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Pertanyaan Pengantar 

1. Apa arti hasil riset “Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan 
Gender Dalam Keluarga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” yang 
diselenggarakan PSI UII dan Cordaid pada 2006-2007 bagi masyarakat 
pendidikan? Apa kemanfaatannya untuk pembelajaran di masyarakat? 

2. Bagaimana menyusun hasil riset tersebut menjadi kurikulum pembelajaran 
sehingga program “Living With Gender Equality” mencapai kepenuhan yang 
optimal? 

 

Latar Belakang 

1. Latar belakang riset “Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan 
Gender Dalam Keluarga di Wilayah DIY” adalah sikap-perhatian terhadap 
kondisi-kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, 
pembangunan dan pemberdayaan gender, serta relasi antara agama-agama, 
gender, dan pembangunan. “Gender” dipahami sebagai perbedaan peluang, 
peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil 
konstruksi sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sehingga, 
capaian kinerja pembangunan dan pemberdayaan gender mampu mencitrakan 
dan memerkuat sikap keagamaan yang adil dan setara  gender dalam keluarga. 

2. Terdapat klaim kebenaran bahwa doktrin agama-agama yang ternyatakan 
dalam teks suci adalah adil dan setara gender. Namun ketika sudah berada 
pada wilayah pemahaman dan penyikapan, sebagai hasil interaksi antara umat 
beragama dengan teks suci, kerap kali ajaran itu terdistorsi. Hal ini terutama 
disebabkan pola pikir patriarki yang telah mengakar kuat dan ternyatakan 
sebagai sikap keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga.  

3. Rumusan masalah riset adalah bagaimana sikap keagamaan yang berkeadilan 
dan berkesetaraan gender dalam keluarga di DIY, sedangkan tujuannya adalah 
mendeskripsikan dan menganalisis sikap keagamaan (secara alfabetis: 
Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Protestan) tentang keadilan dan kesetaraan 
gender dalam keluarga di wilayah DIY. 

                                                 
1  Makalah disampaikan untuk Workshop Penyusunan Kurikulum “Living With Gender 

Equality” Program Gender Equality Arritudes in Cross-Religion Family DIY, PSI 
UII-Cordaid. Yogyakarta, 8 Januari 2008. Kontak email pemakalah: 
im_samroni@yahoo.com 
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4. Dengan merumuskan variabel riset adalah sikap yang berkeadilan dan 
berkesetaraan gender dalam keluarga, subvariabel yang diturunkan meliputi 
stereotipe (pelabelan/cap/citra baku yang cenderung bersifat negatif terhadap 
jenis kelamin lain), subordinasi (menilai peran jenis kelamin lain lebih 
rendah), marginalisasi (proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin 
yang mengakibatkan kemiskinan), beban ganda pada salah satu jenis kelamin, 
dan tindak kekerasan. Selanjutnya, berdasar subvariabel tersebut diturunkan 
menjadi 23 indikator.  

 

Pendahuluan 

1. Berdasarkan risalah-risalah kelompok diskusi terbatas (7, 14, 21, 28 Februari 
2007), workshop hasil riset (11 April 2007), dan ritret hasil riset yang 
diselenggarakan PSI UII beserta tanggapan publik, hasil-hasil riset dapat 
diartikan sebagai sumber belajar. Kemanfaatan hasil riset terletak di dalam 
kelayakannya untuk dioptimalkan dalam bentuk kurikulum pendidikan 
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merujuk dan mendialogkannya dalam 
proses belajar sosial.  

2. Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber, baik data, orang, 
dan wujud tertentu yang dapat dioptimalkan peserta didik dalam belajar, baik 
terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik untuk 
mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Sumber-sumber belajar 
dapat berupa pesan (informasi/bahan ajar); orang (guru, guru pembimbing, 
dan nara sumber lainnya); alat/perlengkapan (komputer, radio, televisi, 
VCD/DVD, dan sebagainya); pendekatan/metode/teknik (diskusi, seminar, 
pemecahan masalah, simulasi, dan sejenisnya); serta lingkungan2. 
Pembelajaran dalam konteks sumber belajar dapat dimaknai sebagai alat 
pendidikan, dapat pula dimaknai sebagai lingkungan. Sesuatu menjadi alat 
pendidikan bila difungsikan untuk membantu proses belajar-mengajar. 
Sesuatu yang sama bila tidak difungsikan untuk tujuan tersebut akan 
kehilangan fungsinya sebagai alat dan berubah menjadi lingkungan hidup. 

