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Abstract: This paper describes the reality of gender equality that occurs 
in madrasah education institutions. Madrasahs as educational 
institutions with Islamic heritage have not been able to escape from the 
pattern of relationships that create gender bias in education systems 
and planning. Gender terminology is always the basis of consideration 
to determine the position and role of management and the level of 
participation in education. It is constructed by at least two main points, 
namely religious ideology which is the foundation of the ideology of 
understanding, attitude and behavior about gender equality. 
Furthermore, religious ideology undergoes a process of assimilation at 
the cultural level so as to form an elementary view that men have social 
advantages compared with women. 
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Pendahuluan 

IIssttiillaahh  GGeennddeerr  jjiikkaa  ddiilliihhaatt  ppeerrssppeekkttiiff  ssoossiioollooggii  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  

ssaattuu  uunnssuurr  ddeennggaann  ffuunnggssii  eeqquuiilliibbrriiuumm  yyaanngg  ddaappaatt  mmeennjjaaggaa  kkeessttaabbiillaann  

ssoossiiaall  aaggaarr  tteerrppoollaa  kkeetteerraattuurraann..  HHaall  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann,,  ddaallaamm  ppaannddaannggaann  

TTaallccootttt  PPaarrssoonnss,,  sseebbaaggaaii  ffuunnggssii  iinntteeggrraattiioonn  ddaallaamm  ssyysstteemm  ttiinnddaakkaann..11    

PPaannddaannggaann  sseeppeerrttii  iinnii,,  sseemmeessttiinnyyaa  mmeennjjaaddii  llaannddaassaann  ssoossiiaall  uunnttuukk  

mmeenncciippttaakkaann..  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrbbaassiissii  ppaaddaa  kkeebbeebbaassaann  ddaann  

ppeerrssaammaaaann..  KKaarreennaa  iiddeeoollooggii  ppeennddiiddiikkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  aaddaallaahh  kkeebbeebbaassaann  

                                              
1George Ritzer, dan Douglas J. Goodman, Modern Sosiological Theory, 

diterjemahkan oleh Alimandan, dengan judul “Teori Sosilogi Moderen”, (Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2005 ), h. 121  

mailto:anwarsani@stainparepare.ac.id
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ddaann  ddeemmookkrraattiissaassii  sseebbaaggaaii  uuppaayyaa  ppeemmeennuuhhaann  hhaakk--hhaakk  eesseennssiiaall  

mmaannuussiiaa..22  PPeennddiiddiikkaann  mmeelliinnttaassii  bbaattaass--bbaattaass  ddiisskkrriimmiinnaassii  kkaarreennaa  llaattaarr  

bbeellaakkaanngg  ssoossiiaall,,  eekkoonnoommii,,  bbuuddaayyaa  ddaann  aaggaammaa..33  KKaarraakktteerriissttiikk  

ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann  mmeennggeennyyaammppiinnggkkaann  sseeggaallaa  uunnssuurr  

ppeerrbbeeddaaaann  ddaann  bbeerriimmpplliikkaassii  tteerrjjaaddiinnyyaa  pprroosseess  ppeenngguuaattaann  tteerrhhaaddaapp  

ppeemmeennuuhhaann  hhaakk--hhaakk  sseeccaarraa  bbeerrkkeeaaddiillaann,,  kkeesseettaarraaaann,,  ddaann  

mmeennggaannddaallkkaann  ppootteennssiiaalliittaass  sseesseeoorraanngg..  RReeaalliittaass  ssoossiiaall  ppeennddiiddiikkaann  

sseerriinnggkkaallii  mmeemmppeerrlliihhaattkkaann  ggeejjaallaa  iinnkkoonnssiisstteennssii  ddeennggaann  aassppeekk  

iiddeeoollooggiinnyyaa..  KKaarreennaa  ddiirreedduukkssii  ddeennggaann  ppaannddaannggaann  yyaanngg  bbeerrssuummbbeerr  ddaarrii  

ssiisstteemm  nniillaaii  yyaanngg  ddiiyyaakkiinnii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt,,  bbaahhkkaann  tteerrkkaaddaanngg,,  kkoonnddiissii  

eekksstteerrnnaall  mmeennggiinnjjeekkssii  ppaannddaannggaann  yyaanngg  mmeerruussaakk  ssiisstteemm  ddeemmookkrraattiissaassii  

ddaann  kkeebbeebbaassaann  ddaallaamm  ppeennddiiddiikkaann..  MMiissaallnnyyaa,,  ppaannddaannggaann  kkuullttuurr  

ppaarrttrriiaarrkkiiss  mmeemmbbiiaass  kkee  dduunniiaa  ppeennddiiddiikkaann..  MMaaddrraassaahh  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  

ddaarrii  ssiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  jjuuggaa  tteerrlliibbaatt  ddaann  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeelleeppaasskkaann  

iiddeennttiittaassnnyyaa  ddaarrii    aarruuss  nniillaaii  ddaann  ppaannddaannggaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  lliinnggkkuunnggaann  

sseekkiittaarrnnyyaa..  NNiillaaii--nniillaaii  eeggaalliittaarriiaanniissmmee  mmeerruuppaakkaann  ffoonnddaassii  uuttaammaa  

tteerrhhaaddaapp  nnoorrmmaa--nnoorrmmaa  ssoossiiaall  ddaallaamm  IIssllaamm,,  sseeyyooggiiyyaannyyaa  hhaall  iittuu  

tteerrmmaanniiffeessttaassiikkaann  sseeccaarraa  hhoolliissttiikk  ddii  lliinnggkkuunnggaann  mmaaddrraassaahh,,  mmeennggiinnggaatt  

mmaaddrraassaahh  mmeerruuppaakkaann  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  

bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb  tteerrhhaaddaapp  tteerrbbeennttuukknnyyaa  ccaarraa  ppaannddaanngg,,  ppoollaa  ssiikkaapp  

ddaann  ppoollaa  ppeerriillaakkuu  bbeerrkkeeaaddiillaann  ddaann  ttiiddaakk  ddiisskkrriimmiinnaattiiff  ddaann  

mmeennggaabbaaiikkaann  sstteerreeoottyyppee  ggeennddeerr..  

TTuulliissaann  iinnii  mmeennggkkaajjii  mmeennggeennaaii  bbaaggaaiimmaannaa  ppeennddiiddiikkaann  ddaann  rreellaassii  

kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr  ddii  MMaaddaarraassaahh..  AAppaakkaahh  ppeennddiiddiikkaann  ddii  mmaaddrraassaahh  

mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeetteerrlliibbaattaann  ddaallaamm  ppeennggaarruussuuttaammaaaann  ggeennddeerr,,  mmeennggiinnggaatt  

                                              
2Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model  Pelibatan 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Cet. I; (Jakarta: Fajar Indonesia Offset, 
2007), h. 16 

3Nursyahid H.N, Undangn-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Cet.I; (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003), h. 8  



IImmpplliikkaassii  BBuuddaayyaa  PPaattrriiaarrkkii    
DDaallaamm  KKeesseettaarraaaann  GGeennddeerr    

DDii  LLeemmbbaaggaa  PPeennddiiddiikkaann  MMaaddrraassaahh  
((SSttuuddii  KKaassuuss  PPaaddaa  MMaaddrraassaahh  DDii  KKoottaa  PPaarreeppaarree)) 

 

Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017 47 

lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  iinnii  mmeemmppuunnyyaaii  ppaannddaannggaann,,  wwaawwaassaann,,  bbaahhkkaann  

ppoollaa  ssiikkaapp  ddaann  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  bbeerrbbaassiiss  ppaaddaa  kkeeaaggaammaaaann..  DDaann  ppaaddaa  

aassppeekk--aassppeekk  aappaakkaahh  ddaallaamm  ssiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  ddii  MMaaddrraassaahh  

mmeenniimmbbuullkkaann  bbiiaass  ggeennddeerr..  

 

TTeerrmmiinnoollooggii    GGeennddeerr  

KKoonnsseepp  ggeennddeerr  aaddaallaahh  ssuuaattuu  tteerrmmiinnoollooggii  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  

kkoonnsseepp  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  KKoonnsseepp  bbiioollooggiiss  aaddaallaahh  ppeerrbbeeddaaaann  yyaanngg  mmeelleekkaatt  

ppaaddaa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  kkooddrraattii..  mmiissaallnnyyaa  

ppeerreemmppuuaann  mmeemmiilliikkii  aallaatt  rreepprroodduukkssii;;  mmeennggaanndduunngg,,  mmeellaahhiirrkkaann..  

PPeerrbbeeddaaaann  bbiioollooggiiss  iinnii  bbeerrssiiffaatt  ppeerrmmaanneenn,,  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiippeerrttuukkaarrkkaann,,    

sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkeetteennttuuaann  yyaanngg  ppaassttii  ddaarrii  TTuuhhaann..  

KKaattaa  ggeennddeerr  bbeerraassaall  ddaarrii  bbaahhaassaa  IInnggggeerriiss,,  sseeppeerrttii  ddiikkuuttiipp  oolleehh  

NNaassrruuddddiinn  UUmmaarr,,  ggeennddeerr  bbeerraarrttii  ““jjeenniiss  kkeellaammiinn””..  DDii  ddaallaamm  WWoommeenn’’ss  

SSttuuddiieess  EEnnccyyccllooppeeddiiaa44  ddiijjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ggeennddeerr  aaddaallaahh  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  

kkuullttuurraall  yyaanngg    bbeerruuppaayyaa  mmeemmbbuuaatt  ppeerrbbeeddaaaann  ((ddiissttiinnccttiioonn))  ddaallaamm  hhaall  

ppeerraann,,  ppeerriillaakkuu,,  mmeennttaalliittaass,,  ddaann  kkaarraakktteerriissttiikk  eemmoossiioonnaall  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  

ddaann  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddaallaamm  mmaassyyaarraakkaatt..  SSeejjaallaann  ddeennggaann  

iittuu  LLiinnddaa  LL..  LLiinnddsseeyy  sseeppeerrttii  ddiikkuuttiipp  oolleehh  NNaassrruuddddiinn  UUmmaarr,,  mmeenneeggaasskkaann  

bbaahhwwaa  ggeennddeerr  aaddaallaahh  sseemmuuaa  kkeetteettaappaann  mmaassyyaarraakkaatt  ppeerriihhaall  ppeenneennttuuaann  

sseesseeoorraanngg  sseebbaaggaaii  llaakkii--llaakkii  aattaauu  ppeerreemmppuuaann..55  

RReeaalliittaass  ppeerrbbeeddaaaann  ggeennddeerr  ((ggeennddeerr  ddiiffffeerreenntt))  tteellaahh  tteerraapplliikkaassii  

sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaallaamm  rreellaassii  ssoossiiaall,,  ssuuaattuu  hhaall  yyaanngg  ddiippiiccuu  bbuuddaayyaa  

ppaattrriiaarrkkii,,  ssiisstteemm  ppeemmiikkiirraann  kkeeaaggaammaaaann,,  ddaann  aattuurraann--aattuurraann  ffoorrmmaall  yyaanngg  

ddeesskkrriimmiinnaattiiff,,  mmeennyyeebbaabbkkaann  ppeerreemmppuuaann  tteerrmmaarrggiinnaalliissaassii..66  JJuuggaa  

                                              
4Umar, Nasaruddin,. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif  al Qur’an, Cet.I; 

(Jakarta:: Paramadina, 2001), h. 34 
5Ibid, h. 34  
6Amelia Fauzia, et. al, Realitas dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta, Cet.I; 

(Jakarta: McGill IAIN-Indonesia, 2004), h. 18-22   
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mmeennjjaaddii  ppoolliittiikk  rreepprroodduukkssii  ((ppoolliittiieess  ooff  rreepprroodduuccttiioonn))  mmeellaalluuii  ssiisstteemm  

ppeennggaattuurraann  rreepprroodduukkssii  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann  ppeerreemmppuuaann  ddaann  mmeenngghhiirraauukkaann  

llaakkii--llaakkii,,  mmiissaallnnyyaa  kkeelluuaarrggaa  bbeerreennccaannaa  ddaann  aakkiibbaatt--aakkiibbaatt  kkeesseehhaattaann  bbaaggii  

ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  ppeemmbbaattaassaann  ffeerrttiilliittaass  ppeerreemmppuuaann  ddeennggaann  

mmeennggaabbaaiikkaann  ffeerrttiilliittaass  llaakkii--llaakkii..77  PPeemmbbaattaassaann  ffeerrttiilliittaass  kkaauumm  

ppeerreemmppuuaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  aallaatt  tteekknnoollooggii,,  sseeppeerrttii  aallaatt  

kkoonnttrraassppeessii,,  yyaanngg  aakkiibbaatt  nneeggaattiiffnnyyaa  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddiittaanngggguunngg  oolleehh  

ppeerreemmppuuaann..  

