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vPSIKOLOGI KOMUNIKASI ANTAR GENDER

DALIL- DALIL

1. Komunikasi antar gender, yakni antara perempuan dan laki-
laki, banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis komunikan.

2. Kondisi psikologis komunikan terbentuk berdasarkan 
persepsi, perlakuan, dan sosialisasi yang berbeda, mulai 
dari lingkungan keluarga, diperkuat oleh lingkungan sekolah, 
juga pondok pesantren, masyarakat, dan bangsa yang 
terinternalisasi dalam konsep diri, rasa kompeten, harga 
diri, kepemilikan power, corak relasi, dan pola komunikasi 
antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pada 
umumnya. 

3. Konsep diri, rasa kompeten, harga diri, kepemilikan power, 
corak relasi, dan pola komunikasi yang berbeda antara 
perempuan dan laki-laki yang terinternalisasi itu, rentan 
menimbulkan pola komunikasi hierarkis dan bias gender di 
masyarakat.

4. Corak relasi dan komunikasi yang hierarkis dan bias gender 
antara laki-laki dengan perempuan tersebut, mengakibatkan 
banyak perempuan mengalami bentuk ketidakadilan, 
seperti: marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, 
beban kerja ganda, maupun dominasi. 
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5. Komunikasi yang simetris mampu menumbuhkan saling 
pengertian dan mengatasi kesenjangan gender dalam 
komunikasi. 

6. Komunikasi kesetaraan dapat diciptakan dengan mengubah 
pandangan terhadap perempuan dengan pendekatan 
kesadaran kritis dan mengungkap distorsi berkaitan dengan 
pengalaman perempuan.

7. Relasi sosial yang harmonis membebaskan orang dari 
distorsi pola hubungan dan kontrol satu kelompok terhadap 
kelompok lain. 

8. Nilai-nilai Agama pada dasarnya mempunyai misi untuk 
menebarkan nilai kebaikan dan keadilan bagi seluruh 
manusia.

9. Pemilihan sumber ajaran dan ajarannya itu sendiri dapat 
menjadi sumber bias gender, juga dapat menegakkan 
keadilan dalam komunikasi antar gender.

10. Pondok pesantren perlu dan penting memilih sumber ajaran 
Islam yang berperspektif gender untuk menciptakan 
komunikasi kesetaraan, menegakkan keadilan, membebaskan 
dari berbagai dominasi, dan menghapus penindasan terhadap 
kaum perempuan. 
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KATA PENGANTAR

Komunikasi antar gender, yakni antara perempuan dan 
laki-laki, masih banyak terdapat bias di masyarakat, tidak 
terkecuali di lingkungan pondok pesantren disebabkan 

karena adanya persepsi budaya, sikap, dan perlakuan yang berbeda 
dari masyarakat, sekolah, dan lingkungan pondok pesantren. 

Komunikasi antar gender yang bias juga disebabkan oleh pe-
milihan sumber ajaran dari agen masyarakat atau institusi peme-
lihara ortodoksi yang dijadikan ideologi masyarakat masih banyak 
mengan dung bias dan misognis dari kitab-kitab Islam klasik. 

Komunikasi antar gender yang bias dapat membatasi kesem-
patan, akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap ber bagai 
sumber daya, serta membatasi perempuan menerima man faat yang 
sama dengan laki-laki dari berbagai fasilitas yang ada.

Relasi perempuan dan laki-laki telah diatur dalam Islam yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, keber-
samaan, kemandirian, dan persaudaraan. Oleh karena itu, Islam 
mengajarkan etika komunikasi antar gender dengan cara-cara 
komu nikasi qaulan tsaqilan, qaulan syadidan, qaulan balighan, 
qaulan layyinan, qaulan ma’rufan, dan qaulan maysuran. 
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Riset tentang komunikasi antar gender dengan perspektif kritis 
masih perlu dilakukan lebih banyak lagi, sebab hasil-hasil riset 
terkait dengan isu gender dan komunikasi dalam konteks budaya 
Indonesia masih sangat sedikit, sehingga sulit menemukan model 
atau rujukan terkait. 

Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat, tokoh, dan Kyai di 
pondok pesantren mulai membuka diri pada wacana-wacana kon-
tem  porer seperti gender, agar praktik dan komunikasi bias gender 
serta misogini dapat dihilangkan. Kyai sebagai agen perubahan 
(agent of change) di masyarakat, hendaknya memelopori gerakan me-
nulis berbagai kitab dengan perspektif baru yang lebih berperspektif 
kesetaraan untuk dijadikan bahan rujukan santri, sehingga tidak 
statis merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik yang sudah sangat 
ketinggalan dibandingkan perkembangan masyarakat yang ada di 
luar pondok pesantren. 

Demikian yang melatar-belakangi minat kami menulis buku 
ini. Tujuan kami tiada lain ingin sharing kepada pembaca atas 
temuan hasil riset bahwa masih banyak terjadi praktik komunikasi 
antar gender yang bias, khususnya yang kami temukan di ling-
kungan pondok pesantren yang masih menggunakan sumber 
ajaran kitab Islam klasik (salaf). Di samping itu, kami yang bergelut 
di dunia akademik, dengan bidang keahlian kami masing-masing, 
yakni bidang Psikologi dan Komunikasi, juga ingin sharing kepada 
pembaca tentang integrasi dua ilmu tersebut, sehingga buku ini 
kami beri nama “Psikologi Komunikasi Antar Gender”. Dengan 
sharing diharapkan memperoleh masukan, kritik, dan saran untuk 
memperluas dan memperdalam keilmuan ini. Segala kesalahan 
adalah milik kami, dan hanya Allah Yang Maha Haq, Pemilik segala 
kebenaran absolut.

Kami tidak berpretensi memosisikan diri sebagai ahli, 
namun kiranya karya ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang 
ingin mendalami Ilmu Komunikasi, Ilmu Psikologi Komunikasi, 
Teori Kritis, Teori Gender, dan Feminis dalam perspektif Islam 
Kontemporer. 
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Dengan selesainya buku ini, apa pun keadaannya, kami patut 
bersyukur. Tidak lupa kami berterima kasih kepada suami, ibunda, 
anak-anak, cucu-cucu, serta keluarga, di mana karena keber-
adaan merekalah kami bersemangat memberi kontribusi kepada 
masyarakat, sekecil apa pun, melalui buku ini. Mudah-mudahan 
ada manfaat praktis maupun teoretis yang dapat diambil dari buku 
ini dalam mengembangkan komunikasi antar gender dan antar 
manusia yang lebih equal dan harmonis, dalam mengemban pre-
dikat sebagai hamba pengelola di bumi Allah (khalifah fi al-ardh). 

Cirebon, Juli 2018
Tim Penulis,



x Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si. & Prof. Dr. Eti Nurhayati, M.Si.



xiPSIKOLOGI KOMUNIKASI ANTAR GENDER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — vii

DAFTAR ISI — xi

BAB I
URGENSI STUDI PSIKOLOGI KOMUNIKASI GENDER — 1

A. Akar Masalah Komunikasi Bias Gender — 3
B. Urgensi Studi Psikologi Komunikasi Gender — 15
C. Studi Pustaka Psikologi Komunikasi Gender — 17

BAB II
LANDASAN TEORETIK STUDI KOMUNIKASI GENDER — 44

A. Teori Gender — 44
B. Teori Kritis — 65
C. Teori Feminism — 72
D. Teori Psikologi Komunikasi Gender — 81

BAB III 
KONSEP PSIKOLOGI KOMUNIKASI GENDER — 104

A. Konsep Gender — 104
B. Konsep Komunikasi Gender — 150



xii Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si. & Prof. Dr. Eti Nurhayati, M.Si.

C. Konsep Psikologi Komunikasi Gender — 164
D. Konsep Pondok Pesantren — 193

BAB IV
FENOMENA KOMUNIKASI ANTAR GENDER DI MASYARAKAT — 227

A. Komunikasi Antar Santri — 227
B. Komunikasi Santri dengan Kyai/Nyai — 305
C. Komunikasi Kyai dengan Nyai — 307
D. Komunikasi Santri dengan Masyarakat — 318

BAB V
FENOMENA KOMUNIKASI BIAS GENDER DI MASYARAKAT — 321

A. Peran Perempuan dan Laki-laki — 321
B. Tanggung jawab Perempuan dan Laki-laki — 324

BAB VI 
SUMBER IDEOLOGIS KOMUNIKASI BIAS GENDER — 334

A. Posisi dan Peran Perempuan & Laki-laki dalam Tafsir 
Jalalain — 334

B. Dominasi Laki-laki atas Perempuan dalam Bulugh al-
Maram — 339

C. Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Hukum 
 Fiqh — 345

DAFTAR PUSTAKA — 393

INDEKS — 405

BIODATA TIM PENULIS — 411



1PSIKOLOGI KOMUNIKASI ANTAR GENDER

BAB I
URGENSI STUDI PSIKOLOGI 

KOMUNIKASI GENDER 
OVERVIEWS 

Bab I ini menyajikan tiga pembahasan, yaitu: (1) Akar 
masalah Komunikasi Bias Gender; (2) Urgensi studi Psikologi 
Komunikasi Gender; (3) Studi Pustaka Psikologi Komunikasi 
Gender.

Studi Psikologi Komunikasi antar Gender sangat urgen, 
karena setidaknya dapat memberikan sumbangan secara 
teoretis maupun praktis. 

Akar masalah terjadi komunikasi yang bias gender adalah 
faktor lingkungan masyarakat yang sengaja mengonstruksi 
corak berkomunikasi yang berbeda untuk perempuan dan laki-
laki. Menjadi seorang perempuan (feminine) atau seorang 
laki-laki (masculine) tidak dilahirkan, melainkan dibentuk oleh 
masyarakat. Demikian pun cara berkomunikasi yang feminine 
atau masculine bukan merupakan pembawaan lahir, melainkan 
sengaja dikonstruksi berbeda oleh masyarakat.

Manfaat secara teoretis dari studi Psikologi Komunikasi 
antar Gender: (1) Memberi sumbangan pemikiran bagi pengem -
bangan Ilmu Psikologi Komunikasi, khususnya Psikologi Komunikasi
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antar Gender, di mana relatif masih sedikit memperoleh 
perhatian. Padahal, isu gender dan ketidakadilan saat ini sudah 
merupakan isu global dan menjadi perhatian semua bangsa di 
dunia. (2) Memberi sumbangan pemikiran untuk kajian gender 
yang lebih luas. Konsep gender bersifat temporal dan spasial, 
artinya berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat 
lain dan antara satu zaman dengan zaman lain, sehingga studi 
ini dapat menambah varian pengetahuan dan studi gender yang 
selalu up-to date. (3) Studi Psikologi Komunikasi Gender dengan 
pendekatan Kritis harus lebih banyak dilakukan, agar sumber-
sumber rujukan akademis di Indonesia tidak didominasi oleh 
hasil-hasil studi dengan paradigma Positivistik. (4) Menginspirasi 
berbagai pihak untuk menyusun model komunikasi yang adil 
gender di lingkungan pondok pesantren.

Manfaat secara praktis dari studi Psikologi Komunikasi 
antar Gender antara lain: (1) Menumbuhkan saling pengertian 
antar etnis, ras, gender, dan budaya yang berbeda. (2) 
Menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas antara 
peserta komunikasi. (3) Mengetahui kesenjangan komunikasi 
dan menentukan strategi yang efektif dalam berkomunikasi 
dengan jenis kelamin berbeda. (4) Menjembatani bias gender 
dalam komunikasi laki-laki dan perempuan di masyarakat. (5) 
Menciptakan kesetaraan gender melalui praktik komunikasi 
yang simetris. (6) Membangkitkan kesadaran kritis individu 
atau kelompok masyarakat dalam upaya melakukan pencerahan 
dan pemberdayaan diri. (7) Membangkitkan kesadaran kritis 
individu atau kelompok masyarakat bahwa mereka mampu 
melakukan pembebasan dari berbagai bentuk dominasi dan 
hegemoni.
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yang memengaruhi, yaitu: pengalaman, motivasi, dan kepribadian 
(Rakhmat, 2012:88–89). 

Pertama, pengalaman. Pengalaman adalah hal-hal dialami 
oleh seseorang sebagai hasil pendidikan dan pembiasaan 
yang sengaja ditanamkan oleh orangtua, guru, maupun orang 
dewasa lainnya, di lingkungan di mana dia berada. Pengalaman 
dapat berupa hal-hal yang dialami oleh seseorang disebabkan 
meniru orang-orang di lingkungannya, atau hal-hal yang dialami 
disebabkan menerima perlakuan tertentu dari orang lain di ling-
kungannya. Semua pengalaman yang dibentuk secara sengaja 
maupun tidak, membekas, dan menjadi corak komunikasi se-
seorang. Pengalaman yang tepat, akan berkembang menjadi corak 
komunikasi yang “tepat dan efektif” antar gender. Istilah “tepat dan 
efektif” dalam komunikasi cenderung pada pemaknaan pesan yang 
disampaikan oleh komunikator itu dapat dipahami dan diterima 
oleh komunikate, dan sesuai yang diharapkan oleh komunikator. 
Artinya, komunikasi tersebut komunikatif. Namun, istilah “tepat 
dan efektif” dalam komunikasi gender adalah lebih dari itu, di mana 
antara komunikator dan komunikate tidak terjadi relasi hierarkis, 
timpang, dominan, dan menekan. Dengan kata lain, komunikasi 
yang terbangun antara komunikator dan komunikate harus equal 
dan sensitif gender. Corak komunikasi ayah kepada ibu yang 
equal, akan ditiru oleh anak-anak di kemudian hari setelah mereka 
dewasa dalam membangun komunikasi antar gender. Pengalaman 
merupakan guru yang terbaik, termasuk dalam berkomunikasi. 

Kedua, motivasi. Corak komunikasi seseorang dipengaruhi 
oleh motivasi yang mendasarinya. Dalam keadaan terdesak atau 
terancam, biasanya seseorang akan mengembangkan corak komu-
nikasi pembelaan (defence communication). Dalam keadaan terpuruk, 
tertekan, marginal, tidak memiliki kekuasaan dan keberanian, 
strata sosialnya lebih rendah, dan umumnya perempuan, biasanya 
akan mengembangkan corak komunikasi yang penuh kepasrahan, 
lemah, dan miskin ide (submissive communication). Dalam keadaan 
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berkuasa, penuh percaya diri, memiliki kelebihan dalam berbagai 
hal, seperti: lebih kompeten, lebih kaya, lebih senior, lebih tinggi 
strata sosialnya, lebih lantang suaranya, dan umumnya laki-laki, 
biasanya mengembangkan corak komunikasi dominan (dominance 
communication), seperti: memaksa, mendikte, menginterupsi, 
meng  instruksi, merendahkan, menghina, bahkan melakukan ber-
bagai tindakan kekerasan verbal dan nonverbal. Dalam keadaan 
yang saling menghargai dan menghormati, serta bersinergi antara 
komunikator dan komunikate, akan terbangun komunikasi yang 
akrab, harmonis, dan setara (equity and equality communication). 

Ketiga, kepribadian. Banyak orang percaya, kepribadian 
seseorang berbeda satu dengan yang lain (person to person), se-
hingga corak komunikasi seseorang itu khas dan unik. Asumsi 
tersebut tidak dapat dibantah. Psikologi Komunikasi Gender me-
mandang, perbedaan corak komunikasi itu bukan terbatas pada 
lingkup sesama perempuan atau sesama laki-laki saja (in-group), 
tetapi pada lingkup antara perempuan dan laki-laki (inter-group). 
Dalam hal ini yang dilihat bukan person to person, melainkan group 
to group. Artinya, kelompok perempuan memiliki corak komu-
nikasi berbeda dengan kelompok laki-laki disebabkan mereka 
disosialisasikan secara berbeda, sehingga mengembangkan kepri-
badian sesuai kelompoknya. Seseorang menjadi laki-laki bukan 
hanya disebabkan mereka memiliki ciri fisik dan jenis kelamin 
laki-laki, tetapi mereka disosialisasikan agar memiliki kepribadian 
yang tegas, pemberani, superior, kompeten, dominan, dan segala 
sifat maskulin. Demikian pula, seseorang menjadi perempuan 
bukan hanya memiliki ciri fisik dan jenis kelamin perempuan, 
tetapi mereka sejak kecil dituntut dan diharapkan agar memiliki 
kepribadian yang anggun, mengalah, penyabar, penyayang, dan 
segala sifat feminin. Dengan demikian, kepribadian seseorang di 
samping memiliki karakteristik pembawaan dari orangtua, juga 
sengaja dibentuk oleh lingkungan melalui pola asuh, pendidikan, 
perlakuan, dan penguatan lingkungan, baik perorangan (personal) 
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maupun kelompok (komunal). Maka secara umum, perempuan 
memiliki corak komunikasi berbeda dengan laki-laki.

Di samping faktor personal, ada beberapa faktor situasional 
yang memengaruhi komunikasi interpersonal, termasuk komu-
nikasi antar gender, sebagaimana diadopsi dari Rakhmat (2012: 
112 – 113) yaitu: daya tarik fisik (physical attractiveness), penguat -
an positif (reward), dikenal dengan baik (familiarity), dan kedekatan 
(proximity). Pertama, fisik yang menarik merupakan salah satu 
faktor yang memengaruhi kesuksesan dalam komu   nikasi antar 
gender, sebagaimana diungkapkan Aronson (1972: 218): “We are 
more affected by attractive people than by physically unattractive 
people, and unless we are specifically abused by them, we tend to like 
them better”. Kedua, penguatan positif dengan diberi reward, seperti: 
dukungan moral, bantuan, pujian, penghargaan (appresiasi), respek, 
dan motivasi merupakan faktor yang memengaruhi kesuksesan 
dalam komunikasi antar gender. Ketiga, dua orang yang sudah 
saling kenal dengan baik lebih mudah dan lancar dalam melakukan 
komunikasi, apalagi komunikasi tersebut antara perempuan dan 
laki-laki. Keempat, kedekatan sangat memengaruhi komunikasi 
interpersonal, apakah karena ada kesamaan asal daerah, suku, 
ras, gender, agama, hoby, dan lain-lain.

