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Abstrak 
SILABUS JURUSAN SEJARAH FIS UNP S-D 2005 : SEBUAH STUD1 

TENTANG APLIKASI GENDER DALAM PENDIDIKAN 
Oleh : Azmi Fitrisia 

Sisi perempuan M a p  menarik untuk dirisetkan karena terlihat masih 
banyak didapati ketimpangan gender. Dalam kuantitas pendidikan formal 
perempuan jauh ketinggalan dibandingkan laki-laki. Begitupun pada dunia kerja 
seringkali perempuan dinilai lebih merugikan. Pendidikan merupakan satu sarana 
perubahan dalam masyarakat. Perguruan Tinggi tempat terpenting dalam jajaran 
pendidikan. Di UNP jurusan sejarah cukup legendaris tergolong pendiri. 
Penelitian ini membedah silabus jurusan sejarah sebagai bahan utama untuk 
melihat aplikasi gender dalam pendidikan. Harapannya adalatl ditemukan 
sejumlah materi dalam silabus yang berkaitan dengan perempuan, dan mencari 
kemungkinan pada bagian mata kuliah yang mana wawasan gender bisa 
disalurkan. 

Karya ini merupakan penelitian sejarah meliputi; heuristik, kritik 
interpretasi dan penulisan. Arsip silabus yang terkumpul meliputi tiga periode; 
silabus tahun 1986, 1993 dan 2005. Sumber tertulis lainnya berupa arsip seperti 
buku pedoman Akademik UNP, Borang Jurusan Sejarah dan lampirannya, 
kurikulum prodi sejarah UNP periode 2000-2002, Panduan Pendaftaran dan 
Jadwal Kuliah MKU, MKDK dan MKK tahun 1996-2005. Selain data tertulis 
sempat dilakukan wawancara dengan 9 orang inforrnan. Beberapa teori telah 
berperan sebagai kerangka analisa memahami nuansa gender dalam silabus.. 
Ungkapan Sartono Kartodirdjo tentang ketidak mampuan sejarawan untuk 
menghindari unsur-unsur subjektifitas ternyata ada benarnya. Karena dalam 
penelitian ini ada sumber yang tidak dapat dikumpulkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak tahun 1986 telah ada 
perhatian terhadap perempuan. Meskipun sangat sedikit sekali. Hanya ada tiga 
silabus dengan materi berwawasan gender tahun 1986, data silabus tahun 1993 
sama sekali tidak ada. Baru tahun 2005 koleksi silabus menunjukkan tentang 
keberadaan perempuan , meski hanya 4 buah silabus. Aspek yang dikemukakan 
dalam silabus tersebut adalah organisasi perempuan dalam pe juangan 
kemerdekaan dan materi hak-hak perempuan di Amerika. Koleksi silabus tahun 
2005 mengemukakan tawaran teori dan pendekatan ttg perempuan, paparan 
pemikiran tentang perempuan pada mata kuliah sejarah pemikiran modern serta 
materi keterlibatan perempuan dalam perbaikan ekologi hutan di India. Meskipun 
dalam kurikulum 2003 telah dirancang adanya mata kuliah pilihan yakni sejarah 
wanita tapi ini tidak cukup bisa memberikan perhatian terhadap segi-segi 
keperempuanan. Selain cuma dua SKS mata kuliah ini adalah pilihan mahasiswa. 
Ada beberapa mata kuliah wajib jurusan yang mungkin dapat menginformasikan 
ha1 ikhwal perempuan seperti; keilmuan sejarah (historiografi), sejarah wilayah, 
sejarah tematis dan sejarah Indonesia. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam kebudayaan manapun keberadaan perempuan tidaklah dapat 

dipisahkan dari laki-laki. Mereka adalah sejoli yang selalu dalam 

ketergantungan. Walaupun demikian perempuan seringkali memperoleh 

tempat tersendiri dalam masyarakat. Hal ini karena perempuan bukan hanya 

sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga namun lebih dari itu ia juga 

tenaga ke rja. Minangkabau yang menganut sistem matrilinial menempatkan 

perempuan secara khusus. Identik dengan simbol moral nagari, sebagai 

umbun puro, pagang kunci dan limpapeh rumah nan gadangl. 

Dibalik perannya yang ganda ternyata nasib perempuan tak sebaik 

tatanan ideal. Dibandingkan laki-laki saat ini dalam pendidikan formal 

perempuan tertinggal dua kali lipat2. Dalam dimensi lain pandangan 

masyarakat terhadap perempuan masih belum selaras dengan peranan yang 

dapat dilakukan oleh perempuan. Kadangkala kehadiran perempuan sebagai 

tenaga keja justru dinilai sebagai kerugian. Pada satu dan banyak kasus lain 

yang tejadi, perempuan telah disingkirkan secara kasar dalam persaingan 

dan lingkungan ke ja.  Kodrat perempuan dijadikan senjata untu k 

memojokkan kaum hawa. Demikian pula dari segi kesehatan perempuan 

masih memprihatinkan. Angka kematian i bu yang mela hirkan cukup tinggi3 . 
Secara umum pendidikan adalah cara pandang seseorang mempelajari 

semua cara hidup baik itu cara bersosialisasi, kemampuan fisik, intelektual 

'~oanne C.J. Prindiville, "The Image And Role of Minangkabau Women". 
Maka/ah. Dalam Seminar International Kesusastraan, Bukittinggi, 1984. Hal. 4. 

Arundaty Shinta, "Wanita dalam Pembangnan : Hambatan Wanita dalam 
Beke ja", dalam jurnal pembanguan dan Perubahan Sosial Budaya I ta hun 1998. 
Hal. 19. Lihat juga , Mayling Oey, "Perubahan Pola Kerja Kaum Wanita Di 
Indoneia Selama Dasawarsa 1970 Sebab dan Akibatnya", dalam Prisma 110, 
1985. Hal. 18-19 

siaran Berita Nasional TVRI Pusat Jakarta tanggal 22 Desember 1998. 



dan moral4. Menurut Jhon Dewey pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan fundamental pertama pada intelektual manusia. Ki Hajar 

Dewantara lebih menekankan pentingnya pendidikan sebagai wadah, daya 

upaya untuk menumbu hkan budi pekerti ; kekuatan bathin, karakter, fikiran5. 

Imam Barnadib lebih terfokus pada paedagogik; teoritis dan praktis. Teoritik 

sasarannya norrnatif dan praktis pelaksanaan pendidikan itu sendiri6. Dengan 

demikian pendidikan dapat kita nilai sebagai salah satu medium perubahan. 

Pendidikan di Perguruan Tinggi haruslah maksimal pada pencapaian 

tujuan pendidikan, meskipun ada perbedaan jenis. Khusus sebagai universitas 

pendidikan tujuannya tetaplah menghasilkan tenaga guru. Guru yang 

berkualitas dan profesional sasaran yang ingin dicapai. Karena 

profesionalisme pada hakekatnya adalah sangat berhubungan dengan profesi 

dan etika7. Terasa sangat berat karena mereka akan mengimplementasikan 

diri nanti secara langsung dalam bidang pendidikan. 

Dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan di Universitas Negeri Padang 

khususnya jurusan sejarah diperlukan perencanaan kurikulum [tertutup dan 

terbukal8. Kemudian pembaharuan dalam faktor-faktor pendidikan; pendidik, 

4~wift, SosiologiPendidikan. Jakalta : Bhatara, 1989. Hal. 6 
Tim Penulis, l(i Hajar Dewantara. Kogyakarta : Percetakan Taman Siswa, 

"'1961. Hal. 14. 
5~mam Barnadi b, -fat Pendidikan: Suatu 7injauan. Kogya katta: And i 

Offset, 1986. Hal. 5. 

' H. A. R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional Jakalta : Rineka Cipta, 
2002. Hal. 87. 

Helmut Noller, Eberhard Schoenfe, Pendidikan Kejuruan Pengajaran, 
Kurikuum, Perencanaan. Jakarta : Gramedia, 1988. Hal .69. Lihat juga F. 
Ha r biso n, Educatlbnal Planning and Human Resource Development. Paris : 
United Nation, 1967. Hal 12-15. 



anak didik fasilitas, dan program tujuang. Aspek lain yang berkaitan dengan 

ha1 diatas materi, metode dan alat eva~uasi'~. 

Aktualisasi dari semua pencapaian tujuan diatas tercermin dari silabus 

yang dipakai oleh staf pengajar. Selama ini kelihatannya masalah ini belum 

sama sekali menjadi perhatian. Wacana tentang gender bisa jadi ada dalam 

pikiran tapi belum teraplikasi dan tersosialisasi dalam perkuliahan. Pendidikan 

berbasis kompetensi sangat diharapkan semakin membuka peluang ke arah 

itu. 

6. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini membatasi diri pada jurusan sejarah saja karena jurusan 

sejarah terrnasuk legendaris di UNP. Sebagian dari staf pengajarnya semenjak 

UNP [IKIP] berdiri telah banyak memainkan peranan. Bahkan jurusan sejarah 

Universitas Andalas Padang dan swasta di Sumbar bahkan pendirinya dari UNP. 

Tanpa menilai jika sekiranya telah terjadi degradasi. 

Untuk lebih jelasnya penelitian ini berusaha menemukan beberapa hal: 

1. Sejauh mana aplikasi gender tercerrnin dalam silabus di jurusan 

sejarah ? 

2. Bagaimanakah bentuk aplikasi gender tersebut? 

3. Terdapatkah celah dalam pengembangan silabus di jurusan sejarah 

untuk berwawasan gender? 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian tentang Sii'abus Jurusan Sejarah 

HS UNP s-d 2005 Sebuah Studi tentang Apkkasi Gender dalarn Pendhdikan. 

belumlah pernah ditulis. Bila diamati karya-karya riset seperti dalam jurnal 

Cece Wijaya, dkk, Upaya Pembaharuan dalarn Pendhdikan dan 
... Pengajaran. Bandung : Remadja Rosdakarya, 1992. Hal. 19. 

''6. Su ryosu broto, Beberapa Aspek Dasar Pendidikan. Jakarta : Rineke 
Cipta, 1990. Hal 19. 



sebagai barometer informai tentang perkembangan riset, juga demikian. 

Perempuan dan tehnologi". Tulisan ini menjelaskan tentang bagimana 

keterkaitan dan problem Perempuan dengan teknologi. Tulisan lain menguraikan 

tentang perempuan bekerja di pedesaan dan perkotaani2. Kemudian beberapa 

isu yang ditemukan tentang perempuan terutama berkaitan dengan 

permasalahan perempuan sendiri berkaitan dengan faktor biologi serta jenis- 

jenis pekerjaan yang ditekuni perempuan13. Tulisan yang agak berdimensi lain 

adalah milik Yoayori Matsui, menguraikan tentang pembangunan dan 

implikaisinya terhadap perempuan14. Tulisan ini lebih sedikit rnembantu karena 

pendidikan bagian dari pembangunan itu sendiri. Tapi yang dimaksudkan disini 

adalah bagaimana tenaga pendidik di Universitas dilihat sebagai alat perubah 

pandangan tentang perempuan. Universitas dinilai sebagai medium utama, 

karena akan menghasilkan tenaga pendidik untuk jenjang yang lebih rendah. 

Masih dalam kaitan dengan pekejaan, sebuah tulisan yang menceritakan 

tentang nasib perempuan sebagai tenaga ke rja di luar negeri15. Bila diperhatikan 

uraian Burke, disana sangat jelas disebutkan bahwa riset tentang perempuan 

luas tapi tak tergarap. Uraian seks dan gender milik Burke memberikan 

panorama tentang riset sejarah perempuan di luar negeri16. Penelitian ini 

mencoba untuk mengkaji tentang aplikasi gender pada perkuliahan di jurusan 

sejara h. Dengan demi kian mencoba memahami konstru k gender pada pemi kiran 

l1 Jurnal Perempuan no 18 tahun 2001. 
l2 Prisma no 6 tahun 1995. Lihat juga Seri Siasat Kebudayaan 1992. 
l3 Lihat Masalah Perempuan Indoesia milik PKBI Indonesia edisis khusus 

1994. 
l4 Yayori Matsu i, Perempuan Asia dari Penderitaan menjadi Kekuatan, 

Jakarta : Yayasan Obor, 2002. 
l5 Y. Priyono Utomo (ed), Pegalanan dan Nasib TKW-7Kl Jakarta : 

Gramedia, 1990. 
l6 Peter Burke (te rj), Sejarah dan Teori SosiaLJakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, 2001. Hal. 73. 



para pendidik terutama staf pengajar universitas. Staf pengajar ini dianggap 

sebagai agen perubahan sosiai1'. 