  

SStteerreeoottyyppee  GGeennddeerr  

SSeeoorraanngg  ppeennddiirrii  ssoossiioollooggii,,  AAuugguusstt  CCoommttee,,  ddaallaamm  HHeelleenn  AA..  MMoooorr,,      

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  wwaanniittaa  sseeccaarraa  ssoossiioollooggii  ddiibbaattaassii  ppeerraannnnyyaa  ppaaddaa  

lliinnggkkuupp  kkeelluuaarrggaa,,  ddaann  bbeerrssiiffaatt  ssuubboorrddiinnaatt..88  DDaarrii  sseeggii  kkoonnssttiittuussiioonnaall,,  

ppoossiissii  ppeerreemmppuuaann  bbeerrssiiffaatt  iinnffeerriioorr  tteerrhhaaddaapp  llaakkii--llaakkii..  PPeerraann  ssuubboorrddiinnaatt  

mmeennggeecciillkkaann    ppaarrttiissiippaattiiff  ddii  lluuaarr  ppeerraann  ddoommiissttiikknnyyaa,,  sseekkaalliigguuss  

mmeennggiinnggkkaarrii  sseelluurruuhh  kkaappaassiittaass  ddaann  ppootteennssii  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  

ppeerreemmppaauuaann..  

PPeellaabbeellaann  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  ppeerreemmppuuaann  bbuukkaann  ddiiddeetteerrmmiinnaassii  oolleehh  

ffaakkttoorr  kkooddrraattii,,  ssuuaattuu  kkeenniissccaayyaaaann  ddii  bbaawwaahh  sseejjaakk  llaahhiirr,,  aakkaann  tteettaappii  

ddiirreekkoonnssttrruukkssii  oolleehh  bbuuddaayyaa  ppaatteerrnnaalliissttiikk,,  ddaann  mmaatteerrnnaalliissttiikk  yyaanngg  

ddiippeerrkkuuaatt  ddeennggaann  ppaannddaannggaann  kkeeaaggaammaaaann..  BBuuddaayyaa  ppaatteerrnnaalliissttiikk  

bbeerrppaannddaannggaann  bbaahhwwaa  kkaauumm  llaakkii--llaakkii  sseeccaarraa  iinnhheerreenn  ddaallaamm  ddiirriinnyyaa  

mmeemmppuunnyyaaii  ppootteennssii  ddaann  kkeeuunngggguullaann  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  

ppeerreemmppuuaann,,  sseemmeennttaarraa  bbuuddaayyaa  mmaatteerrnnaalliissttiikk  mmeenneemmppaattkkaann  ppeerraann--

ppeerraann  ppeerreemmppuuaann  hhaannyyaa  ccooccookk  ddii  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  mmeellaakkssaannaakkaann  

                                              
7 Ollenburger, Jane C, dan Helen A. Moore,  A Sociology of Women, 

diterjemahkan oleh Budi Sucahyono, Yan Sumaryana, dengan judul “Sosiologi 
Wanita”, Cet. I; (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 65. 

8. Ibid., h.  67. 
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ppeerraann  ddoommeessttiikk..  DDii  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  ppeerreemmppuuaann  kkeehhiillaannggaann  

oottoorriittaass  tteerrhhaaddaapp  llaakkii--llaakkii,,  ddaann  llaakkii--llaakkiillaahh  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  ppeemmeeggaanngg  

oottoorriittaass..  OOttoorriittaass  iinnii  mmeelliippuuttii  kkoonnttrrooll  aattaass  ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  eekkoonnoommii  ddaann  

ppeemmbbaaggiiaann  kkeerrjjaa  sseeccaarraa  sseekkssuuaall  ddii  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  mmeennuurruunnkkaann  

ddeerraajjaatt  ppeerreemmppuuaann..    

CCoolllliinn  mmeelliihhaatt  kkeettiiddaakkaaddiillaann  bbeerrddaassaarrkkaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  ddaann  

kkeekkeerraassaann  ddaappaatt  ddiikkaatteeooggrriikkaann  ddaarrii  dduuaa  ssuummbbeerr,,  yyaaiittuu;;  ((11))  ssttrruukkttuurr  

ssoossiiaall  sseeppeerrttii  ssiisstteemm  ssoossiiaall  ddaann  ssiisstteemm  ppoolliittiikk  sseerrttaa  kkeekkuuaassaaaann  mmeennjjaaddii  

iinnssttrruummeenn  ppeenneekkaann,,  tteerrmmaassuukk  oottoorriittaass  kkeekkuuaassaaaann  yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann  ddii  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  ddaann  ((22))  kkeeaaddaaaann  ppaassaarr,,  ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  

ppeenngghhaassiillaann  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  

uuppaaccaarraa  kkeeaaggaammaaaann  ddaann  ssttaannddaarr    mmoorraalliittaass  sseekkssuuaall..99  

PPeerrbbeeddaaaann  ggeennddeerr  mmeenniimmbbuullkkaann  kkeettiiddaakkaaddiillaann  ggeennddeerr  yyaanngg  

ttaammppaakk  sseebbaaggaaii  ffeennoommeennaa  ssoossiiaall,,  yyaaiittuu  ((11))  mmaarrggiinnaalliissaassii  ppeerreemmppuuaann,,  ((22))  

ssuubboorrddiinnaassii  kkaarreennaa  ppeerreemmppuuaann  ddiippaannddaanngg  sseeccaarraa  nneeggaattiiff,,  eemmoossiioonnaall,,  

iirrrraassiioonnaall,,  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeemmiimmppiinn,,  ((33))  sstteerreeoottyyppee,,  aarrttiinnyyaa  ppeellaabbeellaann  

nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  ppeerreemmppuuaann  bbaahhwwaa  ddiiaa  iinnddiivviidduu  mmeemmppuunnyyaaii  kkuuaalliittaass  

ffiissiikk  ddaann  rroohhaannii  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  llaakkii--llaakkii,,  ((44))  kkeekkeerraassaann,,  yyaaiittuu    

bbaaiikk  sseeccaarraa  ffiissiikk  mmaauuppuunn  tteekkaannaann  ppssiikkhhiiss--mmeennttaall..1100  KKeekkeerraassaann  

ppeerreemmppuuaann  aaddaallaahh  bbiiaass  ggeennddeerr,,  ddiisseebbuutt  ggeennddeerr  rreellaatteedd  vviioolleennccee..1111  

SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  MMaannssoouurr  FFaakkiihh  mmeenneeggaasskkaann  bbeebbeerraappaa  jjeenniiss  

kkeekkeerraassaann  tteerrhhaaddaapp  ppeerreemmppuuaann,,  yyaaiittuu  ((aa))  ppeemmeerrkkoossaaaann,,  ((bb))  ppeemmuukkuullaann  

aattaauu  sseerraannggaann  ffiissiikk,,  ((cc))  ppeennyyiikkssaaaann  yyaanngg  mmeennggaarraahh  kkeeppaaddaa  oorrggaann  aallaatt  

kkeellaammiinn,,  ((dd))  kkeekkeerraassaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeellaaccuurraann,,  ppoorrnnooggrraaffii,,  ((ee))  

kkeekkeerraassaann  tteerrsseelluubbuunngg  ddaann  ppeelleecceehhaann  sseekkssuuaall,,  ((44))  kkeettiiddaakkaaddiillaann  ddaallaamm  

                                              
9Ollenburger, Jane C, dan Helen A. Moore, Op. cit., h. 16  
10Amelia Fauzia,  et. al, Loc.cit. 
11Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,Cet.III; (Jakarta: 

Pustaka Pelajar,1997), h. 80 
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bbeebbaann  kkeerrjjaa,,  ssuuaattuu  kkeennyyaattaaaann  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  ddiibbeebbaannii  sseelluurruuhh  

ppeekkeerrjjaaaann  ddoommiissttiikk  yyaanngg  bbeerraatt..  

IIddeeoollooggii  bbuuddaayyaa  ppaattrriiaarrkkii  sseebbaaggaaii  kkeerraannggkkaa  ppoollaa  ppeerriillaakkuu  

sseebbaaggiiaann  mmaassyyaarraakkaatt  mmeerreefflleekkssiikkaann  ddoommiinnaassii  llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  

ppeerreemmppuuaann..  PPeelleessttaarriiaann  ddaann  ppeennggssoossiiaalliissaassiinnyyaa,,  tteellaahh  mmeemmbbeennttuukk  

ppeenncciittrraaaann  yyaanngg  ssaannggaatt  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  iiddeennttiittaass  ggeennddeerr  ddaallaamm  rreellaassii--

rreellaassii  ssoossiiaall..  PPaaddaa  sseekkttoorr  pprrooffeessii,,  mmiissaallnnyyaa  mmeennaannddaaii  tteerrjjaaddiinnyyaa  

mmaasskkuulliinniissaassii  pprrooffeessii  ppeekkeerrjjaaaann,,  bbiiddaanngg  aaggaammaa,,  tteellaahh  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  

iinnssttrruummeenn  ppeemmbbiiaassaann  ggeennddeerr..  KKoonnssttrruukkssii  tteennttaanngg  iiddeennttiittaass  ggeennddeerr  tteellaahh  

bbeerraakkaarr  kkuuaatt  ddii  tteennggaahh--tteennggaahh  ssiisstteemm  ssoossiiaall,,  ddiikkaarreennaakkaann  oolleehh  tteekkaannaann  

ssiisstteemm  nniillaaii--nniillaaii  yyaanngg  bbeerrllaappiiss--llaappiiss,,  ddaann  ssttrruukkttuurr  ssoossiiaall  yyaanngg  kkuuaatt,,  

ddiimmuullaaii  ddaarrii  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  mmaassyyaarraakkaatt,,  ssttrruukkttuurr  nneeggaarraa,,  ddaann  

ssiisstteemm  gglloobbaall  yyaanngg  mmeennggiikkiiss  ppeerraann--ppeerraann  ttrraaddiissiioonnaall  ppeerreemmppuuaann..1122  

  

IIssllaamm  tteennttaanngg  GGeennddeerr    

DDaallaamm  ppaannddaanngg  kkoonnsseerrvvaattiiff,,  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  ddiittaakkddiirrkkaann  

mmeemmaaiinnkkaann  ppeerraann    aattaauu  ttuuggaass  ttrraaddiissiioonnaall  ddaann  ddoommiissttiikk  sseemmaattaa--mmaattaa,,  

IIssllaamm  ttiiddaakk  mmeemmbbeennaarrkkaann  ppeerreemmppuuaann  bbeerrkkiipprraahh  ddii  lluuaarr  ppeerraann  

ddoommiissttiikknnyyaa..  PPaaddaa  hhaall  sseejjaakk  1155  aabbaadd  yyaanngg  llaammppaauu,,  AAll--QQuurr’’aann  

mmeemmaannddaanngg  ssaammaa  kkeedduudduukkaann  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann,,  ddaann  ppeerrbbeeddaaaann  

yyaanngg  aaddaa  ttiiddaakk  lleebbiihh  aaddaallaahh  aakkiibbaatt  ffuunnggssii  ddaann  ttuuggaass  uuttaammaa  yyaanngg  

ddiibbeebbaannkkaann  aaggaammaa  kkeeppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  PPrriinnssiipp  

ppeerrssaammaaaann  kkeedduudduukkaann  ddaallaamm  hhaall,,  yyaaiittuu  ((11))  ppeennggaabbddiiaann  sseebbaaggaaii  hhaammbbaa,,  