Perspektif Psikologi Komunikasi Gender

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa kepribadian 
merupakan salah satu faktor yang memengaruhi komunikasi antar 
gender. Terkait dengan kepribadian, terdapat delapan perspektif 
yang menjelaskan perbedaan kepribadian perempuan dan laki-
laki, yang berkaitan dan berdampak pada corak komunikasi antar 
gender yang berbeda. Kedelapan perspektif tersebut adalah: Psiko-
analisis Klasik, Neo-analisis, Biologism, Behaviorism, Cogni tivism, 
Traitsism, Humanism, dan Interactionism. 

Perspektif pertama, Psychoanalysis. Menurut tokoh 
Psychoanalysis yang dipelopori oleh Sigmund Freud, kepribadian 
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perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda sesuai dengan per-
bedaan karakteristik fisiknya, dan perbedaan itu merupakan takdir 
yang telah diberikan Tuhan (given), tidak dapat diubah, tidak dapat 
dipertukarkan, tidak boleh protes, dan tidak etis melawan kodrat, 
sehingga Freud menyebut disposisi fisiologis dan biologis itu sebagai 
takdir (anatomy is destiny).

Perspektif ini beranggapan bahwa perbedaan kepribadian 
perempuan dan laki-laki disebabkan oleh perbedaan biologis dan 
struktur fisik antara keduanya. Menurut Freud, mekanisme dasar 
dari sifat kepribadian perempuan dan laki-laki diperoleh melalui 
identifikasi dengan orangtua yang berjenis kelamin sama yang 
terjadi pada masa phallic, sekitar umur lima tahun. Diasumsikan, 
pada masa phallic, anak laki-laki sangat berhasrat terhadap ibu-
nya, sehingga dia mengidentifikasi diri kepada ayahnya agar mem
peroleh kasih sayang dari ibunya, sebagaimana ayahnya menerima 
kasih sayang dari ibunya. Anak perempuan masa phallic meng-
alami penis envy, di mana ia merasa cemburu kepada ayahnya 
dengan berusaha mengidentifikasi diri kepada ibunya dalam ber
kepribadian feminin, seperti: cemburu, inferior, pengasuhan, dan 
ketergantungan (Friedman & Schustack, 2008).

Secara kodrati perempuan mengalami haid, hamil, menyu-
sui, dan melahirkan. Kodrat ini sangat terkait dengan organ 
tubuh yang dimiliki oleh perempuan yang berbeda dengan laki-
laki. Perempuan memiliki “rahim”, dan dengan demikian mereka 
memiliki insting kasih sayang, pemelihara, pengasuh bagi anak-
anak yang akan dilahirkannya. Apabila ada perempuan (ibu) tidak 
menyayangi anaknya, dipandang memiliki kelainan. Perempuan 
yang mengalami kehamilan dipandang merupakan perwujudan 
kasih sayang terhadap anaknya, baik secara simbolis maupun 
realistis, karena anak yang dikandungnya itu akan dibawa ke 
mana pun dia pergi, kandungannya pasti dielus dan dijaga, dan 
menyakiti kandungannya sama dengan menyakiti diri dan anak-
nya. Perempuan yang hamil merupakan dwitunggal, satu kesatuan 
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dua makhluk, yakni ibu dan anaknya. Perempuan juga akan mela-
hirkan anak, dan pengalaman melahirkan anak dengan metode 
apa pun, menimbulkan rasa sakit, namun perempuan menikmati 
bahkan melupakan rasa sakit itu ketika mendapati anak lahir 
dengan selamat. Hal tersebut ditafsirkan oleh Freud, bahwa 
perempuan dengan kodrat melahirkan, sebagai simbol perempuan 
dapat bertahan dan sukarela menerima rasa sakit. Perempuan 
juga mengalami menyusui anak ditafsirkan oleh Freud, perempuan 
pada dasarnya memiliki insting kasih sayang, mau berbagi, rela 
ber korban dengan memberi produksi air susunya demi anak yang 
dicintainya. 

Kodrat-kodrat tersebut yang harus diterima oleh perempuan 
dan berimplikasi pada nasib yang harus diterima oleh perempuan, 
yang kemudian diinterpretasikan sebagai kepribadian perempuan 
adalah penyayang, pengasuh, penyabar, pemelihara, bersedia untuk 
berbagi, mengalah, bersedia menderita, sabar menghadapi pen-
deritaan, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan rela berkorban. 
Sepintas penyifatan seperti itu tampak positif, namun di lain 
pihak, perempuan sering dicitrakan lemah, tidak berdaya, pasrah, 
kurang cerdas, sehingga rentan mengalami tindak kekerasan dari 
lain jenisnya. Freud memandang bahwa manusia yang sempurna 
adalah laki-laki, sedangkan perempuan dianggap makhluk yang 
tidak sempurna dan memiliki kelainan, karena yang menjadi norma 
kepribadian adalah laki-laki (androcentrism). 

Pandangan Freud seperti itu terus menerus dianut dan di-
wariskan secara turun temurun antar generasi sampai sekarang 
oleh banyak keluarga di Indonesia.

Dalam perspektif Freud, corak komunikasi seseorang bukan 
merupakan hasil kontruksi sosial, melainkan merupakan kodrat 
(given) dari Sang Pencipta, di mana corak komunikasi antara 
perempuan dan laki-laki itu berbeda sesuai dengan perbedaan 
karakteristik fisik dan psikologis yang dimilikinya. Lakilaki lebih 
mungkin bersuara tegas, keras, lantang, karena mereka memiliki 
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kepribadian yang kompeten, confidence, unggul, superior, dan 
asertif. Sebaliknya, perempuan itu lemah dan inferior, sehingga 
harus bersuara lemah lembut, manut, tidak boleh mengajukan 
kritik, usul, saran, interupsi, dan protes, serta suara perempuan 
tidak patut didengar dan dipertimbangkan oleh pihak laki-laki.

Perspektif kedua, Neo-Analysis. Aliran ini merupakan per-
kembangan dari Psychoanalysis Freud dalam upaya menjelaskan 
kepribadian perempuan dan laki-laki. Beberapa ahli Neo-Analysis 
antara lain: Erik Erikson, Karen Horney, Carl Jung, dan Nancy 
Chodorow. 

Menurut Erikson, kepribadian perempuan adalah pasif, me-
nunggu, menerima, merawat, mengasuh, melindungi, menyayangi, 
lembut, cinta damai, menciptakan tempat berlindung yang aman, 
nyaman, tertutup, berliku, berada di dalam (nurturing), dan terarah 
ke dalam, serupa dengan hakikat genitalia ke dalam, dan laki-
laki berkepribadian aktif, eksploratif, agresif, ekspresif, dominan, 
mengarah ke publik, sesuai dengan genitalia yang dimilikinya ke 
luar. Meskipun Erikson memandang pentingnya faktor ego, namun 
hubungan antara biologi dan kepribadian tetap kuat. Dalam hal 
ini, meskipun dorongan id (libido) merupakan dorongan umum 
dan natural, tetapi tidak serta merta individu akan menampakkan 
libidonya secara terang-terangan di depan umum.

Dampak dari perspektif Erikson hampir sama dengan Freud, 
corak komunikasi perempuan dan laki berbeda sesuai dengan 
genitalia yang dimilikinya. Laki-laki cenderung berbicara mengarah 
ke luar, ke masa depan, kepada hal yang lebih makro, dengan penuh 
keberanian dan confidence, bahasanya lugas dan tegas, langsung, 
tidak berbelit, tidak berbasa-basi, tidak mempertimbangkan 
perasaan lawan bicara, objektif, ekspresif, dan lantang, sesuai 
dengan genitalia yang mengarah keluar sebagai simbol agresif dan 
ekspessif. Sebaliknya, perempuan berbicara dengan intonasi suara 
lembut, penuh pertimbangan terhadap emosi lawan bicara, dengan 
bahasa yang dikemas lebih santun, dan terkadang penuh keraguan, 
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subjektif, tidak langsung, berbelit-belit, berorientasi ke dalam, 
kepada masalah detail, kurang urgen, praktis, dan mengarah ke 
dalam atau penuh empati, sesuai dengan genitalia ke dalam dan 
berliku. Namun menurut Erikson berbeda dengan Freud, apabila 
anak memperoleh pola asuh Authoritative, diperlakukan tegas tetapi 
hangat oleh orangtuanya, maka corak komunikasi yang terbangun 
antar gender equal dan bermitra. Sebaliknya, jika anak memperoleh 
pola asuh yang Authoritarian, maka anak akan menginternalisasi 
corak komunikasi antar gender yang timpang, yang satu dominan 
dan yang lain submissive, yang satu superior dan yang lain inferior. 

Horney menolak keras pandangan Freud tentang penis envy. 
Menurut Horney, laki-laki juga memiliki uterus envy, yaitu  merasa 
iri terhadap kemampuan perempuan dalam melahirkan anak, 
sehingga laki-laki berperilaku dominan, berkuasa, ingin menjadi 
pemimpin, dan meraih sesuatu yang lebih banyak daripada 
perempuan untuk menunjukkan eksistensi diri lebih penting dari 
perempuan. Horney juga mempelajari dampak dari masyarakat 
yang membatasi ruang gerak perempuan. Menurutnya, perempuan 
menjadi inferior bukan karena hakikat kepribadiannya, tetapi 
karena dikonstruksi dan dikendalikan oleh lingkungan, tidak 
sebebas laki-laki. 

Dampak dari perspektif Horney, corak komunikasi perempuan 
dan laki-laki berbeda disebabkan oleh konstruksi sosial yang berbeda. 
Banyak pengekangan terhadap perempuan dalam berkomunikasi, 
yang tidak diberlakukan sama kepada laki-laki. Dengan demikian 
Horney percaya, corak komunikasi bukan disebabkan oleh faktor 
kepribadian yang berbeda, tetapi oleh sosialisasi masyarakat yang 
berbeda dalam memandang kepribadian mereka. 

Menurut Carl Jung (dalam Alfons Sebatu, 1994), setiap manu-
sia memiliki unsur kepribadian Yin dan Yang atau Anima dan 
Animus (unsur feminin dan maskulin), di mana masing-masing 
unsur tersebut dapat dikembangkan. Menurut Kaplan (1979), 
orang yang sehat adalah yang dapat mengembangkan kedua unsur 
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secara seimbang, yang disebutnya sebagai andorgyny (andro: unsur 
laki-laki, gyny: unsur perempuan).

Jung percaya, setiap orang pada dasarnya memiliki corak 
komunikasi yang sama, netral, dan universal, menjadi berbeda 
disebabkan penguatan lingkungan. Perempuan maupun laki-
laki dalam berkomunikasi mampu bersikap tegas, objektif, atau 
subjektif, tergantung kepada lingkungan membiasakan dan mem-
bentuk pola komunikasi sejak kecil, sehingga tidak heran ada 
perempuan yang mampu bersikap tegas dan dominan, dan banyak 
pula laki-laki yang peragu dan sensitif. Setiap manusia memiliki 
unsur feminin dan maskulin dalam berkomunikasi. Unsur mana 
yang berkembang, tergantung kepada faktor sosial yang membentuk 
dan membiasakannya. 

Menurut Chodorow, individu akan mengembangkan ke pri-
badian sesuai dengan relasi yang terjadi. Anak akan mengem-
bangkan kepribadian sesuai konteks relasi primer dengan ibunya 
yang merupakan figur utama dalam proses perkembangan anak 
perempuan maupun laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan 
harus berbeda sifatnya dalam interaksi primer dengan ibunya, 
agar identitas gendernya berkembang dengan tepat. Dalam per-
kembangan tersebut, akan terbentuk identitas gender primer 
dan identitas gender individualnya. Identitas gender primer anak 
perempuan akan cocok dengan identitas gender ibunya, meskipun 
identitas gender individualnya akan berbeda dengan ibunya. Anak 
laki-laki harus berbeda relasi primer dengan ibunya agar ber-
kembang identitas gender primernya dan identitas gender indi-
vidualnya sebagai laki-laki secara tepat. 

Dampak dari perspektif Chodorow, setiap anak akan mengem -
bangkan identitas gender primer dan individualnya. Corak 
komu nikasi anak perempuan akan mengidentifikasi diri kepada 
ibunya sesuai dengan identitas primernya, meskipun identitas 
individualnya akan berbeda dengan ibunya disebabkan dia juga 
berinteraksi dengan orang lain yang berbeda jenis dan bervariasi 
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corak komunikasinya. Dengan demikian, corak komunikasi itu di-
namis sesuai dengan kepribadian yang terbentuk sepanjang hidup. 
Melalui komunikasi, seseorang menemukan diri, mengem bangkan 
konsep diri, dan mengembangkan hubungan dan corak komunikasi 
dengan orang lain yang efektif. Komunikasi yang efektif menurut 
Tubbs & Moss (1974: 9 – 13) setidaknya memiliki lima karakteristik, 
yaitu: saling pengertian, menyenangkan, memengaruhi sikap, 
hubungan sosial yang makin baik, dan melahirkan tindakan yang 
diharapkan. Apabila dalam komunikasi tidak melahirkan hubung-
an keakraban, maka manusia menjadi gersang dan kesepian, 
sebagaimana disinggung oleh Brooks & Emmert (1977:5)” Instead of 
affection, acceptance, love, and joy resulting from being with others, 
many people feel alone, rejected, ignored, and unloved”. 

Perspektif ketiga, Biologism. Secara biologis, laki-laki 
me miliki persediaan sperma hampir akan akan habis, untuk 
pembuahan, dan membutuhkan sedikit energi atau resiko untuk 
membuat keturunan. Namun, laki-laki tidak yakin 100% bahwa 
anak yang dilahirkan itu adalah anaknya, sehingga mereka me-
miliki tendensi genetis terlibat dalam banyak kontak seksual 
dengan perempuan (Friedman & Schustack, 2008).

Sementara itu, perempuan memiliki persediaan telur yang lebih 
sedikit daripada laki-laki, masa kematangan telur yang terbatas, 
waktu reproduksi yang terbatas, energi untuk melaksanakan 
fungsi reproduksi sangat banyak tetapi kekuatan fisiknya terbatas, 
waktu dan energi untuk pengasuhan dan perawatan anak lebih 
banyak, sehingga mereka lebih selektif memilih pasangan agar 
tidak menyia-nyiakan kesempatan reproduksi, dan cenderung 
setia kepada seorang laki-laki sebagai pasangannya. Kepribadian 
perempuan seperti itu disebabkan waktu, energi, dan risiko yang 
harus dikorbankan oleh perempuan jauh lebih berat dan lebih 
banyak daripada laki-laki. Dengan demikian, dapat dimaklumi 
bahwa pemeliharaan dan kasih sayang seorang ibu kepada anak-
anak yang dilahirkannya lebih besar daripada yang diberikan oleh 
seorang ayah kepada anak-anaknya.
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Berdasarkan perbedaan biologis, kepribadian laki-laki lebih 
aktif, agresif, dominan, petualang (dalam bercinta), dan selalu 
me  nikmati seksualitasnya, sedangkan kepribadian perempuan 
cenderung menanti, selektif, setia, dan tidak ingin menyia-nyiakan 
telur yang berharga dalam setiap kontak seksual, sehingga perem-
puan tidak selalu menikmati seksualitasnya. Menurut penelitian, 
laki-laki lebih banyak melakukan kontak seksual hampir terjadi 
di semua ras dan usia (Chodorow, 1974). Meskipun demikian, per-
bedaan aktivitas seksual ini dipengaruhi juga oleh banyak faktor, 
seperti: norma, ekspektasi budaya, belajar, dan lingkungan sosial. 

Perspektif biologis memandang bahwa hormon testoteron 
merupakan faktor yang berkorelasi dan berdampak langsung 
terhadap maskulinitas dan feminitas. Hormon testoteron laki-laki 
juga berkaitan dengan agresi, dominasi, dan prestasi. 

Dampak dari perspektif biologis, bahwa corak komunikasi 
perempuan dan laki-laki itu berbeda disebabkan secara struktur 
dan disposisi biologis berbeda. Disposisi hormon yang membentuk 
sikap maskulin dan feminin menyebabkan perbedaan dalam cara 
dan corak komunikasi. Perspektif Biologis percaya bahwa hormon 
androgen dan testoteron yang dimiliki laki-laki memengaruhi dan 
membentuk corak komunikasi laki-laki menjadi dominan, ber-
kuasa, tidak rela dikalahkan oleh lawan jenisnya, sehingga dapat 
dimaklumi jika laki-laki berbicara lebih banyak, lebih tegas, lebih 
men dominasi dalam forum publik dan formal, karena forum di-
anggap merupakan arena kompetisi dan unjuk diri atau untuk 
menun jukkan eksistensi diri. Sementara itu, perempuan di forum 
umum cenderung memiliki self-concept dan self-esteem lebih 
rendah, sehingga komunikasinya lebih terbatas, dan baru bebas 
berkomunikasi dalam forum sesama perempuan (in-group). 

Perspektf keempat, Behaviorism. Menurut perspektif ini, 
kepribadian perempuan atau laki-laki dipelajari dari lingkungan 
melalui penguatan (reinforcement), pemodelan (modelling), peng-
kondisian (conditioning), generalisasi, peniruan (imitation), dan 
sosialisasi (socialization). 
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Orangtua sebagai sumber modelling dan penguatan yang 
utama. Anak-anak perempuan akan meniru sejumlah perilaku dan 
traits yang dilihat dari perempuan dewasa, terutama ibunya, dalam 
mengembangkan identitas gendernya, selain mengembangkan 
identitas individualnya. Anak laki-laki akan meniru perilaku dan 
traits laki-laki dewasa yang diamati setiap harinya, baik dari 
orangtua, guru, media masa, televisi, termasuk teman sebayanya. 
Di samping peniruan, mana perilaku dan trait yang patut dan 
tidak untuk perempuan atau laki-laki, diperkuat oleh lingkungan. 
Dengan demikian kepatutan perilaku dan trait berdasarkan norma 
kultur yang berlaku saat itu dan di situ. Kepribadian perempuan 
dan laki-laki diperoleh dari, serta dibentuk dan dapat diubah oleh 
masyarakat.

