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Abstract

Basically, all the phenomena and realities that we know the
language. Language is a human entity that is able to give meaning
and significance. Expression and its use in day-to-day, the
language used by men and women sometimes differ. This
difference occurs because the sociocultural factors even the
biological, so that gender differences can be understood as the
natural.

In various groups of people with a religious background,
ideology, ethnic, geographic, educational, economic background
appears to register the language. Individual groups have potential
to bring forth or "stylistic" withdrawn, including the style of
language between men and women. Thus, the difference between
the  language  of  men  and  women  show  the  existence  of
multiculturalism, remain in the diversity of similarity in both
aspects of any kind, including speaking.

Participated in the development of civilization to bring
changes in attitude and style of speaking. Women with a style of
language that seemed shy, closed, flirty, less confident and has
begun to be abandoned. Conversely, women now have intelligent
conversation style, open, independent and when they reflected the
thoughts and ideas both verbally and written. With the incessant
movement of mainstream gender between men and women and the
opening access to information, the women now have more
confidence in speaking, together with men, so that is difficult to be
clear with the style of language used by men and woman.

Key words: mainstream gender, gender differences, female
language, male language, style of language

PENDAHULUAN
Dalam masa pembangunan ini, peranan kaum perempuan perlu ditingkatkan,
artinya kaum perempuan perlu dilibatkan dalam semua bidang pembaharuan dan
pembangunan bangsa Indonesia. Pandangan lama tentang kaum perempuan
sudah harus berubah, jika bangsa kita berkeinginan untuk mempercepat proses
pembangunan. Dewasa ini pandangan modern yang lebih sesuai dengan tuntutan
zaman adalah bahwa kaum perempuan adalah mitra sejajar dari kaum pria.
Diskriminasi jender sudah harus dibuang jauh-jauh bukan hanya dari benak dan
hati, tetapi terutama di dalam perbuatan sehari-hari. Pandangan modern tanpa
diskriminasi jender memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan waktu yang
mamadai untuk menanam, memupuk dan mengembangkannya melalui berbagai
kegiatan sosial dan pendidikan (Napitupulu, 2001).
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Pembagian kerja di negara kita antara kaum perempuan dan pria
berbeda. Pembagian kerja seperti ini telah membuat perkembangan negara kita
di segala bidang kehidupan menjadi lamban, karena hampir separuh penduduk
(kaum wanita) tidak diberdayakan dan dimanfaatkan untuk tugas-tugas
pembaharuan dan pembangunan di negara kita. Jika kita tetap berpegang pada
pembagian kerja tradisional seperti ini, maka keterbelakanganlah yang akan
kita alami. Jadi pilihan satu-satunya adalah melaksanakan pandangan modern
yang diungkapkan dalam kebijakan ”tanpa diskriminasi jender” atau kaum
perempuan adalah mitra sejajar kaum pria.

Ketika bicara tentang persamaan dan perbedaan laki-laki dan
perempuan, secara mudahnya perlu dibedakan dua konsep, yakni ’jenis
kelamin’ dan gender’. Jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-
laki dan perempuan. Ada perbedaan absolut  di antara laki-laki dan perempuan,
laki-laki mempunyai penis dan sperma, perempuan mengalami menstruasi,
dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Ada pula kecenderungan
berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Misalnya bahwa
lakilaki cenderung lebih berotot, perempuan lebih banyak mengandung cairan
dalam tubuhnya. Atau laki-laki sering memiliki kekuatan fisik lebih besar
daripada perempuan, meski ada juga perempuan yang berbadan lebih kekar dan
kuat dari pada laki-laki. Masuk pula dalam kekhasan biologis, perbedaan
kromosom dan hormonal (Poerwandari, 2006)

Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata
menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi atau konstruksi-konstruksi,
yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan. Gender
disebut konstruksi sosial karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan
dibawa sejak lahir sebagai kehendak pencipta. Misalnya, pandangan-
pandangan yang menyatakan bahwa karena perempuan hamil dan melahirkan,
perempuan pula yang harus bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Atau
pandangan-pandangan budaya tertentu yang menganggap laki-laki lebih tinggi
dan bernilai, sehingga untuk melanjutkan nama keluarga, keluarga harus
memiliki anak laki-laki. Pandangan lain juga menyatakan bahwa perempuan
lebih rendah dan tidak pantas menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Pengertian jender dalam konteks sosial budaya yaitu suatu sifat yang
melekat pada pria dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Misalnya perempuan yang dikatakan lemah lembut, cantik, keibuan,
dan emosional. Sementara itu, pria dianggap kuat, rasional, jantan, dan
perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan.
Artinya ada pria yang emosional, lemah lembut, sedangkan perempuan ada
juga yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan sifat tersebut dapat berubah
dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Sejarah perbedaan jender (gender differences) antara pria dan
perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan tersebut
disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosiokultural dan
bahkan dianggap seperti ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi.
Dengan demikian, perbedaan jender dianggap dan dipahami sebagai kodrat
pria dan kodrat wanita.  Sebagai standar, segala perilaku lelaki yang
distereotipekan masyarakat harus diikuti. Jika ingin disebut jantan atau lelaki
sejati, maka seorang lelaki harus bersikap laki-laki. Lelaki yang terkesan
klemar-klemer, lamban, pasif, kewanita-wanitaan akan dipandang negatif:
"Lelaki kok begitu". Sebaliknya, seorang perempuan yang "tomboy", yang
kelaki-lakian--asal tidak terlampau jauh saja, asal masih mau dandan dan
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berparfum--menerima nasib yang berbeda, yang tidak negatif. Maka, kesan apa
yang muncul mendengar/membaca kalimat-kalimat berikut?

Pada dasarnya perbedaan jender tersebut tidaklah menjadi masalah
sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan jender (gender inequalities). Yang
menjadi masalah ketika perbedaan jender melahirkan berbagai ketidakadilan
baik bagi kaum pria terutama terhadap kaum wanita. Ketidakadilan jender
muncul ketika kaum pria maupun kaum perempuan menjadi korban dari sistem
tersebut. Untuk memahaminya dapat dilihat dari berbagai manifestasi
ketidakadilan yang terjadi. Kita semua sudah mengetahui adanya pandangan
lama yang sudah berakar di dalam masyarakat Indonesia  dan dapat dikatakan
sudah membudaya, yakni kaum perempuan dianggap lebih rendah derajatnya
daripada kaum pria. Kaum perempuan diterima sebagai makhluk yang cukup
memainkan peranan untuk melahirkan dan memelihara anak serta
melaksanakan tugas-tugas rumah tangga saja. Sedangkan tugas-tugas di luar
urusan rumah tangga diserahkan kepada pencari nafkah saja yakni kaum pria.
Akan tetapi akar permasalahan antara kaum perempuan dan pria adalah pada
nilai-nilai budaya dimana perempuan dan pria itu dibesarkan.

Perubahan ke arah pandangan modern inilah yang memerlukan usaha-
usaha sosialisasi dan pendidikan yang sudah disebutkan di atas. Jadi yang lebih
penting adalah kaum perempuan dan kaum pria sama-sama diberdayakan dan
jangan saling menyalahkan, tetapi bergandengan tangan  berusaha untuk
mewujud-kan keinginan yang lebih manusiawi sifatnya.

Sementara perbedaan yang paling kodrati antara pria dan perempuan
terletak pada genetiknya. Perempuan dapat mengerjakan semua pekerjaan pria,
mulai dari pekerjaan yang halus sampai pada pekerjaan yang paling kasar.
Sebaliknya, pria belum tentu dapat mengerjakan pekerjaan wanita. Contoh
yang ekstrim, pria normal tidak mampu memakai gaun wanita, sedangkan
perempuan dapat memakai blue jean dan kemeja. Walaupun terjadi paradoks
eksistensi antara pria dan perempuan sampai saat ini adalah telah dan akan
berlangsung terus pen-dominasian terhadap perempuan dalam segala hal,
termasuk dalam menggunakan bahasa.

