

“yang bener itu mbak, selama ini yang saya tahu dan saya 
yakini bener itu ya... berdasarkan apa yang sudah saya 
pelajari..., agama terutama dalam hal ini agama islam selalu 
menghormati dan menghargai kesetaraan antara laki-laki dan 
perempuan. Tidak pernah ada yang namanya pembedaan 
antara seorang hamba laki-laki dan perempuan di sisi Allah! 
(Informan tampak serius dengan jawabannya) Semua sama 
dihadapan-Nya, yang membedakan Cuma satu. Yaitu tingkat 
kesholehan atau catatan perbuatan dan amalan yang dimiliki 
setiap orang. Jadi kalau ada yang mengatakan selama ini 
agama gak dukung adanya ketidaksetaraan laki-laki dan 
perempuan, saya tentu saja sangat tidak setuju dengan itu, 
orang kenyataan memang eggak demikian kok...” (sumber data: 
A, 5 Mei 2009) 
 
Berdasarkan kedua faktor diatas, menurut Gramsci inilah yang dinamakan 

kekuasaan hegemoni yaitu kekuasaan laki-laki atas perempuan. Antara sadar atau 

tidak sadar yang terjadi di sebagian masyarakat, perempuan itu menerima dan 

menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Tanpa menggunakan 

kekuataan fisik, laki-laki bisa memaksa perempuan untuk patuh kepada mereka. 

(Budiman, 1981:35). 

Masih berkaitan dengan peran, yang dinamakan individu mempunyai 

peran itu apabila didalamnya sudah menjalankan fungsi-fungsinya dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Begitu juga dengan laki-laki dan 

perempuan. Di dalam kehidupan sosial yang bertipe sosial kultural ini terdapat 

suatu norma dan norma ini yang nantinya akan menentukan peran apa yang 
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dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan itu semuanya berbeda. Inilah yang 

selalu ditekankan oleh F; 

”Tetap (dengan tegas). Secara islam, alamiah sudah diatur. 
Sudah jelas perempuan itu harus berada dirumah, menjaga 
rumah, mengurus anak.” (sumber data: F, 22 April 2009) 
 

Oleh karena itu menurut FA, seorang perempuan dikatakan ideal itu  

mempunyai tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh perempuan yaitu; 

”Perempuan ideal itu adalah perempuan yang bisa menjaga 
dirinya satu, yang kedua kalau perempuan yang konteksnya 
menikah perempuan yang tahu fungsinya dalam hal pendidikan 
anak, pengaturan rumah tangga dan benar-benar menjalankan 
amanah itu dengan baik. Yang ketiga, terlepas dari  tanpa 
mengesampingkan dua hal yang saya sebutkan tadi perempuan 
itu bisa memahami peranannya dan mengambil perannya 
dalam masyarakat dia bisa berbuat banyak untuk masyarakat 
semakin banyak yang dia perbuat itu semakin baik, dia 
bekerja, dia mengambil peran-peran publik itu menurut saya 
sudah cukup bagus tanpa mengesampingkan dua hal tadi.” 
(sumber data: FA, 30 April 2009) 

 

Terlepas dari pembahasan di atas, perdebatan muncul lebih karena adanya 

anggapan akan stereotype dari masyarakat bahwa akan ada akibat yang 

ditimbulkan jika suami-istri bekerja di luar rumah yaitu “mengganggu” 

keharmonisan yang telah berlangsung selama ini sehingga solusi yang biasanya 

diambil adalah membebankan istri dengan dua peran sekaligus yaitu peran 

mengasuh anak dan mencari nafkah diluar rumah. (Sastriyani, 2008:234). 

Merujuk pada pernyataan ini, Kyai N berpendapat bahwa itu merupakan resiko 

yang harus diterima oleh perempuan, biar bagaimanapun juga keluarga adalah hal 

yang terpenting dan ini berbeda dengan perempuan yang belum berkeluarga jadi 

mau tidak mau perempuan itu harus bisa menjalankan fungsi itu; 
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”Iyah!! Kalau seperti itu modelnya membuat perempuan itu 
lebih berat. Ya, mang perempuan itu gak bisa optimal. Ya, 
resiko beratnya... juga resiko keluarga yang tidak bisa 
tercover.. kan anak-anak ditinggalkan (informan tersenyum) 
masa ketika anak usia pertumbuhan membutuhkan psikologi 
yang luar biasa ditinggalkan dengan kotak segi empat??? 
(informan ketawa sambil menunjukkan kotak yang 
digambarkan melalui tangan).” (sumber data: Kyai N, 8 Juli 
2009) 

 
Oleh karena itu sebuah resiko yang diterima oleh perempuan, yang dimana 

perempuan itu harus menjalankan serangkaian perannya yaitu pekerjaan rumah 

tangga yang dimana juga sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 dan ketika itu tidak 

bisa dikerjakan maka informan F itu memberikan pandangannya dengan slogan 

life is choice. Dari beberapa penjelasan yang diberikan, nampak sekali egoisme 

laki-laki dalam permasalahan multi buden ini; 

”emmm…sambil liat ke atas. Life is choice. Hidup itu adalah 
pilihan. Kalau memang dia memilih hidup dirumah  ya di 
rumah saja kalau ingin berkarir ya berkarir aja tapi kalau 
mampu keduanya antara karir dan mengurus rumah itu haknya 
dia ketika apa yang didahulukan itu kan pada urusan rumah 
tangga jadi urusan non keluarga itu kedua tapi kebanyakan 
perempua itu kan bekerja yang gak berat. Perempuan lebih 
yang ketelitian sedangkan laki-laki yang membutuhkan banyak 
tenaga.” (sumber data: F, 18 Mei 2009) 
 

 “…adapun memang perempuan yang berilmu itu lebih baik 
lagi, bagaimana dia memingit rumah seperti surga karena 
mengatur rumah itu juga ada ilmunya jadi bukan terus ilmu itu 
yang sampai S3...eee... rumah dibiarkan kosong melompong itu 
bukan ilmu... justru itu ilmu yang merusak sendi-sendi 
keluarga. Sekarang tinggal diperjelas saja, peran apa yang 
sebaiknya dilakukan oleh perempuan? dan perempuan harus 
bisa memilih ini.” (sumber data: Kyai N, 8 Juli 2009) 
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Singkat kata, meskipun perempuan itu harus bekerja di luar dengan 

berbagai tujuan tapi mereka tidak boleh melupakan kewajibannya di rumah 

karena apa yang sebenarnya mereka lakukan di luar rumah itu hanyalah bersifat 

tambahan dan tidak wajib untuk dilakukan; 

”kalau saya penekannya sama seperti dulu. Melaksankan tugas 
wajib dan tugas pokoknya dirumah itu tetap istri selaku 
tanggung jawab di rumah ketika itu menganggu maka yang 
diluar ditinggal lebih dahulu sehingga yang di dalam itu bisa 
terselesaikan lebih dulu.” (sumber data: FA, 13 Mei 2009) 
 
Lebih lanjut FA menambahkan dengan sedikit mengutip kata-kata 

Nabi SAW; 

”... dan ketika Nabi menjelaskan istri... seoarang istri itu 
bertanggung jawab atas eee... anak-anaknya dan atas rumah 
tangga suaminya, itu yang dijelaskan Nabi jadi jelas fungsinya, 
fungsi utama istri adalah bertanggung jawab pada pendidikan 
anak, mengatur rumah tangga ehh...dengan kata lain ini fungsi 
ini tanggung jawab utamanya terlepas dari tanggung jawab ini 
peran tambahan yang bisa dilakukan istri seperti berkarier, 
bekerja tidak ada masalah asal yang ini tetap dilakukakan...” 
(Sumber data: FA, 30 April 2009) 
 
Berdasarkan tulisan diatas dapat diambil kesimpulan mengapa selama ini 

perempuan masih terbelakang, termarginalisasikan kedudukannya dikarenakan 

dominannya budaya patriarkhi dan tafsiran teks agama yang salah seperti yang 

disampaikan A yang dimana menyebutkan pula bahwa ada kesalahpahaman para 

ulama dalam meinterpretasi teks suci sesuai dengan pengalaman hidupnya; 

”Nah kalau ada ulama yang menafsirkan Al-quran kalau 
didalamnya bias gender, itu artinya sudah jelas ulama tersebut 
salah tafsir... makaya hasilnya juga salah...! jadi yang 
bermasalah itukan sebenarnya orangnya, ulamanya yang  
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menafsirkannya yang salah, bukan ayatnya, bukan agamanya... 
itu saja.” (sumber data: A, 5 Mei 2009)   