Schlegel mengartikan gender atas 2 yaitu umum dan khusus. Gender 

dalam arti umum yaitu bagaimana laki-laki dan perempuan didefenisikan dalam 

arti abstrak (ciri-ciri khusus yang diberikan pada mereka atas dasar jenis kelamin 

mereka). Gender dalam artian khusus yaitu lokasi tertentu dalam struktur sosial 

atau dalam bidang kegiatan tertentu18. Aplikasi gender dalam penelitian ini 

mengacu pada pengertian gender dalam artian umum. Aplikasi gender lebih 

berorientasi pada penerapan informasi tentang perempuan dan problemnya. 

Arif Budiman mengemukakan banyak teori tentang perempuan seperti 

teori nature dan teori nurture, teori psikoanalisa, teori fungsionalis dan Marxis. 

Ketiga teori ini memperlihatkan tentang faktor-faktor yang mendorong kenapa 

perempuan lemah dari laki-lakilg. Konstruksi teori diatas sangat mempengaruhi 

penelitian ini. 

Pikiran tentang feminisme turut menjadi kerangka terutama gerakan yang 

bertujuan memajukan kaum perempuan. Satu tulisan yang berbicara tentang 

aspek ini adalah milik ~ a n c y ~ '  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Peneiitian ini bertujuan untuk menemukan wawasan gender dalam silabus 

yang selama ini diterapkan di jurusan sejarah [semua mata kuliah]. 

l7 Soejono Soekanto, Sbsiologis Suatu Pengantar . Jakarta : Rajawali 
Press, 1987. Hal 56. 

18~atna Saptari, Brigitte Holzner, Perernpuan Kega dan Perubahan Sosia/'. 
Jakarta : Graffiti, 1997. Ha1.106. 

l9 Arief budiman,Pernbagian kega Secara Seksual: Sebuab Pernbahasan 
Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakaf. Jakarta : Gramedia, 
1985.Hal 1-24. 

" Nancy Fraser and Linda Gordon ,"A Geneology of dependency: Tracyng 
a Keyword of the US Welfare State," dalam History and Teory Feminist 
Reasearch, debates, Contestations. Chicago, London": The University of Chicago, 
1997. Hal. 276-303. 



E. KONTRIBUSI PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginforrnasikan pengaplikasian 

"gender dalam perkuliahan di jurusan sejarah, sehingga menjadi dasar pijakan 

terutama bagi staf pengajar. Dengan demikian diharapkan akan dapat 

memperkaya riset tentang jurusan sejarah Universitas Negeri Padang. 

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang sangat tergantung pada 

metode penelitian sejarah. Metode tersebut meliputi empat tahapan yaitu 

heuristik, kritik interpretasi dan penulisan2'. Tahapan heuristik yaitu usaha untuk 

mengumpulkan semua sumber yang diperlukan bagi penelitian ini. Pada 

penelitian ini dapat dikumpulkan sejumlah silabus. Bila dikelompokkan 

perperiode hanya meliputi tiga periode; silabus tahun 1986, 1993 dan 2005. 

namun hanya periode tahun 2005 yang bisa digolongkan lengkap. Periode 

sebelumnya hanya separoh dari silabus mata kuliah yang diajarkan. Sumber 

tertulis lainnya berupa arsip seperti buku pedoman Akademik UNP, Borang 

Jurusan Sejarah dan lampirannya, kurikulum prodi sejarah UNPperode 2000- 

2002, Panduan Pendabran dan Jadwal Kuliah MKU, MKDK dan MKK tahun 

1996-2005, dan arsip lainnya. Selain data tertulis sempat dilakukan wawancara 

dengan 8 orang informan dengan kategori staf pengajar dan mahasiswa 

jurusan sejarah . Dalam ha1 ini metode sejarah lisan sangat b e r g ~ n a ~ ~ .  Dari 

sumber yang didapatkan sangat nyata sebagai sumber asli dan primer. 

Pada tahapan ketiga yaitu analisa dan interpretasi semua sumber yang 

telah diperoleh dikelompokkan dan diperbandingkan. Kerangka analisa terutama 

telah berperan memahami nuansa gender dalam silabus. Demikian juga peranan 

21 Gilbert Garraghan, A Guide to Hi3foriwl Method New York : Fordham 
University Press, 1957. Ha1.34. 

22~ames HOOPS, OralHsto/y.Toronto: Magwell Press, 1973. 



dari metode konten analisiG3, sehingga dapat diketahui kuantitas dan kualitas 

gender teraplikasi pada masing-masing silabus. Satu ha1 yang terpenting dalam 

studi sejarah berkaitan dengan eksplanasi. Dengan demikian penelitian ini 

mencoba mengikuti pikiran Haydent White tentang deconstructing history 

dengan tanpa meninggalkan unsur narratie4. Terakhir adalah usaha untuk 

menuangkan semua hasil penelitian ke dalam penulisan. Ada beberapa 

generalisasi dari penelitian ini2'. Satu yang sangat penting dari penelitian 

sejarah adalah berkaitan dengan objektifitas penelitian. Ungkapan Sartono 

Kartodirdjo tentang ketidak mampuan sejarawan untuk menghindari unsur-unsur 

subjektiftas ternyata ada benarnya", karena dalam penelitian ini ada sumber 

yang tidak dapat dikumpulkan. 

23 Richard E. Bringer, Hi3toricaI Analysis: Contemporary Approaches to 
Clio3 CraR Canada : Jhon Wiley & Sons, Inc, 1978. Hal. 221-233. 

24 Alun Munslow, Derontructing Hi3tor-y. London dan New York : 
Routled e, 1997. Hal. 142. '' Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejaah. Yogyakarta : Bentang Budaya : 
1999. Hal. 141. 

26 Sarto no Kartod i rdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. 
Jakarta ; Gramedia, 1990. Hal 62. 



BAB I1 

SILABUS BERAPLIKASI GENDER 

A.GAMBARAN UMUM JURUSAN SUARAH FIS UNP 

Pendirian jurusan sejarah sebenarnya telah dirnulai semenjak tahun 1954. 

Masa ini lebih dikenal dengan PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru). Ini 

berlangsung kurang lebih dua tahun. Pada masa ini banyak tenaga pengajar 

yang didatangkan dari luar negeri sepetti Negeri Belanda. Dosen-dosen PrPG 

waktu itu seperti Syarnsu Rizal, Fahma Riza, Hasan Basri. Kurang diketahui 

jumlah mereka dengan pasti. Setelah tahun 1956 berubah nama rnenjadi FKIP 

(Fakultas Keguruan Ilmu Kependidikan) Unand I. Berubah narna lagi tahun 1958 

menjadi FKIP Unand I1 sampai tahun 1964. Setelah tahun 1964 terlihat 

perkembangan yang berarti hingga tahun 1965 yaitu menjadi IKIP Padang 

Cabang Jakarta. Cikal bakal ini akhirnya tumbuh menjadi IKIP Padang dan berdiri 

~ e n d i r i ~ ~ .  Pada rnasa ini rnulai berturnbuh jurusan-jurusan lain. 

Pada tahap awal IKIP berdiri, jurusan sejarah dibagi atas dua angkatan 

yaitu tingkat sajana rnuda dan sarjana sering juga disebut dengan tingkat 

doktoral. Bagi yang rnernilih tingkat doktoral berarti mereka dapat rnelanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti S-2, ~ - 3 ~ ~ .  Tahun 1999 sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan akhirnya IKIP Padang kernbali berubah narna 

menjadi Universitas Negeri Padang. 

Pada saat dibawah naungan IKIP Padang tahun 1979 te jadi perubahan 

kurikulurn dengan standar penilaian rnutlak dan sistem SKS (Sistem Kredit 

Semester). Hal ini dipengaruhi oleh suhu politik Indonesia paska Peristiwa Malari 

(Mala Petaka 15 ~anuar i )~~.  Keterlibatan rnahasiswa dalam bidang politik 

27 Wawancara dengan Bustaman di Padang 25 Oktober 2005 
28 Prof. Dr. mi, MA rnerupakan salah satu mahasiswa yang rnengambil 

jalur doctoral dan Angkatan Pettarna IKIP Padang 
29 Lihat Jeni Akmal, 'MALARI . Skripsi .Padang :Unand, 1990 



berusaha dibatasi. Mahasiswa didorong untuk menjadi akademisi. Pada saat ini 

jurusan sejarah berkembang ke arah institusi yaitu Diploma I (Dl). ~ i ' ~ l o m a  I1 

(D2). Diploma I11 (D3) dan Strata 1-(Sl). Pada dasarnya bisa juga program 

diploma stransfer setelah tamat ke S-1. Pada Strata ternyata juga terdapat 

pembedaan pada Strata I itu sendiri yaitu S-1 jalur Tesis dan Non Tesis. Bagi S-I 

yang jalur tesis bisa melanjutkan pendididkan ke Strata 2 (S-2) dan seterusnya. 

Baru tahun 1990 secara keseluruhan di jurusan sejarah berlaku jalur tesis. 

Umumnya staf pengajar yang telah diangkat menjadi dosen tetap jurusan 

sejarah mereka yang jalur tesis. Pada saat ini secara teratur diangkat staf 

pengajar jurusan sejarahM. Tapi semenjak tahun 1986 hampir tidak pernah 

dilakukan pengangkatan staf pengajar. Barangkali masalah birokrasi dan 

kesibukan dengan berbagai proyek pengajaran. Baru tahun 1996 pengangkatan 

staf pengajar kembali te jadi. 

Ada citra yang tampil dari dosen-dosen jurusan sejarah angkatan tua-tua, 

bisa menimba ilmu di luar negeri seperti Australia, Amerika dll. Namun juga 

cukup banyak yang pensiun dengan gelar S-1. Menurut sebagian mereka karena 

terlalu asyik mengajar dan cari uang serta problem keluarga. Kelihatannya 

sesuatu yang mengasyikkan mengajar. Bukan saja di perguruan tinggi negeri 

tapi juga di swasta-swasta di Kota-kota Sumatera Barat. Ada satu yang 

menggelikan meski bila dengan sudut pandang serius melihatnya mungkin benar 

secara agama adalah alasan mengapa mau mengajar di sana sini: ka/au diminta 

dan ~j'mu kita ada bka berdosa tidak diberikan. Menjadi staf pengajar dan 

memberikan pengetahuan di berbagai perguruan tinggi sebenarnya memang 

cukup mengasyikkan apalagi bila honornya lumayan. Tapi yang terjadi di jurusan 

sejarah ketika itu adalah mandeknya pengembangan keilmuan. Bidang riset 

seperti sedikit terabaikan bahasa kerennya sulit berprestasi di bidang penelitian. 