((22))  ssttaattuuss  kkeejjaaddiiaann,,  ((33))  kkeemmaannuussiiaaaann,,  ((44))  ppeemmiilliikkaann  ddaann  ppeenngguurruussaann  

hhaarrttaa..  BBaahhkkaann  mmeennuurruutt  NNaazzaarruuddddiinn  UUmmaarr  ,,  ppeenneeggaassaann  AAll  QQuurr’’aann  

tteennttaanngg    iiddeennttiittaass  ggeennddeerr  ddiilliihhaatt  ddaarrii  sseeggii  kkeebbaahhaassaaaann  mmeenngggguunnaakkaann  

llaaffaazz  aarr--RRiijjaall  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  aarrttii  ggeennddeerr  llaakkii--llaakkii,,  aarr--RRiijjaall  ddaallaamm  aarrttii  

                                              
12 Amelia Fauzia, Op cit., h. 20 
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oorraanngg,,  aarr--RRiijjaall  ddaallaamm  aarrttii  NNaabbii  aattaauu  RRaassuull,,aarr--RRiijjaall  ddaallaamm  aarrttii  ttookkoohh  

mmaassyyaarraakkaatt,,  ddaann  aarr--RRiijjaall  ddaallaamm  aarrttii  bbuuddaakk..  SSeeddaannggkkaann  aann--NNiissaa  ddaallaamm  

aarrttii  ggeennddeerr  ppeerreemmppuuaann,,  aann--NNiissaa  ddaallaamm  aarrttii  iisstteerrii--iisstteerrii..  1133  

AAll--QQuurr’’aann  mmeenneeggaasskkaann  bbeebbeerraappaa  pprriinnssiipp  kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr,,    

yyaaiittuu  ((11))  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ssaammaa--ssaammaa  sseebbaaggaaii  hhaammbbaa  AAllllaahh  

SSWWTT,,  ((22))  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ssaammaa--ssaammaa  sseebbaaggaaii  kkhhaalliiffaahh  AAllllaahh  

SSWWTT,,  ((33))  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  mmeenneerriimmaa  ppeerrjjaannjjiiaann  pprriimmoorrddiiaall,,  ((44))  

llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  bbeerrppootteennssii  mmeerraaiihh  pprreessttaassii,,  ddaann  ((55))  AAddaamm  ddaann  

HHaawwaa  tteerrlliibbaatt  sseeccaarraa  aakkttiiff  ddaallaamm  ddrraammaa  kkoossmmiiss..    

DDaallaamm  ppaannddaannggaann  aaggaammaa  IIssllaamm,,  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  ddiicciippttaakkaann  AAllllaahh  

SSWWTT  ddeennggaann  kkooddrraatt  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ((QQ..SS,,  aall--QQaammaarr,,  5544;;4499))..  BBaaiikk  llaakkii--

llaakkii  mmaauuppuunn  ppeerreemmppuuaann,,  sseebbaaggaaii  iinnddiivviidduu  ddaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  mmeemmiilliikkii  

kkooddrraattnnyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg..  MMeesskkiippuunn    ddeemmiikkiiaann,,  ttaabbiiaatt  kkeemmaannuussiiaaaann  

aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  hhaammppiirr--hhaammppiirr  ttiiddaakk  tteerrddaappaatt  

ppeerrbbeeddaaaann  ddaarrii  sseeggii  kkeemmaammppuuaann  ddaann  ppootteennssiinnyyaa..  

DDiilliihhaatt  ddaarrii  aassaall  kkeejjaaddiiaann  mmaannuussiiaa,,  AAll--QQuurr’’aann  mmeenneeggaasskkaann  

bbaahhwwaa  bbaaiikk  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ddiicciippttaakkaann  ddaarrii  ddiirrii  ((nnaaffss))  yyaanngg  

ssaattuu  ((QQ..SS,,44;;  11))..  TTeerrmmiinnoollooggii  ““nnaaffss””  oolleehh  sseebbaaggiiaann  oorraanngg  mmeennggaattaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  aaddaallaahh  sseebbaahhaaggiiaann  ddaarrii  llaakkii--llaakkii,,  bbaahhkkaann  aaddaa  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  HHaawwaa  ddiicciippttaakkaann  ddaarrii  ttuullaanngg  rruussuukk  NNaabbii  AAddaamm  AAss..  

PPaannddaannggaann  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann,,  bbiissaa  ddiikkaattaakkaann  mmeennddeesskkrreeddiittkkaann  

ppeerreemmppuuaann..  KKaarreennaa  ppaaddaa  aayyaatt  llaaiinn,,  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  mmaannuussiiaa  

bbeerraassaall  ddaarrii  ppeerrppaadduuaann  aannttaarraa  oovvuumm  ddaann  ssppeerrmmaa  ((QQ..SS,,  33;;119955))..  SSuuaattuu  

ppeenneeggaassaann  bbaahhwwaa  sseeccaarraa  tteeoollooggii  kkeesseettaarraaaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  ddiiaakkuuii  kkeeaaddaaaannnnyyaa..  

TTiiddaakk  ddaappaatt  ddiissaannggkkaall  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  

mmeemmppuunnyyaaii  ppeerrbbeeddaaaann  kkooddrraattii,,  nnaammuunn  ppeerrbbeeddaaaann  iittuu  ttiiddaakk  mmeennuunnjjuukk  

                                              
13Nasaruddin Umar, Op.cit., h. 
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kkeeppaaddaa  kkeeiisstteemmeewwaaaann  ssaallaahh  ssaattuu  jjeenniiss  kkeellaammiinn,,  ttiiaaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  ddaallaamm  

ttiinnggkkaatt  kkeecceerrddaassaann  ddaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  aannttaarraa  kkeedduuaannyyaa..  DDaallaamm  

ppaannddaannggaann  IIssllaamm,,  AAll  QQuurr’’aann  mmeemmuujjii  UUlliill  aall  BBaabb,,  aarrttiinnyyaa  ssiiaappaa  ssaajjaa  

bbeerrppiikkiirr  ddaann  bbeerrddzziikkiirr  tteennttaanngg  kkeejjaaddiiaann  llaannggiitt  ddaann  bbuummii,,  ddaallaamm  rraannggkkaa  

mmeennggaannttaarr  mmaannuussiiaa  mmeennggeettaahhuuii  rraahhaassiiaa  aallaamm  rraayyaa,,  aaddaallaahh  kkeenniissccaayyaaaann  

ttiiddaakk  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  kkaauumm  llaakkii--llaakkii,,  jjuuggaa  mmeelliippuuttii  kkaauumm  ppeerreemmppuuaann,,  

aannttaarraa  kkeedduuaannyyaa  sseejjaajjaarr  ddaallaamm  ppootteennssii  iinntteelleekkttuuaallnnyyaa..  

AAll--QQuurr’’aann  mmeemmaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  llaakkii--llaakkii  aaddaallaahh  

ppeemmiimmppiinn  aattaass  ppeerreemmppuuaann  ((QQ..SS,,  33;;3344)),,  hhaall  iinnii  ttiiddaakk  mmeennuunnjjuukk  kkeeppaaddaa  

ddoommiinnaassii  ssoossiiaall  bbuuddaayyaa  ddaann  ppssiikkoollooggiiss  kkaauumm  llaakkii--llaakkii  aattaass  ppeerreemmppuuaann,,  

ddaallaamm  aarrttii  ppeemmiimmppiinn  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa  ddaallaamm  hhiirraarrkkii  bbiirrookkrraassii,,    

iinnssttiittuussii  ssoossiiaall  ddaann  ddoommiinnaassii  oottoorriittaass,,  aakkaann  tteettaappii  aayyaatt  iittuu  lleebbiihh  

mmeennggaanndduunngg  mmuuaattaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  tteerrppiikkuull  oolleehh  kkaauumm  llaakkii--llaakkii..  

 
KKeelleemmbbaaggaaaann  MMaaddrraassaahh  

PPeennggeelloollaaaann  mmaaddrraassaahh  bbaaiikk  ddaarrii  aassppeekk  ppeennggeemmbbaannggaann  

kkeelleemmbbaaggaaaann  mmaauuppuunn  mmeennggeennaaii  ppeennggeemmbbaannggaann  ppeennddiiddiikkaann,,  

ppeennyyuussuunnaann  kkuurriikkuulluumm  sseennaannttiiaassaa  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ssiisstteemm  ppeennggeelloollaaaann  

ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall..  SSeellaaiinn  iittuu,,  ddaarrii  sseeggii  kkeebbeerraaddaaaannnnyyaa,,  lleemmbbaaggaa  

ppeennddiiddiikkaann  mmaaddrraassaahh  ddiijjaammiinn  oolleehh  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  SSIISSDDIIKKNNAASS  sseettaarraa  

ddeennggaann  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  llaaiinnnnyyaa,,  ddaann  mmeemmppuunnyyaaii  hhaakk  yyaanngg  ssaammaa  

uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  ppeellaayyaannaann  ddaann  ssuubbssiiddii    ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh..  

LLeemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  mmaaddrraassaahh  ddii  KKoottaa  PPaarreeppaarree  sseeccaarraa  uummuumm  

ddiikkaatteeggoorriikkaann  kkeeddaallaamm    bbeebbeerraappaa  hhaall,,  yyaaiittuu  ((11))  ddiikkeelloollaa  sseeccaarraa    sswwaaddaayyaa  

oolleehh    mmaassyyaarraakkaatt,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  oorrggaanniissaassii  ssoossiiaall  kkeeaaggaammaaaann,,    yyaanngg  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann    mmuullaaii  ddaarrii  MMaaddrraassaahh  IIbbttiiddaa’’iiyyaahh  

SSwwaassttaa  ((MMIISS)),,  ttiinnggkkaatt  MMaaddrraassaahh  TTssaannaawwiiyyaahh  SSwwaassttaa  ((MMTTss)),,  ddaann  

MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh  SSwwaassttaa  ((MMAASS)),,  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  oolleehh  
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DDDDII  ddaann  NNUU,,  ((22))    ddiisseelleennggggaarraakkaann  oolleehh  ppeemmeerriinnttaahh,,  yyaaiittuu  MMaaddrraassaahh  

TTssaannaawwiiyyaahh  NNeeggeerrii  ((MMTTssNN)),,  ddaann  MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh  NNeeggeerrii  ((  MMAANN  11  

ddaann  MMAANN  22)),,  ((33))  jjeenniiss  kkeelleemmbbaaggaaaann  ppeennddiiddiikkaann  MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh  

ddiibbeeddaakkaann  kkee  ddaallaamm  dduuaa  bbaaggiiaann,,  yyaaiittuu  MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh  KKeeaaggaammaaaann  

((MMAAKK))  ddaann  MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh  UUmmuumm  ((MMAAUU))..  KKeedduuaa  jjeenniiss  kkeelleemmbbaaggaaaann  

iinnii  mmeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  kkuurriikkuulluumm  ddeennggaann  oorriieennttaassii  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa,,  

yyaaiittuu  bbiiddaanngg  kkeeaaggaammaaaann  ddaann  uummuumm  yyaanngg  mmeelliippuuttii  rruummppuunn  IIllmmuu  

PPeennggeettaahhuuaann  AAllaamm((IIPPAA))  ddaann  rruummppuunn  IIllmmuu  PPeennggeettaahhuuaann  SSoossiiaall  ((IIPPSS))..  

PPeemmbbiiddaannggaann  iillmmuu  iinnii  ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeemmffaassiilliittaassii  

kkeecceennddeerruunnggaann,,  bbaakkaatt  ddaann  ppootteennssii  ssiisswwaa,,  sseekkaalliigguuss  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  ddaarrii  

uuppaayyaa    ppeennggeemmbbaannggaann  kkeelleemmbbaaggaaaann  mmaaddrraassaahh..    YYaanngg  ppaalliinngg  uuttaammaa  

aaddaallaahh  aaggaarr  oouutt  ppuutt  mmaaddrraassaahh  ddaappaatt  ddiisseerraapp  ppaaddaa  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  

uummuumm..    

11..  PPrrooffiill  TTeennaaggaa  GGuurruu  

GGuurruu  aaddaallaahh  tteennaaggaa  pprrooffeessiioonnaall  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ttuuggaass--ttuuggaass  

ffuunnggssiioonnaall  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  tteerrhhaaddaapp    ppeennddiiddiikkaann  ddaann  ppeennggaajjaarraann..  

SSeebbaaggaaii  tteennaaggaa  pprrooffeessiioonnaall,,  mmaakkaa  gguurruu  ddiissyyaarraattkkaann  sseeyyooggiiyyaannyyaa  

mmeemmeennuuhhii  ssttaannddaarr  kkoommppeetteennssii  aaggaarr  ttuuggaass  pprrooffeessiioonnaallnnyyaa  yyaanngg  

ddiieemmbbaannggnnyyaa  ddaappaatt  tteerrllaakkssaannaa  ddeennggaann  bbaaiikk..    