 
Dengan gaya bahasanya, maka FA menyatakan bahwa tidak ada yang 

namanya perempuan itu terbelakang yang ada perempuan di belakang laki-laki 

dan itu hanya sebuah wacana yang dikarang oleh sekelompok orang yang 

mempunyai kepentingan tersembunyi; 

”(menarik nafas panjang) Itu lagi-lagi karena kultur kalau 
saya bilang. karena Kultur masyarakatnya  itu wanitanya 
dibelakang kalau kultur itukan terkait kondisi masyarakatnya 
kaya apa, peluang kerja itu seperti apa saya pikir itu 
mempengaruhi semuanya ketika lapangan kerjanya banyak 
yang kerjan keras ranah-ranah laki-laki maka kebanyakan 
perempuan dibelakang semua itu ada dibeberapa Cuma kalau 
dikatakan keterbelakang itu tidak karena memang kulturnya 
seperti itu.” (sumber data: FA, 30 April 2009) 
 
F pun menambahkan kalau ada perempuan yang berfikir masih 

terbelakang, termarginalisasikan kedudukannya itu menunjukkan bahwa itu 

keegoisan dari perempuan itu sendiri yang berlebihan; 

”Kalau aku melihatnya, perempuan itu mau enaknya sendiri 
aja. Coba kalo ada emansipasi, perempuan itu harus bekerja 
kuli apsa dia mau?gak kan??(sambil keheran-heranan). Kalau 
ada kerjaan enak ae kepingin tapi kalo gak enak gak mau 
beremansipasi. Itu pikiran yang realis bukan pikiran yang 
idealis. Mereka sebagai manusia memang sepeerti itu, itu hal 
yang biasa.” (sumber data: F, 22 April 2009) 
 

IV.1.3 Proses sosialisasi : Keluarga dan Pengalaman   Organisasi 

Dari beberapa pandangan yang diberikan oleh informan,  ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Yang pertama adalah latar 

belakang keluarga. keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang berfungsi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Gender dan Perempuan Bekerja 
 

 IV-28 

sebagai peletak dasar nilai-nilai sosial. Semakin agamis latar belakang keluarga 

maka apa yang menjadi perilaku dan pemikirannya lebih cenderung ke agama 

seperti latar belakang keluarga F, dalam hal ini Bapaknya merupakan Tokoh 

Agama di masyarakatnya sehingga untuk menjaga statusnya, F pada akhirnya 

dimasukkan pada Pondok Pesantren  

”Terus terang masuk pondok dipaksa orang tua karena dulu 
itu sebelumnya  Ayahku itu tokoh masyarakat, seorang 
agamawan, sekarang ta’mir masjid agung dihormati sekarang 
makanya aku dimasukkan di pondok.” (sumber data: F, 22 Apriil 
2009) 

 
 Sama halnya dengan FA, latar belakang pendidikan keluarga yang berasal 

dari pesantren secara turun temurun ini membuat FA dalam segala perilaku, 

pemikiran dan interpretasinya selalu berdasarkan pada agamanya selain itu 

adanya dukungan dari budaya masyarakat setempat yaitu Madura yang secara 

singkat masyarakatnya masih sangat religius yang dimana figur Kyai masih 

dihormatinya. Tingginya tingkat religiusnya masyarakat Madura ini menunjukkan 

sikap yang berbeda terkait dengan perempuan bekerja. Bagi mereka tempat yang 

cocok buat perempuan itu adalah berada di rumah dengan sejumlah tugas yang 

sudah diberikannya layaknya ”ratu” dalam rumah tangga. 

Tentu lain halnya dengan keluarga yang tidak terlalu cenderung agamis, 

bisa dikatakan keluarga yang biasa-biasa saja dengan penekanan pada faktor 

jumlah saudara dan posisi anak ke berapa, informan R bisa memberikan 

pandangan yang berbeda dan sedikit longgar apabila dilihat dari sisi 
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kemanusiaannya tentang perempuan bekerja yang termasuk didalamnya ada 

pembagian kerja; 

”Pembagian kerja jelas sekali. Orang dulu juga pendidikan 
dahulu tetapi yang laki-laki diluar. Kalau keluarga pembagian 
kerja jelas seakli. Orang dulu da pendidikan dulu ya tetep laki-
laki di publik perempuan ya di privat di rumah tangga tetap 
ibu, laki-laki yang mencari uang, perempuan yang mengelola 
semuanya. Sebagai anak, saya juga pernah mengerjakan 
rumah ini lucu ya ada cerita karena saya belum tahu gender 
dulu adik saya yang putri masih masih kecil, saya cuci piring 
kan karena laki-laki semua anaknya (sebenarnya di bagi piket 
saja) tapi tetep yang masak ibu, nyapu, ngepel, Ayah juga 
pernah.” (sumber data: R, 22 April 2009) 
 
Yang kedua adalah faktor pengalaman informan. Disebutkan disini 

keterlibatan informan dalam berbagai organisasi di perguruan tinggi. Di dalam 

lingkungan perguruan tinggi atau sekolah umum ini informan saling berinteraksi 

dan berusaha menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di 

dalamnya. Seperti halnya dengan informan FA, karena informan terlibat pada 

organisasi islam dan kepandaian dalam menghafal dan menafsirkan Al-Quran 

membuat FA sangat mudah mengkaitkan antara fenomena sosial dengan agama 

dengan kata lain apa yang disampaikan oleh FA secara tidak langsung masih 

tekstual, misalnya saja mengenai kodrat perempuan yang sebelumnya pernah 

dibahas. Pengalaman yang didapatkan oleh FA berbeda dengan F;    

”Itu memang ada. Eeee... ayat ada di Al-Quran Cuma saya 
gak berani  menyinggung belum baca interpretasinya laki-
laki harus kompresif  tafsirnya.” (sumber data: FA, 30 April 
2009) 
 

 Sedangkan yang terakhir adalah lamanya informan belajar di pondok 

pesantren. Semakin lama orang itu belajar di pondok pesantren, ilmu yang didapat 
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semakin banyak maka pola pikir yang terbentuk adalah sesuai dengan apa yang 

diajarkan dengan kata lain, agama adalah suatu pembenaran mutlak tapi dalam 

mengkaji suatu hal itu harus sesuai dengan konteks masyarakatnya karena dari 

zaman-ke zaman masyarakat itu akan berubah dan setiap manusia harus siap 

dengan segala perubahan yang ada; 

Adapun realitasnya, walaupun pembagian kerja ini sangat 
penting di dalam keluarga  tapi yang terlihat di masyarakat 
justru pembagian kerja yang terbentuk ini cenderung 
menguatkan satu pihak dan melemahkan yang lain. Hubungan 
yang tidak berimbang ini merupakan bentuk hubungan 
kekuasaan yang memunculkan istilah multi burden sehingga ini 
terlihat sebagai jebakan bagi perempuan yang ingin bekerja di 
luar rumah 

 

IV.2    Diskusi Teoritik 

IV.2.1 Perempuan Bekerja Dalam Pandangan Laki-laki Berlatar belakang 

Pesantren  

 Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, penelitian ini menggunakan 

pemikiran  Peter Berger tentang konstruksi sosial yang dimana dengan mengikuti 

proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum yaitu 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi maka realitas sosial perempuan 

bekerja ini pada era modernisasi yang ditandai dengan munculnya perempuan 

bekerja di publik dan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan baik 

itu di dalam rumah tangga atapun di tempat kerjanya akan peneliti bahas sebagai 

berikut: 
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. 1. Momen Eksternalisasi 

 Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Manusia menurut 

pengetahuan empiris adalah  tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan 

dirinya terus menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Adapun fakta 

antropologis yang mendasar ini sangat mungkin berakar dalam lembaga biologis 

manusia. Manusia menempati kedudukan yang khas dalam dunianya. Kekhususan 

organisme manusia itu berakar dalam perkembangan ontogenetisnya yang dimana 

dalam hal manusia terjadi dalam tahun pertama setelah kelahirannya. 

Demikianlah, proses biologis ”menjadi manusia” terjadi ketika bayi manusia 

berada dalam interaksi dengan suatu lingkungan ekstra-organismik yang 

merupakan dunia fisis dan dunia manusia dari si bayi itu. Maka terdapat suatu 

dasar biologis bagi proses ”menjadi manusia” dalam arti perkembangan 

kepribadian dan perolehan budaya. (Berger, 1991: 5-6).  

 Walaupun eksternalisasi suatu keharusan antropologis tapi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah eksternalisasi suatu proses adaptasi dengan lingkungan 

sosial yang dimana manusia tidak bisa diam saja didalam dirinya tapi juga harus 

bergerak keluar untuk mengekspesikan dirinya. 