Pernah satu ketika ada komentar dari angkatan staf yang sekarang sudah 

menjadi senior yaitu sebuah ledekan tentang kertas ringkasan salah seorang 

30 ~awancara dengan Ratnawilis. Di Padang bulan Mei tahun 2002 

9 



staf pengajar yang lebih tua sudah seperti kitab kuning, karena memang telah 

kuning warna kertasnya. Semester ke semester tahun demi tahun dengan 

lembaran yang sama membuai waktu dari satu perguruan tinggi ke perguruan 

tinggi . Dari satu angkatan ke angkatan berikutnya 

Mahasiswa jurusan sejarah cukup beragam rata-rata be jumlah 40-50 tiap 

angkatan. Baru tahun 1978 te jadi penyusutan mahasiswa seperti halnya di 

beberapa jurusan lain IKIP Padang. Gairah menjadi mahasiswa muncul kembali 

ketika adanya beasiswa massal. Hingga tahun 2005 juga tejadi pemberian 

beasiswa bagi mahasiswa tapi bagi yang berprestasi. Ada beberapa jenis 

beasiswa seperti supersemar dll. Tapi keluhan tentang kurangnya media belajar 

seperti buku-buku literatur kuliah masih tejadi3'. Hingga tahun 2005 ha1 yang 

sama juga masih berlangsung. Catatan sembilan tahun terakhir jumlah 

mahasiswa jurusan sejarah tak lebih dari 40 orang per-angkatan. Paling sedikit 

jumlah mahasiswa sejarah 28 orang dan 33 orang tahun 1996/1997?~ 
" 

Beberapa angkatan pertama jurusan sejarah banyak yang diangkat 

menjadi guru". Tapi angkatan berikutnya kurang terdata. Dari mereka yang 

dulunya program diploma tahun 1999 temyata banyak juga yang mengambil 

strata S-1 jurusan sejarah dan telah menjadi pegawai negeri. Mereka ini 

mengambil S-1 melalui beasiswa Depag (Departemen Agama). 

Tahun 1980 jurusan sejarah kembali menjadi satu kelas saja sampai 

tahun 2002. Pada tahun yang sama dibuka program Non Reguler-swasta UNP. 

Ada kas khusus bagi jurusan untuk mengembangkan fasilitas dengan program 

ini. Kelas Non Reguler membantu keuangan jurusan dan fasilitas jurusan. Selain 

itu sebenarnya jurusan sejarah juga rnencari dana melalui beberapa proyek 

proposal seperti Heds dan tahun 2005 secara serentak SP4. Tahun 2001 jurusan 

sejarah mengembangkan diri dalam institusinya dengan program studi sosiologi, 

" Wawancara dengan Zul Asri di Padang tanggal 26, 27 oktober 2005 
32 "Data Jumlah Mahasiswa Sembilan Tahun Terakhir dalam Borang 

Akreditasi Jurusan Sejarah FIS UNP 
33 wawancara dengan Zul Asri di Padang tanggal 26. 27 Oktober 2005 



setahun kemudian dibuka non reguler sosisologi. Beberapa rancangan telah pula 

dibuat untuk membuka program studi komunikasi. Cukup melejid dari segi 

institusi. Ada kekhawatiran kembalinya te jadinya kemandekan dalam 

pengembangan keilmuan. Ini perlu menjadi perhitungan dan perhatian jurusan. 

Gerakan kearah 'pengembangan keilmuan sebenarnya juga te jadi. Ini 

terlihat melalui gerakan labor sejarah. Tahun 1990-an labor sejarah juga 

memfasilitasi terbitnya karya-karya staf pengajar. Beberapa waktu terakhir 

terlihat usaha penerbitan jurnal. Jurusan sepertinya juga berusaha menyediakan 

fasilitas penelitian bagi dosen. Seharusnya memang demikian karena komputer, 

meja dan lemari adalah sarana utama setiap staf pengajar. Barangkali akibat 

kesibukan diskusi-diskusi keilmuan belum terutinkan oleh jurusan. 

Bila dipantau perkembangan kurikulum jurusan sejarah UNP, pada tahap 

awalnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan kurikulum Sekolah Menengah. 

Tapi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir lebih komplek dengan 

pertimbangan perkembangan keilmuan sejarah. Kurikulum 2003 menunjukkan 

ha1 yang berbeda dibandingkan dengan kurikulum sebe~umnya~~. 

6. PERUBAHAN SILABUS 

Semenjak jurusan sejarah berdiri hingga tahun 2005 koleksi data silabus 

yang berhasil dikumpulkan yaitu koleksi silabus tahun 1986, 1993 dan 2005. Dari 

kumpulan tersebut ternyata juga tidak semua matakuliah yang diberikan di 

jurusan sejarah ditemukan silabusnya. Data tahun 1986 hanya ditemukan 

sebanyak 19 Silabus, tahun 1993 berjumlah 23 buah dan tahun 2005 ditemukan 

kurang lebih 50 buah silabus. Khusus tahun 2005 seharusnya 54 buah silabus. 

Data koleksi tahun 1986 ada yang berbeda dengan data koleksi tahun 1993 dan 

tahun 2005. Maksudnya ada kuliah yang semenjak jurusan sejarah berdiri telah 

diberikan tapi koleksi silabusnya per periode tidak lengkap. Meskipun beberapa 

kuliah dari ketiga koleksi tersebut dapat dilacak kronologi dan perubahan 

%hat Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang tahun 2002. 
Padang : UNP, 2002. Hal 92-95. 



Jumlah Silabus dalam Klasifikasi 

1. 

2. 
3. 

Diantara sisa silabus yang tidak ditemukan terutama untuk periode tahun 

no 

Jumlah 

2005 karena ada mata kuliah yang tidak diberikan silabusnya pada mahasiswa. 

Klasifikasi Silabus 
Tahun 

Mata kuliah wajib 
universitas 
Mata kuliah wajib fakultas 
Mata kuliah jurusan 

Silabusnya memang tidak ada, kulia h tertentu tidak perlu pakai silabus karena 

Sum ber : Diolah dari Koleksi Silabus Tabun 1986, 1993 dan 2005. 
19 

sepenuhnya kuliah tersebut praktek. Ada mata kuliah yang telah dibuat buku 

2005 1986 

3 

- 
16 

ajarnya, sehingga kompilasi sekaligus difungsikan sebagai si~abus~~. Tetapi yang 

1993 

23 

anehnya ada kuliah yang sedang diberikan pada semester ini tapi tak 

I 

42 

bersi~abus~~. Entah karena dosen merasa tidak perlu pakai silabus atau malas 

1 

2 
20 

membuat silabus baru. Bahkan ada staf pengajar tersebut pusing mencari silabus 

11 

3 
28 

sendiri dalam perkuliahan yang telah bejalan kurang lebih 7 minggu, yang 

seharusnya telah diberikan silabusnya ke mahasiswa. Prasangka baik barangkali 

tidak punya kebiasaan koleksi yang teratur. Dosen langsung mengajar saja. 

Mungkin merasa mahasiswa tidak akan memerlukan. Untuk ha1 yang semacam 

ini sesungguhnya silabus sesuatu yang sangat penting bagi mahasiswa. Banyak 

keuntungan yang , diterima mahasiswa bila mereka diberikan silabus. Selain 

persoalan tahu apa yang akan diajarkan dosen dari minggu ke minggu dan 

barangkali akan mampu membaca literatur sebelum kuliah. Tapi juga dapat 

" Wawancara dengan Aisyah di Padang tanggal 20 Oktober 2005 

36 Wawancara dengan Nanang, di Padang tanggal 22 Oktober 2005 



ditangkap pola yang diterapkan dosen dalam mengajar, sistem tugas atau 

tertarik mengembangkan dan bisa melacak literatur sejenis. Saat ini pendidikan 

perguruan tinggi berbasis kompetensi. Meskipun sebuah kuliah dasar tapi tanpa 

mengabaikan fungsi akan pasti membantu penguatan disiplin yang hendak 

ditekuni mahasiswa. 

Sesuai dengan buku panduan mata kuliah, mata kuliah yang diberikan 

pada mahasiswa dapat dikelompokkan atas 3; MKU, MKDK, MKK. Dari ketiga 

kelompok tersebut yang mengalami perubahan semenjak jurusan sejarah berdiri 

sepertinya adalah mata kuliah jurusan. Ada kuliah yang dulunya satu mata kuliah 

telah dipecah, tahun 1993 menjadi dua mata kuliah. Sebelumnya tahun 1986 

mata kuliahnya sejarah Eropah dan Amerika menjadi satu mata kuliah. Namun 

tahun 1993 perkuliahan ini dikembangkan, menjadi dua silabusnya yaitu kuliah 

Sejarah Amerika dan mata kuliah sejarah Eropa masing-masing 3 sks. Kondisi ini 

masih berlangsung hingga tahun 2005, masih tetap dua mata kuliah; sejarah 

Amerika dan Sejarah Eropah. Hal berarti yang tergambar dari kumpulan silabus 

tahun 2005 adalah munculnya mata kuliah-mata kuliah baru seperti metode 

sejarah, sejarah maritim, dan sejarah perempuan. Kurikulum ini cukup mengikuti 

perkembangan studi sejarah yang menuju sejarah sosial meski belum 

sepenuhnya diajarkan dan belum ada silabus. Diantara mata kuliah baru yang 

telah diajarkan lebih pengembangannya pada aspek keilmuan. Mata kuliah 

tersebut adalah historiografi, teori dan metodologi sejarah, serta filsafat sejarah. 

Sebagai jurusan pendidikan sejarah sudah lebih baik, meskipun jauh ketinggalan 

bila ingin ~nemperbandingkan dengan jurusan non kependidikan. Sesuatu yang 

mustahil juga kiranya bila memperbandingkan univeristas pendidikan dengan 

ilmu murni. Pada Universitas 'ilmu murni' sks yang harus diselesaikan mahasiswa 

untuk mencapai sarjana sama dengan sks universitas pendidikan kurang lebih 

146 sks. Mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan tentu pada ilmu 

murni tidak ada. Mata kuliahnya lebih banyak pengembangan keilmuan dan 

percabangan studi sejarah. Seperti untuk kuliah historiografi pada universitas 



ilmu murni 8 sks; historiografi umum dan historiografi ~ndonesia~~ Untuk mata 

kuliah umum mereka memperoleh dasar-dasar filsafat dan tidak ada kuliah 

jasmani. Sebagai upaya perkenalan cukup positif. Hal yang lain adalah ada mata 

kuliah yang tidak lagi diberikan tahun 2005. Seperti Sejarah Kesenian Timur 

Barat 3 sks yang dosennya mendiang Drs. Hasan Basri38. Sepertinya cukup 

menarik karena percabangan sejarah seni semakin populer tapi belum 

mendapatkan perhatian di jurusan sejarah ini. Apakah tidak perlu 

memperkenalkannya pada calon-calon guru sejarah. Modifikasi silabus lama 

sangat diperlukan tentunya jika dipandang ini penting. 

Ada beberapa variasi dalam kumpulan silabus tersebut. Seperti format, 

silabus ini ada yang dibuat dengan memanjang ke bawah bentuknya tapi 

'terutama silabus tahun 1986 dan 1993 ada yang dibuat dengan bentuk 

membelintang. Kelihatannya cara seperti ini tidak berpengaruh dalam jumlah 

halamannya. Format memanjang ke bawah lebih menyenangkan untuk dibaca. 

Selain kelihatan wajar juga lebih artistik. Ukuran huruf, kertas dan jenis font 

yang digunakan tidak cukup menarik untuk kumpulan silabus tahun 1986. Untuk 

silabus tahun 2005 sangat beragam mulai dari ukuran huruf 10 hingga 14 

besarnya, dan ada kertas folio dan ada yang kuarto, jadi tidaklah sama. Pilihan 

font meski tak ditentukan tapi selain New Roman juga lebih bagus. Namun 

inipun hanyalah sebuah nilai seni bersilabus meski hanya staf pengajar tertentu 

yang selalu memberikan perhatian khusus tentang ini. Perlu dihormati dan 

dibanggakan. Kondisi silabus yang mengagetkan adalah yang kelihatannya 

sangat asal-asalan dalam membuat silabus. Silabus terlihat usang dan lusuh, 

tidak pernah diperbaharui, tulisannya hampir tidak bisa dibaca. 

Kelengkapan silabus juga bervariasi. Ada silabus yang tidak memiliki 

daftar pustaka. Ini sebuah kesalahan. Tentang jumlah kolom cukup berfariasi. 

" wawancara dengan Wannofri Samty, di Padang 15 Oktober 2005. 

