
Fitrah  Volume 3 No. 1 Maret 2011 

Jurnal Studi Pendidikan 

MEMBANGUN BUDAYA SENSITIF GENDER DI MADRASAH 
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Abstrak: 
Secara konstitusi, kedudukan madrasah telah diakui sebagai bagian 
integral dari sistem pendidikan nasional, dengan telah 
dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
Nomor 20 Tahun 2003. Pada sisi lain, perubahan paradigma dan 
kemajuan pandangan tentang relasi laki-laki dan perempuan telah 
melahirkan berbagai undang-undang baik secara nasional maupun 
internasional. Untuk skala Indonesia, salah satu implikasi dari 
keberadaan peraturan dan undang-undang tersebut adalah 
munculnya wacana gender mainstreaming yang berkaitan dengan 
kebijakan bermuatan keadilan dan kesetaraan gender yang harus 
diterapkan dalam setiap institusi. Menciptakan budaya sensitive 
gender di madrasah merupakan salah satu implementasi dari wacana 
tersebut.   
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Pendahuluan 
 Institusi madrasah memiliki akar historis yang sangat kuat dalam sejarah 
nasional, khususnya dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga 
pendidikan, madrasah dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah ikut 
mewarnai hitam-putihnya perjalanan bangsa ini. 
 Pada perkembangan selanjutnya, secara konstitusi kedudukan madrasah 
telah diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan telah 
dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2003 sebagai penyempurna dari UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, yang 
memposisikan madrasah setara dengan lembaga pendidikan lainnya yang dikelola 
oleh Departemen Pendidikan Nasional. 
 Melihat arti penting keberadaan madrasah sebagai wadah untuk 
mencerdaskan anak bangsa, maka secara filosofis, sudah sepantasnya bagi lembaga 
ini untuk dapat menampilkan diri secara maksimal, agar opini publik yang sudah 
terlanjur kurang menguntungkan bagi madrasah dapat diperbaiki. Sehingga 
madrasah bukan lagi menjadi second choice ketika calon siswa-siswi tidak diterima di 
sekolah lain, melainkan sebagai salah satu pilihan di antara yang lainnya, bukan 
sebagai pelarian. 
 Pada sisi lain, perubahan paradigma dan kemajuan pandangan tentang relasi 
laki-laki dan perempuan telah melahirkan berbagai undang-undang baik secara 
nasional maupun internasional. Untuk skala Indonesia, salah satu implikasi dari 
keberadaan peraturan dan undang-undang tersebut adalah munculnya wacana 
gender mainstreaming2 yang berkaitan dengan kebijakan bermuatan keadilan dan 
kesetaraan gender yang harus diterapkan dalam setiap institusi. Dalam hal ini tidak 
ketinggalan juga gender mainstreaming di lembaga-lembaga pendidikan.3 
 Di antara isu penting berkaitan dengan gender mainstreaming di madrasah atau 
sekolah adalah perlunya mengkonstruksi budaya madrasah yang sensitive gender 
dengan alasan karena madrasah merupakan garda terdepan pembentukan moral 
masyarakat secara formal. Melalui kurikulum, proses pembelajaran dan pola 
interaksi antar-warganya, selama ini madrasah seperti halnya sekolah lain  dianggap 
sebagai salah satu lembaga yang melanggengkan ketidakadilan gender. 
 Madrasah sebagai lembaga formal yang memiliki kekuatan memaksa, 
dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai keadilan 
dan kesetaraan gender kepada warganya, yang dapat dilakukan dengan 
menciptakan budaya sensitive gender. Yang dimaksud dengan budaya sensitive 

                                                
2 Istilah gender mainstreaming muncul sesudah konferensi perempuan di Nairobi tahun 1985 

dan menjadi pressure terhadap logika procedural dan mekanistik yang dibangun secara sistematik 
dalam organisasi, terutama pemerintahan dan lembaga public. Tekanan terhadap hal ini kemudian 
melahirkan isu gender pada semua tingkatan pembuat kebijakan dan perancang program serta 
implementasinya. Eri Rossatria dan Abdul Rahman saleh, “Gender Mainstreaming”, dalam, Tim 
Penulis PSW UIN Jakarta, Pengantar Kajian Gender, (Jakarta: PSW UIN, 2003), 237. 