  

TTaabbeell  ::  PPrrooffiill  TTeennaaggaa  GGuurruu  MMaaddrraassaahh  ddii  KKoottaa  PPaarreeppaarree  

  

NNoo  

JJeenniiss  

  MMaaddrraassaahh  

JJmmll  

SSiisswwaa  

SSttaattuuss  KKeeppeeggaawwaaiiaann  

GGuurruu  

  

JJll  

PPNNSS  NNoonn  

PPNNSS  

PPNNSS  

DDiikknnaass  

11..  

22..  

33..  

IIbbttiiddaa’’iiyyaahh  

TTssaannaawwiiyyaahh  

AAlliiyyaahh  

553399  

778844  

774455  

3322  

5577  

6622  

1144  

5555  

4455  

44  

11  

22  

5500  

111133  

110099  

JJuummllaahh  22..006688  115511  111144  77  221122  
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SSuummbbeerr  DDaattaa::  BBaaggiiaann  AAddmmiinniissttrraassii  KKeemmeenntteerriiaann  AAggaammaa  PPaarreeppaarree  

  

BBeerrddaassaarrkkaann  ttaabbeell  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  rraassiioo  ppeerrbbaannddiinnggaann  gguurruu  ddeennggaann  

ssiisswwaa  MMaaddrraassaahh    yyaaiittuu  aannttaarraa  221122::  22..006688  aattaauu  11::  1100,,  aarrttiinnyyaa    sseettiiaapp  gguurruu  

mmeenngghhaaddaappii  1100  ssiisswwaa..  RRaassiioo  iinnii  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ssuuaattuu  ttiinnggkkaatt  

pprrooppoorrssiioonnaall,,  sseebbaannddiinngg  aannttaarraa  ppooppuullaassii  ssiisswwaa  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  

tteerrhhaaddaapp  gguurruu..  OOlleehh  kkaarreennaa  rraassiioo  aannttaarraa  gguurruu  ddaann  ssiisswwaa  ssuuddaahh  

sseebbaannddiinngg,,  mmaakkaa  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  aassppeekk  kkeepprrooffeessiioonnaallaann  ddaann  

kkoommppeetteennssii  sseeoorraanngg  gguurruu..DDiiaannttaarraa  pprroobblleemmaa  kkeetteennaaggaaaann  gguurruu  

mmaaddrraassaahh  aaddaallaahh  kkuuaalliiffiikkaassii  ppeennddiiddiikkaann  ddeennggaann  kkoommppeetteennssiinnyyaa..  SSaallaahh  

ssaattuu  iinnddiikkaattoorr  kkeepprrooffeessiioonnaallaann  aaddaallaahh  sseeoorraanngg  gguurruu  mmeennggaajjaarr  bbiiddaanngg  

ssttuuddii  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkuuaalliiffiikkaassii  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa..    

  

TTaabbeell  ::  GGuurruu  PPNNSS  MMeennuurruutt    JJeenniiss  KKeellaammiinn  

  

NNoo  

JJeennjjaanngg  

MMaaddrraassaahh  

LLaakkii--LLaakkii  PPeerreemmppuuaann    

TToottaall  JJmmll  ff  %%  JJmmll  ff  %%  

11..  

22..  

33..  

IIbbttiiddaa’’iiyyaahh  

TTssaannaawwiiyyaa

hh  

AAlliiyyaahh  

77  

2255  

3355  

1199,,  4444    

4433,,1100    

5544,,6699    

2299  

3333  

2299  

8800..5566    

5566,,9900    

4455,,3311  

3366  

5588  

6644  

JJuummllaahh  7766  4422,,4411  9911  5577,,5599  115588  

SSuummbbeerr  DDaattaa::  BBaaggiiaann  AAddaammiinniissttrraassii  KKeemmeenntteerriiaann  AAggaammaa  PPaarreeppaarree..  

  

KKeebbaannyyaakkaann  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  tteerrsseerraapp  sseebbaaggaaii  tteennaaggaa  gguurruu  

ppaaddaa  MMaaddrraassaahh..  GGuurruu  ppeerreemmppuuaann  ddaarrii  115588  gguurruu  yyaaiittuu    9911  oorraanngg  aattaauu  

5577,,  5599  %%,,  sseeddaannggkkaann  llaakkii--llaakkii  sseebbaannyyaakk  6677  oorraanngg  aattaauu  4422,,  11  %%..    DDaarrii  sseeggii  

jjeennjjaanngg  ppeennddiiddiikkaann,,  mmaakkaa  ggaammbbaarraannnnyyaa  aaddaallaahh  MMaaddrraassaahh  IIbbttiiddaa’’iiyyaahh;;  

llaakkii--llaakkii  77  oorraanngg  aattaauu  1199,,  4444  %%,,  ppeerreemmppuuaann  2299  oorraanngg  aattaauu  8800,,  5566  %%..  

MMaaddrraassaahh  TTssaannaawwiiyyaahh;;  llaakkii--llaakkii  2255  oorraanngg  aattaauu  4433,,  1100  %%,,  ppeerreemmppuuaann  3333  

oorraanngg  aattaauu  5566,,  9900  %%..  DDaann  uunnttuukk  ttiinnggkkaatt  MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh;;  llaakkii--llaakkii  3355  
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oorraanngg  aattaauu    5544,,  6699  %%,,  sseeddaannggkkaann  ppeerreemmppuuaann  sseebbaannyyaakk  2299  oorraanngg  aattaauu  4455,,  

3311    %%..HHaall  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeerraappaann  gguurruu  sseebbaaggaaii  PPeeggaawwaaii  

NNeeggeerrii  SSiippiill  ((PPNNSS))  ttiiddaakk  mmeenniimmbbuullkkaann  bbiiaass  ggeennddeerr..  LLaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  tteerrsseerraapp  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkaappaassiittaassnnyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaann  

bbeerrllaattaarr  bbeellaakkaanngg  kkeeaahhlliiaann  yyaaiittuu  kkeeppeennddiiddiikkaann..  

DDaarrii  sseeggii  kkuuaalliiffiikkaassii  ppeennddiiddiikkaann  gguurruu  mmeennuurruutt  jjeenniiss  kkeellaammiinn,,  

mmaakkaa  tteerrddaappaattppeerrbbeeddaaaann  ddaann  bbeerrvvaarriiaassii  ppaaddaa  sseettiiaapp  lleemmbbaaggaa  

ppeennddiiddiikkaann    ddii  MMaaddrraassaahh..  KKeelliihhaattaannnnyyaa  aassppeekk  iinnii  mmeemmbbuukkaa  

kkeesseemmppaattaann  bbaaggii  sseettiiaapp  gguurruu  ttaannppaa  mmeemmaannddaanngg  ppeerrbbeeddaaaann  ggeennddeerr  

((llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann))  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppootteennssii  ddaann  

kkuuaalliittaassnnyyaa..  

  

TTaabbeell  ::  TTiinnggkkaatt  PPeennddiiddiikkaann  GGuurruu  mmeennuurruutt  JJeenniiss  KKeellaammiinn  

  

NNoo  

TTiinnggkkaatt  

PPeennddiiddiikkaa

nn  

MMaaddrraassaahh    

JJll  IIbbttiiddaa’’iiyyaa

hh  

TTssaannaawwiiyyaa

hh  

AAlliiyyaahh  

LLkk  PPrr  LLkk  PPrr  LLkk  PPrr  

11..  

22..  

33..  

SSLLTTAA//MMAA  

SS11//SSaarrjjaannaa  

SS22  

44  

33  

--  

1188  

1111  

--  

1111  

1133  

11  

99  

2244  

--  

22  

2255  

88  

22  

2266  

11  

4466  

110022  

1100  

JJuummllaahh    2299  2255  3333  3355  2299  115588  

SSuummbbeerr  DDaattaa::  BBaaggiiaann  AAddaammiinniissttrraassii  KKeemmeenntteerriiaann  AAggaammaa  PPaarreeppaarree..  

  

DDaattaa  ddii  aattaass  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  sseekkiittaarr  4466  gguurruu  MMaaddrraassaahh    

yyaanngg  bbeerrppeennddiiddiikkaann  SSLLTTAA//SSeeddeerraajjaatt  aattaauu  2299,,1111  %%,,    ppeennddiiddiikkaann  

SS11//SSaarrjjaannaa  sseebbaannyyaakk  110022  oorraanngg  aattaauu    6644,,  5566%%,,  ddaann  ppeennddiiddiikkaann  SS22  

sseejjuummllaahh  88  oorraanngg  aattaauu  55,,  0066  %%..  DDaarrii  sseeggii  jjeennjjaanngg  ppeennddiiddiikkaann  iinnii,,  

kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  ssttrraattaa  ppeennddiiddiikkaann  SS11  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  gguurruu  

ppeerreemmppuuaann  ddaappaatt  bbeerrssaaiinngg  ddeennggaann  llaakkii--llaakkii,,  aakkaann  tteettaappii  ddaarrii  sseeggii  ssttrraattaa  
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ppeennddiiddiikkaann  SS22  ddiimmaannaa  ppeerreemmppuuaann  hhaannyyaa  11  oorraanngg  aattaauu  00,,  6633  %%,,  

sseeddaannggkkaann  llaakkii--llaakkii  sseebbaannyyaakk  88  oorraanngg  aattaauu  55,,  006633  %%..    

  

22..  AAssppeekk  IInntteerraakkssii  ddaann    RReellaassii  GGeennddeerr  

PPrroosseess  mmeennggkkuullttuurrnnyyaa  ppeemmaahhaammaann  aassppeekk  kkeeaaggaammaaaann  ddii  

MMaaddrraassaahh  tteerruuttaammaa  ppaaddaa  MMaaddrraassaahh  yyaanngg  bbeerrbbaassiiss  ppeennddiiddiikkaann  

ppeessaannttrreenn,,  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  ttuurruutt  mmeenneennttuukkaann  mmooddeell,,  wwuujjuudd  

rreellaassii  ggeennddeerr  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddaallaamm  bbeerrbbaaggaaii  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall..    MMaaddrraassaahh  

yyaanngg  kkuuaatt  aakkaarr  ppeemmaahhaammaann  kkeeaaggaammaaaannnnyyaa  bbeerrppaannddaannggaann  bbaahhwwaa  

ppeerreemmppuuaann  mmeemmppuunnyyaaii  rruuaanngg--rruuaanngg  iinntteerraakkssii  tteerrtteennttuu..  TTiiddaakk  sseemmuuaa  

rruuaanngg  iinntteerraakkssii  mmeemmbbeerriikkaann  ffaassiilliittaass  yyaanngg  sseettaarraa  ddaann  ssaammaa  aannttaarraa  llaakkii--

llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann..  KKaarreennaa  ddookkttrriinn  aaggaammaa  yyaanngg  ddiiyyaakkiinnii  mmeemmbbeerriikkaann  

ppeemmbbaattaassaann  eettiikkaa  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ppaaddaa  sseettiiaapp  kkeeggiiaattaann  

pprroosseess  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall..  

  

TTaabbeell  ::  BBiirrookkrraassii  ddaann  RReellaassii  GGeennddeerr    

NNoo..  JJaabbaattaann  TTiinnggkkaatt  

MMaaddrraassaahh  

RReellaassii  GGeennddeerr  

LLkk  ff  %%  PPrr  ff  %%  

11..  

22..  

33..  

44..  

55..  

66..  

77..  

KKeeppaallaa  MMaaddrraassaahh  

WWkkll  BBiidd..  