" Kumpulan Silabi Semester Juli-Desember 1993 Jurusan Pendidkan 

Sejarah FPIPS IKIP Padang. 



Ada yang 6 (enam) kolom; no, materi, sub materi, metode, buku rujukan dan 

keterangan. Ada juga terdiri dari 5 (lima) kolom dengan menghilangkan kolom 

submateri. Ada yang hanya terdiri dari 3 (tiga) kolom no, materi dan sub materi, 

rt~jukan buku. Tapi yang celakanya adalah ada yang tidak memiliki kolom buku 

rujukan serta petunjuk halaman. Ini sangat perlu bagi kepentingan perkuliahan. 

Hal seperti ini cukup banyak ditemukan dalam koleksi silabus yang ditemukan. 

Tentang uraian dalam silabus sudah cukup meliputi judul, sinopsis perkuliahan, 

kompetensi utama, uraian amateri, tugas dan pustaka. Barangkali perubahan 

mendasar khusus tahun 2005. Karena berbasis kompetensi, bukan model lama 

seperti adanya TIU (Tujuan Instruksional Umum) dan TtK (Tujuan instruksional 

Khusus). Meskipun hakekatnya hampir sama. Silabus berbasis kompetensi yaitu 

lebih mendorong maksimalitas kreatifitas mahasiswa. Satu ide yang menarik 

dalam kompetensi kiranya adalah pembebasan berolah pikir. 

Melirik istilah yang dipakai, umumnya koleksi tahun 1986 dan 1993 

menggunakan kata silabh sementara tahun 2005 umumnya memakai istilah 

.si/abus. Seecara Etimologis kata ini dari bahasa latin silabi bentuk jamak dari 

silabus. 

Bila diperhatikan tentang metode pada silabus yang ada atau yang 

digunakan staf pengajar pada periode tahun 1986, 1993 dan 2005 terlihat dua 

ragam. Pertama tidak mencantumkan metode yang digunakan dalam mengajar, 

kedua mencantumkan. Tidak mungkin staf pengajar tanpa metode dalam 

mengajarkan / kuliah. Ini hanyalah kealpaan atau kekuarangan perhatian dalam 

pembuatan silabus. Beberapa wawancara bahkan menyebutkan bahwa apa yang 

tercantum dalam silabus dikembangkan sesuai kondisi mahasiswa. Mahasiswa 

yang terlihat sangat pasif akhirnya dipaksa untuk terdorong aktif. Macam-macam 

metode telah dilaksanakan pada satu semester. Tapi kelihatannya hanya pada 

beberapa staf pengajar saja. Sebaliknya kemulukan metode dalam silabus ada 

juga yang tidak sepenuhnya terlaksanakan. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor 

terrnasuk kondisi alam. Namun secara tertulis dalam silabus tergambar metode 

yang digunakan staf pengajar terdiri dari ceramah, kulsponsi (kuliah, responsi 



dan diskusi), diskusi, seminar dan kombinasi sepeiti ceramah dan , kulsponsi, 

ceramah dan diskusi, dlll. 

Tabel 2 

Tahun 1986 terlihat sangat asal-asalan sekali. Disamping tidak 

No 

1 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

1 
12 

I Jumlah 

rnencantumkan metode juga menjelaskan tentang metode bervariasi. Hanya 

bervariasi tanpa uraian lebih terinci dari minggu ke minggu. Ini menunjukkan 

Metode Menqajar 

Metode Mengajar 
Tidak ada ket metode 
Ceramah 
Kulsponsi 
Diskusi 

Seminar 
Ceramah dan diskusi 

Ceramah, diskusi, kulsponsi 

Ceramah dan kulsponsi 
Kulsponsi dan Diskusi 

Kulsponsi dan Seminar 

Kulsponsi dan Pratikum 
Bervariasi (ceramah, diskusi, 
peragaan dan pemberian 
tugas serta latihan) 

Sumber : Dioab dari Ko/ebi S//abus fabun 1986, 1993 dan 2005 
Ket : c = cearamah, d =diskusif k=kulsponsi, s=seminar, lapin=laporan individu, 

lakel=iaporan kelompok, cd=ceramah diskusi, tuma=tugas mahasiswa, 
pd=presentasi dan diskusi, labarlaporan bacaan 

19 

sesuatu ketidak jelasan. Gambaran pota pikir dan sasaran terlihat lebih 

dalam -- Silabus 

23 42 

2005 
4 

9 
l(lapin,lakel) 
1(3laba+13d) 

3 

1(12c+4turna) 
13 

l(lcd+ 1Sk) 
l(lk+l5pd) 

3 

1(8k+8tuma) 
2 

l ( lp+ 15k) 
1 

1986 
8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

11 

Tahun 
1993 
4 

12 

1 (3c+13d) 

1 (lc+15k) 

1 (3k+13d) 
1 (15k+ld) 
1 (14k+2d) 
1 (12k+4d) 
1 (3k+ 13s) 
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mengambang. Pada periode ini metodc!TiEfia~€i@R~tePl&ik pada salah satu 

kolom silabus tetapi pada klasifikasi isi silabus yakni dengan memberi judul 

pelaksanaan kuliab. Pada judul ini diuraikan tentang metode yang digunakan 

selama satu semester. Sangat general dari minggu pertama hingga minggu ke 

18. Sulit juga untuk menebak kerangka pikir pengajar dalarn mengernbangkan 

kemampuan mahasiswa. Sepertinya tidak ada evaluasi diri dan pemahaman 

kondisional mahasiswa dari minggu ke minggu. 

Tahun 1993 prosentase terbesar dari metode yang digunakan dosen 

adalah kulsponsi. Hampir 5O0/0 silabus mencantumkan metode kulsponsi. Karena 

memang istilah ini digunakan cukup menguntungkan semua pihak baik dosen 

maupun mahasiswa. Ada nuansa yang terkandung didalammnya keaktifan 

mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar. Dosen pada satu sisi 

memberikan materi dan mahasiswa bertanya. Kemudian bisa melebar menjadi 

diskusi. Bisa dimulai dengan pertanyaan dari mahasiswa sebelurn kuliah 

kemudian baru dosen menerangkan materi baru. Atau dosen memberikan materi 

kemudian mahasiswa bertanya secara sukarela. Metode ini lazim sekali, dimana- 

mana coraknya selalu seperti itu. Dalam realitasnya bisa terjadi hanyalah 

menerima materi dari dosen, lebih banyak tanpa bertanya bahkan diskusi. 

Mahasiswa amin mungkin saja terjadi. Dengan demikian bukan berarti kulsponsi 

tetapi metode ceramah murni. 

Hadiah pulang kuliah adalah catatan. Tapi beberapa pengalaman menun- 

jukkan ketika pemeriksaan catatan secara tiba-tiba dan terstruktur banyak sekali 

kesalahan di buat mahasiswa dalam mencatat keterangan dosen. Kesalahan 

menangkap nama-narna kota pernah te qadi pada beberapa kuliah demikian juga 

nama orang tertentu atau pengertian-pengertian yang sangat mendasar. 

Sungguh memprihatinkan. Beberapa alasan yang dikemukakan mahasiswa 

karena ketakutan dengan dosen yang bersangkutan. Kehilangan kepercayaan 

diri. Tapi tidak benar juga karena ini masalah pendengaran. Bukan menjawab 

pertanyaan dosen saat kuliah. Bila menjawab pertanyaan bisa jadi gagap 



gembita, pucat dan sebagainya. Bila seperti ini mahasiswa apa yang akan 

dibanggakan. 

Hanya satu mata kuliah pada silabus tahun 1993 yang diajarkan mendiang 

Drs. Amiruddin., M.Ed, Ishak Taher dan Gusraredi pada kuliah Kapita Selekta 

Sejarah Indonesia Kontemporer menyebut berrnetode seminar. Minggu pertama, 

kedua dan ketiga menggunakan metode kulsponsi dan seterusnya hingga 

minggu ke 17 rnurni seminar. Sulit ditebak apakah sekelompok mahasiswa 

sebagai pcnyaji dan yang lainnya bertindak sebagai penanya. Mahasiswa 

mernpersiapkan berkas atau makalah untuk dipresentasikan di depan kelas?. 

Apakah mengerenkan istilah diskusi?. Hal yang menjelaskan metode diskusi 

dengan kombinasi kulsponsi. Tapi membesarkan prosentase diskusi terlihat 

cukup rnenarik, akan lebih mernpertegas keaktifan rnahasiswa dalam kuliah. 

Kuliah dari mahsiswa dan untuk semua. Terkesan dari metode ini dosen tidak 

lebih pintar dari mahasiswa. Karena bisa jadi ada bacaan yang belum diketahui 

dosen telah dibaca mahasiswa. Berarti sumber bacaan dalam silabus bisa 

dilampau mahasiswa. Hal seperti ini banyak juga te jadi. Mahasiswa telah 

membaca terlebih dahulu sejumlah literatur dari dosen pengasuh mata kuliah. 

Secara keilmuan ini cukup menarik dosen dan mahasiswa saling belajar. Tapi 

paling tidak bacaan wajib telah dikuasai oleh dosen pembimbing mata kuliah. 

Bila hampir semua mata kuliah menerapkan metode ini akan lebih mempercepat 

perkembangan kreatifitas mahasiswa. Akan lebih baik dalam bentuk laporan 

individu. 

Sayangnya ketidak jelasan tentang metode yang digunakan masih juga 

terjadi tahun 1993. Pada silabus tidak dicantumkan metode yang digunakan 

untuk mengajar. 

Pada tahun 2005 metode ceramah dan diskusi terkesan paling banyak tapi 

tanpa kejelasaan. Terkesan sebenarnya ceramah dan mahasiswa diberi 

kesempatan bertanya. Demikian juga pada keterangan tentang metode 

kulsponsi. Hal yang sama berulang yaitu kuliah ceramah. Padahal yang dituntut 

sebenarnya adalah keaktifan mahasiswa dalam kurikulum berbasis kompetensi. 



Bahkan cukup banyak juga dari silabus tidak memeperlihatkan keterangan 

tentang metode yang digunakan. Cukup baik barangkali kuliah yang menselang 

selingi antara kulsponsi dan diskusi dengan mahasiswa sebagai penyaji. Dan 

amat baik kuliah murni diskusi. 

Hasil bincang-bincang rnenerangkan bahwa ada metode yang bahkan 

lebih berkembang saat kuliah telah berlangsung. Xdak jelas akhirnya berbentuk 

kulsponsi, diskusi atau seminar tapi terkesan mendorong mahasiswa untuk 

berperan aktif dalam kelas. Kelas dibagi dalam 4 kelompok, kelompok pertama 

penyaji, kelompok kedua penanya, kelompok ketiga menilai kelompok penanya 

dan kelompok keempat menilai kelompok penilai penanya. Kelihatannya cukup 

asyik. Nilai yang tersembunyi selain tukar pengetahuan juga evaluasi. Tapi 

kebanyakan evaluasi bisa juga memandekkan sasaran materi. 

Pada mata kuliah Asia Timur dan historigrafi pernah penyajian kuliah 

dengan vidio atau VCD, mahasiswa menonton film. Pada kuliah Asia Timur 

sepertinya film perang. Apakah ini fiktif atau realitas historis, tapi kelihatannya 

film non fiksi. Karena memang cukup banyak realitas historis yang telah diangkat 

ke layar lebar. Lebih-lebih untuk kepentingan negara tertentu. Di Indonesia 

misalnya film Janur Kuning dari realitas historis. Cukup menarik juga karena 

biasanya akan sangat mudah bagi mahasiswa menangkap mining yang dimaksud 

dari kuliah tersebut. Cuma barangkali terkesan terlalu lepas. Seharusnya 

mungkin perlu ada penugasan sebelum menonton film tersebut sehingga diskusi 

akan menjadi lebih berkembang. Demikian juga ulasan mahasiswa misalnya 

dibuat dengan bantuan sejumlah literatur. Bukan tidak mungkin mata kuliah 

sejarah wilayah, Sejarah Indonesia, atau sejarah tematis juga memanfaatkan 

media dimensi tiga untuk penyajian materi. Jika perlu satu semester non film, 

dengan penugasan berstruktur. Karena kuliah tatap muka tidak banyak 

membantu bila diterapkan metode ceramah, mahasiswa cuma menerima dan 

hanya dosen yang tambah pintar. 