Dalam berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang agama,
ideologi, etnis, geografis, pendidikan, latar belakang ekonomi muncul register
pemakaian bahasa. Masing-masing kelompok mempunyai potensi melahirkan
atau memunculkan “gaya bahasa” tersendiri, termasuk gaya bahasa antara  pria
dan wanita.

Dalam teori komunikasi, kata dan kalimat tidak memiliki makna.
Manusialah yang memberikan arti dan memaknainya. Begitu pun dengan
bahasa, yang sebenarnya merupakan sebuah entitas. Segala realitas dan
fenomena yang kita lihat dan rasakan adalah bahasa. Namun, dalam penuturan
dan penggunaan-nya, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mengapa ini
terjadi? Apakah perbedaan itu persoalan? Apakah benar bahasa bersifat seksis?
Sadarkah kita selama ini terlibat dalam kelaliman bahasa yang menceraikan
gender dalam masyarakat tertentu?

Tulisan ini berusaha memaparkan apa yang mudah dipahami mengenai
hubungan antara bahasa dan gender, baik yang berkaitan dengan isu lokal
maupun teoritis. Dalam pembahasannya diperlihatkan bagaimana sejumlah
gagasan penting bidang linguistik, psikologi, dan pemikiran feminisme
memberikan pencerahan terhadap peran bahasa dalam menata wilayah-wilayah
gender.
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1 PEMBAHASAN
1.1 Perbedaan Bahasa Pria dan Wanita
Hubungan antara bahasa dan jender merupakan hubungan antara bahasa dan
gagasan kita tentang pria dan perempuan (Goddard & Patterson, 2000). Oleh
karena itu, istilah jender merupakan karateristik yang diharapkan oleh
masyarakat dari seseorang atas dasar jenis kelaminnya. Dengan kata lain,
jender ditentukan oleh persepsi dan pandangan masyarakat perihal bagaimana
jenis seks tertentu berperilaku dan memainkan perannya dalam masyarakat
(Eckert & Ginet, 2003).

Orang menggunakan bahasa dalam rangka menempatkan dirinya dalam
suatu ruang sosial yang bermulti-dimensi. Dari sudut pandang penutur, hal ini
merupakan cara menyampaikan informasi mengenai dirinya sendiri, yaitu
tentang orang macam apa dia (atau orang macam apa yang dia inginkan) dan
mengenai posisinya dalam masyarakat. Dengan demikian pendengar  dapat
menarik kesimpulan dari ujaran mengenai ciri-ciri penutur  dan tempatnya
dalam masyarakat. Dari norma-norma yang mengatur ujaran, mungkin norma-
norma yang ditinjau di bawah ini salah satu hal yang pernah dikaji. Kasus yang
paling sederhana adalah pokok kebahasaan yang menunjukkan ciri sosial hanya
dari satu orang, baik penutur maupun pendengar. Salah satu kasus yang paling
aneh yang digambarkan dalam literatur etnografis adalah yang berkaitan
dengan masyarakat Abipon di Argentina, yang menurut Hymes dalam Hudson
(1987) menambahkan -in pada  akhir setiap kata jika penutur maupun
pendengar adalah dari kelas serdadu. Demikian juga dalam bahasa Yana di
Kalifornia ada norma khusus untuk  menggunakan ujaran oleh maupun kepada
perempuan (Sapir dalam Hudson:197). Norma dimaksud secara khusus hanya
untuk penutur maupun pendengar .