Perspektif Behaviorism percaya bahwa segala tindakan, 
perilaku, termasuk cara dan corak komunikasi seseorang dipelajari 
dan diajarkan oleh lingkungan secara turun temurun antar-
generasi. Anak menyaksikan dan meniru cara berkomunikasi 
seperti yang dilakukan oleh orangtuanya dan orangtua juga meng-
ajarkan dan membiasakan anak cara berkomunikasi yang patut 
dan tidak bagi perempuan atau laki-laki. Bagaimana cara ibu 
berkomunikasi dengan ayahnya, dan sebaliknya, diinternalisasi 
oleh anak. Umumnya ibu memiliki corak komunikasi yang berbeda 
dengan ayah. Orangtua menghendaki anak perempuan memiliki 
cara dan corak komunikasi yang berbeda dengan anak laki-laki, 
dan jika terjadi pertukaran corak, dianggap menyalahi dan tidak 
patut, dan akan memperoleh sanksi sosial dari orangtua maupun 
dari orang lain. 

Dengan demikian, yang menyebabkan perbedaan corak komu-
nikasi perempuan dan laki-laki adalah lingkungan yang meng-
kontruksi. Perempuan patut merendahkan suaranya, mena han 
tertawa terbahak, mengendalikan ekspresi agresif, mengontrol 
diri dalam menyampaikan gagasan agar tidak menyakiti lawan 
bicara nya. Sebaliknya, laki-laki patut berbicara tegas, jelas, 



178 Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si. & Prof. Dr. Eti Nurhayati, M.Si.

objektif, lantang, dan keras, agar lawan bicara dapat memahami, 
mempercayai, dan jika perlu memengaruhinya. Corak komunikasi 
yang berbeda ini terjadi turun temurun dalam keluarga yang 
hierarkis, di mana pihak laki-laki lebih kompeten dan dominan 
daripada perempuan, apakah disebabkan oleh latar belakang pen-
didikan, status sosial, tetapi perbedaan gender lebih utama. 

Perspektif kelima, Cognitivism. Menurut perspektif ini, 
kepribadian perempuan atau laki-laki dipelajari dengan melibatkan 
banyak aspek struktur mental yang terorganisasi yang menuntut 
perhatian, seperti: memikirkan, menangkap, dan membuat inter-
pretasi terhadap hal-hal yang dilihat atau diamati dari peri laku 
orang-orang dewasa di sekitarnya yang menggambarkan pe-
mahaman mengenai sejumlah kemampuan dan perilaku yang 
patut bagi perempuan maupun laki-laki, kemudian diinternalisasi 
oleh individu.

Berdasarkan kognisi yang berkembang pada individu dalam 
kehidupannya, maka kepribadian individu dapat berubah se-
suai dengan apa yang telah dipelajari dan dipikirkannya. Anak 
perempuan dan laki-laki yang terdidik dalam budaya yang ega liter 
dan dalam gaya pengasuhan orangtua (parenting style) yang autho-
ritative, cenderung mengembangkan kepribadian yang egaliter, 
toleran, komplementer, saling menghormati, dan saling men du-
kung. Sebaliknya, anak-anak yang dibesarkan dalam budaya tradi-
sional dan gaya pengasuhan orangtua yang authoritarian, akan 
mengem bangkan identitas gender yang tradisional, relasi yang 
hierarkis, dan posisi yang berbeda sebagai superior vs inferior 
dalam relasi antara perem puan dan laki-laki. Kepribadian laki-laki 
merasa superior, rasional, dan dominan, sementara perempuan 
memosisikan diri atau diposisikan sebagai makhluk yang lebih 
emosional, tertindas, ter tinggal, tidak berdaya, mengalah, harus 
menerima, kurang cerdas, dan tidak diperhitungkan, terutama di 
ranah publik. Dalam perspektif ini, kepribadian perempuan dan 
laki-laki dapat dibentuk berdasarkan hasil belajar dan berpikir 
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secara rasional tentang mana sikap dan perilaku yang patut, dan 
mana yang tidak patut bagi perempuan atau laki-laki. Di samping 
itu, faktor sosialisasi dari orangtua secara turun-temurun dan 
kultur, saling menarik memengaruhi terbentuknya kepribadian 
seseorang.

Dampak dari perspektif Cognitivism, corak komunikasi perem -
puan dan laki-laki berbeda disebabkan secara sengaja dipelajari 
dan diajarkan oleh lingkungan. Dalam perspektif Behaviorism, 
anak secara pasif diajarkan dan dibentuk oleh lingkungan agar 
berkomunikasi sesuai dengan yang diharapkan lingkungan. Dalam 
perspektif Cognitivism, anak aktif mempelajari cara komunikasi 
yang patut, yang sesuai, yang mendatangkan pujian, dan yang tidak 
menimbulkan sanksi sosial. Corak komunikasi yang mendatangkan 
pujian atau yang tidak bertentangan dengan harapan sosial akan 
diinternalisasi sebagai corak yang patut dan dipertahankan. Dalam 
perspektif Behaviorism dan Cognitivism sama-sama mengakui 
urgensi faktor lingkungan dan sama-sama mengadopsi dari ling-
kungan, hanya dalam Cognitivism anak menjadi subjek aktif 
mengadopsi dari lingkungan sesuai dengan kapasitas kognisinya, 
kalau dalam Behaviorism anak menjadi objek pasif yang dibentuk 
oleh lingkungan dalam corak komunikasinya. Apabila yang dipelajari 
dari lingkungan corak komunikasi yang timpang, dengan kapasitas 
kognisinya, dia mampu mengkritik, mempertanyakan, bahkan 
mampu mengembangkan corak komunikasi yang berbeda dengan 
lingkungannya, meskipun akan menghadapi banyak hambatan 
sosial. Dalam perspektif ini, pemahaman kesetaraan antar gender 
urgen diberikan, agar anak sejak kecil memiliki sensitivitas gender, 
tidak ada bias, diskriminasi, misoginis dan stereotip, baik dalam 
pandangan, tindakan, maupun komunikasi antar gender. 

Perspektif keenam, Traitsism. Menurut perspektif Traits, 
umumnya laki-laki memiliki kepribadian lebih agresif dari perem-
puan, sementara perempuan yang agresif terbatas hanya untuk 
melindungi anak-anaknya. Laki-laki memiliki sifat kasar, agresif, 
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asertif, dominan, berkuasa, lebih berminat di bidang politik, eko-
nomi, teknologi, dan sains. Perempuan lebih lembut, detail, emo-
sional, mudah menangis, memiliki rasa takut sukses (fear of 
success), dan berminat di bidang bahasa, sosial, dan estetis. 

Menurut McClelland, umumnya perempuan memiliki konsep 
diri (self concept), motivasi berprestasi (need for achievement/n-
ach), dan harga diri (self esteem) yang rendah dan ambigu terhadap 
kesuksesan, sementara laki-laki memiliki konsep diri, motivasi 
berprestasi, dan harga diri yang tinggi, memiliki target lebih tinggi, 
sehingga tingkat stres dan depresi lebih tinggi, dan umurnya lebih 
pendek.

Menurut perspektif ini, kepribadian maskulinitas dan feminitas 
ini sering kali dianggap sebagai kepribadian yang bersifat internal 
dan menetap. Maskulinitas dan feminitas awalnya dianggap sebagai 
dua kutub yang berlawanan dari sebuah traits tunggal, namun 
kemudian menimbulkan berbagai persoalan, sehingga sekarang 
untuk meng ukur traits kepribadian perempuan dan laki-laki 
itu dengan instru men traits yang terpisah, seperti menggunakan 
Bem Sex Role Inventory yang mengklasifikasi individu sebagai: 
(1) Feminine: yang memiliki lebih banyak karakteristik feminin, 
(2) Masculine: yang lebih banyak karakteristik maskulin, (3) 
Andorgyny: yang tinggi untuk trait maskulin dan feminin (4) Non-
differentiation: yang rendah traits maskulin dan feminin. Menurut 
Bem, kepribadian androgynelah yang paling berfungsi di beberapa 
situasi, karena tipe ini mampu mengasuh, bersikap asertif, meng-
ekspresikan emosi secara tepat, dapat bersikap rasional, dan 
mandiri. Respons individu tergantung kepada lingkungan yang 
membentuknya untuk mengembangkan traits agresivitas, emo-
sionalitas, dan motivasi berprestasi, dan lain-lain.

Dampak dari perspektif Traits, corak komunikasi seseorang 
sudah terpola, apakah feminine, masculine, androgyne, atau non-
differensiasi. Dalam realitas sosial, corak komunikasi androgene 
yang lebih efektif dalam beberapa konteks sosial yang berbeda. Pada 
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saat tertentu diperlukan corak komunikasi yang tegas, dan pada 
saat lain corak komunikasi yang lemah lembut justru yang relevan. 
Dalam keadaan genting, emergent, dan sangat urgen, komunikasi 
maskulin yang asertif, instruksi, dan langsung (to the point), perlu 
dilakukan agar dapat bertindak segera, namun dalam situasi tenang, 
banyak alternatif, pertimbangan banyak hal, komunikasi feminin 
yang berciri tidak langsung, detail, dan hati-hati perlu dilakukan 
dengan cara musyawarah, diskusi, pemetaan berbagai alternatif, 
dan identifikasi berbagai solusi beserta risiko masingmasing. 
Orang dengan kepribadian androgyne, mudah menyesuaikan diri 
dalam menggunakan corak komunikasi mana yang sesuai dengan 
konteks. Orangtua dengan pola asuh Authoritative memungkinkan 
anak dapat mengembangkan corak komunikasi androgyne, karena 
pola asuh ini memiliki karakteristik androgyne, seperti: tegas 
tetapi hangat, menerapkan norma yang jelas untuk mengatur 
anak-anaknya tetapi membangun harapan-harapan yang sesuai 
dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan anak-anak, 
menekankan kemandirian dan pengendalian diri seimbang dengan 
tanggung jawabnya terhadap perilaku anak, menanamkan norma 
rasional dan kontekstual, berorientasi pada masalah, selalu terlibat 
dalam perbincangan dengan suasana terbuka dan demokratis di 
segala hal, termasuk masalah kedisiplinanan, mendukung be -
berapa tindakan tertentu tetapi mengontrol untuk tindakan lain-
nya, banyak merespons dan tidak menuntut yang berlebihan, 
ber  ko munikasi terbuka dan bertukar pikiran, dan memutuskan 
perkara secara demokratis. 

Terkait dengan pola asuh orangtua, Baumrind (1978) meng-
ajukan empat pola asuh orangtua berdasarkan kriteria tinggi 
rendah nya aspek parental responsiveness dan parental deman-
dingness, yaitu: Authoritative, Authoritarian, Indulgent, Indifferent. 
Pola asuh Authoritative adalah pola asuh yang paling baik, di 
mana aspek demandingness dan responsivenessnya tinggi. Pola 
asuh Authoritarian adalah demandingnessnya tinggi dan respon-
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sivenessnya rendah. Pola asuh Indulgent adalah deman dingnessnya 
rendah dan responsivenessnya tinggi. Pola asuh Indifferent adalah 
demandingnessnya dan responsivenessnya rendah. Responsiveness 
adalah dilihat dari sejauhmana orangtua me   respon kebutuhan anak 
dan sikap menerima dan mendukung. Demandingness dilihat dari 
sejauhmana orangtua mengharapkan dan menuntut kedewasaan 
dan tingkah laku yang dapat dipertang   gungjawabkan, seperti dike-
mukakan oleh Maccoby & Matlin (1993): “Responsiveness refers 
to degree to which the parent responds to the child’s needs in an 
accepting, supportive manner. Demandingness refers to the extent to 
which the parent expects and demands mature, reponsible behavior 
from the child”. 

Adapun indikator dari empat pola asuh tersebut dijelaskan 
oleh Maccoby & Matiln (1993: 142-143) sebagai berikut:

Authoritavive parents are warm but firm. They set standard 
for the child’s conduct but form expectations that are consistent 
with the child’s developing needs and capabilities. They place 
a high value on the development of autonomy and self direction 
but assume the ulimate responsibility for their child’s behavior. 
Authoritative parents with their child in rational, issue oriented 
manner, frequently engaging in discussion and explanation with 
their children over matters of dicipline.

Authoritarian parent place a high value on obedience and 
conformity. They tend to favor more punitive, absolute, and forceful 
diciplininary measures. Verbal give and take is not common 
in authoritarian households, because the underlying belief of 
authoritarian parents is that the child should accept without 
question the rules and standards established by parent. They 
tend not to encourage endependent behavior and instead, place a 
good deal of importance and restricting the child’s autonomy.

Indulgent parents behave in an accepting, benign, and 
somewhat more passive way in matters of discipline. They place 
relatively few demands on the child’s behavior, giving the child 
a high degree of freedom to act as he or she wishes. Indulgent 
parents are more likely to believe that control is an infringement 



183PSIKOLOGI KOMUNIKASI ANTAR GENDER

on the child’s freedom that may interfere with the child’s healthy 
development.

Indifferent parents try to do whatever is necessary to 
minimize the time energy that they must devote to interacting with 
theit child. In extreme cases, indifferent parent may be neglectful. 
They know little about their chlid’s activities and whereabouts, 
show little interst in their child’s experiences at school or with 
friends, rarely converse with their child and rarely consider their 
child’s opinion when making decisions.

Meskipun pola asuh orangtua memberi kontribusi yang tidak 
kecil terhadap corak komunikasi anak perempuan dan laki-laki, 
namun bukan satu-satunya faktor, maka perlu untuk melihat 
dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, sehingga dapat 
diketahui mengapa anak perempuan dan laki-laki memiliki corak 
komunikasi yang berbeda. Dalam perspektif Traits, sebagian besar 
Traits merupakan pembawaan dari orangtua, dan sebagian kecil 
dipelajari dari lingkungan. 

Perspektif ketujuh, Humanism. Kepribadian perempuan 
dan laki-laki yang sehat adalah mereka yang mampu meng ak-
tualisasikan dirinya di tengah masyarakat. Menurut Maslow, 
perempuan yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan 
lebih mandiri, sukses, asertif, orientasi seksualnya sehat, relasi 
sosialnya harmonis, cenderung kepribadiannya sehat. Laki-laki 
yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mau mengakui eksis-
tensi dan kompetensi perempuan, mampu bersinergi dengan 
perempuan, orientasi seksualnya sehat, relasi sosialnya harmonis, 
cenderung kepribadiannya sehat. Perempuan maupun laki-laki 
yang berkepribadian sehat dapat melakukan relasi sosial lebih 
harmonis.

Perspektif Humanism paling adil dalam memandang kepriba-
dian perempuan dan laki-laki itu, sesuai dengan pencapaian usaha 
dalam mengaktualisasi diri masing-masing dalam kehidupannya. 
Perbedaan kepribadian perempuan dan laki-laki akan semakin 
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tipis seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang 
memberikan berbagai hak dan kesempatan yang lebih setara 
kepada perempuan. 

Dampak dari perspektif Humanism, seiring dengan kemajuan 
pendidikan yang dicapai dan kemudahan akses pendidikan dan 
pengembangan kompetensi perempuan, dan peningkatan kesadaran 
gender kaum laki-laki, maka perbedaan corak komunikasi yang bias 
gender makin kecil. Orang makin menyadari bahwa derajat, harkat, 
dan martabat seseorang bukan terletak pada jenis kelamin, tetapi 
pada pencapaian prestasi, kompetensi, dan kapabilitasnya. Orang 
makin menghargai, menghormati, menyegani, dan mematuhi pada 
seseorang karena prestasinya, bukan karena jenis kelaminnya. 
Perspektif ini merupakan angin baru dalam mengembangkan 
paradigma kritis yang digunakan dalam Psikologi Komunikasi 
Gender . 

Perspektif kedelapan, Interactionism. Menurut perspektif 
ini, kepribadian perempuan dan laki-laki dibentuk karena terjadi 
interaksi antara diri dan lingkunganya. Manusia saling berinteraksi 
sesuai dengan kultur dan zamannya. Oleh karena itu, kepribadian 
perempuan dan laki-laki akan berkembang dan dinamis sesuai 
dengan pendidikan, pengalaman, usia kronologis, usia mental, 
situasi dan kondisi, jabatan, profesi, dan seting, dari orang-orang 
yang terlibat dalam interaksi tersebut. Setiap individu berusaha 
menyesuaikan diri dengan berbagai pembatasan peran gender. 
Setiap individu memiliki intrapersonal dan interpersonal yang 
harus dikembangkan secara seimbang melalui interaksi dengan 
lingkungannya. Peran gender membatasi kategori perilaku seiring 
dengan respons individu terhadap ekspektasi diri dan orang lain 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Kepribadian perempuan disosialisasikan untuk menolong, 
mengasuh, dan merawat. Studi berbagai budaya menemukan 
bahwa insting maternal banyak diragukan terjadi pada laki-laki, 
dan tidak dapat diubah sampai sekarang (Spencer & Heimrich, 
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1978). Meskipun demikian, bukti empiris di berbagai budaya di 
dunia harus terus-menerus dikembangkan. 