Bila dipantau secara detail pada tahun 2005 masih ada yang menjelaskan 

metode kuliah bervariasi tapi tanpa kejelasan dari minggu-ke minggu. Hal ini 



pada kuliah yang sama dari temuan koleksi tahun 1986 dan 2005. Prasangka 

baik hanya untuk silabus yang tidak pernah ada lombanya di jurusan. Sedangkan 

di kuliah setelah mid semester berlangsung metode diskusi. 

Tabel 3 
Sistem Tugas Mahasiswa 

I No I Sistem Tugas Tahun 

1 Tdak mencantumkan jenis tugas 19 7 
2. laporan bacaan literatur 2 
3. Makalah/piper 3 
4. Klipingan 
5. Membuat kesimpulan 1 
6. Membuat kesimpulan tiap topik 3 

dan makalah 
7. Membuat kesimpulan tiap topik 

dan klipingan koran 
8. Membuat kesimpulan tiap topik 

dan laporan bacaan 1 
9. Membuat kesimpulan dan 

persiapan mengajar 
10. Laporan bacaan tiap topik, 

laporan wawancara dan makalah 
1 Laporan bacaan tiap topik, 4 

laporan pengamatan dan 
makalah 

12 Laporan wawancara, lap. 
pengamatan dan proposal 

13 Laporan jurnal berbahasa 
Inggris-Indonesia 1 

14 Pratikum 'tes' 1 
15 Laporan Penelitian 

I Jumlah 19 23 
Sum ber : Dio/ah dari ko/eki si/abus tahun 1986 1993 dan 2005 

Seperti yang telah terlintas dalam uraian metode sistem penugasan pada 

mahasiswa juga cukup beragam. Namun didalam silabus tahun 1986 sama sekali 

tidak satupun mencantumkan jenis tugas yang diberikan dosen pada mahasiswa. 

Dalam silabus tersebut hanya menjelaskan tugas tapi tidak dengan rinci 



menjelaskan jenis tugas yang harus dilakukan mahasiswa dalam kuliah tertentu. 

Pada point evaluasi dikatakan mahasiswa berkewajiban membuat tuga8'. Ini 

berarti selalu ada tugas namun tidak jelas bentuknya. 

Baru pada silabus tahun 1993 jenis tugas mulai dicantumkan. Variasi 

dalam pemberian tugas juga sangat beragam. Paling banyak adalah kesimpulan 

dan laporan bacaan. Tugas ini seringkali merupakan tugas individual. Khusus 

kesimpulan lebih banyak rnerupakan tugas mingguan. Sedangkan tugas 

kesimpulan dan makalah: makalah merupakan tugas kelompok. 

Jenis tugas membuat kesimpulan dan makalah juga ada pada koleksi 

silabus tahun 2005. Bedanya makalah ada yang diserahkan pada akhir semester 

dan merupakan tugas individual. Cuma ha1 yang juga agak aneh adalah banyak 

dari silabus tersebut tidak menyebutkan jenis tugas, 50% dari silabus tahun 

2005. Meskipun tugas kesimpulan dan laporan bacaan juga cukup banyak 

diberikan oleh staf pengajar. Karena ini barangkali akan lebih baik. Cukup 

maksimal melatih mahasiswa membaca. Kelihatannya penyebab ketiadaan imbal 

balik antara dosen dan mahasiswa di kelas karena ketidaksiapan mahasiswa 

membaca bacaan yang telah ditentukan sebelum kuliah setiap miggunya. Jika 

ditagih untuk dikumpulkan setiap minggu pasti mahasiswa dapat 

menyelesai kannya. 

Ada beberapa silabus cukup baik dalam menginformasikan tugas untuk 

mahasiswa. Silabus yang lengkap ini misalnya telah mencantumkan judul-judul 

buku yang akan dibuat laporan bacaannya40. Kemudian pada silabus yang 

berbeda ternyata juga cukup menuntun mahasiswa dalam membuat makalah4' 

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk buku rujukan selama satu 

semester seperti; buku surnbec sumber bacaan, daffar bacaan, (bawan waflb, 

" Lihat Kumpulan Silabus Jurusan Sejarah Juli-Desember 1986 
" Lihat Silabus Farida Welll, Namid A. Bakti, Sejarah Amerika 2005 

41 Lihat Silabus Mestika Zed, Namid A. Bakti, Sejarah Pemikiran Moden 

September -Desem ber 2005 



bacaan pengayaan)), (bawan wajl), bacaan tarnbaban)/ (buku wa/i'bf buku 

penunjang)), buku anjuran), referens4 da#ar pustaka), surnbeflbacaan), dan 

kepustakaan/sumbee Bukan masalah barangkali. Kemudian daftar bacaan yang 

digunakan selama satu semester dibuat dengan dua model. Pertama bacaan 

wajib dan bacaan tambahan. Sedangkan yang kedua cendrung langsung saja; 

dab r  bacaan atau kepustakaan. 

Hal yang merupakan problem adalah cara penulisannya. Pada tahun 1986 

cara penulisan daftar pusatka sama sekali tidak jelas. Kebanyakan hanya 

mencantumkan nama pengarang dan judul buku4'. Ini sebuah kesalahan karena 

kan sangat sulit melacak buku. Kadangkala tidak semua buku yang dicantumkan 

pada kepustakaan ada di perpustakaan jurusan, fakultas dan Universitas Negeri 

Padang. Sehingga harus dicari diperpustakaan di luar UNP. Biasanya cara 

tei-mudah untuk rnencari buku dengan melengkapi inisial buku tersebut meliputi; 

nama pengarang, judul buku, tempat terbit, penerbit dan tahun terbit. Tapi ha1 

seperti ini hampir tidak te Qadi lagi pada koleksi silabus tahun 1993 dan 2005 

C. APLIKASI DAN CELAH GENDER 

Topik ini sangat berhubungan dengan rnateri atau topik-topik yang 

ditentukan oleh staf pengajar berkaitan dengan judul rnata kuliahnya. Sebelum 

dilihat kaitan materi kuliah dengan aplikasi gender, mari ketahui perubahan 

nama-nama mata kuliah 

Tabel 4 

Daftar Koleksi Silabus 

42 Lihat Kumpulan Silabus Jurusan Sejarah Juli-Desember 1986 

No 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Mata kuliah 

Pendidikan Agama 
Pend. Kewarganegaraan 
Pendidikan Kewiraan 
Ilmu Sosial Dasar 
Ilmu Alamiah Dasar 
PSPB 
Bahasa Inqqris 

Tahun 
1986 
Silabus 86 

Silabus 86 

Silabus 86 

1993 

Silabus 93 

2005 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 



Sambungan tabel 4...... 

Mata kuliah 

Bahasa Indonesia 
Perkembangan Peserta Didik 
Pengantar Ilmu Sosial 
Dasar2 Ilmu Politik 
Dasardasar Antropologi 
Dasar-Dasar Sosiologi 
Pengantar Ilmu Sejarah 
Historiografi 
Filsafat Sejarah 
Metodologi Sejarah 
Teori Metodologi Sejarah 
Teori-Teori Ilmu Sosial 
Pengantar Sejarah Indonesia 
Pra Sejarah Indonesia 
Sejarah I. S-d 1500 
Sejarah I. 1500-1900 
Sejarah Indonseia I 
Sejarah Indonesia I11 
Sejarah Indonesia IV 
Sejarah Indonesia V. 
Sejarah Ind. Z. Hindu-Budha 
Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Islam 
Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Barat 

, Sej. Pergerakan Kebangsaaan Indonesia 
I Sejarah Pergerakan Nasional 
Sejarah Indonesia Kontemporer 

I Sejarah Asia Selatan 
I Sejarah Tirnur Tengah 
I Sejarah Eropah dan Amerika 
1 Sejarah Eropah 
1 Sejarah Amerika 
1 Sejarah Afrika 
1 Sejarah Asia Tenggara 
1 Sejarah Asia Timur 
1 Sejarah Australia Oceania 
Sejarah Kebudayaan 
Sejarah Kebudayaan Indonesia 
Sejarah Pendidikan 
Sejarah Sosial 
Sejarah Politik 
Sejarah Ekonomi 
Sejarah & Ajaran Islam 
Sejarah Islam 
S, Kesenian llmur-Barat 

Tahun 
1986 1993 2005 

Silabus 86 

Silabus 86 

Silabus 86 
Silabus 86 
Silabus 86 
Silabus 86 

Silabus 86 
Silabus 86 
Silabus 86 

Silabus '86 
Silabus 86 
Silabus 86 

Silabus 86 

Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 

Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 

Silabus 93 

Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 

Silabus 93 

Silabus 93 

Silabus 93 

SiI 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
SII 2005 

Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Buku Ajar 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 



Sambungan Tabel 4...... 

1986 

Silabus 86 
Silabus 86 
Silabus 86 
Silabus 86 

no 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58. 
59. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

Mata Kuliah 

Sejarah Lokal 
Pengantar Pendidikarr 
Sejarah Pernikiran Modem 
Strategi Belajar Mengajar 
Persiapan Belajar Mengajar 
Pendekatan Metode Mengajar 
Penilaian Belajar Mengajar 
Penilaian Hasil Belajar 
Penilaian Hasil Belajar Sej 
Metode Penelitian Pend, Sejarah 
Pengembangan Kurikulum 
Kurikulurn dan Buku Teks 
Telaah Kurik & Buku Teks 
Belajar dan Pernbelajaran 

Tahun 
1993 

Silabus 93 
Silabus 93 

2005 

Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 

Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 
Silabus 93 

Surnber : Diolah dari Data Koleksi Silabus Tahun 1986,1993,2005 

Sil 2005 
Sil 2005 
Buku Ajar 

Silabus 93 

Daftar di atas memperlihatkan ada beberapa mata kuliah yang tercantum 

tahun 1986 tapi tidak lagi diajarkan berdasarlcan buku pedoman Akademik 

Universitas Negeri Padang tahun 2004 seperti Mata kuliah Persiapan Belajar 

Mengajar Pendekatan Metodologi Mengajar, Penilaian Belajar Mengajar, 

Penilaian Hasil Belajar dan Perkembangan Kurikulum. Demikian juga mata kuliah 

Ilmu Alamiah Dasar, dan Sejarah Pe rjuangan Bangsa untuk jurusan sejarah. 

Kemudian berdasarkan koleksi silabus tahun 1986 ada yang mengalami 

perubahan nama pada koleksi silabus tahun 1993, umumnya mata kuliah 

sejarah Indonesia. Hal yang sama juga ditemukan untuk koleksi silabus tahun 

2005. Koleksi tahun 1993 dan 2005 lebih komplek dalam pengembangan materi 

sejarah Indonesia, terrnasuk tahun 2005 aspek keilmuan sejarah sangat pesat 

muatan materinya. 