 Dunia pesantren merupakan dunia intersubyektif mahasiswa laki-laki 

berlatar belakang pesantren. Di dalam dunia pesantren ini, mahasiswa laki-laki 

berlatar belakang pesantren ini melakukan banyak adaptasi yang tentunya 

disesuaikan dengan kemampuannya. Proses adaptasi diri yang  dilakukan adalah 

beradaptasi dengan ayat-ayat Al-quran dan hadits, hanya saja dalam permasalahan 

perempuan bekerja, laki-laki berlatarbelakang pesantren juga melihat sejarah 
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perempuan sebelum masuk Islam seperti yang disampaikan oleh FA yang dimana 

perempuan itu terperangkap oleh kekuasaan laki-laki hingga sampai Islam datang 

sebagai agama yang membebaskan perempuan. Realitas yang ada pada waktu itu, 

perempuan pada akhirnya mempunyai ruang gerak sama seperti laki-laki hanya 

saja ada batasan-batasan tertentu. 

 Proses kedua adalah beradaptasi diri dengan budaya masyarakat yang 

mengalami modernisasi di bagian-bagain tertentu. Kaitannya dengan penelitian ini 

yaitu adanya emansipasi wanita yang semakin maju atau kebablasan seperti yang 

disampaikan oleh semua informan sehingga menjadikan perempuan bekerja ”di 

publik” menjadi sebuah permasalahan yang penting, Adapun permasalahan itu 

yaitu boleh tidaknya perempuan bekerja. Adanya dukungan keluarga ini sangatlah 

penting bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Kalau berdasarkan 

pada kitab klasik karangan Nawawi, dukungan suami ini biasanya berupa izin 

suami yang dimana dalam kitab ini apabila suami tidak mengizinkan maka istri 

tidak boleh keluar rumah. Adapun isi dari kitab ini adalah ”seorang isteri tidak 

boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika memaksakan diri keluar, maka dia 

akan dilaknat ole malaikat langit dan bumi, malaikat pemberi rahmat, dan 

malaikat penyiksa, kecuali jika ia bertaubat, meskipun suami melarangnya tanpa 

alasan yang benar (dengan zalim)”.  

  Teks-teks diatas sebenarnya akibat logis dari paradigma superioritas laki-

laki dan perempuan yang juga mendapatkan legitimasi dari teks-teks 

keagamaan yang lain. Berbeda dengan perempuan yang belum berkeluarga, 

bagi perempuan yang belum berkeluarga apabila ingin keluar rumah tidak 
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perlu meminta izin pada suami tapi ditemani dengan muhrimnya, dalam hal ini 

saudara atau keluarganya. Asumsinya perempuan itu makhluk yang lemah dan 

rawan mengalami eksploitasi sehingga harus ada yang melindungi seperti 

yang tergambar pada pemikiran SH tentang ”Hawa diciptakan dari tulang 

rusuk Adam” sedangkan dalam budaya Jawa terdapat istilah ”dipingit” bagi 

anak perempuan. kedua, boleh tidaknya perempuan bekerja tergantung dengan 

motivasi untuk bekerja. di dalam Islam, bekerja itu sangat diwajibkan tapi 

apabila motivasinya untuk memupuk harta atau aktualisasi diri itu tidak 

diperbolehkan sedangkan apabila dikarenakan kebutuhan finansial dan ingin 

membantu keluarga itu baru diperbolehkan.  

2. Momen Obyektivasi.  

 Obyektivasi adalah proses menjadikan tatanan kehidupan yang dibangun. 

Di dalam obyektivasi, interaksi terhadap dunia sosial menjadikan kunci yang 

penting dalam membangun sebuah makna yang baru dan ini harus lakukan oleh 

laki-laki berlatar belakang pesantren supaya eksistensi manusia itu bisa terus 

berkembang dan dipertahankan. 

 Dunia pesantren berbeda dengan dunia sosial. Bagi laki-laki yang berlatar 

belakang pesantren, dunia Pesantren itu dunia yang memiliki ciri khas tersendiri 

yaitu memiliki norma, nilai, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning  

sedangkan dunia sosial merupakan dunia yang dibentuk dari hasil pemaknaan 

manusia yang sudah mengalami proses pembudayaan. Perempuan bekerja yang 

merupakan hasil konstruksi sosial, budaya dan agama ini dihadirkan kembali oleh 

dunia sosialnya. Melalui proses obyektivikasi ini, perempuan bekerja menjadi 
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sesuatu yang tersendiri pada diri laki-laki berlatarbelakang pesantren. Hal ini 

disebabkan karena dampak yang diberikan dari perempuan bekerja itu tidak bagus 

yang dimana telah terjadi pengalihan fungsi di dalam kehidupan masyarakat 

seperti perkataan FA dan kebanyakan sudah jauh dari nilai-nilai dan norma di 

masyarakat dan ajaran agama sehingga tidaklah heran apabila perempuan bekerja 

itu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat 

 Lebih lanjut, antara dunia pesantren dan dunia diluar pesantren sebenarnya 

selalu terjadi pertentangan dalam memaknai suatu fenomena sosial yang dimana 

masing-masing berusaha ingin mempengaruhi satu sama lain. Dalam tahap ini, 

akan terjadi negosiasi atau tarik ulur diantara mahasiswa laki-laki berlatar  

belakang pesantren itu dengan dunia sosialnya atau dengan dunia 

intersubyektifnya. Adapun Negosiasinya dengan dunia sosial yaitu mengakui 

bahwa pelaksanaan emansipasi wanita dan modernisasi yang ditandai dengan 

meningkatnya pendidikan dan berubahnya ketahanan ekonomi keluarga telah 

keluar dari batas sehingga banyak perempuan yang lupa akan fungsi utamanya 

menjadikan pertimbangan tersendiri disetiap negosiasinya sedangkan dalam 

negosiasinya dengan dunia intersubyektifnya yang tentu saja tetap berpegang 

teguh pada Al-Quran dan Al-Hadits yang dimana di dalam Al-Quran itu terdapat 

pada Surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya ”Walirrijali a’laihinnadarajah”, 

Hadits ”Ar rijaalun qawwaamun ala nissa”, perilaku Kyai bahkan sejarah Islam. 

Dari kedua hal yang dinegosiasikan oleh mahasiswa laki-laki berlatar belakang 

pesantren itu mencapai suatu kesepakatan yang dimana ini merupakan jalan 

tengah dari permasalahan perempuan bekerja yaitu perempuan itu boleh bekerja di 
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luar rumah dengan motivasi atau kepentingan dan kemampuan tertentu tapi ada 

syarat-syarat yang membatasinya. Adapun bentuk dari persyaratan itu sebagai 

berikut: 

1. Tanggung jawab dan Tugas di rumah 

  Sudah disampaikan sebelumnya, hal mendasar yang membuat 

perempuan bekerja itu tidak bisa optimal dalam pekerjaannya adalah 

adanya tanggung jawab tugas-tugas domestik yang harus dilakukan, 

misalnya saja mengurusi anak itu pekerjaan ”Ibu” sedangkan ”Ibu” disini 

diidentikkan dengan perempuan. Penekanan kata ”Ibu” yang mengarah ke 

perempuan ini akhirnya memberikan suatu stereotipe bahwa yang berhak 

menyandang ”Ibu” itu adalah perempuan padahal laki-lakipun bisa 

menjadi ”Ibu” bagi anak-anaknya.  

  Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila yang terjadi di 

masyarakat adalah perempuan itu memiliki multi burden walaupun tidak 

semua perempuan itu mengakui kalau itu suatu beban bagi 

mereka,.sehingga dari pihak  Laki-laki berlatar belakang pesantren ini 

menyatakan bahwa itu adalah suatu kewajaran yang harus diterima 

perempuan apabila ingin bekerja di luar rumah. Hal ini membuktikan 

bahwa masih nampak dengan jelas dominannya kekuasaan laki-laki 

terhadap perempuan yang dimana sudah dikemas dalam bahasa dan simbol 

yang halus dan memungkinkan pembagian kerja tradisional masih akan 

terus bertahan di dalam masyarakat.  
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2. Penghasilan yang didapat oleh perempuan atau istri merupakan 

penghasilan tambahan. Dengan menggunakan teori Weber, ini dinamakan 

dengan tindakan rasional instrumental. Bagi semua informan dalam 

penelitian ini menganggap bahwa perempuan bekerja itu bukan untuk 

mencari nafkah tapi untuk mencari penghasilan tambahan saja karena 

penghasilan utama itu ada pada laki-laki, hal ini juga dibenarkan oleh A 

terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. 