Perspektif ini memandang, perempuan memiliki karakteristik 
kepribadian yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan lebih 
mampu memahami perilaku nonverbal orang lain secara tepat, 
seperti: roman muka, sorot mata, gerak bibir, gerakan tangan dan 
tubuh. Perempuan lebih mampu mengekspresikan pesan nonverbal 
secara tepat, seperti: tatapan, senyuman suka atau kecut, kerutan 
dahi, anggukan atau geleng kepala, terbungkuk atau tengadah. 
Perempuan lebih mampu mengartikan pesan nonverbal secara 
tepat berdasarkan tatapan dan sikap yang ditangkapnya. Adanya 
perbedaan kepribadian perempuan dan laki-laki seperti ini perlu 
didukung oleh studi empiris yang kuat. Banyak faktor yang 
memengaruhi perbedaan itu, antara lain: pengaruh lingkungan 
sosial yang kuat, pengalaman individu yang bervariasi, tuntutan 
situasi, belajar sosial, usia kronologis dan mental individu, corak 
kultur yang berlaku, taraf religiousitas individu, taraf pendidikan.

Dampak dari pespektif Interactionism, corak komunikasi 
perempuan dan laki-laki terus berkembang dan dinamis sesuai 
dengan interaksi antar individu yang berkembang secara cepat, 
sehingga sekat dan perbedaan karakter dari kedua jenis kelamin 
itu hampir hilang. Di abad milenial ini, di mana akses media 
komunikasi digital makin terus-menerus berkembang dengan cepat 
menggantikan komunikasi konvensional, yang perlu dilakukan 
riset adalah pada komunikasi digital daripada komunikasi verbal 
konvensional. Komunikasi lisan dalam bentuk face to face telah 
digantikan dan banyak dibantu oleh media, seperti video-call, 
teleconference, dan lain-lain. Komunikasi tulis digantikan dan 
banyak dibantu oleh media seperti facebook, line, dan whathsapp. 

Psikologi Komunikator

Dalam suatu komunikasi yang berlangsung, faktor psikologis 
komunikator dan komunikate sangat menentukan efektivitasnya. 
Ketika berkomunikasi, komunikate tidak hanya memperhatikan apa 
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yang disampaikan oleh komunikator, tetapi siapa komunikatornya 
atau yang menyampaikannya (He does not communicate what he 
says, he communicates what he is). Bahkan, dalam pandangan 
komunikate, siapa yang menyampaikan lebih penting daripada apa 
yang disampaikannya. Artinya, karakter komunikator lebih penting 
daripada bahasa atau pesan komunikator. Terkait dengan karakter 
komunikator, Aristoteles (dalam Rakhmat, 2012: 252) menyebut 
karakter komunikator ini dengan istilah “ethos”, yaitu pikiran, 
moral, dan maksud yang baik (good sense, moral character, good 
will) dari komunikator. Ethos mencakup tiga dimensi: kredibilitas 
(credibility), atraksi (attractiveness), dan kekuasaan (power). 

Dimensi pertama, kredibilitas. Kredibiltas mencakup dua 
komponen penting, yaitu persepsi komunikate terhadap komuni-
kator, sifat-sifat komunikator yang melekat (inherent) pada dirinya. 
Kredibilitas sebagai persepsi dapat berubah tergantung kepada 
pelaku (komunikate), topik yang dikomunikasikan, dan situasi 
komunikasi itu terjadi. Misalnya, seorang Profesor Kimia yang 
sedang mempresentasikan hasil temuan risetnya di hadapan para 
kandidat doktor Kimia, atau seorang seniman lukis yang sedang 
memperagakan hasil lukisannya sambil mengajarkan seni lukis 
kepada peserta didiknya. Kedua komunikator tersebut adalah 
kredibel dipersepsi oleh komunikate. Apabila kedua orang tersebut 
bertukar peran dalam komunikasi, maka persepsi komunikate akan 
berubah, dan akan memersepsi komunikator tidak kredibel. Persepsi 
juga akan berubah bila pelaku (komunikate)nya berubah, misalnya 
Profesor Kimia di hadapan para seniman, dan seniman di hadapan 
para petani. Di samping persepsi komunikate, kredibilitas muncul 
karena sifat-sifat yang inherent pada komunikator itu, seperti dalam 
contoh tersebut seorang Professor Kimia mempresentasikan hasil 
riset Kimia, dan seorang seniman memperagakan hasil lukisannya. 

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa kredibilitas yang 
paling penting adalah keahlian (expertise) dan kepercayaan (truthwor-
thiness). Presentasi temuan riset Profesor Kimia dan pengajaran 
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melukis dari seniman lukis dikagumi dan diikuti oleh mahasiswa 
atau peserta didiknya (komunikate), karena komunikator dianggap 
memiliki keahlian di bidangnya, dan kemudian mendatangkan 
kepercayaan komunikate. Keahlian adalah kesan yang dibentuk 
komunikate tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya 
dengan topik yang dikomunikasikan. Sementara itu, kepercayaan 
adalah kesan komunikate tentang karakteristik komunikator. Di 
samping kredibilitas, Koehler, Annatol, dan Appelbaum (dalam 
Rakhmat, 2012: 257) menambahkan aspek lain, yaitu: “dinamisme, 
sosiabilitas, koorientasi, dan karisma”. Komunikator yang penuh 
semangat, ceria, aktif, menggunakan bahasa yang tegas, berani, 
lantang, lancar secara alami, dipandang memiliki karakter dinamis, 
sebaliknya komunikator yang tidak bersemangat, pasif, ragu, dan 
berbicara tidak lancar, dianggap komunikator yang tidak dinamis. 
Komunikator yang bahasanya mudah dicerna, periang, ramah, 
diselingi dengan candaan dan senyuman, rileks, dan terjadi kontak 
mata yang seimbang sesuai konteks, dianggap memiliki karakter 
sosiabilitas. Komunikator yang disenangi oleh komunikate karena 
ada kesamaan nilai-nilai, dianggap memiliki karakter koorien-
tasi. Komunikator yang menunjukkan suatu sifat yang luar biasa, 
memukau, simpatik, berwibawa, berpengalaman, terdidik, kom-
peten, penuh percaya diri, tegas tetapi tidak menakutkan, akan 
disegani, dihormati, dan dianggap memiliki karakter karismatik. 

Dimensi kedua, atraksi. Atraksi adalah bagaimana tampilan 
dan gaya ekspresi komunikator dalam berkomunikasi. Hal ini telah 
disinggung di atas tentang faktor situasional yang memengaruhi 
komunikasi antar gender, mencakup empat komponen penting, 
yaitu: daya tarik fisik, kesamaan, ganjaran, dan kemampuan. 

Daya tarik fisik dari seorang komunikator sangat menentukan 
kesuksesan dalam komunikasi, bahkan terkadang melebihi di-
banding pesan komunikasinya itu sendiri. Seorang komunikator 
yang menarik secara fisik, seperti: ganteng atau cantik, penam
pilannya rapi, langkah kakinya berwibawa, senyum di bibirnya 
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terkulum menyenangkan, cara berdirinya meyakinkan, sapaannya 
membuat akrab, akan membius lawan bicaranya, meskipun pesan 
yang disampaikannya sangat sederhana, sepele, atau tidak sub-
stansial. Apalagi jika orang-orang yang telah memiliki daya tarik 
fisik ini, memiliki keunggulan lain dalam isi dan gaya komu
nikasinya. Komunikator yang memiliki daya tarik fisik, bukan 
sekadar seorang yang cantik atau ganteng, karena orang yang 
biasa-biasa saja mampu menarik dipandang oleh orang lain jika 
dapat membawakan diri dengan panampilan yang mengesankan. 
Dengan demikian, daya tarik fisik itu relatif. 

Dalam kriteria idealnya, orang menarik adalah orang yang 
cantik atau ganteng yang mampu memancarkan inner beauty 
berupa kepribadian yang berakhlak mulia dari dirinya. Atraksi 
fisik komunikator yang menarik menimbulkan daya persuasif. 
Menyadari bahwa daya tarik fisik memberi kontribusi besar 
terhadap keberhasilan dalam komunikasi interpersonal, termasuk 
komunikasi antar gender, maka dalam beberapa pelayanan barang 
dan jasa, banyak menggunakan orang-orang yang memiliki kriteria 
tersebut, misalnya: recepsionist, public relation, front office di bank, 
marketing, sales, orator, provokator, dan lain-lain. 

Kesamaan beberapa karakter yang dimiliki oleh komunikator 
dengan komunikate dapat memengaruhi keberhasilan dalam 
komunikasi, seperti: kesamaan suku, ras, bahasa, gender, agama, 
asal daerah, hobby, orientasi, style, dan lain-lain. Rogers telah 
melakukan riset tentang faktor kesamaan (hemophily) dan perbedaan 
(heterophily) dalam komunikasi, menunjukkan: “Komunikasi akan 
lebih efektif pada kondisi hemophily daripada kondisi heterophily” 
(dalam Rakhmat, 2012: 259). Oleh karena itu, komunikator akan 
memulai berkomunikasi dengan mem perkenalkan diri memiliki 
kesamaan dengan komunikate. Seorang marketing akan menyapa 
kepada yang berjilbab dengan ungkapan identitas Islam, seperti: 
assalamu alaikum, bersalaman, insya Allah, alhamdulillah, 
bertujuan agar komunikate merasa memiliki kesamaan dengan 
komunikator dalam segi agama. Seorang salesman akan menyapa 
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dengan bahasa yang digunakan komunikate berdasarkan penga-
matan sepintas dari gaya bahasa (logat) atau bahasa yang terdengar 
sebelumnya dari komunikate, seperti: mangga Bapak, wilujeng 
sumping, kumaha damang, dan seterusnya. Seorang penyuluh 
kesehatan misalnya memulai pidato dengan mengatakan bahwa 
dirinya sama seperti harapan ibu-ibu di sini, bahwa dirinya ingin 
lingkungan ini bersih, sanitasi terpelihara, sehingga terhindar dari 
wabah penyakit, karena ada anak cucu kita yang sakit. 

Memulai komunikasi dengan memperkenalkan diri komuni-
kator memiliki unsur kesamaan secara psikologis akan menimbul-
kan hubungan emosional yang lebih akrab, lebih percaya, lebih 
nyaman, dan aman dari komunikate. Strategi komunikasi dengan 
unsur kesamaan ini disebut oleh Burke dengan istilah “strategy of 
identification, atau oleh Simons dengan istilah establishing common 
grounds atau dispositional similarity” (Rakhmat, 2012: 259). 

Mengapa komunikator yang memiliki unsur kesamaan dengan 
komunikate lebih afektif dalam berkomunikasi antar mereka? 
Simons (dalam Rakhmat, 2012: 260) mengajukan beberapa alasan: 
(1) Unsur kesamaan mempermudah proses penyandian (decoding). 
(2) Unsur kesamaaan membantu membangun premis yang sama, 
dan premis yang sama mempermudah proses deduktif. (3) Unsur 
kesamaan menimbulkan komunikate tertarik pada komunikator, 
(4) Unsur kesamaan menumbuhkan rasa hormat dan percaya pada 
komunikator. Contoh: Ketika marketing mengatakan kepada ibu 
yang berjibab, “alhamdulillah semua customer kami tidak ada yang 
complain atas produk kami”. Ibu tersebut percaya dengan ungkapan 
kata “alhamdulillah”, dan marketing tidak perlu menjelaskan secara 
rinci kondisinya, karena istilah “alhamdulillah” telah dimaklumi 
oleh si ibu yang beragama Islam. Ungkapan tersebut akan kontra 
produktif, jika disampaikan kepada orang non muslim, kalau 
komunikator tidak memiliki dasar pengetahuan untuk menentukan 
identitas kesamaan dari komunikate. 

Dimensi ketiga, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan 
menimbulkan ketundukan (Rakhmat, 2012: 261). Sumber kekuasa-
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an dapat timbul dari keuunggulan yang dimiliki, yaitu: tingkat 
pendidikan lebih tinggi, pengalaman lebih banyak, umur lebih 
senior, status sosial lebih tinggi, dan beberapa stereotip umumnya, 
seperti laki-laki lebih superior dari perempuan, guru lebih unggul 
daripada muridnya, dosen lebih unggul daripada mahasiswanya, 
orangtua lebih unggul daripada anaknya, majikan lebih unggul 
daripada pembantunya. Berdasarkan beberapa sumber kekuasaan 
yang dimiliki, Raven (dalam Rakhmat, 2012: 262) mengidentifikasi 
beberapa jenis kekuasaan:
1. Kekuasaan Koersif (coersive power): menunjukkan kemampuan 

komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberikan 
hukuman pada komunikate secara personal. Misalnya: maha-
siswa dinyatakan tidak lulus oleh dosen, pegawai tidak dapat 
naik pangkat, siswa memperoleh piagam penghargaan karena 
prestasinya.

2. Kekuasaan Keahlian (expert power): berasal dari pengetahuan, 
pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki 
oleh komunikator. Misalnya: dosen memiliki kekuasaan ber-
dasarkan keahlian pengetahuan yang dimiliki, sehingga dapat 
menyuruh mahasiswa mengerjakan tugas tertentu.

3. Kekuasaan Informasi (informational power): berasal dari isi 
komunikasi tertentu atau pengetahuan dimiliki komunikator. 
Misalnya: seorang dokter dapat meresepkan obat tertentu, 
atau merekomendasikan makanan tertentu kepada pasiennya. 

4. Kekuasaan Rujukan (referent power): komunikate menjadikan 
komunikator sebagai kerangka rujukan atau role model jika 
dapat menimbulkan atau kepercayaan kepada komunikator. 
Misalnya: Kyai menjadi rujukan dan role model karena 
keshalehan, kemuliaan akhlak, dan keluasan ilmu agamanya 
oleh para santri, sehingga apa pun yang disampaikan oleh 
Kyai akan diikuti dan ditaati.

5. Kekuasaan legal (legitimate power): berasal dari seperangkat 
aturan atau norma yang menimbulkan komunikator memiliki 
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wewenang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya: Rektor 
di Universitas, Direktur di intansi atau perusahaan.
Dalam komunikasi antar gender, umumnya laki-laki memer-

sepsi diri dan dipersepsi oleh masyarakat memiliki kekuasaan 
terhadap perempuan, apalagi sering dikuatkan oleh dalil-dalil 
yang dinukil dari teks-teks agama secara parsial, elektif, dan tidak 
kontekstual, sehingga sering merasa legitimate berkuasa dan men-
dominasi dalam komunikasi, melalui simbol bahasa verbal dan 
nonverbal.

Beberapa hasil riset dari para ahli terkait dengan kekuasaan 
komunikator sebagaimana ditulis secara ringkas oleh Rakhmat 
(2012: 262-263) sebagai berikut:
1. Komunikate akan lebih baik diyakinkan untuk melakukan 

perilaku yang tidak disukai dengan dijanjikan ganjaran dari-
pada diancam dengan hukuman (Heilman & Garner, 1975).

2. Efektivitas ancaman dapat ditingkatkan bila komunikator mem-
berikan alternatif perilaku ketundukan, sehingga komuni kate 
masih dapat melakukan pilihan walaupun terbatas (Heilman & 
Garner, 1975).

3. Kekuasaan informasi sering kali digunakan bila komunikator 
memandang prestasi komunikate yang kurang baik disebabkan 
oleh kurangnya motivasi (Kipnis, 1974).

4. Bila atasan melihat bahwa prestasi jelek bawahannya disebab-
kan kekurang-mampuannya, maka ia akan mengguna kan 
kekuasaan keahlian (Kipnis, 1974).

5. Kekuasaan koersif umumnya digunakan bila komunikator 
menganggap komunikate tidak melakukan anjuran dengan 
baik karena ia bersikap negatif atau mempunyai kecenderungan 
melawan (Goodstadt & Hjelle, 1974).

6. Kekuasaan koersif juga sering digunakan oleh komunikator 
yang kurang percaya diri, merasa tidak berdaya (Goodstadt & 
Hjelle, 1974), atau oleh orang yang erasa tertekan, tertindas, 
dan teraniaya (Raven, 1974). 
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Berdasarkan beberapa jenis komunikasi yang telah dipaparkan 
di atas, maka apa pun jenis kekuasaan yang digunakan dalam 
komunikasi mengindikasikan bahwa corak komunikasi tersebut 
masih hierarkis (relasi atas – bawah) dan bias gender, yang rentan 
menimbulkan tindak sewenang-wenang dan kekerasan dari pihak 
atas ke bawah. Dalam mengamati corak komunikasi antar gender 
di pondok pesantren, yang termasuk relasi hierakis adalah dari 
Kyai/Ustadz kepada para santrinya, Kyai kepada Nyai, Nyai/
Ustadzah kepada para santrinya, dan santri laki-laki kepada santri 
perempuan. 

Kekerasan dalam komunikasi tidak selalu berarti kekerasan 
fisik saja, tetapi kekerasan verbal, seperti: memaksakan pendapat, 
banyak menginterupsi, berani mengintruksi, sering mengkritik, 
tidak pernah mengalah dalam berargumen, tidak mau menerima 
saran, tidak memedulikan perasaan lawan bicara, acuh tidak acuh 
atau tidak mau memperhatikan pembicaraan orang lain, meng-
gunakan bahasa yang kasar, menyampaikan candaan dengan 
nada merendahkan, meremehkan pendapat orang lain, merasa 
diri paling benar, memoprovokasi negatif kepada pembicaraan 
orang lain, berargumen menyesatkan dan menipu, menampilkan 
sikap sombong dalam berbicara, egois minta perhatian orang lain 
saat berbicara, tetapi tidak mau memberi perhatian kepada pem-
bicaraan orang lain, meninggalkan lawan bicara ketika merasa 
kalah dalam pembicaraan, mengkritik tanpa memberi solusi, meng-
kritik dengan tidak sopan, mengkritik langsung dengan penuh 
emosional, membawa perselisihan paham kepada masalah privacy/ 
personal, mengawetkan/tidak mudah cair setelah berselisih paham, 
berselisih paham sampai menimbulkan perpecahan/pertengkaran, 
sering menyampaikan ungkapan yang menimbulkan perselisihan, 
memberi julukan yang tidak patut kepada lawan bicara, mendo-
minasi pembicaraan sehingga orang lain tidak memiliki kesempatan 
bicara, dan masih banyak bentuk kesewenangan dan kekerasan 
verbal dalam komunikasi antar gender.
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D. Konsep Pondok Pesantren

Makna dan Elemen Pondok Pesantren

Istilah “pondok” dan “pesantren” sebenarnya memiliki makna 
yang sama. Pondok adalah tempat tinggal atau asrama untuk para 
santri yang dibuat secara sederhana, dahulu terbuat dari bambu-
bambu. Pesantren juga berarti tempat tinggal santri, sebagaimana 
dijelaskan Zamakhsyari Dhofier (1994:18) berikut:

Sebelum tahun 60-an pusat-pusat pendidikan pesantren 
di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah 
pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang 
disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau 
berasal dari kata Arab ‘funduq’ yang berarti hotel atau asrama. 
Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe 
dan akhiran an berarti tempat tinggal santri (pe-santri-an yang 
kemudian melebur dalam logat Jawa menjadi ‘pesantren’). 