Berhubungan dengan materi mata kuliah khusunya dalam tiap-tiap silabus 

secara nyata dapat dipantau dalam tabel 5. Dari kurang lebih 65 buah silabus 

Sil 2005 

mata kuliah di atas ternyata hanya 27 silabus kurang lebih 45% yang dapat 

dipantau perkembangan materinya. Bila dikomparasikan dengan perubahan mata 

kuliah sebenarnya bisa mencapai 65% yang bisa dipantau dari koleksi silabus 



yang ditemukan karena ada mata kuliah yang tidak lagi diajarkan tahun 1993 an 

2005. Corak perkembangannya juga beragam statis, menurun, mengalami per - 
Tabel 5 

Dinamika Materi Silabus 

Pendidikan Agarna 
Pend. Kewarganegaraan 
PSPB 
Dasar2 Ilmu Antropologi 
Dasar2 Ilmu Sosiologi 
Pengantar Ilmu Sejarah 
Pra. Sej. Indonesia 
Sej. Ind. Z. Hind-Budha 
Sej. Ind. Z. Peng. Islam 
Sej. Ind. Z. Peng Barat 
Sej. Pergerak Kebang- 
saan Indonesia 
Sej. Ind. Kontemporer 
Sejarah Asia Selatan 
Sejarah Eropah 
Sejarah Amerika 
Sejarah Asia Tenggara 
Sejarah Asia Tlmur 
Sej . Australia Oceania Sejarah 
Kebudayaan 
Sejarah Pendidikan 
Sejarah & Ajaran Islam 
Penilaian Hasil Belajar 
Metode Penelitian Pendi dikan 
Sejarah 
Kurikulum dan Buku Teks 
Belajar dan Pernbelajaran 

1986 
Silabus 86 

P. Kewiraan 
Silabus 86 

Silabus '86 

Sej Ind I11 
Sej. Ind 111 
Sej Ind I11 

Sej. Ind IV 
Sej Indo V 

Silabus '86 
Sej.Eropa & 

Amerika 
Silabus 86 

S Astirn Cina 

S. Keb. Indo 

Sia bus'86 

Materi Silabus 
1993 

Silabus '93 
Silabus '93 
Slabus '93 
Sej. Ind. 1 '93 
S.1nd. I11 '93 
S.Ind. I11 '93 

S.Ind. 111 '93 
S. Perge. Nas 

SI.1500-1900 
Silabus '93 

Sej. Eropah 
Sej. Amerika 

Kap S. Asteng 

1 S.Australia 93 Sej. 
1 Keb. Ind 
1 Silabus '93 

Silabus '93 
I P.Hasi1.Bel.Sej 1 Silabus '93 

2005 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 
Sil 2005 
Sil2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
Sil 2005 

Sil 2005 
buku ajar 
sil 2005 

S. Kebud 
Sil 2005 
Sil 2005 

Sej. Islam 

Buku ajar 
(M . PPend) 

Telaa h KBT 
Sil 2005 

Sumber : Diolah dari Koleksi Silabus 1986, 1993 dan 2005 

bangan berarti. Indikator yang digunakan untuk statis adalah sediikitpun tidak 

mengalami perubahan materi semenjak silabus tahun 1986. Sedangkan materi 

silabus yang mengalami degradasi dengan salah satu indikatornya adalah 

beberapa sub materi tahun 1986 dinilai cukup kompeten dengan perkembangan 

keilmuan sejarah dan kepentingan kurikulum di sekolah. Hal ini juga berlaku 

pada indikator perkembangan. Ada beberapa ha1 lain perlu dipermasalahkan 



khusus mata kuliah jurusan sejarah terutama kronologi. Kronologi menuntun 

kearah literatur yang harus dipakai staf pengajar. Kadangkala ada literatur 

tertentu yang sangat penting untuk satu perioderisasi atau materi pada minggu 

tertentu dalam silabus-silabus mata kuliah. Sosialisasi literatur-literatur 

berkualitas dan terpilih,untuk tiap-tiap materi mata kuliah-mata kuliah justru ha1 

yang sangat utama bagi calon guru-guru sejarah, selama ini sering terabaikan. 

Sangat berlebihan barangkali te jadi justru "peng-UIIUGM-ernisasian" materi dan 

silabus mata kuliah. Ada kelemahan dan keme~tiannya~~. 

Penganalisaan tentang materi sangat baik dengan mengelompokkannya 

berdasarkan wajib tidaknya mata kuliah. Mata kuliah Mata kuliah wajib 

. universitas, wajib fakultas dan jurusan. Mata kuliah Universitas yang ditemukan 

silabusnya adalah pendidikan agama dan kewarganegaraan. Materi kuliah 

sangat banyak perubahan jika dibandingkan silabus tahun 1986 dengan silabus 

2005. Meski ada yang dihilangkan beberapa materi penting namun terlihat cukup 

adaptif dengan perkembangan yang ada seperti materi tentang kaitan OTODA 

dengan Pertahanan Nasional dan perkernbangan Bank Islam dan zakat pada 

materi pendidikan agama. Pada mata kuliah wajib fakultas seperti pengantar 

antropologi, sosiologi, terlihat mengalami perubahan cuma untuk pengantar 

sosiologi apakah materi kekuasaan dan wewenang cukup relevan, tidakkah ada 

materi lain yang lebih sosiologis. Bukan berarti .dalam sosiologi ..masalah 

kekuasaan dan wewenang tidak ha1 yang penting. Kemudian untuk pengantar 

Antropologi sedemikian penting materi hubungan antropologi dengan ilmu lain 

dan cukup relevankah materi kepribadian dipaparkan. Sekali lagi bukan berarti 

meniadakan arti materi kepribadian bagi studi antropologi. 

Pada mata kuliah jurusan dapat dikelompokkan atas kuliah keilmuan 

sejarah, sejarah Indonesia, sejarah wilayah dan pendidikan murni. Pada biidang 

keilmuan sejarah hanya mata kuliah pengantar ilmu sejarah yang bisa dipantau. 

43 Lihat buku Pedoman Akademik UNP tahun 2004. Padang: UNP, 2004. 

Hal. 148-149 



Sejau h ini terli hat perkembangannya pada tahun 1986 kuliah pengantar "gado- 

gado" mencampur adukkan historiografi, filsafat, dan metodologi. Tahun 1993 

ha1 yang sama masih terulang pada beberapa materi, bukan berarti kehilangan 

arti pengantar dalam mata kuliah ini. Tapi tahun 2005 sudah merupakan 

pengantar karena rnemang kuliah keilrnuan lainnya mulai diberikan di jurusan 

sejarah. Demikian juga halnya dengan mata kuliah-mata kuliah sejarah 

Indonesia terlihat mengalami perkembangan. Mungkin dari sudut literatur ada 

yang perlu dipettegas. Bila dikatakan buku primbon mungkin terlalu agung. Tapi 

ada pilihan literatur tiap-tiap materi yang meski diberitahukan ke mahasiswa. 

Jumlah bacaan yang banyak c'ukup baik tapi yang mana yang terpilih dan 

terpenting dari sudut kronologi, fakta dan pertimbangan nilai sangat penting. 

Pada kuliah sejarah wilayah kelihatannya banyak ha1 yang mesti didiskusikan 

menyangkut pola yang dikembangkan. Maksudnya apakah per negara pada tiap- 

tiap mata kuliah sejarah wilayah tersebut atau secara keseluruhan dengan 

menyinggung unsur-unsur yang sangat penting berdasarkan kronologinya, ini 

cukup baik juga. Demikian juga sasaran harus menyeimbang kan kepentingan 

sekolah tanpa mengabaikan perkembangan krusial dalam periode konternporer 

tentang wilayah-wilayah yang dibicarakan. Mungkin juga relevansi . semua . itu 

dengan Indonesia. 

Pada sejarah tematis sepettinya struktur materi silabus tidak kelihatan 

pada dasarnya kuliah ini tidak juga kehilangan materi. Bahkan ada yang sedikit 

sekali bhkan sama se kali tidak mengalami peru bahan dari koleksi silabus tahun 

sebelumnya. Hal yang sangat sulit adalah tentang mata kuliah murni pendidikan, 

karena memang kurang penguasaan juga barangkali. Namun dibandingkan 

dengan koleksi silabus tahun 1986 dengan koleksi tahun 1993 dan 2005. 

Memang pantas beberapa mata kuliah tersebut dihilangkan. Sangat rnembuang- 

buang waktu untuk membicarakan hal-ha1 yang bisa dikuliahkan dalam dua atau 

tiga kali pertemuan saja. Dan sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang perlu 



dipertimbangkan kembali untuk kurikulum berikutnya. Mungkin semacam 

penggabungan? Atau ..... 44 

Barangkali ha1 yang sangat penting adalah pembicaraan tentang aplikasi 

gender dalam silabus dan pengembangan silabus berwawasan gender. Untuk itu 

lihat tabel 6 berikut ini. Gambaran tentang mata kuliah yang mulai mewadahi - 
perempuan dengan segala aktifitas dan permasalahannya. 

Silabus Beraplikasi Gender 

No 1 

I I I 1 

1. I Sejarah Indonesia IV I Silabus 86 1 

Tahun 

Mata Kuliah 

3. 1 Pendidiikan Agama (Islam) I Silabus 86 1 I 

1986 

2. 

4. 1 Teori dan Metodologi Sejarah I I / Sil 2005 

Sejarah Eropah dan Amerika I Silabus 86 1 
1993 

6. Sejarah Pemikiran Modern I I I Sil 2005 

2005 

5. 

7. 1 Sejarah Asia Selatan I I I Sil 2005 

I Jumlah I I o l 4  I 

Teori-Teori Ilmu Sosial 

I I I I I 

Sumber .: Diolah dari Koleksi silabus 1986, 1993 dan 2005 

1 Sil 2005 

Hanya 3 mata kuliah tahun 1986. Tidak satupun mata kuliah pada tahun 

1993 dan 4 mata kuliah tahun 2005, sangat sedikit dan miskin. Padahal 

kesadaran tentang perempuan cukup penting. Tahun 2003 sejarah . . wanita 

terdaftar sebagai satu mata kuliah di jurusan sejarah tapi sebagai mata kuliah 

pilihan 2 sks. Meskipun seperti itu kiranya wawasan tentang gender perlu lebih 

dikembangkan terhadap calon guru-guru sejarah. Ada mata kuliah wajib yang 

dan pilihan universitas, fakultas dan jurusan dapat langsung pada materi 

silabusnya dapat langsung membicarakan tentang perempuan .. ..... seperti dalam 

Ibid lihat juga koleksi Silabus Mata Kuliah Pendidikan Murni. ., 



Sejarah Indonesia umumnya, mungkin telah tejadi degradasi dibandingkan 

tahun 1986 berkaitan dengan dimensi gendernya. Seharusnya dimensi gender 

dapat ditemukan juga pada sejarah wilayah dan sejarah tematis seperti Sejarah 

Islam, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sejarah Politik, dan Sejarah Sosial. Dalam 

kuliah keilmuan juga bisa tema tentang perempuan seperti historiografi 

perempuan pada kuliah historiografi dsb. 

Tabel 7 
Materi Silabus Beraplikasi Gender 

I No I Mata Kuliah I Materi silabus beraplikasi Gender 

Sejarah Indonesia I V  

Sejarah Eropah dan Amerika 

Pendidiikan Agama (Islam) 

Teori dan Metodologi Sej 

Teori-Teori Ilmu Sosial 

Sejarah Pemikiran Modern 

Sejarah Asia Selatan 

Mingggu ke 4-7 : Pertumbuhan dan 
Perkembangan Organisasi Indonesia 
yang bersifat politik, agama, wanita, 
pemuda, pendidikan tahap pertama 
(1908-1927). 
Sub Materi, "Perhimpunan Putri Indone - 

sia". 
Minggu ke XVI; Amerika Awal Abad 19 
Sub materi ;"Hak-hak Wanita" 
Minggu ke XN ; munakahat 
Sub materi ; 'Wanita-wanita yang tidak 

boleh dinikahi" 
Minggu ke XVI; Beberapa Pendekatan 

Baru dalam Studi Sejarah. 
Sub Materi; ' Teori dan Pendekatan 

Sejarah Perempuan". 
Minggu ke V; Konsep-Konsep Pokok 
Sub Materi; "Sex dan Gender" 
Minggu ke XIII-XV; Warisan Intelektual 

Indonesia Modern 
Sub Materi; "Pemikiran tentang Perempu 

an". 
Minggu ke 17; Asia Selatan abad 20-21, 

Pembangunan Negara - 
Negara Ketiga 

Sub Materi : Perempuan dan Perbaikan 
Ekologi Hutan 

I I I 

Sumber : Diolah dari Koleksi Silabus 1986, 1993 dan 2005 



Tabel diatas memperlihatkan betapa memprihatinkannya segi-segi gender 

dalam silabus semenjak jurusan sejarah Universitas Negeri Padang berdiri. Bila 

ditelaah perperiode terlihat justru tahun 1986 muncul pikiran tentang 

perempuan. Di Jurusan sejarah terutama silabus mata kuliah yang dibimbing 

oleh Fatimah Enar, Muslim Ilyas dan   amid A. Bakty. Namun koleksi silabus 

tahun 1993 sama sekali' tidak memberikan perhatian terhadap perempuan 

padahal kuliah yang sama juga diajarkan. Baru koleksi tahun 2005 kembali 

suara-suara tentang perempuan muncul pada beberapa mata kuliah. 