3 Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan PUG di bidang pendidikan adalah; (a) 
UUD 1945, amandemen pasal 31, (b) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi 
Penghapusan segala Bentuk diskriminasi terhadap Wanita, (c) UU Noo. 25 Tahun 2000 tentang 
PROPENAS, (d) Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, (e) PP No. 84 
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, (f) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (g) UU no 20 Tahun 2003 
tentang Sisdiknas, (h) Kepmendagri No. 132 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam 
Pembangunan Daerah 
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gender yaitu seluruh pengalaman psikologis (sosial, emosional dan intelektual) 
seluruh warga madrasah (guru, kepala sekolah, siswa-siswi, karyawan dan komite 
madrasah) yang dapat diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan 
madrasah yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan 
perempuan.4 Harapannya untuk masa akan datang tidak akan ditemukan lagi 
streotipe, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan berbasis jenis kelamin, baik di 
lingkungan pendidikan (madrasah) maupun di luar lingkungan pendidikan. 
 Dalam pelaksanaannya tentu saja akan ditemukan manfaat serta kendala. 
Tetapi dengan memaksimalkan keterlibatan seluruh warga madrasah kendala-
kendala yang ada tersebut dapat diminimalisasi. Tulisan ini akan mencoba untuk 
membicarakan manfaat, kendala yang dihadapi, upaya yang dapat dilakukan serta 
peran dari seluruh warga madrasah dalam menciptakan budaya sensitive  gender di 
lingkungan madrasah. 
 
Manfaat Budaya Sensitif Gender 
 Secara umum manfaat dari budaya sensitive gender di madrasah adalah 
terciptanya budaya madrasah yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dalam 
bentuk  sikap, norma dan relasi warga madrasah, sehingga laki-laki dan perempuan 
sama-sama dapat: (1) Memperoleh akses yang sama atas hak-hak dasar5, (2) 
Berpartisipasi yang sama dalam proses pencapaian hak-hak dasar dan sumber daya, 
termasuk proses pengambilan keputusan, (3) Memiliki kontrol yang sama atas 
sumber daya di madrasah6, (4) Memperoleh manfaat yang proporsional atas 
seluruh kegiatan dalam lingkungan madrasah, (5) Laki-laki dan perempuan saling 
menghormati, menghargai, saling membantu, merasa aman, nyaman dan 
menyenangkan. 

Untuk menilai apakah suatu lembaga pendidikan telah memiliki budaya 
sensitive gender maka empat hal yang dapat dijadikan parameter adalah apakah di 
situ sudah terwujud APKM atau Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang 
sama dan seimbang dirasakan oleh seluruh warga madrasah, baik laki-laki maupun 
perempuan. 

 Akses maksudnya adalah peluang untuk mendapatkan sumber tertentu. 
Partisipasi maksudnya adalah keikutsertaan pada suatu kegiatan dan atau dalam 
pengambilan keputusan. Kontrol yaitu kemampuan atau wewenang untuk 
mengambil keputusan. Dan manfaat yaitu kegunaan sumber daya yang dapat 
dinikmati secara optimal. 

 Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak madrasah yang belum 
mampu menerapkan keempat prinsip di atas dalam lingkungannya. Sebagai 
contoh, bahwa untuk mengakses media dan bahar ajar masih dibatasi pada siswa-
siswi tertentu atau bahkan hanya guru saja. Selain karena alasan keterbatasan 
jumlah, juga karena takut rusak dan sebagainya. Dalam berpartisipasi juga masih 

                                                
4Definisi ini dikutip dari Modul Kerja Manajemen Berbasis Madrasah Berkesetaraan, yang 

disusun oleh Training Center UIN Yogyakarta, Tahun 2007. Banyak bagian dalam tulisan ini yang 
dikutip dari sini. 

5 Hak-hak dasar yang dimaksud di sini yaitu hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia 
yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan, di antaranya adalah hak untuk hidup, 
beragama, memiliki kebebasan, berpendidikan. 