Dalam perkembangan selanjutnya istilah “pondok” dan 
“pesantren” mengalami kekaburan makna. Tempat kajian kitab-
kitab Islam klasik yang memiliki asrama oleh masyarakat terkadang 
disebut pondok. Sebagian peneliti cenderung menggunakan peng-
gabungan kedua istilah tersebut menjadi pondok pesantren, 
karena lebih mengakomodasi karakter keduanya. Meskipun begitu, 
beberapa penulis lain menganggap lebih tepat digunakan istilah 
pesantren untuk menggantikan kata pondok pesantren. 

Terlepas dari pertentangan mengenai istilah mana yang lebih 
tepat digunakan, dalam studi ini penulis lebih memilih menggunakan 
istilah “pondok pesantren” yang berkonotasi pesantren yang 
memiliki pondok, sedangkan pesantren yang tidak memiliki pondok 
disebut pesantren saja, meskipun pemakaian istilah tersebut tidak 
selalu konsisten. 

Menurut Mujamil Qomar (2002:2) “Pondok pesantren adalah 
suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima 
pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan 
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tempat tinggalnya”. Sedangkan Arifin (1991: 240) mendefinisikan 
pondok pesantren sebagai berikut: 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama 
Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan 
sistem asrama, di mana santrinya menerima pendidikan agama 
dengan sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya 
berada di bawah kedaulatan leadership seorang atau beberapa 
orang Kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta 
independen dalam segala hal. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang tumbuh 
dan diakui oleh masyarakat sekitar, memiliki pondok atau asrama 
sebagai tempat tinggal para santri, tempat berkumpul, tempat 
belajar dan melakukan berbagai aktivitas dalam menerima pelajaran 
agama Islam di bawah asuhan Kyai yang karismatik.

Dhofier (dalam Azyumardi Azra, 1999: 42) mencoba meng-
klasifikasi pondok pesantren berdasarkan jumlah santri. Jumlah 
santrinya kurang dari 1.000 dan pengaruhnya hanya pada tingkat 
kabupaten, disebut sebagai pondok pesantren kecil. Jumlah santri 
antara 1.000-2.000 dan pengaruhnya pada beberapa kabupaten 
disebut sebagai pondok pesantren menengah. Jumlah santrinya 
lebih dari 2.000 dan pengaruhnya hanya pada tingkat kabupaten 
dan provinsi dapat digolongkan sebagai pondok pesantren besar. 

Agaknya pendapat tersebut patut dipertanyakan. Misalnya, 
manakah yang lebih penting jumlah santri atau pengaruh ter-
hadap masyarakat? Bagaimanakah pondok pesantren yang sedikit 
santrinya, tetapi pengaruhnya besar terhadap masyarakat?

Usaha untuk mendefinisikan pondok pesantren dilakukan 
juga oleh Kafrawi yang dikutip oleh Endang Soetari (1987 : 41-42) 
dengan mencoba membagi pola pondok pesantren menjadi empat 
pola sebagai berikut: 
1. Pesantren yang memiliki elemen: masjid dan rumah Kyai. 

Pondok pesantren ini masih sederhana. Kyai menggunakan 
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masjid dan rumahnya untuk tempat mengaji, santri datang 
dari daerah sekitarnya, pengajian diselenggarakan secara 
kontinu dan sistematik. 

2. Pesantren yang memiliki elemen: masjid, rumah Kyai, pondok.
3. Pesantren yang memiliki elemen: masjid, rumah Kyai, pondok, 

dan madrasah. Jadi di pesantren pola ini telah ada pengajian 
sistem klasikal.

4. Pesantren yang memiliki elemen: masjid, rumah Kyai, pondok, 
madrasah, rumah tinggal guru, laboratorium bahasa, pusat 
komputer, koperasi, warung/kantin, sarana olahraga, sarana 
pusat kegiatan (aula), lapangan, balai pengobatan, warung 
telekomunikasi, dan unit keterampilan seperti peternakan, 
kerajinan, perikanan, sawah, ladang.
Endang Soetari (1987: 22) mengklasifikasi pondok pesantren 

menjadi dua macam berdasarkan pengetahuan yang diajarkan 
kepada santri, yaitu: 
1. Pondok pesantren salafi, yaitu pesantren yang menga jarkan 

kitab-kitab Islam klasik. Sistem madrasah dite rapkan untuk 
mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti teknik 
sorogan. Pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan 
umum. 

2. Pondok pesantren khalafi, yaitu selain memberikan pengajaran 
kitab Islam klasik juga membuka sistem sekolah umum di 
lingkungan dan di bawah tanggung jawab pondok pesantren. 
Klasifikasi ini untuk membedakan pondok pesantren modern 
dan pondok pesantren tradisional.
Menurut Dhofier (dalam Azyumardi Azra, 1999: 44), harus 

ada sekurang-kurangnya lima elemen untuk dapat disebut pondok 
pesantren, yaitu: pondok, masjid, Kyai, santri, dan pengajian kitab 
(Islam klasik/kontemporer). Penegasan ini mungkin diperlukan, 
karena adakalanya orang menyebut pondok pesantren padahal di 
sana hanya ada Kyai, santri, dan pengajian kitab kuning, padahal 
yang ini agaknya hanya dapat disebut sebagai Majelis Ta’lim saja. 
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Elemen pertama, pondok. Sebuah pondok pada dasarnya 
adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para 
santri tinggal bersama di asrama dan belajar di bawah bimbingan 
seoang guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai. Asrama 
untuk para santri biasanya berada di dalam lingkungan pesantren 
di mana Kyai bertempat tinggal. Lingkungan pondok biasanya 
dikelilingi tembok-tembok untuk dapat mengawasi keluar masuk 
santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kebanyakan 
pondok pesantren dahulu, seluruh komplek merupakan milik 
Kyai, tetapi sekarang komplek pondok pesantren tidak semua milik 
Kyai, melainkan masyarakat juga turut memiliki. Hal ini karena 
sekarang Kyai memperoleh bantuan dana untuk mengembangkan 
pesantrennya dari masyarakat. Bahkan banyak pondok pesantren 
yang sudah memiliki status wakaf dari Kyai maupun masyarakat.

Pondok adalah asrama bagi santri yang merupakan ciri khas 
tradisi pondok pesantren, yang membedakan dengan sistem 
pendidikan tradisional di masjid-masjid dan surau-surau yang 
kebanyakan tersebar di masyarakat. Keberadaan pondok dalam 
tradisi pesantren sangat penting karena beberapa alasan: (1) 
Kemasyhuran seorang Kyai dan kedalaman ilmu pengetahuannya 
tentang Islam menarik santri-santri dari jauh untuk dapat 
mempelajari ilmu dari Kyai tersebut. (2) Umumnya pesantren itu 
berada di desa-desa, dan tidak tersedia perumahan yang cukup 
untuk menampung para santri. (3) Ada kebutuhan timbal balik 
antara Kyai dan santri, di mana para Kyai dianggap sebagai 
bapaknya oleh para santri, sementara Kyai menganggap para santri 
sebagai titipan Tuhan yang harus dilindungi. Kebutuhan timbal 
balik ini menyebabkan mereka harus senantiasa berdekatan secara 
terus-menerus. Sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab Kyai 
untuk menyediakan tempat tinggal para santrinya. 

Elemen kedua, masjid. Masjid merupakan tempat yang 
harus ada dalam setiap pesantren, karena masjid merupakan 
tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama 
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untuk mengajarkan praktik shalat lima waktu, khutbah dan 
shalat jum’at, juga sebagai tempat pengajaran kitab-kitab klasik. 
Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pondok 
pesantren merupakan manifestasi universalisme dalam sistem 
pendidikan tradisional. Dimanapun umat Islam berada, mereka 
selalu menggunakan masjid sebagai pusat pendidikan, pertemuan, 
aktivitas administrasi, dan kultural. Hal ini telah berlangsung 
selama 13 abad (Dhofier, 1994:49).

Seorang Kyai yang ingin mengembangkan pondok pesantren 
biasanya, yang pertama sekali mendirikan masjid di dekat rumah-
nya. Para Kyai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan 
menganggap masjid sebagai tempat yang tepat untuk mengajarkan 
disiplin dan ilmu kepada para santrinya. 

Elemen ketiga, santri. Unsur yang paling penting dalam 
sebuah lembaga pondok pesantren adalah santri. Seorang Kyai tidak 
akan memperoleh gelar Kyai, jika tidak memiliki santri yang tinggal 
dalam pondok pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab 
Islam klasik. Meski begitu, santri dalam tradisi pondok pesantren 
memiliki dua kategori: (1) Santri mukim yaitu santri yang datang 
dari berbagai tempat yang jauh dan mereka tinggal untuk beberapa 
waktu yang lama di lingkungan pesantren. (2) santri kalong yaitu 
santri yang berasal dari daerah sekitar pondok pesantren, tetapi 
tidak menetap di pondok. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren 
mereka pulang-pergi dari rumahnya sendiri. Perbedaan pondok 
pesantren besar dengan pondok pesantren kecil biasanya dilihat 
dari jumlah santri yang mukim. Makin besar sebuah pondok 
pesantren, akan makin banyak jumlah santri yang mukim. Dengan 
kata lain, pesantren kecil memiliki santri kalong lebih banyak 
daripada santri mukim.

Elemen keempat, pengajian kitab. Pengajian kitab-kitab 
klasik merupakan ciri dari sebuah lembaga pesantren. Pengajaran 
kitab-kitab klasik di pondok pesantren dimaksudkan untuk mem -
persiapkan calon-calon Kyai. Biasanya mereka mmpelajari kitab-
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kitab klasik dalam waktu yang lama mulai dari bentuk sorogan 
hingga bandongan. Namun, dalam perkembangan sekarang, model 
pesantren sangat beragam. Ada pondok pesantren yang meng a -
jarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning), ada pula pondok pesan-
tren yang hanya mengajarkan al-Qur’an, bahasa Arab, dan ilmu-
ilmu agama lain dengan rujukan dari kitab-kitab kontemporer 
(kitab putih).

Tradisi pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) di pondok 
pesantren, berkaitan dengan alasan pokok didirikan pondok pesan-
tren. Menurut Martin Van Bruinessen (2012:85) “alasan pokok di-
dirikan pondok pesantren adalah untuk mentrasmisikan Islam 
tradi sional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik 
yang ditulis beberapa abad yang lalu”. Kitab-kitab klasik ini di 
Indonesia dikenal dengan sebutan kitab kuning. Jumlah kitab 
klasik yang diterima di pondok pesantren yang dianggap ortodoks 
(mu’tabaroh) sangat terbatas. Kitab ini dianggap sesuatu yang 
sudah bulat, dan tidak dapat diubah, hanya dapat diperjelas dan 
dirumuskan kembali. 

Elemen kelima, Kyai. Peran Kyai sangat sentral dan menen-
tukan di pondok pesantren. Sikap hormat, takdzim, dan kepatuhan 
mutlak kepada Kyai adalah salah satu nilai yang pertama di-
tanamkan kepada santri. Kyai merupakan unsur esensil dari suatu 
pondok pesantren. Kyai umumnya menjadi pendiri atau pemilik 
pondok pesantren. Oleh karena itu, pertumbuhan suatu pondok 
pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi.

Menurut Dhofier (1994:55): “Kebanyakan Kyai di Jawa berang
gapan bahwa suatu pondok pesantren dapat diibaratkan sebagai 
suatu kerajaan kecil, di mana Kyai merupakan sumber mutlak dari 
kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan 
pondok pesantren. Tidak seorang pun santri atau orang lain yang 
dapat melawan kekuasaan Kyai, kecuali Kyai lain (dari luar) yang 
lebih besar pengaruhnya”.

Kyai merupakan tokoh-tokoh sentral di pondok pesantren. 
Di samping sebagai pimpinan, mereka adalah guru, teladan, dan 
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sumber nasihat bagi para santri. Mereka mempunyai peran yang 
substansial dalam mensosialisasikan ajaran agama di pondok 
pesantren. Menurut Marhumah (2011:7): “Hubungan antara Kyai, 
Nyai, dengan santri diikat oleh emosi keagamaan sedemikian rupa 
sehingga setiap pandangan dan pendapat Kyai dan Nyai adalah 
pegangan bagi para santrinya”.

Peran Pondok Pesantren

Pondok Pesantren sebagai komunitas dan lembaga pendidikan 
yang besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok 
tanah air, telah banyak berperan dan memberikan saham dalam 
pembentukan manusia Indonesia yang religius. Lembaga ini telah 
melahirkan banyak pemimpin bangsa di masa lalu, sekarang, 
dan mungkin masa depan. Tidak dapat disangkal, para lulusan 
pondok banyak terserap dan memberi kontribusi besar dalam 
pembangunan bangsa.

Peran pondok pesantren di masa lalu paling menonjol dalam 
hal menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan untuk 
mengusir penjajah. Muhammad Mansur Suryanegara, seorang pakar 
sejarah Universitas Padjadjaran Bandung pernah menyatakan, 
sulit mencari gerakan melawan penjajah di Indonesia ini yang 
bukan digerakkan dan dipimpin oleh orang pondok pesantren. Hal 
tersebut mudah dipahami karena orang pondok pesantren adalah 
orang Islam yang imannya dapat diandalkan di mana mereka tidak 
dapat menerima adanya supremasi seseorang, golongan, atau 
bangsa atas orang, golongan atau bangsa lain. Penjajahan, dalam 
bentuk apa pun tidak dapat diterima dalam ajaran Islam.

Peran pondok pesantren di masa sekarang juga sangat jelas. 
Contoh yang paling nyata ialah sulitnya pemerintah memasya-
rakatkan program tanpa melalui pimpinan pondok pesantren. 
Contoh lain, banyak pemimpin politik “mendekati” pondok 
pesantren, terutama menjelang pemilihan umum. Strategi politik 
seperti ini menurut mereka tepat, sebab apabila mereka tidak 
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mendekati para pemimpin pondok pesantren, visi politik mereka 
kurang mendapat kepercayaan masyarakat. 

Pondok pesantren tampaknya mengalami “kebangkitan” atau 
setidaknya menemukan “popularitas baru”, terutama di wilayah-
wilayah urban, sebagai wujud kerinduan orangtua Muslim untuk 
mendapat pendidikan Islami yang baik, tetapi sekaligus kom-
petitif bagi anak-anak mereka. Atau sebaliknya, boleh jadi meng-
indikasikan kepasrahan orangtua muslim -- terutama di wilayah 
urban (perkotaan) -- yang merasa “tidak mampu” lagi men-
didik sendiri anak-anak mereka secara islami, atau “tidak yakin” 
bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan agama 
yang memadai dari sekolah-sekolah umum, dan karena itu 
menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren (Azyumardi 
Azra, 1999: 23). Hal tersebut dapat dipahami, karena proses 
pendidikan selama 24 jam penuh berada di pondok pesantren 
dipandang oleh orangtua mampu “menangkal” anak-anak mereka 
dari dislokasi sosial dewasa ini sebagai dampak negatif globalisasi. 

Banyak peran dan kontribusi yang telah dilakukan oleh pondok 
pesantren, antara lain: mempertahankan nilai-nilai ortodoksi 
agama, mengontrol perubahan nilai di masyarakat, menye  leng-
garakan pendidikan (formal) untuk masyarakat, mengem bangkan 
fitrah manusia, mendidik wirausaha, menegaskan identitas dan 
atribut keagamaan, membudayakan tata cara hidup religius, 
menye  lenggarakan dakwah dengan amar ma’ruf dan nahy munkar, 
mengayomi masyarakat, ikut membantu mengatasi masalah sosial 
di masyarakat, seperti: penanggulangan narkotika, ketahanan 
keluarga, pengembangkan bakat, dan lain-lain.

Peran pertama, mempertahankan nilai-nilai ortodoksi 
agama. Nilai-nilai agama masih sangat kuat dipertahankan di 
pondok pesantren melalui otoritas Kyai sebagai sentral figur 
manusia yang saleh, sekaligus sumber ajaran yang menafsirkan 
teks-teks agama, dan mentransformasikan kepada masyarakat 
pondok pesantren. 
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Menurut Horikoshi (1987 : 169), “kekuatan Kyai atau ulama itu 
berakar pada kredibilitas moral dan kemampuan mempertahankan 
pranata sosial yang diinginkan”. Kredibilitas moral didukung oleh 
kealiman (memiliki pengetahuan agama yang luas dan dalam, serta 
kemampuan membaca kitab kuning), kesalehan perilaku (termasuk 
ketaatan melakukan ibadah ritual), pelayanan kepada masyarakat 
muslim (dalam arti yang luas). Horikoshi menyatakan bahwa tidak 
semua fungsionaris Islam adalah ulama dan tidak semua ulama 
mempunyai kedudukan, wibawa, dan pengaruh yang sama. Gelar 
ulama (dan juga Kyai) diberikan oleh masyarakat muslim karena 
kealiman mereka dan karena pelayanan yang mereka berikan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu, apabila seorang Kyai berperan hanya 
sebagai guru mengaji (ustadz) dalam lingkup yang terbatas, maka 
status sosial dan pengaruhnya pun menurun di mata masyarakat.