3. Pendidikan di dalam konteks belajar-mengajar adalah hal yang pertama yaitu 
proses belajar-mengajar itu sendiri. Lapisan kedua adalah pengelolaan belajar-
mengajar. Lapisan ketiga terdapat pusat sumber belajar. Lapisan keempat 
terdapat konteks belajar. Dan lapisan yang kelima adalah konteks sosial. 
Pendidikan di konteks belajar-mengajar telah terkandung makna lampau-
sekarang-mendatang atau terkandung makna sentral-perifer3.  

                                                 
2 Akhmad Sudrajat, Sumber Belajar (Learning Resources), dalam 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com. 
3  Noeng Muhadjir (1987), Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori 

Pendidikan, Yogyakarta: Rake Sarasin, p. 212-214. 
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Kelima lapisan tersebut dimaknai bahwa pada lapis pertama aktivitas subyek-
didik sangat menonjol, pada lapisan kedua pendidik menyajikan program 
untuk belajar tertentu, pada lapisan ketiga adalah tidak ada program, jadi yang 
ada adalah sarana yang dihimpun dan terpilih agar dapat dimanfaatkan secara 
efisien. Sedangkan pada lapisan keempat terjadi interaksi wajar manusiawi, 
tetapi diciptakan iklim normatif agar semua bermaksud baik untuk dirinya dan 
untuk orang lain, dan lapisan kelima atau yang terakhir terjadi interaksi wajar 
manusiawi tanpa penciptaan iklim tertentu, semua yang positif dan negatif 
berlangsung.  

Makna sumber belajar yang diorganisasikan menjadi pusat sumber belajar 
pada lapisan ketiga terus berkembang sebagaimana perkembangan manajemen 
dan teknologi komunikasi dan informasi. Konteks belajar sebagai lapisan 
keempat menjadi cita pendidikan, yang dikenal sebagai masyarakat belajar 
(learning society). Dalam interaksi manusiawi terkandung niatan dan aktivitas 
saling membantu dengan cara yang normatif baik untuk mencapai tingkat 
perkembangan individual maupun masyarakat yang normatif lebih baik. 
Berikut disajikan gambar tentang konteks belajar-mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Konteks belajar-mengajar (Noeng Muhadjir, 1987: 213). 
Keterangan: 
1. Proses belajar-mengajar 
2. Pengelolaan belajar-mengajar 
3. Pusat sumber belajar 
4. Konteks belajar 
5. Konteks sosial 

4. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pemandu bagi para perancang 

1 2 3 4 5 

 



 4

desain pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 
melaksanakan aktivitas belajar-mengajar4.  

5. Dengan mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.  

6. Untuk itu, hasil-hasil riset PSI UII tentang sikap keagamaan yang berkeadilan 
dan berkesetaraan gender dalam keluarga sebagai praktik pembelajaran bisa 
ternyatakan pada jalur formal yaitu persekolahan (school), dengan jenjang 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Atau, pada 
jalur nonformal yaitu pendidikan masyarakat (pendidikan luar sekolah, out of 
school education, community development) berdasarkan agregat kepentingan 
masyarakat sebagai peserta didik. Dan pada jalur informal yaitu pendidikan 
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Makalah 
ini akan mengelaborasi pada jalur pendidikan masyarakat.  

 

Mempertimbangkan Studi Kurikulum  

1. Pendidikan secara sistematis dirumuskan sebagai upaya terprogram dari 
pendidik-mempribadi membantu subjek-didik untuk berkembang ke tingkat 
yang normatif lebih baik dengan cara atau jalan yang normatif juga baik. Yang 
normatif bukan hanya tujuannya, tetapi juga cara atau jalannya. Tujuan 
normatif bukan dimaksudkan agar semua perkembangan subjek-didik 
mengarah ke nilai, melainkan agar semua aktivitas ataupun  upaya terprogram 
bila dikenai kriteria nilai secara normatif tetap dapat diterima. Setiap program 
yang disusun hendaknya telah mengimplisitkan nilai di dalamnya5. 