3. Perempuan yang bekerja belum bisa disejajarkan posisinya di dalam 

rumah tangga. Realitas membuktikan bahwa perempuan tidak bisa 

menggeser posisi laki-laki ”istimewa” di masyarakat. Meskipun 

perempuan itu mempunyai penghasilan yang tinggi dengan jabatan yang 

tinggi pula atau sebaliknya tetap yang namanya perempuan itu dibawah 

laki-laki baik itu didalam keluarga maupun di masyarakat. sehingga 

kalaupun ada fenomena perempuan yang dipublik sedangkan laki-laki 

yang dirumah itu oleh beberapa informan seperti F dan FA itu kesalahan 

dari laki-lakinya dan itu tidak dibenarkan. 

 Sementara itu, apabila terjadi kasus rendahnya upah buruh perempuan 

yang diterima itu merupakan dampak yang diberikan dari hasil kesepakatan diatas 

dan kuatnya sistem kapitalisme yang ada di masyarakat, yang dimana semuanya 

itu diukur dengan modal dan oleh R dianggap sebagai  bagian dari resiko 

perempuan yang bekerja. Dengan kata lain, sebelum perempuan itu memutuskan 

untuk bekerja diluar harus mempertimbangkan dulu resiko yang terjadi dan 

kemampuan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. 
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 Tahap kedua, Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan 

pelembagaan di dalamnya yang dimana diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan 

berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama-sama yang 

kemudian menghasilkan pembiasaan (Berger dan Luckman, 1990:76). Dalam 

tahap ini apa yang dilakukan oleh laki-laki berlatarbelakang pesantren ini pada 

akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan yaitu kebiasaan dalam berpikir dan 

perilakunya dalam kesehari-hariannya yang dimana kebiasaan yang diciptakan 

oleh informan ini tidak hanya mengandung pemaknaan saja tapi juga terdapat 

tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Sampai disini  proses obyektivasi yang 

dilakukan oleh informan selesai dan pada akhirnya menjadi suatu kenyataan dari 

kehidupan sehari-harinya dan tidak membutuhkan lagi penafsiran-penafsiran yang 

lain. 

3 . Momen Internalisasi 

 Eksternalisasi dan Obyektivasi merupakan momen-momen dalam suatu 

proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Momen ketiga dalam proses ini, 

yaitu internalisasi. Internalisasi adalah pemahaman atau penafsiran yang langsung 

dari status peristiwa obyektif sebagai pengungkapan status makna (Berger, 1990: 

186).  Internalisasi akan berlangsung seumur hidup melibatkan proses sosialisasi, 

yaitu sosialisasi primer maupun sosialisasi sekunder. Media sosialisasi merupakan 

tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen sosialisasi 

(Agent of socialization) atau sarana sosialisasi. Berikut  ini menggambarkan 

bagaimana proses internalisasi mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren 

dalam memberikan pandangannya mengenai gender dan perempuan bekerja: 
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 Sosialisasi primer adalah Proses ini dimulai pada saat seseorang  berusia 

anak-anak  atau belum sekolah untuk mengenal keadaan lingkungan keluarga, 

teman, tetangga dsb. Keluarga merupakan institusi yang paling penting 

pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia (Narwoko dan Suyanto, 

2004;72). Berkaitan dengan penelitian ini, keluarga sangatlah penting dalam 

meletakkan dasar nilai-nilai gender yang egaliter kepada generasi baru dalam hal 

ini laki-laki berlatar belakang pesantren. Di dalam pemahaman laki-laki berlatar 

belakang pesantren ini, peran keluarga sangatlah berpengaruh sekali.  

Sosialisasi primer, dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Semakin 

agamis latar belakang keluarga  maka makin sedikit berkompromi dalam 

memandang kesetaraan gender dan implikasinya yaitu perempuan bekerja ini 

seperti informan F dan FA berbeda dengan informan SH yang dimana walaupun 

berasal dari lingkungan keluarga yang berpendidikan pesantren, apa yang 

dipahami dalam pemikirannya SH sama dengan R yang berasal dari keluarga 

biasa saja yaitu mendukung kesetaraan gender dan implikasinya seperti 

perempuan bekerja. 

 Kedua, sosialisasi sekunder. Proses ini dimulai dengan proses desosialisasi 

yaitu seseorang mengalami pencabutan diri terhadap proses sosialisasi yang telah 

dilakukannya dan kemudian di ikuti oleh proses resosialisasi yaitu seseorang 

diberi suatu diri yang baru setelah mengalami desosialisasi. Dalam proses kedua 

ini, yang termasuk dalam sosialisasi sekunder yaitu lingkungan sekolah dan 

pengalaman berorganisasi. 
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Pengalaman berorganisasi. Ideologi-ideologi pada setiap organisasi yang 

diikuti oleh informan ternyata  memberikan dampak yang besar juga seperti FA 

yang pengalamannya di organisasi KAMMI membuat relasi antara laki-laki dan 

perempuan itu harus sesuai dengan syariat Agama yang sudah ditentukan berbeda 

dengan A yang walaupun mengikuti organisasi SKI tapi itu tidak berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter informan justru yang pembentukan pemikirannya 

lebih dipengaruhi oleh lingkungan pesantrennya yaitu terkait juga dengan lamanya 

pendidikan dan lingkungan rumahnya yang notabene masyarakat Pesantren. 

 Banyaknya perempuan yang mulai menunjukkan potensinya ini membuat 

posisi dan harga diri laki-laki agak terancam seperti yang diungkapkan oleh F, 

sehingga untuk mempertahankannya laki-laki harus tetap memposisikan dirinya 

diatas perempua. Perasaan mengkuatirkan yang ada pada diri laki-laki inilah yang 

disebut dengan poses identifikasi diri ditengah-tengah perempuan bekerja. 

Realitas gender dan perempuan bekerja pada dasarnya merupakan fenomena 

sosiologis yang dimana dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana umat 

beragama yang mempunyai karakter pemikiran yang berbeda-beda 

mengkonstruksi atau memberikan pemahamnnya terhadap realitas di 

sekelilingnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari gambaran bab-bab sebelumnya dan Dialektika Berger, 

yaitu Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi maka dapat disimpulkan bahwa 

pandangan mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren mengenai gender dan 

perempuan bekerja terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Pandangan moderat yang 

dimana laki-laki ini memposisikan dirinya berada ditengah-tengah, sehingga 

pandangan yang diberikannya bersifat kontekstual dan bermotif praktis, (2) 

Pandangan tradisional yang dimana istilah tradisional pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara pandangan, mahasiswa laki-laki berlatar belakang 

pesantren ini bersifat tekstual namun perilakunya cenderung mampu menerima 

nilai-nilai baru. Berikut ini uraiannya: 

V.1.1  Pemahaman gender dikalangan laki-laki yang berlatar belakang     

pesantren 

V.1.1.1 Pandangan Moderat 

a) Gender dalam pandangan laki-laki berlatarbelakang pesantren 

adalah menunjukkan keeksistensian posisi laki-laki dan perempuan 

sesuai dengan budaya yang berkembang di masyarakat, yaitu laki-

laki itu diposisikan di publik sedangkan perempuan diposisikan di 

privat yang dimana sebenarnya posisi itu bersifat komplementer. 

b) Gender itu sama dengan semangat perempuan yang ingin 

mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki bukan suatu 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Gender dan Perempuan Bekerja 

 V-2 

semangat yang ingin segala sesuatunya disamakan dengan laki-laki 

termasuk fungsi dasar laki-laki dan perempuan. 

V.1.1.2  Pemahaman Tradisional 

a) Gender itu menunjukkan adanya pemisahan laki-laki dan 

perempuan yang berdasarkan tugasnya masing-masing, yaitu tugas 

laki-laki menghidupi perempuan dan tugas perempuan mengurusi 

rumah serta tidak perlu adanya negosiasi peran lagi. 

b) Gender itu dapat diartikan pembedaan karakteristik antara laki-laki 

dan perempuan, sehingga yang berkembang dimasyarakat adalah 

laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban penuh 

terhadap nafkah anak dan istrinya sedangkan perempuan 

bertanggung jawab penuh atas urusan anak dan rumah tangga. 

V.1.2 Pandangan Mahasiswa Laki-laki Berlatar belakang Pesantren 

Mengenai Perempuan   Bekerja 

V.1.2.1  Pandangan Moderat 

a) Perempuan bekerja adalah perempuan yang sadar akan kemampuan 

yang dimilikinya dan berusaha untuk mengambil peran-peran 

sosialnya di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. 

b) Perempuan bekerja itu artinya peran kedua dari perempuan setelah 

perannya di wilayah domestik yang dimana peran itu dilakukan 

atas dasar rasa pengabdian yang tinggi serta sebagai wujud ibadah 

kepada Allah. 
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V.1.2.2 Pandangan Tradisional 

a) Perempuan bekerja itu suatu upaya perempuan untuk 

membebasakan diri dari peranannya di domestik yang sudah 

diberikan oleh masyarakat dan Alam. 

b) Perempuan bekerja itu perilaku perempuan yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di 

masyarakat yang dimana idealnya seorang perempuan itu berada 

dirumah. 