Kekuatan Kyai (dan ulama) juga karena kemampuannya men-
jaga pranata sosial. Misalnya: tradisi mencium tangan Kyai, tradisi 
mohon karomah dan berkah kepada Kyai, dan sebagainya. Pranata 
di sini diartikan peraturan-peraturan, tradisi yang hidup dalam 
masyarakat. Maka, kekuatan Kyai dalam masyarakat berkaitan 
erat dengan kemampuan menjaga pranata pondok pesantren. 
Tampaknya ada sebagian orang berkeinginan mengubah pranata 
tersebut, misalnya dengan mempertahankan tradisi cium tangan 
tanpa bermaksud minta berkah kepada Kyai karena pranata-
pranata itu masih mengandung perdebatan (debatable).

Nilai-nilai ortodoksi agama dalam etika berkomunikasi antar 
gender, seperti komunikasi Kyai dengan Nyai, Kyai/Nyai dengan para 
santri, sesama santri laki-laki, sesama santri perempuan, maupun 
antara santri laki-laki dengan perempuan tetap diper tahankan, 
melalui tradisi kehidupan di lingkungan pondok pesantren dan 
dikuatkan dengan pengajaran kitab Akhlak li al-Banin dan Akhlq li 
al-Banaat, Uqud al-Lijain, penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang bias 
gender, serta mempopulerkan hadis-hadis yang mengunggulkan 
dan menguntungkan posisi laki-laki.
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Kedudukan Kyai bukan semata karena keshalehannya, se-
hingga harus dihormati oleh para santrinya, namun sering 
dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi, yang tidak boleh dibantah. 
Dalam sistem pengajian di pondok pesantren, santri perempuan 
biasanya duduk jauh dan terpisah, bahkan terhalang oleh hijab, 
sehingga tidak ada kesempatan untuk bertanya atau dialog dengan 
Kyai, bahkan santri laki-laki pun hampir enggan bertanya kepada 
Kyai, karena bertanya dianggap sebagai perbuatan tidak etis (su-
u al- adab). Para santri harus bersuara, duduk, dan berdiri lebih 
rendah dari Kyai/Nyai, dan pandangan harus selalu menunduk dan 
lebih rendah dari Kyai/Nyai. Contoh-contoh pranata kehidupan di 
pondok pesantren seperti ini tetap dipertahankan sampai sekarang. 

Peran kedua, mengontrol perubahan nilai di masyarakat. 
Mungkin agak disangsikan, apakah pondok pesantren mampu 
mengontrol perubahan nilai? Namun dalam kenyataan, pondok 
pesantren telah menunjukkan kemampuan menghadapi arus 
perubahan nilai, besar atau kecil adalah hal lain. Maka secara 
sederhana dapat mengatakan bahwa pondok pesantren mempunyai 
kemampuan merekayasa perkembangan budaya.

Nilai dalam kehidupan global ini menjadi persoalan yang 
kritis manakala ekspektasi kehidupan manusia yang semakin 
kuat dihadapkan kepada ragam pilihan yang semakin terbuka dan 
penuh ketidakpastian. Rujukan nilai menjadi semakin sulit untuk 
diterapkan secara lugas. Perilaku bermasalah mencuat bukan 
semata-mata masalah ilmu dan teknologi, ekonomi maupun sosial, 
melainkan masalah-masalah kemanusiaan (Harison & Huntington, 
2000). Di sini terjadi suatu kompleksitas, suatu paradoks yang 
menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan frustrasi, tetapi juga 
sekaligus sebagai wahana belajar sepanjang hayat bagi manusia 
untuk menampilkan eksistensi dirinya. Manusia belajar dalam 
kondisi kehidupan yang penuh kontradiksi atau paradoks.

Menurut Harison & Huntington (2000) dalam Culture Matters: 
How Values Shape Human Progress, menegaskan bahwa para-
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doks belajar bukan semata-mata terjadi kulminasi kontradiksi 
masyarakat, tetapi sesungguhnya sejalan dengan kondisi eksis-
tensial manusia itu sendiri. Manusia yang diciptakan Allah SWT 
sebagai khalifah di muka bumi memiliki kemerdekaan (freedom) 
untuk mengembangkan diri. Allah SWT telah melengkapi manusia 
dengan sifat khauf (anxiety) dan rajaa (expectations). Kondisi ini 
adalah sifat eksistensi manusia yang tak dapat dipungkiri dan 
keduanya merupakan kekuatan yang ada pada diri manusia. Kedua 
kekuatan yang tampak kontradiktif ini harus hadir di dalam proses 
perkembangan manusia tetapi tidak harus berbenturan, melainkan 
harus bersinergi secara harmonis, berkembang ke arah kesatuan. 
Kondisi eksistensi manusia ini memaknakan bahwa perkembangan 
manusia terarah kepada kesatuan eksistensi (Fatah Jalal, 1977) 
dan bukan keragaman eksistensi. Ini berarti ada nilai yang sangat 
fundamental yang menjadi arah dan landasan perkembangan 
manusia ke arah kesatuan eksistensi itu. Nilai yang dimaksud 
adalah nilai-nilai agama.

Nilai agama ini akan bersemayam dalam hati para santri 
yang senantiasa terus dipupuk di pondok pesantren melalui sen-
tuhan spiritual yang terus menerus, dengan bentuk kegiatan 
pengajian dan pengkajian kitab-kitab kuning maupun kitab-kitab 
putih untuk mengisi kognisinya, dan pembiasaan berperilaku 
sesuai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik karena 
menginternalisasi teladan Kyai, sosialisasi dengan teman santri 
dan santri senior lainnya sebagai asisten Kyai, maupun karena 
kesadaran (awareness) nilai yang dterima. 

Esensi nilai dalam masyarakat global menjadi sangat penting 
dalam kondisi manusia menghadapi ketidakpastian. Ketidak-
pastian (uncertainty) dan bahkan kesemrawutan (chaos) menjadi 
ciri kondisi era global yang membuat nilai-nilai rujukan yang 
ada menjadi sangat rentan terhadap pengaruh nilai-nilai baru 
yang dangkal dan instrumental. Di sinilah manusia perlu belajar 
memahami dan memaknai nilai, agar nilai rujukan yang diikutinya 
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tidak semata-mata transformasi kultural, tetapi dimaknai secara 
kontekstual. Frankl (1985) menekankan bahwa pencarian makna 
pada diri manusia merupakan motivasi primer di dalam kehi du-
pannya dan bukan rasionalisai sekunder dari dorongan ins tingktif. 
Makna ini unik dan spesifik yang harus dan hanya dapat dipenuhi 
oleh dirinya sendiri, dan terjadi di semua aspek kehidupan (Zohar 
& Marshal, 2000).

Fenomena atau kebutuhan search for meaning ini akan men-
jadi warna lain dalam kehidupan global. Munculnya konsep spiritual 
intelligence, project zero, merupakan fenomena adanya kebutuhan 
pencarian makna hidup oleh manusia. Semua ini pada dasarnya 
dapat dikembalikan kepada kehidupan beragama, dan ini diakui 
oleh Zohar & Marshal (2000) bahwa terjadi pergeseran pemaknaan 
dari makna yang melekat secara kultural (culturally embedded) 
yang bersifat take for granted, kepada makna sebagai burning 
issue di dalam kehidupan. Ini terjadi karena manusia tidak pernah 
memahami dan melihat secara jelas atau setidaknya mengalami 
kebimbangan akan given meaning yang ada dalam kehidupannya.

Abdurrahman Wahid mengutip pendapat Greetz (lihat 
Horikoshi, 1987 : xvi), orang yang dianggap cukup mengetahui 
hal ihwal pondok pesantren menyatakan, “Kyai berperan sebagai 
penya ring arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, 
menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang 
dianggap merusak”. Teori ini menetapkan kyai sebagai filter nilai. 
Berdasarkan pendapat ini, maka betapa kemampuan pondok 
pesantren dalam mengontrol kebudayaan telah terbukti. 

Sebenarnya betapapun derasnya arus informasi yang masuk, 
kyai tidak akan kehilangan peranannya itu jika masih sanggup 
menjaga pranata-pranata sebagaimana tersebut di muka. Sementara 
itu, lembaga pendidikan bukan pondok pesantren ikut membantu 
mengamankan wibawa Kyai. Apabila di sekolah, misalnya, guru 
ikut-ikutan menjelek-jelekkan Kyai dan atau pesantren, maka 
perangai itu dapat menurunkan peranan Kyai. Apabila tokoh 
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modernis, umpamanya, mengajarkan bahwa mencium tangan Kyai, 
meminta berkah Kyai, dan lain-lain, adalah bid’ah, maka pandangan 
seperti itu tidak mengamankan peranan Kyai. Padahal bid’ah atau 
tidaknya hal itu belum dapat tuntas secara pasti, akan tetapi sudah 
pasti berkurang penghargaan orang terhadap kepemimpinan kyai, 
yang dapat merugikan kemampuan pondok pesantren mengontrol 
perkembangan kebudayaan. Maka, tradisi saling menyalahkan, 
bid’ah membid’ahkan, sebagaimana sering terjadi pada masa 
lalu, betul-betul perlu dipertimbangkan lagi dalam menghadapi 
arus informasi pada globalisasi sekarang. Apakah orang yang 
membid’ahkan itu sudah menyiapkan mekanisme atau jurus baru 
mengganti pranata yang dibid’ahkan itu? 

Apabila Greetz (dalam Horikoshi, 1987: xvii) menemukan peran 
Kyai sebagai filter budaya, maka Horikoshi, sekalipun risetnya 
terbatas, menemukan bahwa Kyai ternyata tidak sekadar berperan 
sebagai filter. “Kyai mempunyai peranan aktif selain meredam 
akibat perubahan arus informasi dan dapat memelopori terjadinya 
perubahan masyarakat menurut caranya sendiri. Kyai tidak hanya 
melakukan penyaringan informasi, melainkan juga menawarkan 
agenda perubahan yang diperlukan oleh masyarakat”. Jadi Kyai 
tidak lagi menunggu datangnya informasi lantas menyaringnya, 
melainkan ia berperan mengadakan perubahan, karena perkem  -
bangan harus terjadi, sebagai hal yang tidak terelakkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui betapa resistensi 
pondok pesantren menghadapi arus globalisasi cukup handal dan 
kehandalan itu akan ditentukan oleh kekuatan istimewa yang 
dimiliki Kyai. Masalahnya, dapatkah Kyai menjaga “modal”nya itu? 
Apakah Kyai mampu menjaga kredibilitas? Apakah ilmu, kesalihan, 
layanan kepada masyarakat, terkabulnya doa, kemampuan supra-
rasionalnya, masih ia miliki? Apakah Kyai masih mampu menjaga 
berbagai pranata yang mendukung kredibilitasnya itu tetap eksis? 

Apabila kondisi-kondisi itu masih ada pada Kyai, maka dapat 
diramalkan bahwa peran kyai sekurangkurangnya menjadi filter 
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nilai, masih dapat diandalkan. Bahkan jika kyai menambah 
wawasannya tentang dunia, bukan mustahil ia tidak sekadar filter 
nilai, melainkan juga sebagai perekayasa aktif perubahan nilai. 
Kyai tidak sekadar pasif menunggu datangnya arus, melainkan 
aktif menyongsong arus itu. 

Bagaimanapun kuatnya Kyai dan pondok pesantren memper-
tahankan nilai, perubahan tetap juga akan terjadi. Perubahan 
itu terjadi misalnya dalam visi politik (kenegaraan) dan sikap ter-
hadap perubahan-perubahan pemikiran khas keagamaan (Islam). 
Sementara perubahan terjadi, tetap terlihat gaya Islam tidak ke-
hilangan tempat. Pondok pesantren menerima berbagai per ubahan 
itu, tetapi nilai-nilai lama yang ada di pondok pesantren tetap 
bertahan, karena perubahan tidak berarti menghilangkan nilai-
nilai lama yang secara substansial tidak bertentangan dengan 
perubahan hukum alam.

Peran ketiga, mendidik masyarakat. Pondok pesantren telah 
banyak membuka madrasah dan sekolah, mengikuti aturan dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun 
Kementerian Agama (Kemenag). 

Di samping itu, beberapa pondok pesantren modern telah 
banyak melahirkan orang ahli membaca kitab, IAIN juga melantik 
banyak sarjana yang ahli membaca kitab kuning (klasik), bahkan 
juga kitab putih (kontemporer). Tetapi mereka ini kebanyakan, atau 
mungkin seluruhnya, bukan berkualifikasi Kyai, karena julukan 
“Kyai’ bukan merupakan gelar akademis, tetapi hanya sebuah 
gelar yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap kedalaman ilmu, 
kesalehan, kewibawaan, serta keikhlasannya mengayomi masya-
rakat. Oleh karena itu, wibawa para sarjana lulusan univer sitas 
Islam ini terhadap masyarakat biasanya “tidak sebesar” wibawa 
Kyai, karena sumber wibawa mereka hanya terletak pada ke ilmuan-
nya, sedangkan Kyai lebih memiliki sifat karismatik. 

Namun demikian, saat ini banyak Kyai sebagai pimpinan pondok 
pesantren (terutama generasi penerus) alumni dari universitas 
umum maupun universitas Islam terkemuka, memadukan unsur 
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intelektualisme yang sempurna karena mereka mumpuni di bidang 
agama dan sceience modern (iman- takwa dan ilmu pengetahuan 
dan teknologi). Pondok pesantren inilah sekarang banyak diminati 
masyarakat, dan telah membuka berbagai sekolah umum dan 
fakultas. Di fakultasfakultas itu, mahasiswa belajar filsafat umum 
dan filsafat sesuai bidang keahlian fakultas/jurusan, seperti Filsa
fat Pendidikan untuk Fakultas Tarbiyah, Filsafat Hukum untuk 
Fakul tas Syari’ah, Filsafat Agama untuk Fakultas Ushuluddin, 
serta Filsafat Komunikasi untuk Fakultas Dakwah. 

Dengan belajar filsafat itu cukup untuk menjadi penyulut per
ubahan pemikiran. Filsafat mempunyai watak yang khas, lebih dari 
pengaruh lainnya. Filsafat mengajak orang ragu (ragu untuk sampai 
pada ketidakraguan). Filsafat juga mengajak, sekaligus me latih 
berpikir radikal, artinya berpikir tidak tanggung-tanggung, ber  pikir 
sampai tuntas (artinya berpikir sampai ke titik optimal yang tidak 
dapat lagi dipikirkan). Apa artinya ini? Dengan filsafat ini dapat 
membentuk pola pikir tidak puas yang menimbulkan perasa an 
ingin tahu, mengajak orang untuk bersikap kritis, selalu ingin ber-
tanya dan mencari jawaban atas perasaan ketidak-puasan nya itu. 

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum di dalam 
pasal 4 UUSPN adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, 
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Iman yang hendak ditanamkan melalui pendidikan adalah 
suasana batin yang meyakini bahwa hidup harus dijalani sesuai 
dengan ajaran Tuhan, dan itu diungkapkan dalam bentuk ucapan 
dan perilaku. Semua itu menggambarkan seseorang yang taat 
pada Tuhan. Adapun takwa adalah sikap dan tindakan menjaga 
diri agar senantiasa melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi 
larangan-Nya. Secara operasional iman dan takwa tidaklah dapat 
dipisahkan, tidak akan ada iman tanpa takwa, dan sebaliknya. 
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Apabila dirinci lebih teliti akan ditemukan bahwa manusia yang 
beriman dan bertakwa tersebut adalah manusia yang bersikap 
dan berperilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan al-Sunah. Ia 
adalah manusia yang mampu hidup secara seimbang, antara segi 
dunia dan akhirat, lahiriah dan batiniah, individu dan masyarakat. 

Seorang pakar pendidikan Islam menyatakan bahwa manusia 
yang beriman dan bertakwa itu adalah manusia yang menyadari 
posisinya di tengah alam semesta, menyadari tugasnya sebagai 
khalifah Tuhan di bumi. Indikator seorang yang beriman dan 
bertakwa secara sederhana adalah: 
1. Beiman kepada Allah dan mengamalkan perintah-Nya. 
2. Berbudi pekerti luhur. 
3. Berpengetahuan dan keterampilan. 
4. Sehat jasmani dan rohani. 
5. Berkepribadian yang mantap. 
6. Mandiri. 
7. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

(Azyumardi Azra, 1999: 65-67).
Menurut Mastuhu (dalam Manfred Oepen, 1988: 280-288) ada 

beberapa prinsip pendidikan di pondok pesantren, yaitu: 
1. Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam. Anak didik 

dibantu agar mampu memahami makna hidup, keberadaan, 
peran, serta tangggung jawabnya dalam kehidupan masyarakat.

2. Memiliki kebebasan yang terpimpin. Setiap manusia memiliki 
kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dibatasi karena 
kebebasan memiliki potensi anarkisme. Keterbatasan(ketidak-
bebasan) mengandung kecenderungan mematikan kreativitas, 
karena itu pembatasan harus dibatasi. Inilah yang dimaksud 
dengan kebebasan yang terpimpin. Kebebasan yang terpimpin 
seperti ini adalah watak ajaran Islam. Manusia bebas 
menetapkan aturan hidup tetapi dalam berbagai hal manusia 
menerima saja aturan dari Tuhan.

3. Berkemampuan mengatur diri sendiri. Di pondok pesantren, 
santri mengatur sendiri kehidupannya menuruti batas yang 
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diajarkan agama. Ada dua unsur kebebasan dan kemandirian 
dalam manajemen pondok pesantren. Setiap pondok pesan tren 
mengatur kurikulumnya sen diri, mengatur kegiatan santrinya, 
tidak harus sama antara satu pondok pesantren dengan pondok 
pesantren lainnya. Menarik juga kenyataan, pada umumnya 
masing-masing santri bangga dengan pondok pesantrennya 
dengan menghargai pondok pesantren lain. Sejauh ini belum 
pernah terjadi perkelahian atau saling mengejek antar santri 
pondok pesantren yang berbeda, sebagaimana sering terjadi 
di antara sekolah-sekolah umum di kota. Kebanggaan santri 
terhadap pondok pesantren masing-masing umumnya terletak 
pada kehebatan dan keahlian Kyai, kitab yang dipelajari, 
kerukunan dalam bergaul, rasa senasib sepenanggungan, 
kedisiplinan, kerapian berorganisasi, dan kesederhanaan.

4. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Di pondok pesantren 
berlaku prinsip: dalam hal kewajiban, individu harus 
menunaikan kewajiban lebih dahulu. Dalam hal hak, individu 
harus mendahulukan kepentingan orang lain sebelum 
kepentingan diri sendiri. Prinsip ini ditanamkan melalui 
pembuatan tata tertib, belajar maupun kegiatan lainnya.

5. Menghormati orangtua dan guru. Ini memang ajaran Islam. 
Tujuan ini dicapai melalui penegakan berbagai pranata di 
pesantren, seperti mencium tangan guru, tidak membantah 
guru. Demikian juga terhadap orangtua. Nilai ini agaknya 
sudah terkikis di sekolah-sekolah umum.

6. Cinta kepada ilmu. Menurut al-Qur’an ilmu pengetahuan 
datang dari Allah. Banyak hadis yang mengajarkan pentingnya 
me nuntut ilmu dan menjaganya. Oleh karena itu, orang-orang 
pesantren cenderung memandang ilmu sebagai sesuatu yang 
suci dan tinggi.

7. Mandiri. Mereka kebanyakan memasak sendiri, mengatur uang 
belanja sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, membersihkan 
kamar dan pondoknya sendiri, dan lain-lain. Metode sorogan 
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yang individual juga memberikan pendidikan kemandirian. 
Melalui metode ini santri maju sesuai dengan dan keuletan 
sendiri. Tidak diberikannya ijazah yang memiliki civil effect 
juga menanamkan pandangan pada santri bahwa mereka kelak 
secara ekonomi harus berusaha mandiri, tidak mengharap 
menjadi pegawai negeri.

8. Kesederhanaan. Dilihat secara lahiriah sederhana memang 
mirip dengan miskin, padahal yang dimaksud sederhana di 
pondok pesantren adalah sikap hidup, yaitu sikap memandang 
materi secara wajar, proporsional, dan fungsional. Sebenarnya 
banyak santri yang berlatar belakang orang kaya, tetapi 
mereka dilatih sederhana. Ternyata orang kaya tidak sulit 
menjalani kehidupan sederhana bila dilatih seperti cara pondok 
pesantren itu. Kesederhanaan merupakan implementasi dari 
ajaran Islam di pondok pesantren yang pada umumnya dianut 
para sufi. Kesederhanaan menjadi kebanggaan santri, bukan 
sebaliknya. Ini suatu hal yang jarang terjadi pada anak-anak 
di luar pondok pesantren, apalagi pada era globalisasi yang 
banyak menawarkan fasilitas kemewahan.
Keunggulan utama pendidikan pondok pesantren adalah 

penanaman keimanan. Kondisi menyeluruh kehidupan budaya di 
pondok pesantren itulah yang berdaya menanamkan keimanan 
tersebut. Pengaruh kyai dalam peribadatan ritual maupun dalam 
perilaku sehari-hari, penghormatan orang kepada kiai, tata letak 
rumah ibadah, kumandang bacaan shalawat dan pujian menjelang 
subuh, berbagai upacara keagamaan, semuanya itu memengaruhi 
secara mendalam hati orang, dan bersamaan dengan itu terjadi 
penanaman keimanan.

Iman itu bertempat di hati, bukan di kepala (QS. Al-Hujarat 
[49]:14; QS. al-Maidah [5]: 41). Penanaman iman bukan terutama 
penanaman konsep di kepala, sebagaimana dilakukan oleh keba-
nyakan guru agama sekarang. Pembinaan akhlak yang terjadi di 
pondok pesantren terutama melalui contoh teladan dari kehidupan 
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kyai, pembiasaan, peraturan kedisplinan, ibadah serta pujian yang 
ritual, dan kondisi umum kehidupan pondok pesantren itu sendiri. 

Berdasarkan uraian ini jelaslah bahwa pondok pesantren 
dapat menyumbang penanaman iman, sesuatu yang diinginkan 
oleh tujuan pendidikan nasional. Budi luhur, kemandirian, ke-
sehatan rohani, adalah tujuan-tujuan pendidikan nasional, juga 
merupakan tujuan utama pendidikan pondok pesantren.

Suatu gejala yang sejak lama melanda masyarakat Islam ialah 
perdebatan antara orangorang yang mengunggulkan filsafat, fiqh, 
dan tasawuf. Penganut filsafat sering menganggap orang figh itu 
terlalu kaku cara berpikirnya; orang fikih menyatakan orang filsafat 
itu sering meninggalkan ajaran ritual, orang tasawuf berkata bahwa 
orang figh itu hanya menggeluti kulit agama, sementara orang 
fiqh menyatakan bahwa orang tasawuf banyak melakukan bid’ah. 
“Perang” segitiga berlangsung sengit dalam sejarah.

Dalam Islam ada tiga paradigma besar pengetahuan (Tafsir, 
1990:14-16):
1. Paradigma sains, adalah pengetahuan yang di peroleh dengan 

akal dan indra. Paradigma ini adalah para digma logis-empiris. 
Produk paradigma ini adalah sains

2. Paradigma logis, yakni mencari pengetahuan pada objek-
objek abstrak tetapi logis. Hasilnya ialah pengetahuan filsafat. 
Pengetahuan filsafat itu logis tetapi tidak empiris. 

3. Paradigma mistik (mistical paradigm) yakni suatu cara mem-
peroleh pengetahuan tentang objek-objek abstrak supra-logis, 
dengan hati (rasa). Dengan paradigma ketiga inilah tashawuf 
itu diketahui dan difahami.
Apabila kebenaran fiqhmisalnya diukur dengan ukuran 

tashawwuf, tentu saja akan menimbulkan pertengkaran. Demikian 
juga bila tashawuf dibahas dengan paradigma filsafat, tentu akan 
menimbulkan kekeliruan.

Di pondok pesantren, tradisi fikih dan tashawuf pada umumnya 
telah lama berjalan, kecuali tradisi filsafat, tetapi dengan banyak
nya pondok pesantren membuka fakultas, yang mengajarkan 



212 Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si. & Prof. Dr. Eti Nurhayati, M.Si.

filsafat, maka pondok pesantren mengalami perubahan yang agak 
mendasar. Dengan memiliki tiga paradigma itu, akan mengaktifkan 
seluruh poten  si manusia. Paradigma sains pada dasarnya meng-
aktifkan jasmani, paradigma filsafat mengaktifkan akal, dan para
digma mistik akan mengaktifkan hati. Menurut Al-Syaibani (1979: 
130) manusia itu memilikii tiga potensi, yaitu jasmani, akal, dan 
rohani. Ketiga potensi inilah yang dimaksud perkembangan yang 
utuh menurut Islam.

Pondok pesantren yang mampu mengambil ketiga paradigma 
itu, maka nilai-nilai lama yang positif akan bertahan pada pondok 
pesantren, sementara nilai baru akan terseleksi. Pondok pesantren 
tidak akan “gugup” menghadapi arus globalisasi bahkan paradigma 
kedua memberikan kemungkinan pada pondok pesantren untuk 
mampu tidak hanya sebagai filter budaya melainkan mampu 
menjadi perekayasa dan pengontrol budaya.

Peran keempat, mengembangkan fitrah manusia. Fitrah 
manusia yang mencakup fitrah jasmani, rohani dan nafs, meru
pakan pola dasar yang dikembangkan di pondok pesantren. Fitrah 
jasmani meru  pakan aspek sebagai wadah fitrah rohani, yang 
memiliki daya mengembangkan proses biologis. Daya ini disebut 
daya hidup (al-hayat), belum mampu menggerakkan tingkah laku, 
selama belum ditempati fitrah rohani (Zayadi, 2002: 35).

Fitrah rohani merupakan esensi pribadi manusia berada 
di alam imateri dan alam materi. Ia lebih abadi daripada fitrah 
jasmani, suci dan memperjuangkan dimensi-dimensi spiritual. Ia 
mampu bereksistensi dan dapat menjadi tingkahlaku aktual apa-
bila menyatu dengan fitrah jasmani.

Fitrah nafs merupakan paduan antara fitrah jasmani dan 
fitrah rohani. Ia memiliki tiga komponen pokok, yaitu qalb, aql, dan 
nafs yang saling berinteraksi, dan terwujud dalam bentuk kepri-
badian. Dalam dinamikanya, fitrah nafs ini digerakkan oleh Yang 
Maha Pencipta, diwujudkan dalam hidayah (petunjuk) dan sunah 
(hukum) Allah yang mengatur nafsu agar lestari dan berdaya fungsi.
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Hukum Allah itu mengatur aspek fisik dan aspek psikis 
nafs. Diaturnya manusia agar mampu memelihara, melindungi 
dan melestarikan aspek fisiknya, seperti memelihara alat indra, 
sistem saraf, sistem kelenjar, tulang dan daging. Kesemuanya 
itu diwujudkan dalam aturan makan, minum, tidur, olahraga, 
hubungan seksual, dan sebagainya, agar hidup sehat, stabil dan 
berfungsi. Sedangkan aspek psikis nafs diatur agar mampu hidup 
bahagia, menyenangkan, memberikan ketenangan dengan jalan 
memperluas ilmu, berpikir, tadabbur, berdzikir, menghindar dari 
sifat tercela serta mempersiapkan diri agar memiliki sifat-sifat 
mulia (Zayadi, 2002:82-83).

Qalb yang berfungsi wajar akan melahirkan kehidupan yang 
baik sesuai dengan fitrahnya, dan kalbu yang tidak wajar melahir
kan manusia yang tidak baik, tidak sehat, bahkan jahat, gelisah, 
bingung, sedih, malas ibadah dan selalu tergoda oleh kemaksiatan 
(Zayadi, 2002: 91). Oleh karena itu, upaya mengembangkan fitrah 
manusia seperti yang dilaksanakan dalam pendidikan pondok 
pesantren dengan suasana lingkungan yang religius berarti 
memfungsikan kalbu agar konsisten dan cinta pada kehidupan 
religius. Jadi sifat kalbu tergantung pada kondisi lingkungan, jika 
kalbu berada dalam lingkungan religius, maka kalbu cenderung 
baik, tetapi sebaliknya jika kalbu berada dalam lingkungan yang 
unfovourable, maka melahirkan kejahatan dan kemaksiatan.

Dengan suasana kehidupan yang penuh religius di pondok 
pesantren, betapa pondok pesantren telah memberi kontribusi 
berharga dalam menghadapi dampak negatif globalisasi, sebab 
dengan suasana kondusif, fitrah manusia berkembang menjadi 
ke arah kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan dan keselamatan 
di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak mudah terbawa arus 
negatif globalisasi yang lebih bersifat hedonistik dan materialistik.

Peran kelima, mendidik wirausaha. Berdasarkan klasifikasi 
pola pondok pesantren dari Kafrawi (lihat Endang Soetari, 1987) 
saat ini banyak pondok pesantren yang telah menyelenggarakan 
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pendidikan plus atau pendidikan unggulan. Julukan tersebut 
untuk menunjukkan pondok pesantren yang tidak sekadar menye-
lenggarakan pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum dan 
pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan lengkap dengan 
laboratoriumnya, sehingga alumni pondok pesantren memiliki jiwa 
kewirausahaan yang tinggi, memiliki sikap mandiri, tidak meng-
gantungkan nasib kepada pemerintah untuk menjadi pegawai 
pemerintah, di mana peluang dan kesempatan menjadi pegawai 
negeri yang semakin kecil. 

Pendidikan keterampilan yang diselenggarakan di pondok 
pesantren meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, 
pertukangan dan kerajinan tangan. Kyai yang umumnya memiliki 
lahan pertanian atau perikanan merasa mendapat keuntungan 
karena lahan ini menjadi laboratorium santri tanpa banyak me-
rekrut tenaga yang dibayar sebagai buruh, akan tetapi para santri 
juga merasa beruntung, di samping memperoleh keterampilan, 
juga dapat menikmati hasil tanaman maupun perikanan dan 
peternakan tersebut, kalaupun ada segi komersial biasanya juga 
untuk kelangsungan dan kepentingan pondok pesantren. 

Hal yang sangat penting pula bahwa pendidikan di pondok 
pesantren harus lebih menekankan pada penguasaan ilmu penge-
tahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, dan kete-
rampilan komputer harus menjadi bagian penting dalam pendidikan 
keterampilan di pondok pesantren dalam merespon era globalisasi, 
karena tuntutan dunia kerja saat ini berbeda dengan satu atau dua 
dekade yang lalu.

Era layanan informasi pengetahuan mencerminkan berbagai 
perubahan yang saling terkait dalam aspek sosial, ekonomi, peme-
rintahan, karier, pendidikan, pekerjaan dan sistem hidup lainnya. 
Perubahan dalam dunia kerja dan tempat kerja memengaruhi 
pendidikan, khususnya berkenaan dengan perkembangan dan 
bimbingan karier. 

Menurut Kenneth B. Hyot dan Pat Nellor Wickwire (2001), 
dalam era ini terjadi kebangkitan dalam berbagai bidang, seperti: 
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(a) proses dan struktur manajemen dan kepemimpinan, (b) gaya, 
sistem, substansi, cara berkomunikasi, (c) dukungan sosial, 
masyarakat dan sistem satuan keluarga, peran-peran dan hasil, 
(d) diri dalam kaitan dengan kebutuhan dan keinginan, (e) saling 
ketergantungan globalisasi, nasional dan internasional, (f) temuan 
dan intervensi melalui bioenergi dan biogenetika. 

Kecenderungan perubahan pola-pola dalam dunia kerja 
dan tempat kerja mempunyai pengaruh pada dunia pendidikan 
persekolahan, khususnya pada bimbingan karier. Menurut B. Hyot 
(2001), pendidikan karier mempunyai 7 tujuan: 
1. Membekali pribadi dengan keterampilan untuk mampu 

bekerja, menyesuaikan diri, dan meningkatkan diri. 
2. Membantu pribadi dalam memperoleh kesadaran karier, eks-

plorasi karier, dan pembuatan keputusan karier. 
3. Menghubungkan antara pendidikan dan pekerjaan sehingga 

dapat membuat pilihan keduanya. 
4. Membuat pekerjaan sebagai bagian keseluruhan gaya hidup 

yang bermakna. 
5. Memperbaiki pendidikan dengan memasukkan penekanan 

karier di kelas. 
6. Meningkatkan dan menerapkan kemitraan antara sektor 

swasta dan pendidikan. 
7. Mengurangi penyimpangan dan keragaman dan melindungi 

kebebasan membuat pilihan.
Dengan tujuan tersebut, hasil pembelajaran yang diharapkan: 

1. Keterampilan bekerja, beradaptasi, meningkatkan kerja, dan 
akademis dasar.

2. Kebiasaan kerja produktif. 
3. Nilai-nilai kerja pribadi yang bermakna. 
4. Pemahaman dan apresiasi dasar kewirausahaan. 
5. Pemahaman diri dan peluang pendidikan dan pekerjaan. 
6. Pembuatan keputusan karier. 
7. Mencari, menemukan, mendapatkan dan memegang pekerjaan. 
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8. Penggunaan waktu luang secara produktif. 
9. Mengurangi penyimpangan dan menghargai kebebasan penuh 

pilihan karier untuk setiap orang. 
10. Humanisasi tempat kerja bagi diri sendiri (Hyot, 2001). 

Selanjutnya, Hyot (2001) mengemukakan 4 kebutuhan utama 
setelah seseorang tamat dari pendidikan menengah, yaitu: 
1. Merencanakan pendidikan pasca sekolah menengah yang 

berorientasi karier
2. Memperoleh keterampilan umum, cakap kerja, adaptasi kerja 

dan peningkatan kerja sehingga mampu mengikuti perubahan 
dunia kerja setelah dewasa 

3. Penekanan pentingnya nilai-nilai kerja
4. Merencanakan cara-cara menyibukkan diri dalam pekerjaan 

sebagai bagian dari keseluruhan perkembangan karier. 
Teknologi informasi dan komunikasi akan memengaruhi 

hakikat struktur dunia kerja, dengan tantangan yang lebih besar 
baik bagi individu maupun perusahaan, menghendaki penciutan 
tenaga kerja, dan terjadi pergeseran persyaratan keterampilan. 
Untuk mencapai spesialisasi tinggi sebuah pekerjaan, saat ini 
lebih mensyaratkan pengetahuan umum serta keterampilan kom-
puter dan teknologi informasi, beragam kecakapan vokasional, 
kete rampilan personal dan kompetensi sosial untuk membangun 
kekokohan tim dan jaringan kerja. Bernhard (2001) berpendapat 
bahwa, dalam dunia global akan terjadi pergeseran struktur dunia 
kerja dan clear-cut job description kepada bentuk yang lebih fleksibel 
yang tidak menjamin ada pekerjaan jangka panjang (longterm job).

Perubahan global tidak hanya menyangkut kualifikasi per
syaratan orang untuk memasuki suatu pekerjaan, tetapi juga pada 
waktu yang bersamaan muncul disorientasi personal dan ketidak-
tepatan orang dalam menempati suatu pekerjaan. Dalam kondisi 
seperti ini proses belajar sepanjang hayat (lifelong learning) dan 
belajar sejagat hayat (lifewide learning) akan menjadi determinan 
eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Belajar sepanjang hayat 
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adalah proses dan aktivitas yang terjadi dan melekat dalam ke-
hidupan manusia sehari-hari karena dia selalu dihadapkan 
kepada lingkungan yang berubah yang menuntut dia harus selalu 
menye suaikan, memperbaiki, mengubah dan meningkatkan mutu 
perilaku untuk dapat memfungsikan diri secara efektif di dalam 
lingkungan. Proses belajar sepanjang hayat terjadi secara terpadu, 
menyangkut seluruh aspek kehidupan, terjadi keterpaduan antara 
belajar, hidup, dan bekerja satu sama lain tak dapat dipisahkan, 
melainkan terjadi secara bersinergi (lifewide learning).