2. Upaya-upaya terprogram tersebut secara teknis lazim disebut kurikulum dan 
merupakan komponen pokok pendidikan. Dalam sejarah pendidikan 
Indonesia, studi kurikulum baru dimulai pada 1950-an dan terutama untuk 
kepentingan jalur persekolahan6. Konsep kurikulum relatif tidak dikenal dalam 

                                                 
4  Soekanto, Toeti & Winaputra, Udin Sarifudin (1997), Teori Belajar dan Model-

Model Pembelajaran. Jakarta: Pusat Antar Universitas Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, p. 78-79. 

5  Noeng Muhadjir (1987), p. 10-11 
6  Kebijakan perubahan kurikulum nasional untuk persekolahan di Indonesia kurang-

lebih berlangsung enam kali, yaitu pada 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2005. Di 
kalangan mahasiswa UNY berkembang olok-olok tentang singkatan kurikulum. 
CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) menjadi Cah Bodho Soyo Akeh (anak bodoh kian 
banyak); MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) berubah Masyarakat Bayar Sendiri 



 5

pendidikan tradisional yang ada di masyarakat, baik sosialisasi, pendidikan 
agama, atau keterampilan. Terdapat anggapan bahwa pendidikan tradisional di 
masyarakat tidak memerlukan kurikulum dan perencanaan karena tujuannya 
adalah mewariskan nilai dan tradisi. Materi pendidikannya relatif tetap dari 
satu generasi ke generasi berikutnya7. Dalam perkembangannya, pengertian, 
posisi, dan proses pengembangan kurikulum pendidikan masyarakat 
mengalami perubahan.  

3. Terdapat klaim, bahwa reformasi pendidikan masyarakat seyogyanya dimulai 
dari reformasi kurikulum, sebab kurikulum merupakan salah satu fondasi 
pendidikan. Sebagai ruh dari pembelajaran, kurikulum hendaknya tidak statis. 
Kurikulum haruslah mengikuti perkembangan jaman, sesuai kondisi dan 
potensi pemangku kepentingan pada satuan pendidikan masyarakat. Reformasi 
kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan strategis 
dalam kegiatan pembelajaran, menentukan proses pelaksanaan, dan hasil 
pendidikan. Reformasi kurikulum pendidikan masyarakat diharapkan mampu 
menjadi jawaban terhadap gerak globalisasi, yang menggeser kuasa 
monosentrisme pendidikan menjadi polisentrisme sumber-sumber belajar.   

4. Di dalam studi kurikulum, terdapat empat landasan kurikulum, yaitu (1) 
filosofis, (2) psikologis, (3) sosial-budaya, dan (4) ilmu pengetahuan dan 
teknologi8. Landasan filosofis berdasar aliran seperti perenialisme, 
essensialisme, eksistesialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme, dalam 
perkembangannya mengarah pada filsafat rekonstruktivisme. Landasan 
psikologis terutama mempertimbangkan psikologi perkembangan dan 
psikologi belajar. Landasan sosial-budaya karena tujuan, isi, dan proses 
pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, 
kekayaan, dan perkembangan masyakarakat. Landasan Iptek karena kurikulum 
harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan Iptek yang 
pro-kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia.  

5. Kurikulum bertautan dengan teori/paradigma/ideologi pendidikan, misalnya 
paradigma konservatif, liberal, dan kritis9. Terdapat kecenderungan 
menguatnya paradigma kritis dalam praktik pendidikan masyarakat, yang 
dinyatakan sebagai: 

Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak dari 
kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang 
tak beruntung, serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan dari 

                                                                                                                                      
atau Manajemen Berbasis Sangat Kapitalis; KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan) diplesetkan menjadi Kurikulum KaTeSiaPe? (menurut siapa?).  

7 Anis Suryani, Apa yang Dipelajari Anak di Sekolah?, dalam 
http://antropologi.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=14. 

8  Nana Syaodih Sukmadinata (1997), Pengembangan Kurikum; Teori dan Praktek, 
Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya. 