V.2 Saran 

 Penelitian ini pada dasarnya masih jauh dari kesempurnaan yang dimana 

masih ada beberapa hal yang perlu dikaji berkaitan dengan permasalahan gender 

dan agama ini, oleh karena itu peneliti akan memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya 

1. Permasalahan bagaimana mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren 

dalam memandang isu gender seperti perempuan bekerja adalah suatu hal 

yang menarik untuk dikaji dan dieksplor lebih dalam lagi karena 

kenyataannya dalam pandangan mahasiswa laki-laki berlatar belakang 

pesantren, isu-isu gender seperti perempuan bekerja masih saja ada yang 

beranggapan perilaku yang tidak ideal bagi seorang perempuan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian selanjutnya disarankan penelitian tentang 

pandangan dari mahasiswa perempuan yang berlatar belakang pesantren 

atau mahasiswa laki-laki berlatar belakang pesantren dengan karakteristik 
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yang berbeda agar mendapatkan variasi data yang lebih banyak dan 

berbeda. 

2. Permasalahan gender akan menjadi permasalahan yang sensitif apabila 

sudah berhubungan dengan agama. Dalam hal ini, pentingnya dilakukan 

membangun pemahaman pada masyarakat Islam agar lebih sensitif 

terhadap persoalan gender. Oleh karena dalam studi ini adalah latar 

belakangnya pesantren maka peneliti menyarankan dalam 

mensosialisasikan persoalan gender sebaiknya melalui forum seperti 

pengajian, tablig, dan khotbah Jumat karena kenyataannya sosialisasi 

kesetaraan gender di pesantren masih  kurang. 

3. Hasil penelitian ini tentang mahasiswa laki-laki berlatar belakang  

pesantren modern maka sebagai pembanding maka peneliti juga 

menyarankan pada pesantren tradisional atau salaf untuk penelitian 

selanjutnya agar data yang didapat semakin bervariasi. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



DAFTAR PUSTAKA 

Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: 

Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Yogyakarta: LP3ES 

Buku-buku 

--------,  1991. Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial.  Jakarta: LP3ES 

Budiman, Arief. 1981. Pembagian Kerja Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis 

tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia 

Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada 

Fakih, Mansour, Dr. 1996. Analisis Gender dan transformasi Sosial. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Offset 

Ismail, Nurjannah. Dr. 2003. Perempuan dalam Pasungan: Bias Gender dalam 

Penafsiran. Yogyakarta: LkiS 

Moesa, Ali Maschan. 2007. Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis 

Agama. Yogyakarta: LkiS 

Poloma M, Margaret. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Sunarijati, Ari. 2005. Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan 

Kelas Bawah di Jakarta. Jakarta: LBH-APIK 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Sukri, Sri Suhandjati. Dra. Hj. 2002. Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan 

Jender. Yogyakarta: Gama Media 

Nugroho, Ryant. Dr. Gender dan strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia. 

2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Dwi, Retnani, Srinawati. 2006. Sosialisasi peran gender Aktivitis perempuan: 

Studi kasus di Surabaya. Surabaya: Tesis FH UA 

Skripsi dan Hasil penelitian 

Noer, Khaerul Umam. 2007. Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Studi 

mengenai pandangan santri laki-laki dan perempuan terhadap isu gender 

dalam kitap kuning dan pondok pesantren Attaqwa Putrak dan pondok 

Pesantren Attaqwa Putri, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten 

Bekasi. Surabaya: Skripsi FISIP UA 

Nurhayati, Aniek. Konstruksi gender pada aktivitis perempuan berlatarbelakang 

pesantren. Surabaya. Tesis FISIP UA 

Praseptiani, Putri Renal. 2005. Gender di kalangan perempuan Lajang Bekerja 

(Studi tentang nilai dan peran gender perempuan lajang bekerja dengan 

jabatan middle up management di kawasan segitiga emas surabaya). 

Surabaya. Skripsi FISIP UA 

Rustiani, F. 1996. ’Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan’, 

Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4 November 1996 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Windyastuti, Dwi. 2003. Research report FISIP: Wacana Gender di Kalangan 

Tokoh Agama 

Fachrul Razi. Gender dan perempuan bekerja: 

Website 

Psikososial Perempuan Aceh di 

Desa diakses dari www.beujroh.org pada 13 juli 2009 pukul 00.10 WIB 

Entin Nurhayati, M.Si. Kartini, Feminisme dan Emansipasi diakses dari 

www.yarsi.ac.id

Uharsputra. Dunia Pesantren diakses dari 

  pada 29 Juni 2009 pukul 20.15 WIB 

www.uharsputra.wordpress.com

Hj. Ahmad. Konsep Bekerja menurut Pandangan Islam  diakses dari 

 pada 

13 Juni 2009 pukul 01.02 WIB 

www.geocities.com pada 17 Mei 2009 pukul 12. 03 WIB 

Maria Ulfah Anshor. Gender dan civic values di Pesantren diakses dari 

Mariaulfah-anshor.com

 

 pada 23 Februari 2009 pukul 12.02 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI

http://www.beujroh.org/�
http://www.geocities.com/�


GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA 

(Studi Deskriptif Tentang Pandangan Mahasiswa Laki-laki Berlatar 

belakang Pesantren) 

 
 

SKRIPSI 
 
  
  
  
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Disusun  Oleh  

 

O70517574 

ANGGA NILA RISWANDARI 

 

 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 SURABAYA 

 

Semester Gasal 2009/2010 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



 
GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA 

(Studi Deskriptif Tentang Pandangan Mahasiswa Laki-laki Berlatar 

belakang Pesantren) 

 
TRANSKIP 

 
  
  
  
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Disusun  Oleh  

 

O70517574 

ANGGA NILA RISWANDARI 

 

 

 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



Semester Gasal 2009/2010 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



 
MATRIKS 

PEMAHAMAN GENDER DALAM PANDANGAN MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATAR 
BELAKANG PESAANTREN 

 
KATEGORI MAHASISWA  LAKI-LAKI BERLATAR BELAKANG PESANTREN 

 PANDANGAN MODERAT PANDANGAN TRADISIONAL 
R SH F FA 

Dasar Pemikiran Hadits ” Laki-laki adalah 
kaum dari semua kaum 
perempuan”, Surat An-
Nisa “Ar rijaalun 
qawwaamun ala nissa” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Hadits “Kullu mauluudin 
yuuladu ‘ala fithroh” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 

Surat An-Nisa “Ar 
rijaalun qawwaamun 
ala nissa” dan kisah-
kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Surat Al-Baqarah ayat 
228 “Walirrijali 
a’laihinnadarajah” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Sumber Ketidakadilan 
pada Perempuan 

Mengakui kebenarannya 
bahwa perempuan dibawah 
atau didominasi laki-laki 
itu dikarenakan budaya 
yang dalam hal ini tecemin 
pada mitos Jawa, 3M 

Ketidakadilan yang 
katanya terjadi pada 
perempuan itu bersumber 
dari budaya dan 
interpretasi ulama yang 
salah karena dari ajaran 
Islamnya sudah adil 

Budaya dan di Islam 
sendiri itu tidak ada 
justru Islam lebih 
menghormati 
Perempuan 

Budaya hanya saja 
tugas perempuan 3M 
itu salah yang benar 
tugas perempuan itu 
mengurusi rumah dan 
pendidikan anak 

Pembagian peran 
sosial laki-laki dan 
perempuan 

Komplementer. Yang 
dimana jika seorang laki-
laki tidak mampu 
mengerjakan di privat 

Tidak bisa digeneralisir 
sama atau beda-beda 
karena Allah mencptakan 
keduanya itu pasti ada 

Secara Islam, alamiah 
sudah diatur. 
Perempuan itu harus 
berada di rumah, 

Dalam konteks 
keluarga atau umum, 
sesuai dengan peran 
yang ada yaitu laki-laki 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GENDER DAN PEREMPUAN BEKERJA... ANGGA NILA RISWANDARI



secara tidak langsung 
perempuan sebagai ibu 
dalam keluarga bisa 
mengerjakannya begitu 
sebaliknya 

perbedaan dan itu sesuai 
dengan sifat dan karakter 
keduanya 

menjaga rumah dan 
mengurus rumah 

mencari nafkah, 
menjaga perempuan 
dan bertanggung jawab 
penuh sedangkan 
perempuan  yang 
mengurusi kehidupan 
di rumah tangga 