6 Sumber daya di madrasah seperti perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium, peralatan 
olah raga, tempat peribadatan, toilet dan sebagainya. 
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didominasi oleh pihak yang sudah biasa terlibat, dalam hal ini ditentukan oleh 
kedekatan dengan pimpinan. Daya kontrol yang dimiliki oleh warga madrasah juga 
masih didominasi oleh laki-laki, alasan yang biasa muncul adalah  karena budaya 
yang sudah biasa mengedepankan laki-laki, dan karena laki-laki dapat bersikap 
tegas. Sementara manfaat juga belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh 
warga.7 

 
 

Kendala yang Dihadapi 
 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh di lapangan selama penulis 
mendampingi beberapa madrasah dan juga hasil penelitian, maka dapat 
diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan budaya 
sensitive gender di madrasah antara lain adalah sebagai berikut:  

Pertama, kesenjangan gender pada angka partisipasi siswa dan siswi. 
Budaya yang ada di NTB pada umumnya adalah mendahulukan laki-laki dalam 
banyak aspek kehidupan. Kondisi ini juga berpengaruh signifikan terhadap 
kebiasaan siswa-siswi di lingkungan madrasah. Ditinjau dari partisipasi siswa-siswi, 
maka setiap kegiatan di lingkungan madrasah dapat dilihat dari iklim kooperatif 
dan kompetitif yang terbangun di antara mereka dalam menyikapinya. Dalam hal 
ini, apabila kegiatan tersebut bersifat kooperatif, seperti mengerjakan tugas 
kelompok, maka lebih didominasi oleh siswi. Sebaliknya jika kegiatan tersebut 
bersifat kompetitif, seperti dalam forum diskusi maka siswa-lah yang lebih 
mendominasi. Padahal iklim yang ingin dibangun adalah tercipta suasana 
kooperatif dan kompetitif secara sehat dan bersamaan. 

Kedua, streotipe atau pembakuan citra dan peran laki-laki dan perempuan 
yang merugikan. Pelabelan dan pembakuan citra salah satu jenis kelamin dengan 
sesuatu akan sangat merugikan. Anggapan masyarakat bahwa laki-laki tidak boleh 
cengeng/menangis bila menghadapi masalah misalnya, akan berdampak fisik dan 
psikis. Menangis adalah salah satu cara untuk mengungkapkan emosi. Apabila 
emosi tersebut selalu ditahan dan tidak disalurkan sekali-sekali, maka akan 
merugikan bagi kesehatan.  Pada sisi lain, ada juga anggapan bahwa perempuan 
harus lemah-lembut dan penurut/tidak boleh melawan. Ini telah banyak 
membawa masalah bagi perempuan itu sendiri. Karena dengan mengikuti 
anggapan ini, maka secara otomatis akan melahirkan manusia pasif yang tidak 
berkehendak. Sungguh ini tidak humanis. Tuhan saja telah memberikan kebebasan 
kepada manusia untuk berkehendak. Selain itu peran-peran yang ada dalam 
masyarakat seakan sudah dipetakan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Seperti 
yang layak menjadi guru adalah perempuan, karena mereka memiliki kepekaan 
dalam mengurus dan mendidik anak. Sementara yang cocok menjadi presiden, 
insinyur, pilot adalah laki-laki. Guru-guru di madrasah masih ada yang secara sadar 
atau tidak sadar melalui perilaku dan ungkapan verbal yang mereka tampilkan, ikut 
serta melanggengkan budaya seperti yang dicontohkan di atas. Sehingga secara 
langsung maupun tidak, berakibat pada kecenderungan yang berbeda secara tegas 
antara siswa dan siswi terhadap mata pelajaran tertentu. Siswa lebih cenderung 

                                                
7 Semua yang disampaikan di sini adalah pengalaman yang dirasakan oleh penulis selama 

kurun waktu dua tahun (2007-2009) mendampingi madrasah-madrasah swasta (MI dan MTs) di Kota 
Mataram dan Lombok Barat. 
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menguasai mata pelajaran seperti Matematika dan IPA, sedang siswi cenderung 
pada mata pelajaran seperti Bahasa dan IPS. 