PPeennddiiddiikkaann  

WWkkll  BBiidd..  KKuurriikkuulluumm  

WWkkll  BBiidd..  SSiisswwaa  

WWaallii  KKeellaass  

KKeeppaallaa  TTUU  

PPuussttaakkaawwaann  

1177  

1166  

1166  

1155  

2288  

1155  

1188  

7777,,2277  

7722,,7722  

7722,,7722  

6688,,1188  

3399,,4444  

6688,,1188  

8811,,8811  

55  

66  

66  

77  

4433  

77  

44  

2222,,7733  

2277,,2288  

2277,,2288  

3311,,8822  

6600,,5566  

3311,,8822  

1188,,1199  

JJuummllaahh  NN==220033  112255  6611,,5588  7788  3388,,4422  

SSuummbbeerr  DDaattaa::  KKaajjiiaann  DDookkuummeenn  
  

TTaabbeell  iinnii  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ttiinnggkkaatt  kkeetteerrlliibbaattaann  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  

bbiirrookkrraassii  MMaaddrraassaahh//sseekkoollaahh..  SSeeccaarraa  uummuumm  mmeennuunnjjuukkkkaann  ggeejjaallaa  mmaassiihh  



IImmpplliikkaassii  BBuuddaayyaa  PPaattrriiaarrkkii    
DDaallaamm  KKeesseettaarraaaann  GGeennddeerr    

DDii  LLeemmbbaaggaa  PPeennddiiddiikkaann  MMaaddrraassaahh  
((SSttuuddii  KKaassuuss  PPaaddaa  MMaaddrraassaahh  DDii  KKoottaa  PPaarreeppaarree)) 

 

Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017 57 

kkuurraanngg  ppaaddaa  sseettiiaapp  lleevveell  bbiirrookkrraassii  MMaaddrraassaahh//sseekkoollaahh..    PPeerrssooaallaann  iinnii    

sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  ggeejjaallaa  yyaanngg  mmeelleemmbbaaggaa,,  kkaarreennaa  ttiinnggkkaatt--ttiinnggkkaatt  

ppaarrttiissiippaassii  ppeerreemmppuuaann  mmeennggaallaammii  kkeettiiddaakksseeiimmbbaannggaann  ttiiddaakk  sseemmaattaa--

mmaattaa  tteerrjjaaddii    ddii  mmaaddrraassaahh,,  tteettaappii  sseeccaarraa  uummuumm  jjuuggaa  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  

bbiirrookkrraassii  llaaiinn..  KKhhuussuuss  ppaaddaa  lleevveell  KKeeppaallaa  SSeekkoollaahh//MMaaddrraassaahh  ddiikkoonnttrrooll  

oolleehh  llaakkii--llaakkii  sseebbaannyyaakk  1177  oorraanngg  aattaauu  7777,,2277  %%,,  sseeddaannggkkaann  ppeerreemmppuuaann  

hhaannyyaa  55  oorraanngg  aattaauu  2222,,  7733  %%..    

PPoossiissii  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  ssttrruukkttuurr  bbiirrookkrraassii  sseekkoollaahh  ddii  ssaammppiinngg  

lleemmaahh,,  ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  ddaallaamm  hhaall    kkaappaassiittaass  yyaanngg  ddiimmiilliikkiinnyyaa  uunnttuukk  

bbeerrssaaiinngg  ddeennggaann  llaakkii--llaakkii..  DDoommiinnaassii  llaakkii--llaakkii  mmeennaannddaaii  ssiisstteemm  

kkeeppeemmiimmppiinnaann  ddii  mmaaddrraassaahh,,  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  ppeerreemmppuuaann    tteerrbbaattaass  

wwiillaayyaahh  aakkttuuaalliissaassiinnyyaa..  

  

TTeebbeell  ::    PPeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  RReellaassii  GGeennddeerr  

NNoo  MMooddeell  IInntteerraakkssii  RReellaassii  

KKeetteerrlliibbaattaann  

LLkk  ff    %%  PPrr  ff  %%  

11..  

22..  

33..  

44..  

MMeemmbbeerriikkaann  ttuuggaass--ttuuggaass  

MMeennyyeelleessaaiikkaann  JJaawwaabbaann  

MMeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh  

MMeemmbbaannttuu  ddaallaamm  

MMeennggaajjaarr  

2211  

2277  

2288  

2266  

7700,,00  

9900,,00  

9933,,33  

8866,,77  

99  

33  

22  

44  

3300,,00  

1100,,00  

66,,77  

1133,,33  

SSuummbbeerr  DDaattaa::  DDiioollaahh  ddaarrii  HHaassiill  WWaawwaannccaarraa..      

  

DDaarrii  sseeggii    kkeetteerrlliibbaattaann  ssiisswwaa  MMaaddrraassaahh,,  tteerrnnyyaattaa  gguurruu  

mmeemmbbeerriikkaann  ppeerraann  ppaarrttiissiippaassii  yyaanngg  ttiinnggggii  kkeeppaaddaa  ssiisswwaa  llaakkii--llaakkii  

ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ppeerreemmppuuaann..  PPeerrssooaallaann  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ttuuggaass;;  

llaakkii--llaakkii  2211  oorraanngg  aattaauu  7700,,00  %%,,  sseemmeennttaarraa  ppeerreemmppuuaann  99  oorraanngg  aattaauu  3300,,00  

%%..  TTuuggaass  mmeennyyeelleessaaiikkaann  jjaawwaabbaann;;  llaakkii--llaakkii  2277  oorraanngg  aattaauu  9900,,00  %%,,  

ppeerreemmppuuaann  33  oorraanngg  aattaauu  1100,,00  %%..  TTuuggaass  mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh;;  llaakkii--llaakkii  

2288  oorraanngg  aattaauu  9933,,33  %%  ddaann  ppeerreemmppuuaann  22  oorraanngg  aattaauu  66,,77  %%..  KKeetteerrlliibbaattaann  
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mmeemmbbaannttuu  mmeennggaajjaarr;;  llaakkii--llaakkii  2266  oorraanngg  aattaauu  8866,,77  %%,,  sseeddaannggkkaann  

ppeerreemmppuuaann  44  oorraanngg  aattaauu  1133,,33  %%..  TTaammppaakknnyyaa    ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiippuunnggkkiirrii  

bbaahhwwaa  ssiisswwaa  llaakkii--llaakkii  ppaaddaa  kkeennyyaattaaaannnnyyaa  sseerriinngg  mmeemmppeerrlliihhaattkkaann  

kkeeaakkttiiffaann  mmeelleebbiihhii  ppeerreemmppuuaann..  

  

TTaabbeell  ::  PPeemmbbiinnaaaann  ddaann  RReellaassii  GGeennddeerr  

  

NNoo  

  

JJeenniiss  PPeemmbbiinnaaaann  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  

LLkk  ff    %%  PPrr  ff  %%  

11..  

22..  

33..  

PPeemmbbiinnaaaann  KKeeppaannggkkaattaann  

PPeemmbbiinnaaaann  FFuunnggssiioonnaall  

SSeemmiinnaarr,,  ppeellaattiihhaann  

1199  

1177  

1155  

6633,,44  

5566,,66  

5500,,00  

1111  

1133  

1155  

3366,,66  

4433,,44  

5500,,00  

NN  ==  3300  5511  5566,,77  3399  4433,,33  

SSuummbbeerr  DDaattaa::  WWaawwaannccaarraa  

  

DDaallaamm  hhaall  ppeemmbbiinnaaaann,,    sseettiiaapp  gguurruu  mmeemmppuunnyyaaii  kkeesseemmppaattaann,,  

bbaaiikk  llaakkii--llaakkii  mmaauuppuunn  ppeerreemmppuuaann,,  yyaanngg  ssaammaa..  PPeemmbbiinnaaaann  kkeeppaannggkkaattaann  

tteerrbbuukkaa  ppeelluuaanngg  ttaannppaa  mmeemmbbeeddaakkaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn;;  llaakkii--llaakkii  1199  oorraanngg  

aattaauu  6633,,44  %%,,  sseemmeennttaarraa  ppeerreemmppuuaann  1111  oorraanngg  aattaauu  3366,,66  %%..    PPeemmbbiinnaaaann  

ffuunnggssiioonnaall;;  llaakkii--llaakkii  1177  oorraanngg  aattaauu  5566,,66  %%,,  ddaann  ppeerreemmppuuaann  1133  oorraanngg  

aattaauu  4433,,33  %%..  AAkkttiivviittaass  llaaiinn,,  sseeppeerrttii  sseemmiinnaarr  ddaann  ppeellaattiihhaann;;  llaakkii--llaakkii  1155  

oorraanngg  aattaauu  5500,,00  %%,,  sseemmeennttaarraa  5500  oorraanngg  aattaauu  5500,,00%%..  

KKaarraakktteerriissaassii  jjeenniiss  kkeellaammiinn  ttaammppaakknnyyaa  bbuukkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  

mmeenneennttuukkaann  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbiinnaaaann  gguurruu  mmaaddrraassaahh..  PPeelluukkiissaann  bbaahhwwaa  

gguurruu  llaakkii--llaakkii  sseebbaaggaaii  oorraanngg  jjuujjuurr,,  kkrreeaattiiff,,  bbeerraannii,,  oottoonnoomm,,  ddaann  

mmeenngghhoorrmmaattii  ddiirrii  sseennddiirrii,,  mmeemmaanngg  mmeerruuppaakkaann  ggeejjaallaa  uummuumm  ddaarrii  

wwaattaakk  llaakkii--llaakkii..  AAkkaann  tteettaappii,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppeerreemmppuuaann  jjuuggaa  mmeemmiilliikkii  

ssiiffaatt--ssiiffaatt  aakkttiiff  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann..  TTiiddaakk  sseellaammaannyyaa,,  ppeerreemmppuuaann  mmeemmiilliikkii  

ssiiffaatt--ssiiffaatt  ppaassiiff  sseeppeerrttii  ttaanngggguunnggaann,,  ttiiddaakk  oottoonnoomm..  UUnnttuukk  iittuu,,  
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sseeyyooggiiyyaannyyaa  ppoollaa--ppoollaa  ppeemmbbaaggiiaann  ppeennggeemmbbaannggaann  ddiirrii  bbeerrddaassaarrkkaann  

jjeenniiss  kkeellaammiinn  bbuukkaann  mmeerruuppaakkaann  yyaanngg  llaatteenn,,  ddaann  mmeenngghhaammbbaatt  

kkeemmaajjuuaann  gguurruu  ppeerreemmppuuaann..  

TTaabbeell  77..  PPeerraann  JJeenniiss  KKeellaammiinn  ddaallaamm  NNaasskkaahh  PPeemmbbeellaajjaarraann  

  

NNoo  

  

JJeenniiss  NNaasskkaahh  

JJeenniiss  KKeellaammiinn    

%%  LLkk  ff  %%  PPrr  ff  %%  

11..  

22..  

33..  

44..  

NNaasskkaahh  PPeennddiiddiikkaann  

AAggaammaa  

NNaasskkaahh  PPKKNN  

NNaasskkaahh  IIPPSS  

NNaasskkaahh  BBaahhaassaa  

2255  

1166  

1199  

2222  

8833,,33  

5533,,33  

6633,,33  

7733,,33  

55  

1144  

1111  

88  

1166,,77  

4466,,77  

3366,,77  

2266,,77  

3300  

3300  

3300  

3300  

SSuummbbeerr  DDaattaa::  WWaawwaannccaarraa  

  

DDiiaannttaarraa  iinnssttrruummeenn  ppeennddiiddiikkaann  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  ddeetteerrmmiinnaann  

tteerrhhaaddaapp  kkeebbeerrhhaassiillaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  mmaaddrraassaahh..  PPeemmiilliihhaann  mmaatteerrii  

ppeemmbbeellaajjaarraann  ddiissaammppiinngg  hhaarruuss  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  kkeebbuuttuuhhaann  ssiisswwaa,,  ddaayyaa  

sseerraapp  ssiisswwaa,,  ddaann  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  iinntteelleekkttuuaall  ssiisswwaa,,  tteettaappii  yyaanngg  

lleebbiihh  ppeennttiinngg  aaddaallaahh  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  aassppeekk--aassppeekk  kkeesseettaarraaaann  ddiiaannttaarraa  

ssiisswwaa..  NNaasskkaahh  ppeemmbbeellaajjaarraann  hhaarruuss  mmeennggiinnddaahhkkaann  ppeerrllaakkuuaann  

ddiisskkrriimmiinnaattiiff  tteerrhhaaddaapp  ssiisswwaa..  SSeessuuaaii  ddaattaa  yyaanngg  ddiikkuummppuullkkaann,,  uunnttuukk  

nnaasskkaahh  mmaatteerrii  ppeennddiiddiikkaann  aaggaammaa  lleebbiihh  mmeemmbbeerriikkaann  ppeerraann  yyaanngg  bbeerraattii  

tteerrhhaaddaapp  llaakkii--llaakkii,,  yyaaiittuu  2255  oorraanngg  aattaauu  8833,,33  %%,,  sseemmeennttaarraa  ppeerreemmppuuaann  

sseekkiittaarr  55  oorraanngg  aattaauu  1166,,77%%..    DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  ppaaddaa  nnaasskkaahh--nnaasskkaahh  mmaatteerrii  

bbaahhaassaa,,  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  llaakkii--llaakkii;;  2222  oorraanngg  

aattaauu  7733,,33  %%,,  sseemmeennttaarraa  ppeerreemmppuuaann  sseekkiittaarr  88  oorraanngg  aattaauu  2266,,77%%..  NNaasskkaahh  

mmaatteerrii  IIPPSS  jjuuggaa  mmeenngguuttaammaakkaann  iinnffoorrmmaassii  tteerrhhaaddaapp  llaakkii--llaakkii;;  1199  oorraanngg  

aattaauu  6633,,  33%%  ddaann  ppeerreemmppuuaann  1111  oorraanngg  aattaauu  3366,,  77%%..  BBeerrbbeeddaa    ppaaddaa  

nnaasskkaahh  PPKKNN  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  sseeiimmbbaanngg  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  

ddeennggaann  ppeerreemmppuuaann  ((  1166  oorraanngg  aattaauu  5533,,  33%%  ddaann  1144  aattaauu  4466,,  77%%))..  
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BBuuddaayyaa  PPaattrriiaarrkkii  DDaallaamm  KKeesseettaarraaaann  GGeennddeerr    