Perilaku Kyai Berpengaruh besar 
terhadap santrinya 
layaknya Ayah dan anak  

Peran kyai sudah jarang 
terlihat tapi figur Kyai 
masih menjadi panutan 
santri 

Figur Kyai sangat 
dikagumi walaupun 
tidak pernah 
berinteraksi langsung 

Peran Kyai itu kecil 
apabila di pondok 
modern tapi tetap yang 
namanya perilaku kyai 
itu dijadikan contoh 
walaupun tidak seperti 
pondok tradisional 

Pola Asuh Keluarga Sesuai dengan yang ada 
dimasyarakat tapi dalam 
pelaksanaannya 
disesuaikan dengan kondisi 
yang ada 

Sesuai dengan nilai dan 
norma yang ada di 
masyarakat tapi 
pelaksanaannya dengan 
bekerja sama  

Sesuai dengan apa 
yang diberikan oleh 
alam dan agama tapi 
lebih terlihat 
menonjolkan bahwa 
laki-laki itu lebih dari 
segalanya daripada 
perempuan 

Sesuai dengan agama, 
anak perempuan di  
didik layaknya 
perempuan begitu juga 
laki-laki 

Pemahaman Gender Gender itu menunjukkan 
seorang laki-laki itu tetap 
pada posisi teratas dari 
perempuan 

Gender itu suatu 
semangat yang dimana 
laki-laki dan perempuan 
itu ingin mendapatkan 
kesempatan yang sama 

Gender itu suatu 
pemisahan tugas 
antara laki-laki dan 
perempuan 

Gender itu diartikan 
perbedaan karakteristik 
antara laki-laki dan 
perempuan 
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MATRIKS 

PANDANGAN MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATAR BELAKANG PESANTREN 
 MENGENAI PEREMPUAN BEKERJA 

 
KATEGORI MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATARBELAKANG PESANTREN 

PANDANGAN MODERAT PANDANGAN TRADISIONAL 
R SH F FA 

Dasar Pemikiran Hadits ” Laki-laki adalah 
kaum dari semua kaum 
perempuan”, Surat An-
Nisa “Ar rijaalun 
qawwaamun ala nissa” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Hadits “Kullu mauluudin 
yuuladu ‘ala fithroh” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 

Surat An-Nisa “Ar 
rijaalun qawwaamun 
ala nissa” dan kisah-
kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Surat Al-Baqarah ayat 
228 “Walirrijali 
a’laihinnadarajah” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Kesetaraan gender 
atau emansipasi wanita 

Perjuangan yang bagus 
karena semangatnya untuk 
membuat kaum perempuan 
tidak dipandang sebelah 
mata lagi yang dimana 
sebenarnya perempuan 
juga bisa jadi pemimpin 
yang melakukan diluar 
nalar laki-laki 
 
 

Bagus. Perjuangan 
mengangkat kaum wanita 
yang masih dijadikan 
obyekwati dan 
perjuangan mendapatkan 
desempatan pendidikan 

Cukup dan lebih 
bebas daripada di 
negara-negara lain 

Bagus tapi sudah 
kebablasan. Contoh: 
sudah ada peralihan 
tanggung jawab 
mencari nafkah 
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Perempuan bekerja Perempuan bekerja itu 
lebih kepada  kebutuhan 
yang disesuaikan juga 
dengan kemampuannya 

Perempuan bekerja itu 
suatu pengabdian yang 
merupakan wujud dari 
ibadah kepada Allah 
 

Perempuan bekerja 
itu harus ditemani 
dengan muhrimnya 
misalnya saja kalau 
yang sudah 
berkeluarga itu 
suaminya dan yang 
belum berkeluarga itu 
saudaranya 

Perempuan bekerja itu 
boleh asalkan tugas dan 
tanggung jawab yang 
utama selesai 

Perempuan yang 
bekerja harus bekerja 
lagi di rumah 

Permasalahan kesenangan 
saja yang ada pada diri 
perempuan itu sendiri 

Kesepakatan antara laki-
laki dan perempuan 
dalam pengurusan rumah 
tangga 

Life is chooise dan 
yang terpenting 
urusan rumah 
didahulukan daripada 
pekerjaan di luar 
rumah 

Memang seperti itu 
kondisinya. Istri yang 
bekerja diluar rumah 
harus sadar diri 

Latar belakang 
Keluarga 

Berasal dari keluarga yang 
bukan agamis 

Latar pendidikan 
keluarga yang dari 
pesantren 

Agamis yang nampak 
pada Bapaknya yang 
merupakan Tokoh 
Agamawan 

Lingkungan keluarga 
yang Agamis 
(pesantren) 

Organisasi Ikut organisasi kampus Ikut organisasi kampus Tidak ikut organisasi Ikut organisasi kampus 
dan seorang aktivis 
Islam 
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MATRIKS 
PROFIL INFORMAN 

 
 

INFORMAN 
KATEGORI 

Latarbelakang Pendidikan Latarbelakang Keluarga Pengalaman Organisasi Pelaksanaan 
Wawancara 

Informan Utama: 
      
1. R 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
R adalah seorang santri 
lulusan Pondok Pesantren 
Modern Gontor selama 6 
Tahun. Pada saat wawacara 
R ini sedang 
menyelesaikan studinya di 
Universitas Negeri 
Airlangga. Secara singkat, 
lingkungan Pesantren R 
terpisah dengan Pesantren 
Perempuan dan hubungan 
pesantren dengan 
masyarakat sekitar sedikit 
terbuka, hanya acara-acara 
tertentu masyarakat bisa 
mengakses Pesantren 

 
 

R berasal dari latar 
belakang keluarga yang 
sederhana layaknya 
keluarga yang lain, orang 
tua R pun juga bekerja. 
Tapi hubungan dengan 
orang tuanya kurang 
harmonis seperti 
hubungan anak dengan 
orang tuanya yang lain. 
Hal inilah yang membuat 
R pada akhirnya 
beringinan untuk masuk 
sekolahan Pesantren 
 
 
 

 
 
Selama di Pesantren R 
tidak mengikuti 
organisasi tapi pada 
saat kuliah R pernah 
bergabung pada 
organisasi HMI di 
kampusnya 

 
 
2 kali wawancara: 
1. Tanggal 22 April 

2009, jam 13.30 
2. Tanggal 28 Mei 

2009, jam 13.15 
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2. F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SH 
 
 
 
 
 
 

4. FA 
 
 
 
 

 
 

F adalah Mahasiswa yang 
berasal dari Gresik. 
Sebelum menjadi 
Mahasiswa, F bersekolah 
di Pondok Pesantren 
Modern Gontor selama 4 
Tahun. 
 
 
 
 
 

F Berasal dari keluarga 
yang agamis yaitu orang 
tuanya (Ayah) adalah 
seoarang  agamawan dan 
ta’mir Masjid yang 
dihormati oleh 
masyarakat sekitar. 
Sehari-harinya ayah dari 
F ini bekerja di 
perusahaan pupuk 
petrokimia sedangkan 
Ibunya bekerja katering 
 

Terkait dengan 
pengalaman organisasi, 
mulai dari pesantren 
hingga perguruan 
tinggi, F ini tidak 
pernah mengikuti 
organisasi tertentu. 

2 kali wawancara: 
1. Tanggal 22 April 

2009, jam 09.00 
2. Tanggal 18 Mei 

2009, jam 18.30 

 
Mahasiswa Kedokteran ini 
adalah seorang santri yang 
berlatarbelakang Pondok 
Pesantren Modern Al-
Mukmin Ngruki, Surakarta 
dan lulus 3 tahun. 

 
Berasal dari lingkungan 
keluarga yang 
latarbelakang 
pendidikannya semua 
Pesantren. 
 

 
Bergabung dalam 
organisasi Islam di 
Kampus, tapi informan 
tidak mau mengatakan 
nama organisasi 
tersebut 

 
1 kali wawancara, 
pada tanggal 28 
Mei 2009, jam 
16.00  

 
FA adalah seorang 
mahasiswa yang 
sebelumnya telah belajar di 
Pondok Pesantren Al-Amin 
Prenduan, Madura selama 
6 Tahun.  
 

 
Berasal dari lingkungan 
Pesantren dan kedua 
orang tua FA bekerja 
sebagai Guru  

 
 

 
Pada saat informan 
mewawancarainya, FA 
ini tercacat sebagai 
Presiden BEM KM 
Unair  dan FA ini juga 
merupakan aktivis 
KAMMI di kampusnya 

 
2 kali wawancara: 
1. Tanggal 30 April 

2009, jam 13.30 
2. Tanggal 13 Mei 

2009, jam 14.00 
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Informan Tambahan: 
 
1. A 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. N 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
A merupakan informan ini 
belajar di Pondok 
Pesantren selama 6 tahun 
dengan Pondok Pesantren 
yang berbeda. Yang 
pertama di Al-Mukmin 
Ngruki selama 2 tahun dan 
4 tahun di Al-Ishlah 
Sendang Agung, Paciran. 
 