Sejauh menyangkut penutur, tercermin pula dalam kebahasaan yang
membedakan jenis kelamin dalam banyak contoh di Amerika dan Asia.
Misalnya dalam bahasa Koasati yang digunakan di Louisiana ada perbedaan
morfologi yang sangat reguler antara bentuk verba digunakan oleh perempuan
atau yang untuk laki-laki., yang untuk laki-laki ditambah –s pada akhir bentuk
verba yang digunakan oleh perempuan (misalnya bila perempuan
menggunakan lakaw maka pria mengatakan lakaws, yang keduanya bermakna
’ia (laki-laki) mengangkatnya’

Konsep jender dalam bidang bahasa dan jender berbeda dari konsep
jender dalam tatabahasa tradisional. Jender, dalam tatabahasa tradisional,
dipahami sebagai perbedaan gramatikal atas dasar penggolongan kata benda
menjadi maskulin atau feminine dalam beberapa bahasa. Bahasa Jerman
misalnya, membedakan antara jender maskulin dan feminine untuk kata benda
seperti der Sohn/die Tochter (anak laki-laki/anak perempuan)  dan dalam
bahasa Perancis misalnya kata chat/chatte (kucing jantan/kucing betina).

Perbedaan-perbedaan lain yang terkait dengan jenis kelamin bahwa
perempuan dan pria mungkin memiliki sistem paralinguistik yang berbeda dan
juga menggunakan gerakan atau gesture yang berbeda. Perempuan juga sering
dikatakan sering bersifat submisif dari pada pria. Perempuan sering diberi
nama dan dipanggil dengan cara yang berbeda dari pria. Perempuan  sering
diberi nama dan dipanggil dengan menggunakan nama pertamanya, atau kalau
tidak digunakan istilah seperti lady, miss, dear, atau bahkan baby dan  babe.
Agaknya lebih banyak cara panggilan untuk perempuan daripada pria.
Perempuan tidak menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, kalaupun
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mereka terpaksa menggunakan hanya dalam situasi tertentu dan tentu
digunakan secara khusus (Wardahaugh:1988).

Beberapa ahli bahasa telah melakukan penelitian tentang perbedaan
bahasa antara pria dan perempuan yang antara lain dilakukan oleh Wardhaugh
(1988) dan Lakoff (1975). Fromklin dan Rodman (1988) menyebutkan bahwa
di Jepang, tuturan kata-kata antara pria dan perempuan terdiri atas dua dialek
yang berbeda, misalnya penggunaan partikel ne yang dilakukan oleh para
perempuan untuk mengakhiri suatu kalimat. Juga penggunaan  bentuk watasi
atau atasi, sementara oleh para pria mengguna-kan bentuk wasi atau ore.
Dalam bahasa Muskogean, Koasati, kata-kata yang berakhiran dengan s,
misalnya dalam kata lakawos diucapkan oleh laki-laki. Jika diucapkan oleh
perempuan, kata tersebut akan berakhiran dengan l dan berubah menjadi
lakawol. Di Thailand, dalam   percakapan yang sopan antara perempuan Thai
menggunakan bentuk dichan untuk menunjukkan diri, sedangkan pria
menggunakan phom. Demikian pula, untuk penekanan menggunakan
penghilangan terhadap suatu kata kerja, sebaliknya kaum pria menempatkan
kata mak setelah kata kerjanya.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tannen (1990) juga
menunjukkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sikap dan cara
berbahasa. Dalam kaitan itu, Tannen memperkenalkan sembilan dikotomi
untuk menggambarkan perbedaan dalam hal cara dan tujuan pria dan
perempuan menggunakan bahasa (Scollon & Scollon 1995). Kesembilan
dikotomi tersebut adalah: intimacy-independence, connection-status, inclusive-
exlusive, relationship-information, rapport-report, community-contest,
problems-solutions, novice-expert, dan listening-lecturing.

Status sosial dan kejantanan menjadi sebab timbulnya perbedaan
pemakaian bahasa antara pria dan wanita. Survai yang dilakukan oleh sejumlah
kelompok sosial, etnis dan usia memberikan gambaran bahwa para wanita,
secara konsekuen menggunakan bentuk-bentuk yang lebih mendekati ragam
formal dibandingkan dengan pria.