Ketiga, diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu sehingga menghalangi 
untuk mendapatkan hak-haknya di lingkungan madrasah. Kasus yang ini kerapkali 
terjadi di kalangan guru-guru. Salah satu contoh yang biasa ditemukan adalah 
ketika ada kegiatan peningkatan mutu guru (baik di lingkungan madrasah sendiri 
maupun di tempat lain), maka yang sering diutus/dilibatkan adalah guru laki-laki 
atau yang biasa mengikuti acara semacam itu, atau bisa juga guru yang sangat dekat 
dengan kepala madrasah. Kebiasaan ini mengakibatkan tidak meratanya mutu atau 
“pendapatan” para guru. Selain itu, dalam pengambilan keputusan untuk 
kepentingan bersama juga masih melibatkan guru-guru tertentu saja terutama yang 
laki-laki. Di kalangan siswa-siswi, diskriminasi ini terjadi ketika misalnya ada 
pemilihan pengurus kelas. Guru tidak memberikan kesempatan yang sama kepada 
semuanya, tetapi langsung menunjuk salah seorang di antaranya. 

Keempat, kekerasan berbasis gender baik fisik, psikis maupun seksual, 
seperti memandang lebih rendah dan meminggirkan, pelecehan seksual dan lain-
lain. Kasus kekerasan ini seringkali dialami oleh siswa-siswi. Belakangan ini hampir 
setiap hari dapat didengar atau disaksikan di media, bahwa pelaku tindakan ini 
adalah orang yang seharusnya melindungi, mendidik, dan menyayangi mereka yaitu 
guru/kepala sekolah.8 Tindak kekerasan yang dialami oleh siswa-siswi dapat 
muncul dalam berbagai wujud, mulai dari membentak, mengata-ngatai, mencubit, 
menendang, menyetrap, memukul, menjemur, sampai pelecehan seksual dan 
bahkan sampai ada yang meninggal.9 Siswa-siswi menjadi sasaran empuk dari 
semua tindak kejahatan, karena bargaining position mereka yang sangat lemah. 
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru dan pendidik lainnya seringkali 
beralasan edukatif, meskipun sudah jelas-jelas ada undang-undang yang mengatur, 
seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Kekerasan terhadap Anak. 
 
Upaya Mencipta Budaya Sensitif Gender 
 Menciptakan suatu budaya memang tidak sama dengan membalik telapak 
tangan, karena budaya melibatkan potensi manusiawi seperti cipta, rasa dan karsa. 
Tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil. Relevansinya dengan budaya sensitive 
gender di madrasah, maka ini dapat diwujudkan baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Beberapa poin dibawah ini dapat dilakukan sebagai upaya 
untuk mewujudkan budaya yang dimaksud: 

Pertama, menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, 
psikis dan seksual yang berbasis perbedaan jenis kelamin. Warga madrasah 
membangun kesepakatan (berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002) sekaligus 
slogan bahwa madrasah mereka anti kekerasan. Di sini harus ada forum kontrol 
yang diwakili oleh pihak guru, siswa-siswi, pegawai dan komite madrasah. Jika ada 
yang melakukan kekerasan, baik kepala madrasah terhadap guru, guru terhadap 
guru, kepala madrasah terhadap siswa-siswi, guru terhadap siswa-siswi, siswa-siswi 

                                                
8 Nurhilaliati, “Kekerasan terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan: Studi di Pondok 

Pesantren Nurul Hakim Kediri”, hasil Penelitian, Mataram: Lemlit IAIN Mataram, 2004 
9 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2001), 17-20 
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terhadap siswa-siswi, maupun orang tua terhadap anaknya, maka mereka akan 
mendapat sanksi di tingkat madrasah maupun di hadapan hukum yang berlaku. 