9  O’Neil,  William (2002), Ideologi-Ideologi Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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antara kaum penindas. Pendidikan yang berawal dari kepentingan-
kepentingan egoistis para penindas (egoisme yang berjubah 
kedermawanan palsu, pakni paternalisme), yang membuat kaum tertindas 
jadi objek-objek humanitarianisme, melestarikan dan memapankan 
penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi 
manusia10.  

6. Dalam studi kurikulum terdapat lima komponen utama, yaitu (1) tujuan, (2) 
materi, (3) strategi pembelajaran, (4) organisasi kurikulum, dan (5) evaluasi. 
Penetapan komponen tujuan merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan mempertimbangkan filsafat, teori, paradigma, 
dan ideologi pendidikan secara eklektis. Perumusan materi pembelajaran 
dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, 
contoh/ilustrasi, definisi, dan preposisi. Pemilihan strategi pembelajaran 
biasanya cenderung variatif. Ragam pengorganisasian kurikulum meliputi 
mata pelajaran terpisah (isolated subject), mata pelajaran berkorelasi, bidang 
studi (broad field), program yang berpusat pada anak (child centered), inti 
masalah (core program), program yang eklektis. Sedangkan evaluasi merujuk 
efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelaikan (feasibility) program11. 

 
Menyusun Kurikulum Pembelajaran “Living With Gender Equality” 

1. Sebagai landasan penyusunan kurikulum, riset PSI UII adalah untuk 
menguatkan hubungan pemahaman dan sikap keagamaan dengan kesetaraan 
dan keadilan gender sebagai pilihan yang bersifat kontekstual, bergerak, 
berubah, dan berkembang. Keterhubungan ini bukanlah untuk agama-gender 
semata, melainkan berfungsi secara penuh dalam kaitannya dengan aspek 
kehidupan yang lain, dengan gerak perubahan, kebaruan, dan 
keanekaragaman. Filsafat pengetahuan yang dirujuk adalah epistemologi 
egalitarianisme dari Asma Barlas12.  

Desain program ini menegaskan relasi keagamaan dengan gender pada 
argumentasi sejarah dan argumentasi hermenetik, yaitu untuk meriset 
bagaimana agama berbicara tentang gender. Argumentasi sejarah dipakai 

                                                 
10  Freire, Paulo dkk. (1999), Menggugat Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 

444. Kesadaran kritis dapat dilacak dari pernyataan: Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert. Es kömmt aber darauf an, sie zu verändern (Para filsuf 
telah menafsirkan dunia hanya secara berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah 
mengubah dunia itu), K. Marx (1844), Thesen über Feuerbach.  

11 Akhmad Sudrajat, Komponen-Komponen Kurikulum, dalam 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com. 

12  Asma Barlas (2005), “Cara Quran Membebaskan Perempuan,” Terj. R. Cecep 
Lukman, Jakarta: Serambi, p. 88-90. Walaupun Barlas menjelaskan persoalan 
tersebut dalam perspektif Islam, namun berdasarkan diskusi PSI UII, teori ini juga 
dapat digunakan untuk mengkaji semua agama. 

 



 7

untuk mengungkapkan karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang 
di masyarakat, terutama proses yang telah menghasilkan penafsiran agama 
yang berkecenderungan (sikap) patriarkis. Sedangkan argumentasi 
heurmenetik dimaksudkan untuk menemukan apa yang disebut sebagai 
epistemologi egalitarianisme --cara berfikir dengan mengedepankan 
kesetaraan dan keadilan-- di dalam agama, sebagaimana gambar berikut.   

 

Gambar 2. Skema epistemologi egalitarianisme 
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Untuk landasan penyusunan kurikulum yang lain, yaitu psikologi, sosial-
budaya, dan Iptek dibutuhkan pengayaan informasi, data, dan pengalaman dari 
pranata sosial keagamaan. Demikian halnya untuk merumuskan paradigma 
pendidikan masyarakat, dapat belajar dari pengalaman sejumlah organisasi: 
Sekolah Transformasi Sosial (STS) Perdikan13, LkiS, Dian-Interfedei, 
Kurikulum Learnscapes Yayasan IDEP14, dan sebagainya.  