Di Indonesia, ciri pembeda yang terkait dengan bahasa pria dan
perempuan telah dikenal seperti ekspresi wajah dan bibir yang muncul
bersamaan dengan saat bertutur. Perempuan cenderung menggunakan gerak
mata dan bibir saat bertutur. Predikat genit, galak, ngambek, yang ditujukan
pada perempuan adalah akibat yang ditimbulkan dari ekspresi gerak mata dan
bibir. Sama halnya dengan kesan “kenes” yang ditimbulkan oleh cara berbicara
perempuan yang cenderung riang. Bahkan dahulu, kesan pemalu, tertutup,
takut diidentikkan  dengan gaya bertutur wanita, yang berbeda dengan gaya
bahasa pria yang penuh percaya diri.

Hasil penelitian Landis dalam Wardhaugh menunjukkan bahwa di
Amerika Serikat perempuan lebih bersifat akomodatif dalam situasi tertentu,
sedang di Inggris justru pria bersifat jauh lebih akomodatif. Selanjutnya Landis
juga melihat dalam mengerjakan sesuatu pria akan cenderung membantu
wanita, namun pada sisi lain perempuan akan cenderung memanfaatkan pria.
1.2 Dominasi Bahasa Pria
Dahulu di Jawa dan dikebanyakan tempat di Indonesia ada anggapan bahwa
perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akan masuk dapur juga.
Selanjutnya anak laki-laki lebih diprioritaskan sekolah daripada anak
perempuan,  jika keuangan keluarga terbatas. Ada aturan yang menghendaki
jika perempuan ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri harus  seizin suami.
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Oleh sebab itu, secara nasional banyak perempuan yang buta huruf dan rendah
pendidikannya.

Posisi dominan pria pada hakikatnya bukan merupakan sifat bawaan
pria atau karena populasi mereka lebih besar dari populasi wanita. Tetapi data
statistik di PBB dan UNESCO menunjukkan bahwa pada dasarnya populasi
perempuan jauh lebih besar daripada populasi pria, juga bahwa penghuni panti
jompo hampir diseluruh dunia lebih dari 90% adalah para wanita. Hal ini
disebabkan karena di dalam sel manusia terdapat kromosom yang mengatur
pertumbuhan manusia, apakah ia akan gemuk, kurus, jangkung, atau pendek,
dan kromosom di dalam sel kaum perempuan dinamai XX, sedangkan di dalam
sel kaum pria XY, dan Y itu lebih kecil dari X. Jika XX (sama) berlomba
melawan XY(tidak sama) tentu XXlah yang akan memenangkan perlombaan
tersebut. Inilah yang menjadi dasar, mengapa kaum perempuan lebih kuat
dibanding dengan kaum pria. Posisi dominan tersebut merupakan warisan
budaya dalam masyarakat patriarchal (Asia Pasifik dan negara-negara Arab),
yang diciptakan dan kemudian dilestarikan sedemikian rupa. Banyak contoh di
tengah-tengah masyarakat yang dapat membuktikan hal tersebut
(Napitupulu,2001).

Ketika seorang anak laki-laki mulai tumbuh dewasa, dia mulai diberi
keleluasaan untuk melakukan berbagai hal, yang jarang atau tidak pernah
diperoleh oleh anak perempuan. Demikian pula, anak laki-laki selalu diajarkan
untuk membuat ayahnya sebagai model, dan anak perempuan dinasehati agar
meniru sifat ibunya. Misalnya “Joko, kamu harus banyak belajar biar seperti
bapakmu, pintar”,  “Desy dari tadi kamu koq nonton TV saja,  sana bantuin
mama masak, perempuan koq malas, kalau kamu tidak bisa  masak, mana ada
pria yang mau sama kamu.“

Ungkapan-ungkapan seperti itu sering kita dengarkan atau bahkan
sering kita ucapkan. Tujuannya memang baik, yaitu mendidik anak agar
bertanggung-jawab. Namun implikasinya sangat luas. Alasannya adalah akan
timbul kesan pada anak laki-laki harus pintar (dari segi ilmu) dan anak
perempuan harus bisa masak. Itulah sebabnya mengapa timbul paham jender
pada masyarakat patriarkal.