Kedua, memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan 
posisinya. Penghargaan diberikan untuk prestasi dan kepada orang yang tepat. 
Penghargaan merupakan salah satu motivasi  yang dapat meningkatkan kinerja dan 
semangat untuk berprestasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Penghargaan dapat 
bersifat material dan non-material. Bersifat material jika berupa piagam, sertifikat, 
hadiah dalam bentuk uang dan sebagainya. Bersifat non-material jika berupa 
kenaikan pangkat, pemberian pujian dan sebagainya. Jika ada kepala madrasah, 
guru, siswa-siswi, pegawai, maupun komite madrasah yang menunjukkan kinerja 
positif, maka mereka harus diberikan penghargaan yang proporsional. Kaitannya 
dengan penghormatan, ini perlu mendapatkan perhatian serius dari  warga 
madrasah, karena untuk masa sekarang penghormatan seakan bukan sesuatu yang 
penting lagi dalam interaksi antar-warga madrasah. Sudah dianggap wajar jika 
siswa-siswi berbicara dengan guru sama dengan ketika berbicara dengan teman-
temannya. Komunikasi guru-siswa-siswi memang harus terbangun dengan baik, 
tetapi bukan berarti tanpa jarak. Jadi harus ada rasa saling menghormati, supaya 
masing-masing dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. 

Ketiga, menghindari terjadinya diskriminasi terhadap laki-laki dan 
perempuan. Menghindari diskriminasi di lingkungan madrasah dapat dimulai 
dengan membentuk opini bahwa semua warga madrasah berkedudukan setara 
serta memiliki hak dan kewajiban yang tidak dibeda-bedakan, dan ini harus betul-
betul diterapkan dalam interaksi sehari-hari, jadi bukan sekedar slogan. Memang 
ada beberapa alasan yang mungkin membuat seseorang tidak dapat 
memperlakukan orang lain tanpa ada perbedaan, seperti perbedaan etnis, prestasi, 
tidak “penurut”, atau mungkin karena ada sentimen pribadi, dan sebagainya. 
Dalam penerapannya, misalnya kepala madrasah memberikan kesempatan yang 
sama kepada semua guru untuk mengembangkan karirnya, tidak hanya diberikan 
kepada guru tertentu saja. 

Keempat, menghilangkan streotipe terhadap laki-laki dan perempuan. 
Pelabelan negative terhadap jenis kelamin tertentu akan membatasi langkah dan 
kreativitas seseorang. Karena setiap mau melakukan sesuatu akan dihadang oleh 
label yang sudah terbangun. Untuk itu, seluruh warga madrasah hendaknya 
membiasakan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat yang semakin 
menguatkannya. 

Kelima, tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan 
bahasa verbal maupun non-verbal yang melecehkan laki-laki dan perempuan. 
Dalam kegiatan pembelajaran, guru terutama harus memperbaiki media yang 
digunakannya. Kalau selama ini guru sering memakai alat peraga yang tidak 
sensitive gender, maka sudah saatnya untuk mengganti dengan alat peraga yang 
benar. 
 
Peran Warga Madrasah 

Guru (1) Memberikan keteladanan sensitive gender. Dalam setiap tingkah 
laku dan bertutur kata, guru hendaknya menunjukkan sensitivitas gender yang 
tinggi. Demikian juga ketika melihat dan mendengar tingkah laku dan ungkapan 
verbal yang tidak sensitive gender di kalangan siswa-siswi atau rekan kerjanya, 
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maka guru harus bisa menegur atau merubahnya, (2) Menerapkan pembelajaran 
inklusif gender. Pembelajaran inklusif gender adalah pembelajaran yang 
menerapkan prinsip-prinsip kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi 
siswa dan siswi. Untuk mencapai kondisi ini guru harus merancang silabus dan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta 
melakukan evaluasi yang inklusif gender, (3) Memberikan penilaian yang tidak 
diskriminatif. Evaluasi hasil belajar yang biasa dilakukan oleh guru-guru selama ini, 
seringkali hanya menilai aspek kognitif saja. Sedangkan aspek afektif dan 
psikomotor masih kurang mendapatkan perhatian yang serius. Di samping itu, 
evaluasi juga tidak dilaksanakan secara beragam dan terpilah, (4) Membangun 
relasi di kelas/di luar kelas yang tidak diskriminatif. Guru membiasakan untuk 
melayani dan berinteraksi dengan siswa dan siswi-nya tanpa membedakan latar 
social-ekonomi, kapasitas intelektual, jenis kelamin, kondisi fisik serta keyakinan 
yang dianut oleh peserta didiknya. Jika seorang guru membangun tembok 
penghalang antara dirinya dengan peserta didiknya karena alasan-alasan di atas, 
maka akan terjadi ketimpangan hubungan baik antara guru dengan siswa-siswi 
maupun antara siswa-siswi. 