KKaajjiiaann  tteeoorriittiiss  tteerrhhaaddaapp  ppeennyyeebbaabb  kkeettiiddaakksseettaarraaaann  ggeennddeerr  ddaallaamm  

bbeerrbbaaggaaii  sseettttiinngg  ssoossiiaall,,    mmeemmuunnccuull  bbeerraaggaamm  ssuudduutt  ppaannddaanngg  ddaann  

ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  AAuugguusstt  CCoommttee,,  mmeenniillaaii  rreeaalliittaass  ssoossiiaall  wwaanniittaa    

bbaahhwwaa  iiaa  sseeccaarraa  kkoonnssttiittuussiioonnaall  bbeerrssiiffaatt  iinntteerriioorr  tteerrhhaaddaapp  llaakkii--llaakkii,,  

wwaanniittaa  mmeennjjaaddii  ssuubboorrddiinnaatt  llaakkii--llaakkii..  BBeerrbbeeddaa  HHeerrbbeerrtt  SSppeenncceerr,,  bbaahhwwaa  

wwaanniittaa  mmeemmppuunnyyaaii  ffuunnggssii  uuttaammaa  ddiilliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  iiaa  sseebbaaggaaii  

kkoommppoonneenn  ppeennyyeeiimmbbaanngg  ddaann  iinntteeggrraassii  ddaallaamm  uunniitt  kkeelluuaarrggaa,,  sseemmeennttaarraa  

llaakkii--llaakkii  mmeemmbbuukkaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeelluuaarrggaa  ddaann  oorrggaanniissaassii  ssoossiiaall  

ddaallaamm  mmaassyyaarraakkaatt  ((HHeelleenn  AA..  NNoooorr,,  11999966))..  

PPeerrbbeeddaaaann  ppeerraann  ddaann  ffuunnggssii  bbeerraawwaall  ddaarrii  kkooddrraatt  kkeemmaammppuuaann  

yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..    BBaaggii  aalliirraann  ppoossiittiivviissmmee  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  

iinntteelleekkttuuaall  lleebbiihh  rreennddaahh  ddaann  sseekkaalliigguuss  uunnssuurr  ppeemmbbeeddaa  ddeennggaann  llaakkii--llaakkii..  

DDiiaakkuuii  mmeemmaanngg  bbaahhwwaa  llaakkii--llaakkii  mmeemmiilliikkii  ssiiffaatt--ssiiffaatt  aakkttiiff,,  sseemmeennttaarraa  

ppeerreemmppuuaann  mmeemmiilliikkii  ssiiffaatt  ppaassiiff..  AAkkaann  tteettaappii  hhaall  iittuu  bbuukkaann  ssiiffaatt--ssiiffaatt  

aallaammiiaahh  yyaanngg  tteettaapp  ddaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiiuubbaahh..  DDaallaamm  kkoonntteekkss  iinnii,,  kkoonnddiissii  

ssoossiiaall  yyaanngg  kkoonnssttrruukkttiiff  ssaannggaatt  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  mmeenngghhiillaannggkkaann  

ppeelluukkiissaann  ffeemmiinniissaassii  ddaann  mmaasskkuulliinniissaassii..  KKeemmaattaannggaann  ppeerrsseeppssii  ddaann  

ppaannddaannggaann  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddii  mmaassyyaarraakkaatt  tteerrhhaaddaapp  sseessuuaattuu  ssiiffaatt  

yyaanngg  ddiilleekkaattkkaann  ppaaddaa  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  KKaarreennaa  bbeeggiittuu  mmeemmiilliikkii  

kkeemmaattaannggaann  ddaann  mmeennggaakkaarr  kkuuaatt  ddii  mmaassyyaarraakkaatt,,  sseehhiinnggggaa  sseebbaahhaaggiiaann  

ssoossiioolloogg  mmeemmaannddaanngg  bbaahhwwaa  mmeenngguurraannggii  ppeenniinnddaassaann--ppeenniinnddaassaann  yyaanngg  

bbeerrbbaauuhh  ddiisskkrriimmaattiiff  sseeppeerrttii  ggeerraakkaann  ffeemmiinniissaassii,,  mmeerruuppaakkaann  ppootteennssii  

yyaanngg  ddaappaatt  mmeenncciippttaakkaann  kkeettiiddaakksseeiimmbbaannggaann..  JJuusstteerruu  EEmmiillee  DDuurrkkhheeiimm,,  

mmeemmaannddaanngg  bbaahhwwaa  kkeetteerrlliibbaattaann  wwaanniittaa  ddaallaamm  ppaassaarr  kkeerrjjaa  mmeerruuppaakkaann  

ffaakkttoorr  kkoohheessii  ssoossiiaall..  

FFeennoommeennaa  kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr  bbuukkaann  sseemmaattaa--mmaattaa  mmeerruuppaakkaann  

ppeerrssooaallaann  mmaakkrroo  ssoossiioollooggii,,  ppeerrssooaallaann  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  sseettttiinngg  



IImmpplliikkaassii  BBuuddaayyaa  PPaattrriiaarrkkii    
DDaallaamm  KKeesseettaarraaaann  GGeennddeerr    

DDii  LLeemmbbaaggaa  PPeennddiiddiikkaann  MMaaddrraassaahh  
((SSttuuddii  KKaassuuss  PPaaddaa  MMaaddrraassaahh  DDii  KKoottaa  PPaarreeppaarree)) 

 

Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017 61 

iinnssttiittuussiioonnaall,,  aakkaann  tteettaappii  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  ppeerrssooaallaann  mmiikkrroo  ssoossiioollooggii  

yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddaallaann  sseettttiinngg  ssoossiiaall  bbiiaassaa,,  sseeppeerrttii  ddaallaamm  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  ddii  

tteennggaahh--tteennggaahh  mmaassyyaarraakkaatt..  

DDaarrii  ppeerrssppeekkttiiff  ssoossiioollooggii,,  sseekkoollaahh  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ddaann  sseeccaarraa  

kkhhuussuuss  mmaaddrraassaahh  mmeerruuppaakkaann  lleemmbbaaggaa  ssoossiiaalliissaassii  ddaann  mmeennyyeerraapp  nniillaaii--

nniillaaii  bbaarruu,,  sseettttiinngg  ssoossiiaall  yyaanngg  ddii  ddaallaammnnyyaa  tteerrjjaaddii  pprroosseess  iinntteerraakkssii  

ssoossiiaall..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  ppoollaa--ppoollaa  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  aaddaa  ddii  lliinnggkkuunnggaann  

mmaassyyaarraakkaatt  ddaappaatt  ddiijjuummppaaii  ddii  lliinnggkkuunnggaann  mmaaddrraassaahh..  UUnnttuukk  iittuu,,  ttiiddaakk  

mmeenngghheerraannkkaann  jjiikkaa  ddii  mmaaddrraassaahh  tteerrjjaaddii  ppoollaa  rreellaassii  ddaann  iinntteerraakkssii  yyaanngg  

mmeennggggaammbbaarrkkaann  hhuubbuunnggaann  kkeellaass  ddaann  ddiisskkrriimmiinnaattiiff..  

BBeerrddaassaarrkkaann  ddeennggaann  ddaattaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  tteennttaanngg  rreellaassii  ggeennddeerr  

ddii  mmaaddrraassaahh,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiiggaammbbaarrkkaann  bbeebbeerraappaa  ppeerrssooaallaann  kkeesseettaarraaaann  

ggeennddeerr  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  mmaaddrraassaahh,,  yyaaiittuu  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt;;  

11..  KKoonnddiissii  ppoossiittiiff    kkeesseettaarraaaann  ddaallaamm  hhaall  ppeennyyeerraappaann  gguurruu  ddaann  

PPeeggaawwaaii  NNeeggeerrii  SSiippiill  ((PPNNSS))  mmeennggaabbaaiikkaann  sstteerreeoottyyppee  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  

PPeerreemmppuuaann  ddeennggaann  kkaappaassiittaassnnyyaa  ddaappaatt  bbeerrssaaiinngg  mmeennggiissii  ppeelluuaanngg  

ppaassaarr  kkeerrjjaa  sseebbaaggaaii  gguurruu  ddii  mmaaddrraassaahh..  SSiiffaatt--ssiiffaatt  aallaammiiaahh  wwaanniittaa  

bbuukkaann  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  ppeenngghhaammbbaatt  ddaallaamm  mmeennggiissii  ppeelluuaanngg  

sseebbaaggaaii  gguurruu..  BBaahhkkaann  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ddeennggaann    bbaannyyaakknnyyaa  gguurruu  

ppeerreemmppuunn  mmeellaakkssaannaakkaann  ffuunnggssii  pprrooffeessiioonnaallnnyyaa,,  mmeennuunnjjuukkkkaann  

bbaahhwwaa  ssiissffaatt--ssiiffaatt  ppaassiiff  ppeerreemmppuuaann  jjiikkaa  ddiimmooddiiffiikkaassii  aakkaann  lleebbiihh  

mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseeiimmbbaannggaann  ddaallaamm  ssiisstteemm  ppeerrsseekkoollaahhaann//  

mmaaddrraassaahh..  SSuuaattuu  kkeennyyaattaaaann  bbaahhwwaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  gguurruu  

ppeerreemmppuuaann  MMaaddrraassaahh  IIbbttiiddaaii’’yyaahh  ((MMII))  bbeerrppeennddiiddiikkaann  SSeekkoollaahh  

LLaannjjuuttaann  TTiinnggkkaatt  AAttaass  ((SSLLTTAA)),,  mmeesskkiippuunn  ddeemmiikkiiaann,,  gguurruu  

ppeerreemmppuuaann  tteellaahh  mmeemmaaiinnkkaann  ffuunnggssii--ffuunnggssii  ssooaaiill  yyaanngg  ssaannggaatt  

bbeerraarrttii  ddaann  ttiiddaakk  mmeenneemmppaattkkaannnnyyaa  sseebbaaggaaii  ppoossiissii  ssuubboorrddiinnaatt  ddaarrii  

llaakkii--llaakkii  ddaarrii  sseeggii  ppaassaarr  kkeerrjjaa..    SSeemmeennttaarraa  gguurruu  ppeerreemmppuuaann  uunnttuukk  
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ttiinnggkkaatt  MMaaddrraassaahh  AAlliiyyaahh  ((MMAASS  ddaann  MMAANN)),,  kkeebbaannyyaakkaann  

bbeerrppeennddiiddiikkaann  ssaarrjjaannaa((SS11))  ddeennggaann  ddiissiipplliinn  iillmmuu  yyaanngg  bbeerraaggaamm..  

SSuuaattuu  iinnddiikkaattoorr  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  ddaappaatt  mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  

aaddaappttaassii  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaann  kkeerrjjaannyyaa  ddaarrii  kkuuaalliiffiikkaassii  ppeennddiiddiikkaann..  