Begitu juga dalam pemakaian beberapa leksikon dalam berbagai per-
cakapan dan karya sastra yang bermuatan  lokal Jawa menunjukkan adanya
superioritas pemakaian bahasa pria. Beberapa ungkapan dalam bahasa Jawa
berikut ini akan menyiratkan dominasi bahasa pria.
(1)  Perempuan betapapun tinggi pendidikannya pasti akan berperan di sumur,

dapur, kasur.
(2) Perempuan tidak akan mampu berperan maksimal karena “kabotan

gelung, keribet nyamping” (keberatan sanggul, kesrimpet kain).
(3) Suwargo nunut neroko katut (surga numpang neraka ikut).
(4) Bisane mung nyandang karo momong (bisanya hanya berpakaian dan

merawat anak).
(5) Perempuan sebagai konco wingking (teman di belakang).
Bahkan dalam bahasa yang sangat vulgar dan hegemonik, perempuan
digambarkan dengan leksikon  dan ungkapan sebagai berikut:
(1) Isane mung mamah lan mlumah (bisanya cuma makan dan seks).
(2) Bakul kempitan (jual diri).
(3) Awan teklek wengi lemek (siang jadi kaki malam jadi pemuas nafsu).
(4) Ngisor wudel sandang pangan (bawah pusar tempat cari nafkah).
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Pemilihan leksikon yang demikian hegemonik itu terjadi karena tidak
adanya kuasa perempuan untuk berbagi kekuasaan dan kesempatan  dengan
optimalisasi peran perempuan di sektor publik dan mengurangi peran
domestik, padahal perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk berperan
dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi dan dijamin hak-haknya seperti
halnya untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih,
serta hak-hak sipil lainnya. Pada percakapan yang melibatkan dua jenis
kelamin, perempuan cenderung untuk bertanya lebih banyak, mendorong orang
lain untuk berbicara, menggunakan lebih banyak tanda, seperti mhmm untuk
memancing orang melanjutkan berbicara, banyak menggunakan you dan we
dan tidak memprotes sesuatu sebanyak yang biasa dilakukan oleh pria.
Sebaliknya pria jauh lebih  banyak menginterupsi, menentang, mendebat atau
bahkan menghindarinya, mencoba mengontrol topik yang didiskusikan dan
cenderung membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat kategorial.

Penelitian yang dilakukan Darmojuwono (1999) terhadap pemakaian
bahasa di iklan jodoh menunjukkan bahwa perempuan menggunakan kata yang
memiliki denotata yang kompleks. Artinya acuannya merupakan satu kategori
beberapa kejadian atau peristiwa atau kejadian atau perilaku. Kata-kata seperti:
setia, jujur, penyayang, dan pengertian dapat mengandung arti beberapa
perilaku. Perempuan tidak mampu mengekspresikan pilihannya dengan pilihan
bahasa yang memiliki makna jelas. Perempuan akan cenderung memilih kata-
kata yang membangkitkan perasaan senang dan gembira seperti pada kata:
penyayang, romantis dan humoris.

1.3 Bahasa Perempuan Masa Kini: Cerdas, Terbuka, dan Mandiri
Perempuan dengan gaya bahasa yang terkesan pemalu, tertutup, genit, dan
kurang percaya diri sudah mulai ditinggalkan. Sebaliknya, perempuan masa
kini sudah bergaya tutur cerdas, terbuka, dan mandiri yang tercermin saat
mereka mengungkapkan  pikiran dan gagasannya baik secara lisan maupun
tertulis. Dengan semakin gencarnya gerakan “arus kemitrasejajaran” (gender
mainstream) antara pria dan perempuan dan makin terbukanya akses informasi,
maka sekarang perempuan lebih memiliki rasa percaya diri dalam berbahasa.

 Ekspresi perempuan yang dahulu cenderung tertutup, implisit, dan
tidak langsung, sekarang menjadi terbuka, eksplisit, dan langsung. Hal ini
dapat dilihat dari berbagai rubrik yang ditulis perempuan di berbagai majalah,
mulai problem seks dan rumah tangga  sampai bagaimana cara mendesain dan
merencanakan keuangan keluarga.