Bila ditelaah lebih dalam dari materi-materi yang dibicarakan dalam mata 

kuliah-mata kuliah berdimensi perempuan itu ternyata ada beberapa topik 

perempuan saja. Pada silabus mata kuliah Sejarah Indonesia IV tahun 1986 

dimensi yang diperbincangkan tentang organisasi perempuan. Pada bagian lain 

kumpulan silabus 2005 dibicarakan tentang hak-hak perempuan di Amerika, 

konsep sex dan gender, pemikiran tentang perempuan dan keterlibatan 

perempuan dalam perbaikan hutan di Asia Selatan. Cukup menarik karena 

terlihat peranan perempuan diluar dari segi-segi domestik. Perempuan terlibat 

dalam gerakan kebangsaan. Seperti juga ada buku yang mengupas tentang 

Rohana KU~US, tokoh perempuan dalam ~ergerakan~~. Dia lebih banyak terlibat 

dalam bidang pendidikan dan surat kabar. Aktifitas seperti ini cukup lain, di 

Indonesia apa yang dilakukan Roehana Koedoes termasuk gebrakan baru. 

Pendirian organisasi perempuan suatu ha1 yang menarik meski tidak terlalu 

fantastik. Sisi kekuatan perempuan benar-benar ditemukan, perempuan mampu 

untuk beraktifitas diluar belenggu rumah tangga. Berpartisipasi dan adaptif 

terhadap perkernbangan yang te jadi. Perernpuan bagian dari proses perubahan 

itu sendiri, secara langsung terlibat. Bisa dilihat sebagai kemajuan karena 

perempuan juga merubah situasi sosial. Menurut Arivia aktifitas seperti ini 

digolongkan sebagai pattisipasi pembang~nan~~. Pada kuliah sejarah Indonesia 

45 Fitri yanti, Roebana Koeddoes : Perempuan Sumatera Barat Yog ya karta 
: yayasan YJP, 2001. 

46 Gadis arivia 



Kontemporer nama tokoh wanita tidak sama sekali disebutkan demikian juga 

organisasi perempuan pada masa orde baru?. Corak seperti ini meski masih pola 

lama tapi cukup menarik diperbicangkan. Ada baiknya tidak saja melirik sumber 

buku tapi meluaskan sumber bahan kuliah kearah lain, seperti film dokumenter 

mialnya atau data-data baku. Meskipun sedikit tema percintaan dan tidak 

memfokuskan sisi utama perempuan tapi film dokumenter Semanggi cukup 

menarik sebagai khasanah sejarah Indonesia ~ontemporei". 

Sebenarnya tidaklah ha1 yang rumit mengembangkan materi yang 

berkaitan dengan perempuan. Cukup luas hampir semua materi bisa 

dikembangkan terutama yang berkaitan dengan perempuan. Tapi apa yang 

mengglobal dewasa ini amat menyedihkan dan memprihatinkan. Tema-tema 

yang tren sekarang ini adalah perernpuan dan seksualitas. Perernpuan dijadikan 

sebagai bamper seks. Pikiran ini meski sudah sangat kuno dan ketinggalan 

namun masih saja selalu muncul terrnasuk dikalangan perguruan tinggi 

pendidikan yang seharusnya agen pembaharu. Bukankah guru-guru sekolah 

menengah atas itu dihasilkan orang-orang perguruan tinggi?. Apakah karena 

terlalu "birokratis dan politis". Dan apakah cocok dengan sasaran ke depan, 

sangatlah sulit karena akan selalu dikatakan utopi sebuah mitos. Dalam satu 

diskusi pernah terungkap "paksa saja untuk punya anak, nanti akan lemah 

sendirids. Seharusnya perempuan dibantu mengembangkan dirinya. Selama ini 

ha1 yang sering melemahkan perempuan adalah memang kehadiran anak. Anak 

yang dalam usia ketergantungan penuh dengan ibunya. Kenapa tidak berfikir 

untuk menyediakan berbagai fasilitas penunjang atau alat pengganti 

ketergantungan itu, UNP punya tempat perawatan anak rnisalnya. Demikian juga 

di sekolah-sekolah diperbanyak fasilitas penunjang yang mendorong ibu untuk 

47 Lukrnantoro DS, "Kutunggu Di Sudut Semanggi", VCD. Jakarta: Griya 
Sembada, 2004. 

" Diskusi dengan salah seorang staf pengajar jurusan sejarah tahun 

1998. 



tenang bekeja. Ini salah satu saja dari sejumlah alternatif pikiran tentang 

perempuan. Hampir tidak mencuat diternpat lain kecuali di birokrasi politik 

Indonesia. Isu seorang mentri yang berselingkuh dengan seorang artis tahun 

1998, meski kadang ini sangat tidak adil. Pikiran picik yang 'kotor dan 

mernb~sankan~~. Sebagai isu tentu kebenarannya sangat tidak jelas, bahkan 

banyak yang dimanipulasi. Kesadaran gender dari laki-laki dalam bidang apa 

saja termasuk politik harus dicerahkan. Keluar dari tempurung yang gelap dan 

sempit. 

Kesadaran gender sebenarnya bukan hanya ditujukan pada perempuan 

saja, tapi juga laki-laki. Perempuan tidak akan berarti apa-apa dibandingkan 

dengan kekuasaan laki-laki. Pada satu sudut barangkali bagaimanapun tugas 

utama perempuan itu adalah dalarn rurnah tangga, peke jaan termasuk aktifitas 

sosial politik di luar rumah adalah tambahan. Perempuan tidak dituntunt untuk 

mencari nafkah bagi keluarganya, karena tanggung jawab penuh atas semua itu 

adalah pada laki-laki. Sejauh laki-laki atau pasangannya rela, sepanjang itu 

pulalah perempuandapat beraktifitas di luar rumag tangganya. Jadi kesadaran 

dan pemahaman laki-laki tentang potensi dan prestasi perempuan khususnya 

pasangan masing-masing seringkali tidak pas. Banyak laki-laki kalangkala egois 

membebankan semua tugas rurnah tangga pada perempuan padahal istrinya 

juga beke ja. Disinilah letak keadilan gender. Bila perempuan beke j a  berarti 

semua beban rumah tangga / domestlk dipikul bersama. Mungkin tidak terlalu 

ekstrim barangkali jika laki-laki juga mengejakan pekerjaan domestik yang 

... selama ini dilakukan perempuan. Karena perempuan telah memilkul sebagian 

tanggungjawab rnencari nafkah laki-laki. Sangat jarang barangkali di 

Minangkabau ditemukan ada laki-laki yang menggendong anaknya ke Pos Yandu. 

Ini dianggab sebagai peke jaan perempuan. Atau karena si istri harus beke j a  

dan suami tidak bekeja tugas memasak diserahkan pada suami. Banyak kasus 

yang tejadi justru ini dinilai pelecehan perempuan terhadap laki-laki, 



sesungguhnya tidak. Tepatnya pembagian keja dalam rumah tangga. Bukan 

pola yang kaku, jlka situasi berubah kembali lagi perempuan yang memasak. 

Inilah kesadaran gender. 

Tema besar barangkali yang relevan untuk ke depan adalah kembali 

-.menghidupkan perempuan dan kemajuan. Tema bisa bettentang dengan paham 

feminisme, karena kemajuan bukan berarti lebih hebat, kuat dan brilian dari 

laki-laki, menentang keberadaan laki-laki. Jika perempuan lebih pintar itu ha1 

yang wajar saja. Tapi mengukuhkan ketidakbutuhan dengan laki-laki sesuai yang 

diluar dari tema ini. Di Barat barangkali sangat radikal sekali dan kadang aneh, 

menghalalkan perkawinan sejenis50 . Selama ini yang terjadi adalah ketiadaan 

kesadaran gender dari laki-laki seringkali menimbulkan kekerasan dalam rumah 

tangga. Persoalan ini yang harus senantiasa dikaitkan dengan kemajuan 

perempuan. Tuntutan yang berlebihan biasanya muncul ketika laki-laki merasa 

bahwa aktifitas perempuan di luar rumah cukup besar. Bagaimapun kesepakatan 

tanpa konteks kuasa menguasai adalah medium kesadaran gender tersebut. Sisi 

dampak lainnya adalah tingkat perceraian dalam rumah tangga, sering juga 

akibat faktor diatas. Kemajuan dan keberhasilan perempuan adalah bila 

perempuan itu mampu menjaga keutuhan rumah tangganya, menghasilkan 

anak-anak yang juga sukses dibidangnya. Bingkai ini harus dijadikan pegangan 

dan pijakan. 

Kesadaran gender tidak juga berarti bahwa semua perempuan harus 

bekeja. Pilihan sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah pekejaan dan wujud 

kesadaran gender. Kemajuan perempuan berkaitan dengan kesuksesan anak dan 

suami. Kaum feminis radikal boleh jadi bangga akhirnya lebih kuat dan mampu 

melakukan peke jaan laki-laki, menaklukkan laki-laki. Tapi belum bisa ini disebut 

sebagai kemajuan perempuan. Kemajuan perempuan bisa dimulai dari 

perkenalan biologis perempuan; termasuk akhirnya kesehatan perempuan. 

Sasarannya adalah secara statistik tidak tinggi lagi resiko kematian perempuan 

-- 

so Wawancara dengan Abizar di Padang, 25 November 2005 
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dalam melahirkan, penyakit-penyakit ganas pada perempuan. Selama ini kanker, 

menular sebagian besar penderitanya adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini 

salah satunya akibat masih sulitnya perempuan menyisakan waktunya untuk 

menyenangkan diri sendiri dalam batas-batas yang pantas. Ini bagian dari 

rnasalah gender, perempuan selalu dalam resiko paling tinggi. 

Ketika kita ditawarkan teori mothering, jiwa keibuan, "bila cuma ada satu 

roti, ibu rela semuanya untuk anaknya bahkan buat suaminya, pandangan yang 

tidak asing. Demikian tingginya nilai ini sampai tak jarang dikatakan binatangpun 

tak mau makan anaknya, apalagi manusia. Disinilah letak kealpaan ibu dengan 

dirinya yang juga membutuhkan sesuatu. Ibu harus dibantu, diingatkan bahwa 

juga harus sehat dan enjoy. Akhirnya jika begitu kesadaran gender juga harus 

tejadi pada anak-anak. Sub tema perempuan dan kesehatan ha1 yang penting 

dipopulerkan dalam mata kuliah-mata kuliah. 

Beriringan dengan ha1 diatas perempuan dan pendidikan tentu juga 

berarti menunjang semuanya. Perempuan terdidik akan sangat berbeda dengan 

perempuan yang tidak terdidik. Pengentasan buta huruf pada perempuan harus 

jadi isu penting dan menjadi prioritas. Data statistik di Indonesia maupun di 

Sumatera Barat telah membuktikan bahwa tingkat pendidikan perempuan 

sampai 2005 jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki5l. Tentu ha1 ini bukan 

harapan tapi telah menjadi sebuah kenyataan. Usaha mengangkat harkat dan 

martabat perempuan harus semakin menjadi perhatian. Ibu yang berpendidikan 

tinggi akan berbeda pola pikirnya dengan ibu yang tidak berpendidikan. Generasi 

yang dihasilkan tentu akan bercorak lain pula. 