 
 
Berasal dari keluarga 
yang agamis dengan 
lingkungan masyarakat 
yang mayoritas Pesantren 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mengikuti organisasi 
SKI  Fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 kali wawancara 
pada tanggal 5 Mei 
2009, jam 20.40 
 
 
 
 
 
 
 

 
N ini merupakan alumni 
santriwati dari pondok 
SPMAA (Sumber 
Pendidikan Mental Agama  
Allah) Lamongan yang 
masa studinya hanya 6 
tahun saja 

 

 
Keluarga mempunyai 
latarbelakang yang 
agamis dan orangtuanya 
(ayah)mempunyai LSM 
di Lamongan 
 

 
Aktif di organisasi 
pramuka dan pernah 
aktif di SKI Fakultas 
 
 
 
 
 

 
1 kali wawancara 
pada tanggal 14 
Mei 2009, jam 
12.00 
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Informan Key: 
Kyai N 

 
Informan ini merupakan 
pimpinan Pesantren 
Modern di Krian 

 
Basic latarbelakang 
keluarganya sangat 
agamis sekali 

 
Aktif memberikan 
pengajian dan ceramah 

 
1 kali wawancara, 
pada tanggal 8 Juli 
jam 09.40 
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MATRIKS 

PEMAHAMAN GENDER DALAM PANDANGAN MAHASISWA LAKI-LAKI  
BERLATAR BELAKANG PESANTREN 

 
KATEGORI MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATAR BELAKANG PESANTREN 

 PANDANGAN MODERAT PANDANGAN TRADISIONAL 
R SH F FA 

Dasar Pemikiran Hadits ” Laki-laki adalah 
kaum dari semua kaum 
perempuan”, Surat An-
Nisa “Ar rijaalun 
qawwaamun ala nissa” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Hadits “Kullu mauluudin 
yuuladu ‘ala fithroh” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 

Surat An-Nisa “Ar 
rijaalun qawwaamun 
ala nissa” dan kisah-
kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Surat Al-Baqarah ayat 
228 “Walirrijali 
a’laihinnadarajah” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Sumber Ketidakadilan 
pada Perempuan 

Mengakui kebenarannya 
bahwa perempuan dibawah 
atau didominasi laki-laki 
itu dikarenakan budaya 
yang dalam hal ini tecemin 
pada mitos Jawa, 3M 

Ketidakadilan yang 
katanya terjadi pada 
perempuan itu bersumber 
dari budaya dan 
interpretasi ulama yang 
salah karena dari ajaran 
Islamnya sudah adil 

Budaya dan di Islam 
sendiri itu tidak ada 
justru Islam lebih 
menghormati 
Perempuan 

Budaya hanya saja 
tugas perempuan 3M 
itu salah yang benar 
tugas perempuan itu 
mengurusi rumah dan 
pendidikan anak 

Pembagian peran 
sosial laki-laki dan 
perempuan 

Komplementer. Yang 
dimana jika seorang laki-
laki tidak mampu 
mengerjakan di privat 

Tidak bisa digeneralisir 
sama atau beda-beda 
karena Allah mencptakan 
keduanya itu pasti ada 

Secara Islam, alamiah 
sudah diatur. 
Perempuan itu harus 
berada di rumah, 

Dalam konteks 
keluarga atau umum, 
sesuai dengan peran 
yang ada yaitu laki-laki 
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secara tidak langsung 
perempuan sebagai ibu 
dalam keluarga bisa 
mengerjakannya begitu 
sebaliknya 

perbedaan dan itu sesuai 
dengan sifat dan karakter 
keduanya 

menjaga rumah dan 
mengurus rumah 

mencari nafkah, 
menjaga perempuan 
dan bertanggung jawab 
penuh sedangkan 
perempuan  yang 
mengurusi kehidupan 
di rumah tangga 

Perilaku Kyai Berpengaruh besar 
terhadap santrinya 
layaknya Ayah dan anak  

Peran kyai sudah jarang 
terlihat tapi figur Kyai 
masih menjadi panutan 
santri 

Figur Kyai sangat 
dikagumi walaupun 
tidak pernah 
berinteraksi langsung 

Peran Kyai itu kecil 
apabila di pondok 
modern tapi tetap yang 
namanya perilaku kyai 
itu dijadikan contoh 
walaupun tidak seperti 
pondok tradisional 

Pola Asuh Keluarga Sesuai dengan yang ada 
dimasyarakat tapi dalam 
pelaksanaannya 
disesuaikan dengan kondisi 
yang ada 

Sesuai dengan nilai dan 
norma yang ada di 
masyarakat tapi 
pelaksanaannya dengan 
bekerja sama  

Sesuai dengan apa 
yang diberikan oleh 
alam dan agama tapi 
lebih terlihat 
menonjolkan bahwa 
laki-laki itu lebih dari 
segalanya daripada 
perempuan 

Sesuai dengan agama, 
anak perempuan di  
didik layaknya 
perempuan begitu juga 
laki-laki 

Pemahaman Gender Gender itu menunjukkan 
seorang laki-laki itu tetap 
pada posisi teratas dari 
perempuan 

Gender itu suatu 
semangat yang dimana 
laki-laki dan perempuan 
itu ingin mendapatkan 
kesempatan yang sama 

Gender itu suatu 
pemisahan tugas 
antara laki-laki dan 
perempuan 

Gender itu diartikan 
perbedaan karakteristik 
antara laki-laki dan 
perempuan 
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MATRIKS 

PANDANGAN MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATAR BELAKANG PESANTREN  
MENGENAI PEREMPUAN BEKERJA 

 
KATEGORI MAHASISWA LAKI-LAKI BERLATARBELAKANG PESANTREN 

PANDANGAN MODERAT PANDANGAN TRADISIONAL 
R SH F FA 

Dasar Pemikiran Hadits ” Laki-laki adalah 
kaum dari semua kaum 
perempuan”, Surat An-
Nisa “Ar rijaalun 
qawwaamun ala nissa” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Hadits “Kullu mauluudin 
yuuladu ‘ala fithroh” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 

Surat An-Nisa “Ar 
rijaalun qawwaamun 
ala nissa” dan kisah-
kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Surat Al-Baqarah ayat 
228 “Walirrijali 
a’laihinnadarajah” dan 
kisah-kisah perempuan 
pada masa Islam dan 
sebelumnya 
 

Kesetaraan gender 
atau emansipasi wanita 

Perjuangan yang bagus 
karena semangatnya untuk 
membuat kaum perempuan 
tidak dipandang sebelah 
mata lagi yang dimana 
sebenarnya perempuan 
juga bisa jadi pemimpin 
yang melakukan diluar 
nalar laki-laki 
 
 

Bagus. Perjuangan 
mengangkat kaum wanita 
yang masih dijadikan 
obyekwati dan 
perjuangan mendapatkan 
desempatan pendidikan 

Cukup dan lebih 
bebas daripada di 
negara-negara lain 

Bagus tapi sudah 
kebablasan. Contoh: 
sudah ada peralihan 
tanggung jawab 
mencari nafkah 
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Perempuan bekerja Perempuan bekerja itu 
lebih kepada  kebutuhan 
yang disesuaikan juga 
dengan kemampuannya 

Perempuan bekerja itu 
suatu pengabdian yang 
merupakan wujud dari 
ibadah kepada Allah 
 

Perempuan bekerja 
itu harus ditemani 
dengan muhrimnya 
misalnya saja kalau 
yang sudah 
berkeluarga itu 
suaminya dan yang 
belum berkeluarga itu 
saudaranya 

Perempuan bekerja itu 
boleh asalkan tugas dan 
tanggung jawab yang 
utama selesai 

Perempuan yang 
bekerja harus bekerja 
lagi di rumah 

Permasalahan kesenangan 
saja yang ada pada diri 
perempuan itu sendiri 

Kesepakatan antara laki-
laki dan perempuan 
dalam pengurusan rumah 
tangga 

Life is chooise dan 
yang terpenting 
urusan rumah 
didahulukan daripada 
pekerjaan di luar 
rumah 

Memang seperti itu 
kondisinya. Istri yang 
bekerja diluar rumah 
harus sadar diri 