Kepala Madrasah (1) Memberikan keteladanan sensitive gender. Sama 
dengan guru, kepala madrasah harus bisa memberikan contoh tentang bagaimana 
bertuturkata dan bertingkah laku yang sensitive gender. Bahkan sebagai top manager 
dari lembaga yang dipimpinnya kepala madrasah bukan saja bisa memberikan 
pengaruh secara internal, tetapi juga secara eksternal, (2) Melakukan kebijakan 
responsive gender. Kebijakan yang diberlakukan pada suatu lembaga ditentukan 
oleh pimpinannya. Kaitannya dengan lembaga pendidikan, maka kebijakan yang 
dikeluarkan hendaknya betul-betul mempertimbangkan responsive gender atau 
tidak. Dalam hal ini, masalah-masalah kecil yang perlu mendapat perhatian dan 
dianggap tidak penting selama ini adalah toilet, konstruksi gedung sekolah, jadwal 
mengajar dan sebagainya yang belum ramah atau responsive gender, (3) 
Menegakkan peraturan tanpa diskriminasi gender. Peraturan  dibikin untuk 
menegakkan kedisiplinan dan keteraturan pada suatu lembaga dan berlaku untuk 
semua tanpa pandang bulu. Demikian juga halnya dengan lembaga pendidikan, 
peraturan yang diterapkan diperuntukkan bagi semua warga madrasah, (4) 
Mengembangkan relasi dengan warga madrasah yang sensitive gender.  Kepala 
madrasah sebagai navigator dari lembaga yang dipimpinnya harus memiliki 
keterampilan social, membangun dan mengembangkan relasi dengan segenap 
warga madrasah. Relasi yang terbangun merupakan wujud dari pemahaman yang 
mendalam tentang bagaimana seharusnya hubungan laki-laki dan perempuan 
seperti yang diatur oleh agama, negara maupun oleh dunia internasional.  

Siswa-siswi (1) Berperilaku yang tidak melecehkan jenis kelamin tertentu. 
Kepala madrasah dan semua guru hendaknya menegaskan kepada semua siswa 
dan siswi untuk saling menghormati, baik teman yang sama jenis kelaminnya 
maupun lawan jenis. Siswa tidak boleh melakukan pelecehan terhadap siswi, 
demikian juga sebaliknya. Misalnya siswa tidak boleh sembarangan menyentuh 
siswi atau melontarkan kata-kata dengan maksud untuk melecehkan, (2) 
Mendukung kebijakan madrasah yang responsive gender. Siswa dan siswi harus 
menjadi pendukung semua kebijakan madrasah yang responsive gender dan harus 
bisa mengkritisi ketika menemukan ada kebijakan yang tidak responsive gender, 
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(3) Menerapkan kesetaraan gender dengan menempatkan diri sesuai dengan 
posisinya. Kesetaraan gender akan dapat tercapai ketika semua pihak diberikan 
kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan 
masing-masing. Ini berarti bahwa satu jenis kelamin tertentu tidak boleh 
mendominasi jenis kelamin tertentu, tetapi harus bisa memposisikan dirinya secara 
proporsional. Contoh ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka 
semua harus terlibat. Bukan yang pintar saja atau jenis kelamin tertentu saja, (4) 
Hubungan sosial setara sesama teman tanpa diskriminasi gender. Keakraban dan 
kaharmonisan interaksi dengan teman-teman, baik dalam kelas maupun di luar 
kelas merupakan syarat mutlak terwujudnya lingkungan madrasah yang sensitive 
gender.  