Selama ini dalam sejarah tema kesehatan mungkin sisi yang kurang 

tergarap dan terang kat dalam kuliah sejarah Indonesia, padahal cu kup penting . 
Hal yang telah ada tapi tak terangkat dalam kuliah barangkali nasip perempuan 

dalam pengungsian. Sisi kesehatan perernpuan dalam pengungsian sebuah 

fenomena dalam sejarah pergerakan, kemerdekaan dan revolusi tapi sejauh data 

"Perempuan Masih Dipojokkan',dalam Padang Ehpres 12 November 
2005 



yang adapun tidak disebut-sebut penderitaan perempuan. Tulisan Mestika Zed 

kiranya telah berupaya menawarkan sisi sumbangan perempuan dalam 

perjuangan seperti halnya ~ i d a w a t i ~ ~ .  Tapi pengungsian dan perempuan?. Data 

tentang proses kelahiran dan kematian perempuan masa revolusi masih dalam 

data-data baku. Ada satu tulisan tentang peran dan nasib perempuan 50 kota 

masa revolusi cukup berarti bagi sejarah 1oka1~~. Segi-segi reproduksi selama di 

pengungisan cukup menarik. Pada periode Jepang sisi perempuan yang diungkap 

masih samaS4. Beberapa waktu belakangan isu sensitif ini mencuat kembali yaitu 

seksualitas dan perempuan. Perempuan-perempuan korban perkosaan tentara 

Jepang . 
Pada sejarah Indonesia yang lebih kuno atau zaman pengaruh Hindu dan 

Budha. Mungkin segi power perempuan masih relevan untuk diperbincangkan. 

Kekuatan atau kepemimpinan perempuan masa itu. Demikian juga pada zaman 

kolonial. Selama ini secara global disinggung tentang kemiskinan masyarakat 

akibat sistem tanam paksa dan kebijakan ekonomi politik Belanda. Tapi sisi 

perempuan dan kemiskinan tidak secara spesifik diperbincangkan. Ketika situasi 

sosial penjajahan memunculkan corak lain pada perempuan hams juga 

diperbincangkan. Misalnya keterlibatan perempuan dalam perdagangan pada 

masa kolonial?. Selama ini di layar lebar dapat dilihat perempuan terlibat dalam 

perdagangan senjata. Perempuan secara sembunyi-sembunyi menyerahkan 

sejata pada laki-laki, agak periode 1930-an. Namun sayangnya pada mata kuliah 

sejarah Indonesia periode ini tidak tercermin sisi perempuan sedikitpun dalam 

silabus. 

52 Mestika ZedI1'Sumbangan Kaum Perempuan dalam Revolusi". Padang: 
IKIP, 1997. Lihat juga Midawati, 'Sumbangan Organisasi Wanita dalam Revolusi 
Indonesia di Sumatera Barat 1945-1950: Sebuah Studi tentang Sabil Muslimat", 
skresi. Padang : Unand, 1988. 

53 Wannofri Samry, "Peran dan Nasib Perempuan Sumatera Barat Masa 
Revolusi: Studi di Kabupaten 50 Kota (1945-1949)f', Penelitian. Padang : Unand, 
1998. 

54~atnawilis, 'Peranan wanita Sumatera Baat Pada Zaman Jepang", 
,penelitian. Padang : IKIP, 1991 



Materi yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sesungguhnya 

.ha1 itu sangat mem~ngkinkan~~. Segi-segi hak perempuan cukup positif juga 

dikemukakan dalam kuliah sejarah Indonesia. Ada satu artikel yang cukup 

menarik tentang ini Kedudukan Hukum Wanita Zaman Hindia ~ e l a n d a ~ ~  

Tabel 8 

Celah Gender dalam Silabi Kurikulum 2003 

55 Lihat Silabus Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Barat 2005. 
56T.~. Holleman., Kedudukan Hukum Wanita Indonesia di Hindia 

Belandaff, dalarn Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, %sio/ogi Mesaan. Jakarta : 
UGM Press, 1992. Hal 56-68 

, 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mata Kuliah 

Pengantar Sejarah Indonesia 

Pra Sejarah Indonesia 

Sejarah Ind. Z. Hindu-Budha 

Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Islam 

Sej Indonesia Zaman Pengaruh Barat 

Topi k-Topi k Gender 

Kuliah V & VI Warisan Penjajahan 
Belanda di Indonesia; Jawa dan L. 
Jawa. Perubahan pada kaum 
perempuan Indonesia 
Kuliah VIII & I X  Bangkitnya 
Nasionalisme Indonesia. Perempuan 
dan Nasionalisme 
Kuliah X & XI Perang dan Revolusi. 
Kondisi Perempuan Indonesia 
Kuliah XII Transisi dari Orla ke Orba. 
Posisi perempuan 
Refleksi sejarah dlam 3 rezirn; dinamika 
perempuan 
Minggu 4-5 manusia pertarna di dunia. 
Fosil-fosil perempuan 
Minggu 8, 9, 10, 11, zaman berburu 
dan mengumpulkan makanan, zaman 
bercocok tanam, zaman perundagian 
Perernpuan dan tehnologi 
Minggu ke 4-16 Kerajaan-kerajaan 
Keterlibatan perempuan dalam politik 
Perubahan Harlcat dan Kedudukan 
perempuan 
Minggu 6-10. Sistem Tanam Paksa 
Perempuan dalam masa sistem tanam 
Paksa 
Minggu 13-16. Politik Liberal 
Perempuan zaman politik liberal 



Sambungan tabel 8.... 

No 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

1 

12. 

Mata Kuliah 
Sej. Pergemkan Kebangsaaan Indonesia 
Sej. Indonesia Kontemporer 

Sejarah Eropah 

Sejarah Amerika 

Sejarah Timur Tengah 

Sejarah Australla-oceania 

Sejarah Afrika 

Topik2 Gender 
Perempuan dalam pergerakan 
Minggu 2-3 Diplomaasi dan 
Senjata 
Perempuan dlam diplomasi dan 
senjata 
Minggu 5-6 Demokrasl Liberal 
Peranan perempuan dalam politik 
Minggu 7-11 Demokrasi 
Terpimpin- 1965 
Dinamika perempuan 

Minggu ke 4 abad Tengah. 
Feodalisme dan perempuan 
(budak-budak dan buruh 
perempuan) 
Minggu ke 5 Renaisance dan 
pencerahan nasib perempuan 
Minggu ke 7 Peran dan nasib 
perempuan di negara-negara 
Eropa dalam revolusi. 
Minggu ke 9-16 Gerakan 
perempuan dl negara Eropah 
pasca kemerdekaan hingga 2005 
Minggu 1-2 Minggran perempuan 
Eropa ke Amerika 
Minggu 3-4 perempuan Amerika 
dalam kolonialisme dan usaha 
kemerdekaan 
Minggu ke 7 Perempuan dan 
perbudakan di Amerika 
Minggu 10-11. Perempuan dalam 
industri raksasa dan Gerakan 
progresif 
Mingggu ke 12 Perempuan paska 
kemerdekaan Amerika 
Keberadaan perempuan Timur 
tengah dalam berbagai 
perioderisasi. 
Minggu 1-2. Migram perempuan 
ke Australia 
Minggu 3-4. Perempuan masa 
kolonialisasi di Australia 
Minggu 7 Perempuan dalam 
Sistem Pemerintahan Kepartaian 
Minggu 14-15 Perempuan dalam 
negara-negara Fasifik Selatan 
Kondisi Perempuan Afrika dalam 
perioderisasi 



Historiografi 

Sambunqan Tabel 8 .......... 

Sejarah Polltik 
Sejarah Sosial 

Sejarah Perekonomian 

Sejarah Islam 

No 

Sejarah Pendidikan 

Sejarah Minangkabau 

Sejarah Maritim 

Sejarah Kota 

Sejarah Pedesaan 

Sejarah kebudayaan 

Perempuan dalam berbagai 
dimensi pada perioderisasi tiap- 
tiap negara Asean 

Mata Kuliah 

Historiografi tematis Indonesia:Skripsi, 
tesis, disertasi. 

Topi k-Topik Gender 

Historiografi sosial 
Historiografi politik 
DII 

Minggu ke 15 ..... atau .... 16 setelah topik 
corak historiografi kritis .... 

Perempuan dan Politik 
Pola dan bentuk gemkan 
perempuan 
Keterlibatan perempuan dalarn 
perekonomian 
Perubahan dan kemajuan 
perempuan masa kejayaan dan 
penyebaran Islam di dunia 
Keterlibatan perempuan dalam 
bidang pendidikan. 
Tokoh dan aktifitas perempuan 
minangkabau 
Pekerjaan perempuan dalam 
sektor maritim 
Perempuan dan pembentukan 
kota 
Aktualisasi perempuan di 
pedesaan 
Karakteristik budaya perempuan 
di dunia dan Indonesia 

Selain dari pembahasan dan alternatif topik yang mungkin dikembangkan 

pada mata kuliah-mata kuliah sejarah Indonesia serta literatur yang relevan. 

Penting juga dipaparkan beberapa literatur. Pada sejarah Asia Tenggara untuk 

periode kontemporer perlu dipahami Yayori tentang kekuatan dan penderitaan 

perempuan di ~s ia~ ' .  Kemudian tulisan Leila Ahmed untuk mata kuliah sejarah 

'' Yayori Matsui, up. ciL 



1slam". Buku ini menguraikan tentang kondisi wanita saat kedatangan Islam, 

perubahan sosisal dan intelektual perempuan masa dan munculnya ferninisme. 

Selain itu sebenarnya cukup banyak artikel yang dapat mendukung pembicaraan 

tentang perempuan dalam kaitan dengan sejarah tematis terutama untuk 

periode kontemporer seperti sumber pers cetak dan elektronik. Barangkali 

keterlatihan dan ketekunan untuk selalu mengikuti perkembangan buku-buku 

dan kegigihan membongkar literatur-literatur dan diskusi sesama staf yang 

punya ketekunan rnembaca bisa semakin membantu. 

58 Leila Ahmed, Women and Gender in Idam: Histon'w/ Roots of Modem 
Debate. London: Yale University Press, 1992. 



BAB I11 

PENUTUP 

Hasil penellitian ini menunjukkan bahwa semenjak tahun 1986 beberapa 

silabus yang sempat terkoleksi menunjukkan telah ada perhatian terhadap 

perempuan. Meskipun sangat sedikit sekali. Hanya ada tiga silabus dengan 

materi berwawasan gender atau menyinggung tentang perempuan. ~edan~kan 

data silabus tahun 1993 sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap 

perempuan ini karena tak satupun koleksi silabusnya bernuansa perempuan. 

Baru tahun 2005 koleksi silabus menunjukkan tentang keberadaan perempuan , 
meski juga 4 buah silabus. Mata kuliah yang berkaitan gender tahun 1986 antara 

lain Sejarah Indonesia IV, Sejarah Eropah-Amerika Pendidikan agama. 

Sementara mata kuliah tahun 2005 meliputi Teori Metodologi ~ejarah, Teori- 

Teori Ilmu Sosial, Sejarah Pemikiran Modem dan Sejarah Asia Selatan. 

Aspek yang dikemukakan dalam silabus tersebut adalah organisasi 

perempuan dalam pe rjuangan kemerdekaan dan hak-hak perempuan di Amerika. 

Koleksi silabus tahun 2005 materi yang berhubungan dengan perempuan adalah 

tawaran teori dan pendekatan tentang perempuan, pemikiran tentang 

perempuan pada sejarah pemikiran modern serta materi keterlibatan perempuan 

dalam perbaikan ekologi hutan di India. 

Sebenarnya meskipun dalam kurikulum 2003 telah dirancang adanya mata 

kuliah pilihan yakni sejarah wanita tapi ini tidak dirasa cukup untuk memberikan 

perhatian terhadap segi-segi keperempuanan. Selain curna dua SKS mata kuliah 

ini adalah pilihan mahasiswa. Sebenarnya masih banyak celah yang dapat 

dikembangkan untuk menyuarakan tentang dunia perempuan seperti mata kuliah 

..wajib jurusan; keilmuan sejarah seperti kuliah historiografi, sejarah wilayah dan 

sejarah tematis, sejarah Indonesia. 
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