22..  MMaasskkuulliinniissaassii  sseebbaaggaaii  kkaarraakktteerriissaassii  ddaallaamm  bbiirrookkrraassii  mmaaddrraassaahh,,  

jjaabbaattaann--jjaabbaattaann  ddaallaamm  ssttrruukkttuurr  mmaaddrraassaahh  ddiiddoommiinnaassii  oolleehh  gguurruu  

llaakkii--llaakkii..    GGuurruu  ppeerreemmppuuaann  kkeebbaannyyaakkaann  ddiitteemmppaattkkaann  sseebbaaggaaii  

gguurruu  bbiiddaanngg  ssttuuddii  aattaauukkaahh  kkeellaass,,  sseemmeennttaarraa  ppaaddaa  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  

lleebbiihh  ssttrraatteeggii  ddaann  mmeennuunnttuutt  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  lleebbiihh  bbeessaarr  ddiikkuuaassaassii  

oolleehh  gguurruu  llaakkii--llaakkii..  KKoonnddiissii  iinnii  ddiillaattaarrii  oolleehh  ssiiffaatt--ssiiffaatt  kkooddrraattii  

ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  iinnhheerreenn  mmeenncciippttaakkaann  ssuuaattuu  ppeemmbbaaggiiaann  kkeerrjjaa,,  

hhiirraarrkkii  oottoorriittaass  llaakkii--llaakkii,,  ddaann  ssttrruukkttuurr  mmoorraalliittaass..  SSiiffaatt--ssiiffaatt  

tteerrsseebbuutt,,  mmeennyyeebbaabbkkaann  ppeerreemmppuuaann  ddiibbaawwaahh  kkoonnttrrooll  llaakkii--llaakkii  

ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa,,  sseekkoollaahh  ddaann  ssttrruukkttuurr  ssoossiiaall..  PPeennyyeebbaabb  llaaiinn,,  

bbeerraassaall  ddaarrii  mmeennttaall  aapprriioorrii  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  bbeelluumm  ssiiaapp  mmeenneerriimmaa  

ppeerreemmppuunn  sseebbaaggaaii  ppeennaanngggguunnggjjaawwaabb  ppuunnccaakk  ddaallaamm  ssttrruukkttuurr  

oorrggaanniissaassii  tteerrtteennttuu,,  tteerrmmaassuukk  ssttrruukkttuurr  mmaaddrraassaahh..  DDeennggaann  

ddeemmiikkiiaann,,  ppoossiissii  ssttrruukkttuurr  ddiisstteerriillkkaann  ddeennggaann  ppaannddaannggaann  

mmaasskkuulliinniissaassii  sseehhiinnggggaa  llaakkii--llaakkii  ddaappaatt  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ddaallaamm  

wwaakkttuu  yyaanngg  llaammaa  ppoossiissii  ssttrruukkttuurraallnnyyaa  ppaaddaa  bbiirrookkrraassii  mmaaddrraassaahh..  

33..  PPeelluukkiissaann  ffeemmiinniissaassii  ddaallaamm  ppoollaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  

kkeennyyaattaaaann  llaaiinn  ddii  mmaaddrraassaahh,,  ddaarrii  ppeellaajjaarraann  gguurruu  ddii  kkeellaass,,  ppaarraa  

ssiisswwaa  jjuuggaa  mmeemmppeellaajjaarrii  ppeerriillaakkuu  ddaann  hhaarraappaann  yyaanngg  mmeelluuaass  ddii  lluuaarr  

ppeellaajjaarraann  ddii  rruummaahh,,  aattaauu  ddii  lliinnggkkuunnggaann  mmaassyyaarraakkaatt..  GGuurruu  sseerriinngg  

mmeennggggaammbbaarrkkaann  tteerrhhaaddaapp  pprreessttaassii  ddaann  ppeerriillaakkuu  ssiisswwaa  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  ddii  kkeellaass,,  sseeccaarraa  kkoonnssiisstteenn  tteerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann..  GGuurruu  

mmeemmbbeerriikkaann  ppeenngguuaattaann  ppeenncciittrraaaann  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  tteerrhhaaddaapp  
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llaakkii--llaakkii  yyaanngg  bbeerrpprreessttaassii  ddaann  ssuukksseess  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  

ppeerreemmppuuaann..  

IInntteerraakkssii  gguurruu  ddeennggaann  ssiisswwaa  ddii  mmaaddrraassaahh  mmeemmppeerrlliihhaattkkaann  ppoollaa--

ppoollaa  ppeenngguuaattaann  hhiirraarrkkii  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  GGuurruu  lleebbiihh  sseerriinngg  

mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseemmppaattaann  kkeeppaaddaa  ssiisswwaa  llaakkii--llaakkii  mmeennyyeelleessaaiikkaann  

ttuuggaass--ttuuggaass,,    mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh,,  mmeemmbbuukkaa  ddiiaalloogg--ttaannyyaa  

jjaawwaabb,,  aattaauukkaahh  mmeemmbbaannttuu  gguurruu  ddaallaamm  mmeennggaajjaarr..  MMeemmbbeerriikkaann  

ddoorroonnggaann  kkeeppaaddaa  ssiisswwaa  llaakkii--llaakkii  gguunnaa  mmeenneemmuukkaann  jjaawwaabbaannnnyyaa  

sseennddiirrii  aattaass  ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  aaddaa..    TTiinnggkkaatt  ppeerrsseennttaassee  kkeetteerrlliibbaattaann  

yyaanngg  ttiinnggggii  ddaarrii  ssiisswwaa  llaakkii--llaakkii    ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ssiisswwaa  

ppeerreemmppuuaann  mmeennaannddaaii  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann..  AAssppeekk  kkeesseettaarraaaann  

ttaannppaa  mmeemmbbeeddaakkaann  ssttaattuuss  ddaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  mmaassiihh  sseerriinngg  tteerrjjaaddii,,  

ddiimmaannaa  kkoonnddiissii  sseeppeerrttii  iinnii  aaddaallaahh  ssaannggaatt  ttiiddaakk  rreelleevvaann  ddeennggaann  

pprriinnssiipp  uuttaammaa  ppeennddiiddiikkaann,,  yyaaiittuu  kkeeaaddiillaann  ttaannppaa  ddiisskkrriimmiinnaattiiff..  

RReellaassii  gguurruu  ddeennggaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaassiihh  mmeemmbbeerriikkaann  

ppeenngguuaattaann  yyaanngg  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  mmaasskkuulliinniissaassii  ddaarrii  ppaaddaa  rreellaassii  

yyaanngg  bbeerrkkaarraakktteerr  ffeemmeenniissaassii..  DDeennggaann  ttiiddaakk  ddiissaaddaarrii  bbaahhwwaa  iikklliimm  

yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  aaddaallaahh  ppoollaa  ppeenngguuaattaann  kkeeppaassiiffaa  tteerrhhaaddaapp  

ppeerreemmppuuaann  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ttaannttaannggaann  rreellaassii  ggeennddeerr  sseeccaarraa  

iinnssttiittuussiioonnaall..    

PPeennddiiddiikkaann    mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  ppeemmbbeennttuukkaann  jjaattii  ddiirrii  ssiisswwaa  ttiiddaakk  

ppeerrlluu  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  wwaahhaannaa  yyaanngg  mmeennggaabbaaiikkaann  kkeesseettaarraaaann,,  

kkeeaaddiillaann,,  kkeebbeerrssaammaaaann,,  ddaann  ssoolliiddaarriittaass..  UUnnttuukk  iittuu,,  ppeerraann  jjeenniiss  

kkeellaammiinn  hhaarruuss  ddiibbeerriikkaann    pprrooppoorrssii  ppeellaakkuuaann  yyaanngg  ssaammaa,,  ttaannppaa  

ppeerrlluu  tteerrppeennggaarruuhh  ddeennggaann  ssiiffaatt--ssiiffaatt  aakkttiiff  yyaanngg  iinnhheerreenn  ddaarrii  ssiisswwaa  

llaakkii--llaakkii,,  sseeppeerrttii  jjuujjuurr,,  kkrreeaattiiff,,  bbeerraannii,,  mmaannddiirrii,,  ddaann  mmeelliinndduunnggii..  

AAttaauu  ssiiffaatt--ssiiffaatt  ppaassiiff    ddaarrii  ssiisswwaa  ppeerreemmppuuaann,,  sseeppeerrttii  ddiilliinndduunnggii,,  

kkuurraanngg  mmaannddiirrii,,  ttiiddaakk  kkrreeaattiiff..  
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44..  MMaaddrraassaahh  sseebbaaggaaii  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  kkeeaaggaammaaaann  mmeemmaaiinnkkaann  

ffuunnggssii  ppeellaayyaannaann  aattaass  ddaassaarr  kkeesseettaarraaaann  mmeennyyaannggkkuutt  ppmmbbiinnaaaann  

tteerrhhaaddaapp  gguurruu..  PPeemmbbiinnaaaann  kkaarriirr//kkeeppaannggkkaattaann  gguurruu,,  ppeemmbbiinnaaaann  

ffuunnggssiioonnaall  ddaann  kkeesseemmppaattaann  aakkttiiff  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeenniinnggkkaattaann  

kkeemmaammppuuaann,,  sseeccaarraa  mmeerraattaa  ddiippeerrllaakkuukkaann  ppaaddaa  gguurruu  ttaannppaa  

mmeemmbbeeddaakkaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn..    PPaarraa  gguurruu  mmeenneerriimmaa  ppeerrllaakkuuaann  yyaanngg  

sseeiimmbbaanngg  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  sseelluurruuhh  ppootteennssiiaalliittaassnnyyaa  aaggaarr  

lleebbiihh  tteerraakkttuuaalliissaassii..    SSeeccaarraa  ffoorrmmaall,,  kkeennaaiikkaann  ppaannggkkaatt  aaddmmiinniissttrraassii    

ddaann    ffuunnggssiioonnaall  gguurruu  hhaarruuss  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa    tteerrppeennuuhhiinnyyaa  ssyyaarraatt--

ssyyaarraatt  ffoorrmmaall  sseessuuaaii  aattuurraann  yyaanngg  bbeerrllaakkuu,,  sseeppeerrttii  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  

aannggkkaa  kkrreeddiitt..    

PPrroosseess  mmeennddaappaattkkaann  ddaann  mmeemmeennuuhhii  ssyyaarraatt--ssyyaarraatt  iittuu  

mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ddaappaatt  tteerrggaanngggguu  kkaarreennaa  tteekkaannaann  ppeerraann  ddoommiissttiikk  

ppeerreemmppuuaann..  SSuuaattuu  hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiissaannggkkaall  bbaahhwwaa  ppeerraann  

ddoommiissttiikk  mmeennyyiittaa  wwaakkttuu  yyaanngg  bbaannyyaakk  bbaaggii  ppeerreemmppuuaann,,  ddaann  sseerriinngg  

ddiiddaahhuulluukkaann,,  sseehhiinnggggaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ttuuggaass--ttuuggaass  pprrooffeessiioonnaall,,  

ppeenngguurruussaann  kkeennaaiikkaann  ppaannggkkaatt    ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiimmaakkssiimmaallkkaann..  

PPeerreemmppuuaann  sseerriinngg  mmeennggeelluuhh  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  ttuuggaass  ddoommiissttiikk  ddii  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbaannyyaakk  wwaakkttuu  kkeessiibbuukkaann..  PPeennggaattuurraann  ttuuggaass  

ddoommiissttiikk  ddiibbuuttuuhhkkaann  ddeennggaann  mmeemmbbaanngguunn  kkeesseeppaahhaammaann  aannttaarraa  

sseemmuuaa  aannggggoottaa  kkeelluuaarrggaa,,  bbaahhwwaa  ttuuggaass  ddoommiissttiikk  bbuukkaann  sseessuuaattuu  

yyaanngg  ddooggmmaattiiss  ddaann  ddiibbeebbaannkkaann  sseeccaarraa  mmuuttllaakk  tteerrhhaaddaapp  

ppeerreemmppuuaann..    