Karyawan (1) Memberikan keteladanan sensitive gender. Sepertinya kepala 
madrasah dan juga guru, karyawan di madrasah adalah orang dewasa yang 
seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi. Demikian 
juga dalam kaitannya dengan gender mainstreaming, mareka juga bertanggungjawab 
untuk menyukseskannya, (2) Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi gender. 
Salah satu pihak penyokong berjalannya roda kehidupan di madrasah adalah para 
karyawan, karena merekalah yang sangat menentukan administrasi di suatu 
madrasah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tanpa para karyawan yang 
menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar maka madrasah 
tersebut tidak bisa fokus dengan kegiatan pendidikan. Untuk itulah maka 
dibutuhkan para karyawan yang dapat melayani semua kepentingan warga 
madrasah dengan adil tanpa diskriminasi, (3) Melaksanakan peran/pekerjaan tanpa 
streotipe laki-laki dan perempuan. Karyawan di madrasah terdiri dari laki-laki dan 
perempuan, dan masing-masing mendapatkan tugas sesuai dengan job discription 
yang telah ditetapkan. Untuk menghindari streotipe antara laki-laki dan perempuan, 
maka idealnya dalam menerima karyawan yang akan dipekerjakan harus sesuai 
dengan spesialisasi keilmuan yang diperlukan. Dengan demikian tidak akan terjadi 
tumpang-tindih atau penumpukan tugas hanya pada satu atau sebagian pihak saja. 

Komite Madrasah (1) Memberikan keteladanan sensitive gender. Komite 
madrasah merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, seperti guru, 
orang tua, kepala madrasah, tokoh masyarakat yang ada di sekitar madrasah. 
Sebagai perwakilan komponen masyarakat, maka sudah sepatutnya pengurus 
komite bisa memberikan keteladanan yang tidak bias gender dalam berperilaku 
maupun dalam menetapkan suatu kebijakan, (2) Melakukan kebijakan sensitive 
gender. Sebelum menetapkan suatu kebijakan tertentu, langkah awal yang dapat 
dilakukan oleh para pengurus komite adalah dalam menetapkan struktur 
kepengurusannya, yang tidak hanya melibatkan jenis kelamin tertentu saja seperti 
yang kebanyakan terjadi, tetapi melibatkan laki-laki dan perempuan secara 
proporsional, agar dapat berdampak imbang juga pada kebijakan yang diambil. 
Karena jika suatu kebijakan hanya ditentukan oleh satu pihak saja, belum tentu 
pihak lain dapat terakomodir kepentingannya, (3) Membiasakan pemberian akses, 
peran, pengambilan keputusan dan kontrol antara anak laki-laki dan perempuan 
secara proporsional. Kebiasaan pengurus komite sebagai pihak yang memiliki 
kedekatan dengan siswa dan siswi, secara langsung maupun tidak akan banyak 
memberikan pengaruh kepada mereka. Untuk itu pengurus komite harus 
senantiasa menekankan dan mengingatkan kepada seluruh unsur yang terlibat 
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dengan madrasah agar membiasakan pemberian akses, partisipasi, kontrol dan 
pengambilan manfaat yang proporsional antara siswa dan siswi, (4) Mendorong 
terwujudnya partisipasi kelompok marginal (laki-laki atau perempuan dalam 
kegiatan madrasah). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada suatu madrasah ada 
kelompok marginal, baik dari segi prestasi belajar maupun dari segi yang lainnya. 
Dan biasanya kelompok ini akan menutup diri dari orang/kelompok lain. Untuk 
itulah mereka harus disupport agar memiliki keinginan dan kepercayaan diri untuk 
terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh madrasah. 

 
Kesimpulan 
 Mengingat peran penting madrasah sebagai agent of social change dan 
mempertimbangkan akselerasi pemikiran tentang relasi laki-laki dan perempuan, 
maka membangun budaya sensitive gender di madrasah merupakan agenda yang 
mendesak. Warga madrasah mulai dari pimpinan, guru, siswa-siswi, karyawan, dan 
komite dapat  mewujudkannya sesuai dengan kedudukan dan peran masing-
masing.  
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