 
2. Sebagai langkah awal untuk menyusun kurikulum pembelajaran “Living With 

Gender Equality,” agenda yang layak diprioritaskan adalah mempertautkan 
hasil-hasil riset dengan komponen utama, terutama (2) materi. Berdasar hasil 

                                                 
13  Toto Rahardjo (2004), Pendidikan Popular: Panduan Pendidikan Kritis 

Partisipatoris, Yogyakarta: STS Perdikan.  
14  Web situs adalah http://.idepfoundation.org 
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analisis riset, dengan merujuk identitas agama responden, kelima penganut 
agama mempunyai kecenderungan sikap yang sama pada indikator berikut: 
1). Perempuan sebagai ibu rumah tangga, dengan kecenderungan sikap 

stereotipe, yaitu sulit dan berat tugas perempuan sebagai ibu rumah 
tangga, 

2). Perempuan menjadi gubernur, dengan kecenderungan sikap tidak 
subordinat, yaitu suatu hal yang pantas dan kuat apabila gubernur 
diemban oleh perempuan,  

3). Tetap berusaha mempunyai anak laki-laki dalam keluarga, dengan 
kecenderungan sikap subordinat, yaitu suatu hal yang baik tetap 
mengusahakan mempunyai anak laki-laki,  

4). Anak perempuan mendapat warisan setengah dari anak laki-laki, dengan 
kecenderungan sikap tidak marginal,  

5). Pendidikan anak laki-laki lebih penting daripada pendidikan anak 
perempuan, dengan kecenderungan sikap tidak marginal (tidak 
pantas) 

6). Poligami, dengan kecenderungan sikap menolak tindakan kekerasan,  
7). Kawin siri, dengan kecenderungan sikap menolak tindakan kekerasan, 
8). Melaporkan praktek kekerasan dalam keluarga tetangga kepada pihak 

yang berwajib, dengan kecenderungan sikap menolak tindakan 
kekerasan, yaitu hal yang baik melaporkan praktek kekerasan kepada 
pihak yang berwajib, 

9). Pergunjingan di televisi, dengan kecenderungan sikap menolak tindakan 
kekerasan,  

10). Membeli media yang bergambar porno, dengan kecenderungan sikap 
menolak tindakan kekerasan,  

11). Sekelompok masyarakat membakar tempat pelacuran, dengan 
kecenderungan sikap menolak tindakan kekerasan,  

12). Bapak/Suami sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga, dengan 
kecenderungan sikap menolak tindakan kekerasan,  

13). Kondisi agama dalam keluarga, dengan kecenderungan sikap menolak 
tindakan kekerasan,  

14). Bapak/Suami bersikap adil di dalam keluarga, dengan kecenderungan 
sikap menolak tindakan kekerasan,  

 

Sebaliknya, kelima penganut agama mempunyai kecenderungan sikap yang 
berbeda-beda pada indikator berikut: 
1). Kecantikan/Ketampanan adalah modal sukses, 
2). Perempuan tidak menikah, 
3). Membedakan permainan untuk anak laki-laki dan perempuan, 
4). Uang jajan anak perempuan sama dengan anak laki-laki, 
5). Kebijakan pengupahan karyawati yang menikah dengan standar lajang, 

karena mendapat nafkah suami, 
6). Istri menjadi kepala rumah tangga, 
7). Perkawinan beda agama, 
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8). Orangtua mendampingi anak menonoton televisi, 
9). Anggaran publik (APBN/APBD) berpihak terhadap laki-laki dan 

perempuan. 

 

Pertanyaan Programatis 

1. Apakah penyusunan kurikulum pembelajaran “Living With Gender Equality” 
menjadi panduan bagi peserta didik atau bagi objek pembelajaran sendiri? Jika 
kurikulum dipahami sebagai “alat” yang memandu peserta didik kepada 
tujuannya, kurikulum seharusnya lebih memberi otonomi peserta didik untuk 
berperan aktif mengelaborasi pembelajaran agama dan gender.  

2. Sebaliknya, jika penyusunan kurikulum didesain sebagai panduan bagi 
pembuatan obyek-obyek pembelajaran, permasalahannya adalah nilai-nilai 
budaya macam apa yang akan dipilih dan dikembangkan, sehingga peserta 
didik berhak untuk mengelaborasi pembelajaran agama dan gender? 
Hambatannya adalah kecenderungan menguatnya semangat keberagamaan di 
kalangan masyarakat.   

 