PPeerreemmppuuaann  mmeemmppuunnyyaaii  hhaakk--hhaakk  yyaanngg  ssaammaa  ddeennggaann  gguurruu  llaakkii--llaakkii  

uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  kkeesseemmppaattaann  bbeerrkkaarriirr,,  mmeenngguurruuss  kkeennaaiikkaann  

ppaannggkkaatt,,  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  ffuunnggssiioonnaall,,  ddaann  

mmeelliibbaattkkaann  ddiirrii  mmeerreekkaa  ppaaddaa  bbeerrbbaaggaaii  kkeeggiiaattaann,,  ppeellaattiihhaann  yyaanngg  

ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddiirrii  sseebbaaggaaii  gguurruu..  
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55..  RReeaalliittaass  kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr  ddii  mmaaddrraassaahh    ddiirreefflleekkssiikkaann  ppuullaa  ddaallaamm  

nnaasskkaahh--nnaasskkaahh  mmaatteerrii  ppeemmbbeellaajjaarraann..  PPaaddaa  aassppeekk  iinnii,,  mmeenncciippttaakkaann  

kkoonnddiissii  ppeerrbbeeddaaaann  yyaanngg  mmeennyyoollookk  tteennttaanngg  ppeerraann  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  

TTeerrddaappaatt  kkeettiiddaakksseeiimmbbaannggaann  pprrooppoorrssiioonnaall  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann  

ppeerreemmppuuaann..  NNaasskkaahh    mmaatteerrii  ppeemmbbeellaajjaarraann  aaggaammaa  ttaannppaa  ddiissaaddaarrii  

tteellaahh  mmeellaannggggeennggkkaann  ppeerraann  ggeennddeerr  yyaanngg  mmeennggeecciillkkaann  ppeerraann  

ppeerreemmppuuaann..    BBeebbeerraappaa  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  mmeemmbbuukkttiikkaann  bbaahhwwaa  

aaggaammaa  mmeennjjaaddii  ddookkttrriinn  yyaanngg  mmeemmppeerrkkuuaatt  bbuuddaayyaa  ppaattrriiaarrkkii  ddaallaamm  

bbeerrbbaaggaaii  ssiisstteemm  ssoossiiaall  mmaassyyaarraakkaatt..    KKaarreennaann  kkuuaattnnyyaa  tteekkaannaann  

ssoossiiaall  kkeeaaggaammaaaann  mmeemmbbuuaatt  ppeerreemmppuuaann  kkeehhiillaannggaann  kkeesseemmppaattaann  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddiirrii,,  kkuurraanngg  ddaappaatt  mmeerreeaalliissaassiikkaann  ppeerraann--ppeerraann  

ssoossiiaall  sseettaarraa  ddeennggaann  llaakkii--llaakkii..    

KKeebbeerraaddaaaann  mmaaddrraassaahh  ddiillaattaarrii  ddeennggaann  ppaannddaannggaann  kkeeaaggaammaaaann,,  

ddiimmaannaa  ppaannddaannggaann  iittuullaahh  yyaanngg  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  llaattaarrbbeellaakkaanngg  

ssoossiiaall  kkeeaaggaammaaaann  ppaarraa  gguurruu..  LLaattaarrbbeellaakkaanngg  ppaannddaannggaann  

kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  sseerriinngg  mmeenniimmbbuullkkaann  eekkeess  yyaanngg  mmeennyyuudduuttkkaann  

ppeerreemmppuuaann,,  aarrttiinnyyaa  kkoonnssttrruukkssii  sstteerreeoottyyppee  yyaanngg  ttiiddaakk  aaddiill  

tteerrhhaaddaapp  ppeerreemmppuuaann  bbuukkaann  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  bbeerraassaall  ddaarrii  

ppaannddaannggaann  kkeeaaggmmaaaann..    

MMaasskkuulliinniissaassii  nnaasskkaahh  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  mmaaddrraassaahh  tteellaahh  

mmeennggssoossiiaalliissaassiikkaann  ppaannddaannggaann  kkeelliirruu,,  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ddiitteerriimmaa  

sseebbaaggaaii  ppaaddaannggaann  aaggaammaa  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa  ddaann  mmeennggkkuullttuurr  ddii  

lliinnggkkuunnggaann  ssoossiiaall  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann..  PPrrooppoorrssii  nnaasskkaahh  

ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  mmeennggaabbaaiikkaann  aassppeekk--aassppeekk  kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr  

tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  ccaarraa  ppeemmaahhaammaann  aaggaammaa  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeenngguuaattkkaann  

nniillaaii--nniillaaii  ssoossiiaall..  AAggaammaa  sseerriinnggkkaallii  ddiijjaaddiikkaann  iinnssttrruummeenn  uunnttuukk  

mmeellaannggggeennggkkaann  ppeerrsseeppssii  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  ppeerreemmppuuaann  kkaarreennaa  

bbeebbeerraappaa  sseebbaabb,,  yyaaiittuu  ((11))  ppeemmaahhaammaann  sseeccaarraa  ddookkrriinnaall,,  
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kkoonnvveennssiioonnaall  tteerrhhaaddaapp  tteekkss--tteekkss  kkeeaaggaammaaaann,,  ((22))  llaattaarrbbeellaakkaanngg  

ppeemmaahhaammaann  kkeeaaggaammaaaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa,,  jjuuggaa  

mmeennyyaannggkkuutt  kkuuaalliittaass  ddaann  ppaannddaannggaann  yyaanngg  lluuaass  tteerrhhaaddaapp  aajjaarraann  

aaggaammaa,,  ddaann  ((33))  ppeemmaahhaammaann  aaggaammaa  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  

aassppeekk  ssoossiiaallnnyyaa,,  nniillaaii--nniillaaii  ssoossiiaall  kkeeaaggaammaaaann,,  tteerrmmaassuukk  nniillaaii  

kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr,,  mmaakkaa  aakkiibbaattnnyyaa  aaggaammaa  mmeennjjaaddii  iinnssttrruummeenn  

yyaanngg  mmeelleemmaahhkkaann  kkeesseettaarraaaann,,  kkeeaaddiillaann,,  ssoolliiddaarriittaass  kkeebbeerrssaammaaaann  

ddiiaannttaarraa  aannggggoottaa  mmaassyyaarraakkaatt..  KKuullttuurriissaassii  ppeemmaahhaammaann  aaggaammaa  

yyaanngg  mmeennggeennyyaammppiinnggkkaann  kkeesseettaarraaaann  ggeennddeerr  bbeerrllaannggssuunngg  mmeellaalluuii  

pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  aattaauu  ppeennggaallaammaann  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  

ddii  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

 
Penutup 

SSiisstteemm  rreellaassii  ggeennddeerr    yyaanngg    ttaammppaakk  ddii  mmaaddrraassaahh  ddiippeennggaarruuhhii  

oolleehh  ffaakkttoorr,,  yyaaiittuu  ((11))  ppoollaa  ppaannddaannggaann  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  ddiiyyaakkiinnii  

mmeemmbbeerriikkaann  rruuaanngg  ddoommiinnaassii    ppeerraann  ddaann  ffuunnggssii  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  kkeeppaaddaa  

llaakkii--llaakkii  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ppeerreemmppuuaann,,  ((22))  ppoollaa--ppoollaa  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  

mmeennggaakkoommooddiirr  bbuuddaayyaa  ppaattrriiaarrkkii  yyaanngg  hhiidduupp  ddaann  mmeennaannddaaii  rreellaassii  ddaann  

iinntteerraakkssii  ssoocciiaall  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  mmaaddrraassaahh..  KKaarreennaa  kkee  dduuaa  ffaakkttoorr  iittuu  

mmeewwuujjuuddkkaann  ggeejjaallaa  rreellaassii  ggeennddeerr  yyaanngg  ttiiddaakk  sseettaarraa  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann    

ppiihhaakk  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  hhaall  ppeelluuaanngg  uunnttuukk  mmeennggaakkttuuaallkkaann  sseeggaallaa  

ppootteennssiinnyyaa..  

PPrroosseess  mmaasskkuulliinniissaassii    ddaappaatt  ddiilliihhaatt  ddaarrii  sseeggii  bbiirrookkrraassii  mmaaddrraassaahh  

yyaanngg  cceennddeerruunngg  mmeennggeecciillkkaann  ppootteennssii  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  kkaauumm  

ppeerreemmppuuaann,,  hhaall  iinnii  bbeerraakkiibbaatt  tteerrhhaaddaapp  ppeerraann  yyaanngg  ddoommiinnaann  ddiimmaaiinnkkaann  

oolleehh  llaakkii--llaakkii..  DDaarrii  aassppeekk  ppeemmbbeellaajjaarraann  jjuuggaa  tteerrjjaaddii  mmaasskkuulliinniissaassii  bbaaiikk  

ddaallaamm  aakkttiivviittaass  aattaauu  iinntteerraakkssii  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  mmaauuppuunn  yyaanngg  

mmeennyyaannggkkuutt  tteennttaanngg  ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  mmaatteerriiaall  yyaanngg  ddiiaajjaarrkkaann..    
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Daftar Pustaka 

AAmmiirruuddddiinn,,  AAddrriiaannaa..  22000066,,  JJuurrnnaall  PPeerreemmppuuaann  ““PPeennggaarruussuuttaammaaaann  

GGeennddeerr””,,  JJaakkaarrttaa::  KKeemmeenntteerriiaann  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  PPeerreemmppuuaann..  

  

AAnnwwaarr,,  AArriiffiinn..  22000033,,    MMeemmaahhaammii  PPaarraaddiiggmmaa  BBaarruu    PPeennddiiddiikkaann    NNaassiioonnaall  

ddaallaamm  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  SSiisstteemm  PPeennddiiddiikkaann  NNaassiioonnaall  ((SSIISSDDIIKKNNAASS)),,  

JJaakkaarrttaa::  DDiirreekkttoorraatt  JJeennddeerraall  KKeelleemmbbaaggaaaann  AAggaammaa  IIssllaamm..  

  

FFaakkiihh,,  MMaannssoouurr..  22000000,,  MMeemmbbiinnccaanngg    FFeemmeenniissmmee  DDiisskkuurrssuuss  PPeerrssppeekkttiiff  IIssllaamm,,  

SSuurraabbaayyaa,,  RRiissaallaahh  GGuussttii..  

  

FFaakkiihh,,  MMaannssoouurr..  11999977,,  AAnnaalliissiiss  GGeennddeerr  ddaann  TTrraannssffoorrmmaassii  SSoossiiaall,,  JJaakkaarrttaa::  

PPuussttaakkaa  PPeellaajjaarr..  

  

FFaaiiqqoohh,,  22000033..  PPoonnddookk  PPeessaannttrreenn  ddaann  MMaaddrraassaahh  DDiinniiyyaahh::  PPeerrttuummbbuuhhaann  ddaann  

PPeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa,,  JJaakkaarrttaa::  DDiirreekkttoorraatt  JJeennddeerraall  KKeelleemmbbaaggaaaann  

AAggaammaa  IIssllaamm..  

  

FFaauuzziiaa,,  AAmmeelliiaa,,  eett..aall..,,  22000044,,  RReeaalliittaa  ddaann  CCiittaa  KKeesseettaarraaaann  GGeennddeerr  ddii  

UUnniivveerrssiittaass  NNeeggeerrii  JJaakkaarrttaa,,      kkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  MMcc..  GGiillll  IIAAIINN--

IInnddoonneessiiaa  SSoocciiaall  EEnnqquuiittyy  PPrroojjeecctt..  

  

NNuurrssyyaahhiidd,,  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  RRII  NNoommoorr  2233  TTaahhuunn  22000033  tteennttaanngg  SSiisstteemm  

PPeennddiiddiikkaann  NNaassiioonnaall,,  JJaakkaarrttaa::  BBPP..  PPaannccaa  UUssaahhaa  

OOlllleennbbuurrggeerr,,  JJaannee  CC,,  ddaann  HHeelleenn  AA..  MMoooorree,,  11999966..  AA  SSoocciioollooggyy  ooff  WWoommeenn,,  

ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  oolleehh  BBuuddii  SSuuccaahhyyoonnoo,,  YYaann  SSuummaarryyaannaa,,  ddeennggaann  

jjuudduull  ““SSoossiioollooggii  WWaanniittaa””,,  JJaakkaarrttaa::  PPTT..  RRiinneekkaa  CCiippttaa..  

  

UUmmaarr,,  NNaassaarruuddddiinn,,    22000011..AArrgguummeenn  KKeesseettaarraaaann  GGeennddeerr  PPeerrssppeekkttiiff    aall  

QQuurr’’aann,,  JJaakkaarrttaa::  PPaarraammaaddiinnaa..  

 