Latar belakang 
Keluarga 

Berasal dari keluarga yang 
bukan agamis 

Latar pendidikan 
keluarga yang dari 
pesantren 

Agamis yang nampak 
pada Bapaknya yang 
merupakan Tokoh 
Agamawan 

Lingkungan keluarga 
yang Agamis 
(pesantren) 

Organisasi Ikut organisasi kampus Ikut organisasi kampus Tidak ikut organisasi Ikut organisasi kampus 
dan seorang aktivis 
Islam 
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MATRIKS 
PROFIL INFORMAN 

 
 

INFORMAN 
KATEGORI 

Latarbelakang Pendidikan Latarbelakang Keluarga Pengalaman Organisasi Jumlah, Tanggal 
dan jam 

Wawancara 
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Informan Utama: 
      
1. R 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. F 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R adalah seorang santri 
lulusan Pondok Pesantren 
Modern Gontor selama 6 
Tahun. Pada saat wawacara 
R ini sedang 
menyelesaikan studinya di 
Universitas Negeri 
Airlangga. Secara singkat, 
lingkungan Pesantren R 
terpisah dengan Pesantren 
Perempuan dan hubungan 
pesantren dengan 
masyarakat sekitar sedikit 
terbuka, hanya acara-acara 
tertentu masyarakat bisa 
mengakses Pesantren 

 
 

R berasal dari latar 
belakang keluarga yang 
sederhana layaknya 
keluarga yang lain, orang 
tua R pun juga bekerja. 
Tapi hubungan dengan 
orang tuanya kurang 
harmonis seperti 
hubungan anak dengan 
orang tuanya yang lain. 
Hal inilah yang membuat 
R pada akhirnya 
beringinan untuk masuk 
sekolahan Pesantren 
 
 
 

 
 
Selama di Pesantren R 
tidak mengikuti 
organisasi tapi pada 
saat kuliah R pernah 
bergabung pada 
organisasi HMI di 
kampusnya 

 
 
2 kali wawancara: 
1. Tanggal 22 April 

2009, jam 13.30 
2. Tanggal 28 Mei 

2009, jam 13.15 

F adalah Mahasiswa yang 
berasal dari Gresik. 
Sebelum menjadi 
Mahasiswa, F bersekolah 
di Pondok Pesantren 
Modern Gontor selama 4 
Tahun. 
 

F Berasal dari keluarga 
yang agamis yaitu orang 
tuanya (Ayah) adalah 
seoarang  agamawan dan 
ta’mir Masjid yang 
dihormati oleh 
masyarakat sekitar. 
Sehari-harinya ayah dari 

Terkait dengan 
pengalaman organisasi, 
mulai dari pesantren 
hingga perguruan 
tinggi, F ini tidak 
pernah mengikuti 
organisasi tertentu. 

2 kali wawancara: 
1. Tanggal 22 April 

2009, jam 09.00 
2. Tanggal 18 Mei 

2009, jam 18.30 
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3. SH 
 
 
 
 
 
 

4. FA 
 
 
 
 

 
 
Informan Tambahan: 

 
 
 
 

F ini bekerja di 
perusahaan pupuk 
petrokimia sedangkan 
Ibunya bekerja katering 
 

 
Mahasiswa Kedokteran ini 
adalah seorang santri yang 
berlatarbelakang Pondok 
Pesantren Modern Al-
Mukmin Ngruki, Surakarta 
dan lulus 3 tahun. 

 
Berasal dari lingkungan 
keluarga yang 
latarbelakang 
pendidikannya semua 
Pesantren. 
 

 
Bergabung dalam 
organisasi Islam di 
Kampus, tapi informan 
tidak mau mengatakan 
nama organisasi 
tersebut 

 
1 kali wawancara, 
pada tanggal 28 
Mei 2009, jam 
16.00  

 
FA adalah seorang 
mahasiswa yang 
sebelumnya telah belajar di 
Pondok Pesantren Al-Amin 
Prenduan, Madura selama 
6 Tahun.  
 

 
Berasal dari lingkungan 
Pesantren dan kedua 
orang tua FA bekerja 
sebagai Guru  

 
 

 
Pada saat informan 
mewawancarainya, FA 
ini tercacat sebagai 
Presiden BEM KM 
Unair  dan FA ini juga 
merupakan aktivis 
KAMMI di kampusnya 

 
2 kali wawancara: 
1. Tanggal 30 April 

2009, jam 13.30 
2. Tanggal 13 Mei 

2009, jam 14.00 
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1. A 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. N 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A merupakan informan ini 
belajar di Pondok 
Pesantren selama 7 tahun 
dengan Pondok Pesantren 
yang berbeda. Yang 
pertama di Al-Mukmin 
Ngruki selama 2 tahun dan 
5 tahun di Al-Ishlah 
Sendang Agung, Paciran. 
 

 
 
Berasal dari keluarga 
yang agamis dengan 
lingkungan masyarakat 
yang mayoritas Pesantren 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mengikuti organisasi 
SKI  Fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 kali wawancara 
pada tanggal 5 Mei 
2009, jam 20.40 
 
 
 
 
 
 
 

 
N ini merupakan alumni 
santriwati dari pondok 
SPMAA (Sumber 
Pendidikan Mental Agama  
Allah) Lamongan yang 
masa studinya hanya 6 
tahun saja 

 

 
Keluarga mempunyai 
latarbelakang yang 
agamis dan orangtuanya 
(ayah)mempunyai LSM 
di Lamongan 
 

 
Aktif di organisasi 
pramuka dan pernah 
aktif di SKI Fakultas 
 
 
 
 
 

 
1 kali wawancara 
pada tanggal 14 
Mei 2009, jam 
12.00 
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Informan Key: 
Kyai N 

 
Informan ini merupakan 
pimpinan Pesantren 
Modern di Krian 

 
Basic latarbelakang 
keluarganya sangat 
agamis sekali 

 
Aktif memberikan 
pengajian dan ceramah 

 
1 kali wawancara, 
pada tanggal 8 Juli 
jam 09.40 
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REVISI SKRIPSI 
 

 NAMA : Angga Nila R 
 NIM  : 070517574 
 JUDUL : Gender dan Perempuan Bekerja ( Studi Deskriptif Tentang Mahasiswa Laki-laki Berlatar belakang  
      pesantren) 
 
NO NAMA DOSEN SUB BAHASAN HASIL REVISI CATATAN 
1 Dr. Subagyo 

Adam, Drs, Ms 
BAB I 
1. Konsep laki-laki berlatar 

belakang pesantren:  
2. Konsep perempuan 

bekerja 

1. Perempuan yang menjalankan sebuah aktivitas di luar 
rumah dalam waktu yang rutin untuk 
mengaktualisasikan ilmunya dan mendapatkan gaji 
dari hasil pekerjaannya. 

2. Mahasiswa laki-laki yang pernah belajar dan tinggal di 
asrama pesantren dalam rentang waktu tertentu untuk 
mendalami ilmu agama yang kemudian setelah lulus 
melanjutkan ke sekolah umum (perguruan tinggi) 

 

 

2 Drs. Sudarso, 
MSi 

1. Endnote 
BAB II 
1.  Gambaran mengenai 

sosialisasi gender di 
pesantrennya informan 
belum nampak 

2. Judul ditambah dengan 
kata ”mahasiswa” 

BAB I 
”...UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 yang 
menetapkan peran suami adalah sebagai kepala keluarga 
dan Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga., pasal 34 ayat 2 
menyatakan kewajiban istri adalah mengatur urusan 
rumah tangga sebaik-baiknya (Sunarijati, 2005:2-3)” 
BAB II 
1. Peran Kyai 
a. Pondok pesantren Gontor: relasi kyai dengan santri 
b. Pondok pesantren Ngruki: aturan pesantren 
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c. Pondok pesantren Al-Amien Prenduan: peran Bu Nyai 
2. Kurikulum 
a. Pondok pesantren Gontor: akses pelajaran 
b. Pondok pesantren Ngruki: pengaturan alokasi waktu 
c.Pondok pesantren Al-Amien Prenduan: kurikulum  

terpadu 
 

3 Dr. Emy Susanti, 
Dra, MA 
 

BAB III hal 7 dan 8, di 
tambah penjelasannya dan 
kata ”keegoisan laki-laki” 
di ganti dengan bahasa 
yang ilmiah 

Hal 7 ”...gender menurut pemahaman SH yang 
merupakan informan lulusan Pondok Pesantren 
Islam Al-Mukmin Ngruki yang berdiri pada 
tanggal 10 Maret 1972  ini...” 

Hal  8  ”... Selain itu, juga disebabkan oleh  adanya akses 
dan kontrol hak-hak dasar yang besar dari laki-
laki yang tentu saja dengan memanfaatkan posisi 
kekuasaannya yang tinggi...” 
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