Teknologi informasi akan menjadi chanel yang sangat luas 
dan beragam bagi manusia untuk belajar. Pergeseran proses 
belajar terjadi dari belajar yang bersumber pada dokumen fisik ke 
proses belajar yang bersumber pada dokumen elektronik. Generasi 
masyarakat belajar adalah generasi masyarakat e-learning.

Dalam konteks kecenderungan sosial ekonomi masyarakat 
global, muncul masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge 
base society) sebagai suatu learning society yang memerlukan pen-
didikan dan latihan dalam sistem belajar sepanjang hayat, yang 
menawarkan kepada setiap warga masyarakat suatu fasilitas 
belajar untuk beradaptasi kepada pengetahuan dan keterampilan 
mutakhir. Masalah-masalah yang tampak sebagai masalah sosial, 
ekonomi dan politik bukanlah semata-mata masalah sosial, 
ekonomi, politik itu sendiri, melainkan masalah kemanusiaan yang 
harus didekati dari sisi kemanusiaan.

Masyarakat yang berorientasi kemanusiaan ini meng-hendaki 
persyaratan nilai, sikap, kebijakan dan tindakan untuk memperluas 
akses masyarakat kepada seluruh jenjang pendidikan, membuat 
manusia mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi di dalam pendidikan dan dunia kerja. UNESCO 
menganggap bahwa hal ini akan tercapai melalui pengembangan 
keterampilan (skills development for all), tidak eksklusif dan men-
jadikan pendidikan dan latihan sebagai hak asasi manusia yang 
dapat diakses.
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Pendidikan holistik semacam itu memadukan persiapan 
hidup dan dunia kerja yang mencakup seluruh domain belajar 
yang memadukan pendidikan umum dan kejuruan dalam sebuah 
kontinum pengetahuan, nilai, kompetensi dan keterampilan. Dalam 
hal ini pendidikan di pondok pesantren menempati peran krusial 
untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan belajar baru dan 
memberdayakan manusia untuk memperoleh keseimbangan hidup 
di dunia maupun untuk bekal kelak di akhirat.

Pada hakikatnya, makna “ilmu” dalam Islam adalah ilmu Allah, 
yakni segala sesuatu untuk mengetahui Sang Pencipta (Allah) 
dan yang tercipta (manusia & alam semesta jagat raya). Semakin 
manusia mendapatkan ilmu, ia semakin mengetahui Tuhannya, 
dan seluk-beluk yang terjadi di alam semesta ini. Jadi konsep “ilmu” 
dalam Islam, menyangkut ilmu dunia dan akherat, Oleh karena itu, 
para ilmuwan Islam terdahulu, seperti Ibnu Sina (Avesina) sebagai 
seorang ilmuwan agama, filsuf, juga dokter. Demikian juga contoh
contoh yang lain yaitu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Ibnu 
Taimya. Sedangkan ilmuan yang sekarang, seperti Quraisy Shihab, 
Azyumardi Azra, Jalaluddin Rakhmat, B.J.Habibi, dan lain lain, 
juga mencoba memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara 
integral, sehingga Islam tidak mengenal dikotomi/dualisme ilmu. 
Oleh karena itu, bila trend pondok pesantren saat ini mempelajari 
ilmu pengetahuan umum, di samping ilmu agama, sama sekali 
bukan merupakan penyimpangan, apalagi pendangkalan ilmu 
agama, akan tetapi justru menjadi nilai tambah untuk memahami 
ilmu Tuhan di muka bumi ini. 

Penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren yang tidak 
memandang dualisme ilmu umum dan agama tersebut, merupa-
kan pilar utama yang mendesak dalam rangka menghadapi 
arus globalisasi. Apa pun tuntutan jenis ilmu untuk kemajuan 
kehidupan, seperti ilmu komputer dan berbagai perangkat ilmu 
untuk memahami teknologi dan terampil dalam penggunaannya, 
terutama untuk merespons kebutuhan pasar kerja, merupakan 
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keniscayaan dan agenda yang harus segera dipenuhi oleh sebuah 
pondok pesantren yang ingin tetap eksis agar tidak ditinggalkan 
oleh masyarakat. Kemampuan belajar para santri selayaknya men-
jadi prioritas utama yang menjadi perhatian para pimpinan pondok 
pesantren dalam bentuk kerja sama dengan ahli dari luar pondok 
pesantren, untuk mempercepat program merespons era global. 

Kemampuan belajar menjadi condition sine quanon bagi masya-
rakat global untuk memperoleh ekonomi dan ketahanan hidup 
dalam arti yang seluas-luasnya, tetapi juga ketahanan intelektual, 
spiritual, bahkan politis yang teraktualisasikan dalam perilaku 
efektif dan bermakna. Pendidikan di pondok pesantren membantu 
menyiapkan dalam mengembangkan perilaku efektif dimaksud. 
Proses belajar menjadi aktivitas yang melekat dalam kehidupan 
sehari-hari yang berlangsung dalam konteks lingkungan yang 
berubah. Menurut International Association for Educational and 
Vocational Guidance (IAEVG) menegaskan konsep belajar sepanjang 
hayat sebagai berikut:

 Lifelong learning, guidance and counseling, education, 
training and employment are continuously intersecting cycles and 
systems in the lives of the European citizen. Information, gudance 
and counselling have a key role to play in facilitating access, 
progression and transitions between these cycles and systems 
over an individual’s lifetime. Lifelong guidance provision requires 
the active co-operation of education, training and employment 
bodies both at national and European levels in order to make the 
lifelong learning principle a reality. These are the words of the 
European Commission. It continues: Information, guidance and 
counseling have been identified as a key strategic component for 
implementing a lifelong learning policy (IAEVG, 2002).

Belajar sepanjang hayat menjadi strategi belajar masyarakat 
global, termasuk bagi para santri di pondok-pondok pesantren, 
karena beberapa alasan sebagai berikut:
1. Memelihara kelanjutan akses belajar untuk menambah dan 

memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 
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dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang berbasis 
pengetahuan.

2. Meningkatkan investasi sumber daya manusia
3. Membangun masyarakat inklusif yang memberi peluang yang 

sama untuk memperoleh akses belajar yang bermutu
4. Mencapai jenjang pendidikan dan kualifikasi vokasional yang 

lebih tinggi.
5. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan 

publik, sosial dan politik (Jacques Delors, 1998).
Tantangan abad ke-21 sebagai tantangan global, bagaimanapun 

menuntut respons yang tepat dari pondok pesantren. Jika kaum 
muslimin -- termasuk di Indonesia – tidak hanya ingin sekadar 
survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, 
tetapi juga berharap mampu tampil ke depan, maka reorientasi 
pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi sistem 
dan kelembagaan jelas merupakan keniscayaan. 

Cara pandang menganak-tirikan ilmu pengetahuan umum dan 
teknologi tidak bisa terus dipertahankan. Fakultas-fakultas yang 
didirikan di pondok pesantren juga harus berkenaan dengan sains 
dan teknologi. Pondok pesantren harus menumbuhkan apresiasi 
yang sepatutnya terhadap semua perkembangan yang terjadi di 
masa kini dan mendatang, sehingga dapat mereproduksi (calon) 
ulama yang berwawasan luas. 

Meskipun demikian, pondok pesantren harus cermat terhadap 
berbagai gagasan untuk mengorientasikan pada tantangan “ke-
kinian”, sebab bukan tidak mungkin orientasi semacam itu akan 
menimbulkan implikasi negatif terhadap eksistensi dan fungsi 
pondok pesantren itu sendiri. Dengan demikian, bidang-bidang 
humaniora -- termasuk agama -- dan ilmu-ilmu sosial tetap 
merupakan bagian terbesar dan terpenting dalam sistem pen-
didikan pondok pesantren, karena bagaimanapun masyarakat 
masih menaruh kepercayaan dan harapan ke pondok pesantren 
terwuudnya generasi muda yang berkualitas tidak hanya pada 
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aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoriknya, tidak 
hanya untuk mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi juga masya-
rakat mengharapkan keselamatan di akhirat kelak. 

Peran keenam, menegaskan identitas dan atribut ke-
agamaan. Tradisi pondok pesantren sangat jelas terlihat iden titas-
nya terutama adalah dalam cara berpakaian, baik untuk santri 
perempuan maupun laki-laki. Hampir semua pondok pesantren 
salaf “mewajibkan” santri perempuan berbusana muslimah yang 
“benar” yaitu menutup seluruh anggota badan, berjilbab hingga 
menjulur menutupi bagian dada, berbaju longgar yang tidak men-
cetak tubuh, tidak memakai pakaian yang berwarna mencolok, 
dan tidak bermake-up, tidak menggunakan atau menampakkan 
perhiasan, tidak menyerupai pakaian laki-laki (celana panjang). 
Untuk santri laki-laki mewajibkan baju berlengan panjang, ber-
kopiah, dan memakai sarung, terutama dalam shalat, dibolehkan 
memakai celana panjang ketika pergi ke sekolah atau kuliah. Tradisi 
berpakaian seperti itu untuk menegaskan identitas santri pondok 
pesantren yang sekaligus sebagai identitas dan atribut keagamaan 
yang tetap dipertahankan.

Peran ketujuh, membudayakan tata cara hidup yang religius. 
Sebenarnya, bukan hanya atribut pakaian formalitas seperti yang 
sudah dipaparkan di atas saja yang dipertahankan dalam tradisi 
pondok pesantren, melainkan membudayakan tata cara hidup yang 
religius. Misalnya: mewajibkan shalat lima waktu selalu berjama’ah 
di masjid, sehingga di pondok tidak menyediakan ruang shalat 
kecuali masjid, membudayakan puasa Sunah Senin dan Kamis, 
shalat Sunah qiyam al-lail dan dhuha, tadarrus al-Qur’an, pengajian 
kitab kuning, tahfidz al-Qur’an atau hadis, bangun sebelum subuh 
untuk melaksanakan shalat Sunah sebelum subuh, makan tidak 
berlebihan untuk menghindari rasa malas dan kantuk, hidup 
mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tolong-menolong 
dengan sesama santri, ringan tangan diminta bantuan oleh orang 
lain, taat kepada Kyai, Nyai, dan Ustdaz, mematuhi aturan pondok 
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pesantren, berkata sopan meminta bantuan orang lain dan tidak 
lupa berterima kasih kepada orang yang membantu, sekecil apa 
pun bantuannya, dan lain-lain. 

Para santri juga dididik agar bertingkah laku dan berakhlak 
mulia, seperti: makan dan minum harus duduk, tidak sambil 
berdiri apalagi sambil berjalan, tidak tertawa terbahak-bahak, 
tidak bersuara terlalu keras, tidak berbahasa kasar dan jorok, tidak 
ber-olok-olok, tidak bersiul, tidak berjalan dengan penampilan 
sombong, harus berjalan secara sederhana, harus memberi ruang 
kepada orang lain yang sama-sama menggunakan jalan, selalu 
menjaga sopan santun, menyapa dan mengucapkan salam kepada 
orang lain (jika perlu), menunduk dan permisi jika berjalan melewati 
atau mendahului orang lain, menutup mulut jika menguap, batuk, 
atau bersin, tidak membuka mulut lebar-lebar waktu makan dan 
mengunyah makanan, menjawab dengan sopan pertanyaan orang, 
dan lain-lain. Bertingkah laku dan berakhlak mulia seperti ini yang 
membedakan identitas santri dan non-santri. Di beberapa pondok 
pesantren, bahkan untuk pendidikan akhlak ini sangat keras. Apa-
bila ada santri yang melanggar etik, pihak pondok pesantren akan 
memberi sanksi tegas, sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Peran kedelapan, menyelenggarakan dakwah dengan amar 
ma’ruf dan nahi munkar. Peran utama pondok pesantren yang 
sangat jelas terlihat adalah dalam bidang dakwah dengan amar 
ma’ruf wa nahyi ‘an al-munkar, baik melalui dakwah dengan lisan 
(dakwah bi al-lisan) maupun dakwah perbuatan (dakwah bi al-
hal). Sarana pengeras suara (microphone) menjadi alat bantu yang 
penting dalam dakwah kepada santri maupun masyarakat sekitar, 
bahkan di beberapa pondok pesantren yang berkembang sekarang 
ini, terdapat studio radio dan televisi, buletin berkala, spanduk, 
dan berdakwah melalui sosial media elektronik. Untuk berdakwah 
melalui perbuatan, pondok pesantren telah banyak melakukan 
kegiatan, seperti: bakti sosial, kerja bakti dengan mengerjakan 
suatu proyek masyarakat, berqurban, bersinergi memakmurkan 
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masjid, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendirikan 
warung koperasi, atau memberi kesempatan kepada masyarakat 
untuk berjualan di sekitar pondok, dan lain-lain. 

Peran kesembilan, mengayomi masyarakat. Untuk peran 
pondok pesantren dalam mengayomi masyarakat, dapat melakukan 
riset survei tentang respons masyarakat terhadap keberadaan 
pondok pesantren. Beberapa riset menemukan, umumnya masya-
rakat merasa aman dengan keberadaan pondok pesantren. Untuk 
meningkatkan peran pengayoman kepada masyarakat, sebaiknya 
pondok pesantren membaur dengan masyarakat, tidak sebagai 
“menara gading” atau “mercu suar” yang tidak bermanfaat langsung 
kepada masyarakat. 

Peran kesepuluh, membantu mengatasi masalah sosial. 
Peran ini telah dilakukan oleh pondok pesantren, misalnya 
pesantren Suryalaya menyediakan pondok untuk mengatasi korban 
narkotika, pesantren yang dirintis oleh dosen-dosen IPB di Bogor 
untuk mengembangkan kemampuan para santri dalam bidang 
pertanian dan peternakan, sehingga diharapkan mereka memiliki 
kemampuan dan jiwa wirausaha. Meskipun jumlah pondok 
pesantren yang mengkhususkan peran mengatasi masalah sosial 
belum sebanyak pondok pesantren biasa yang lebih menekankan 
pada pengembangan pendidikan agama, namun pondok pesantren 
ikut andil membina mental spiritual masyarakat, sehingga dapat 
diakui kontribusinya dalam mangatasi masalah sosial. 

Aktualisasi peran pondok pesantren sebagai “cultural broker” 
nilai-nilai kaum santri semakin dibutuhkan, yang berfungsi sebagai 
“guardian of Islamic faith”.
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BAB IV
FENOMENA KOMUNIKASI 

ANTAR GENDER DI 
MASYARAKAT

OVERVIEWS

Bab IV ini menyajikan pembahasan hasil studi tentang 
femonema komunikasi antar gender di masyarakat: (1) Komuni-
kasi antar Santri, (2) Komunikasi Santri dengan Kyai/Nyai, (3) 
Komunikasi Kyai dengan Nyai, (4) Komunikasi Santri dengan 
Masyarakat.

Pembahasan mencakup: gaya komunikasi, aturan berbicara, 
intensitas percakapan, interupsi, dominasi dalam percakapan, 
intensitas humor/lelucon, kontak mata, jarak spatial, bahasa 
tubuh, tersenyum/senyuman, dan sentuhan. 

Secara universal hampir di semua kultur, terjadi perbedaan 
corak komunikasi antara perempuan dan laki-laki di masyarakat, 
tidak terkecuali di pondok pesantren.
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Gaya komunikasi laki-laki cenderung langsung dan gaya 
komunikasi perempuan tidak langsung. Bahasa yang digunakan 
laki-laki cenderung kasar dan bahasa perempuan lebih 
sopan. Di forum publik dan formal, laki-laki lebih banyak dan 
dominan berbicara, lebih banyak melakukan interupsi daripada 
diinterupsi, lebih banyak humor, dan lebih sering memiliki 
inisiatif untuk membuka pembicaraan. Sebaliknya, perempuan 
baru berbicara setelah dimulai oleh laki-laki, lebih sering 
diinterupsi daripada menginterupsi, lebih banyak melakukan 
kontak mata selama berbicara, kurang pandai humor, dan 
sering tidak paham arti lelucon yang disampaikan oleh laki-laki. 

Dalam berkomunikasi antara perempuan dan laki-laki, 
perempuan cenderung mengambil posisi duduk bersebelahan, 
laki-laki lebih menyukai posisi duduk berhadapan. Di ruang 
pertemuan, perempuan lebih sering membuat lingkaran kecil 
dengan jarak sangat dekat atau bergerombol, laki-laki membuat 
lingkaran besar atau melebar dengan jarak duduk menyebar. 
Perempuan lebih ekspresif, bersosial, dan lebih sopan dalam 
berkomunikasi, laki-laki lebih asertif, dominan, dan arogan. 

Dilihat dari bahasa tubuh, perempuan lebih atraktif, banyak 
bergerak ketika berbicara maupun dalam posisi duduk, laki-laki 
menampilkan gerak tubuh lebih sedikit. Komunikasi perempuan 
lebih dominan menggunakan bahasa nonverbal, laki-laki lebih 
dominan menggunakan bahasa verbal. Perempuan lebih banyak 
tersenyum dalam situasi sosial. Senyum dipersepsi dan diseting 
oleh kultur merupakan bagian dari peran feminin dan sesuatu 
yang harus dilakukan oleh perempuan daripada sekadar untuk 
memperlihatkan kebahagiaan atau persahabatan. Laki-laki hanya 
tersenyum saat bahagia, perempuan akan tersenyum sekalipun 
tidak dalam kondisi emosi baik. Perempuan menggunakan 
sentuhan lebih sering dalam komunikasi sesama perempuan dan 
sentuhan terhadap laki-laki terjadi secara spontan.
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