 Ekspresi perempuan masa kini sudah mulai terbuka, eksplisit, dan
langsung dengan mudah dapat dijumpai dalam berbagai forum seminar,
pelatihan advokasi., talk show di radio dan televisi. Dengan cerdas dan percaya
diri-pada umumnya mereka adalah sarjana atau aktivis perempuan dan mereka
mampu berbicara dengan tema-tema penting terkait dengan masalah sosial,
politik, ekonomi, hankam, kemitrasejajaran, bahkan teologi. Televisipun
dibanjiri dengan para pembicara perempuan dalam berbagai acara, baik
hiburan maupun informasi.

 Dalam bahasa tulis, perempuan cenderung menggunakan bahasa yang
lugas dan “blak-blakan”. Kesan berani dan mandiri, dan terbuka nampak jelas
dalam ekspresi yang digunakan. Gaya bahasa yang digunakan cenderung
menguatkan pesan dan kesan percaya diri dan harga diri. Kutipan berikut
merupakan salah satu ekspresi perempuan seperti yang dimuat dalam majalah:
“Kami menikah atas dasar cinta dan kini telah dikaruniai seorang anak. Secara
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finansial kami berkecukupan. Namun, sejak setahun yang lalu ketika usia
pernikahan kami menginjak 4 tahun semua terasa berubah. Kami berdua sudah
tidak lagi saling menyayangi dan menghormati. Pertengkaran sudah menjadi
rutinitas kami. Hubungan intimpun sudah jarang kami lakukan. Kami sama-
sama bekerja dan memiliki karier yang baik. Makin hari rasanya kami sudah
tidak lagi saling membutuhkan. Saya mencoba membicarakan hal  ini dengan
suami, tetapi tanggapannya sangat tidak simpatik. Saya pernah berpikir
mungkin lebih baik kalau kami bercerai saja.  Dan saya mencoba
mempersiapkan semuanya, baik secara mental maupun materi …….” (Femina
Edisi, 18-24Oktober 2001).

 Surat senada dengan permasalahan yang berkait dengan problem
sensitif (bahkan tabu untuk ukuran orang tertentu) banyak ditulis perempuan
dalam berbagai majalah dan Koran, seperti problem seks, keuangan, rumah
tangga, bahkan kontak jodoh. Hal itu menunjukkan bahwa gaya bahasa yang
dimiliki oleh kelompok “perempuan masa kini” yaitu lugas, blak-blakan yang
sekaligus menggambarkan ekspresi yang cerdas, berani, dan mandiri.

2 PENUTUP
Hasil uraian di atas dapat diketahui adanya perbedaan antara bahasa pria dan
wanita. Hal ini menunjukkan adanya multikulturalisme bahwa dalam
keragaman tetap ada kesamaan baik dalam aspek apapun, termasuk berbahasa.
Pemilihan ragam bahasa, pasti terkait dengan konteks bahasa itu digunakan.

Perbedaan jender dalam gaya tuturan menurut pendekatan kultural
berkembang sebagai hasil dari komunikasi awal yang dilakukan oleh anak-
anak. Anak laki-laki misalnya cenderung bermain dengan anak laki-laki dan
anak perempuan pada umumnya  bermain bersama sesama jenisnya. Dalam
kehidupan sehari-hari, anak laki-laki cenderung bermain dengan mainan yang
mengarah pada persaingan (misalnya lomba balap mobil-mobilan, perang-
perangan). Sementara anak perempuan lebih menyukai alat permainan yang
mengundang rasa empati dan sifat melindungi serta menyayangi  (misalnya
bermain  boneka,  dokter  dan  pasien).  Dalam  situasi  yang  seperti  itu
berkembang komunikasi yang unik diantara mereka. Untuk menghilangkan
perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam diri kaum perempuan dan kaum pria
diperlukan adanya pendidikan yang diberlakukan sama terhadap mereka.

Namun sebagaimana sudah dikemukakan, perubahan persepsi dan
tingkah laku manusia tidak semudah seperti membalik telapak tangan,
diperlukan upaya pendidikan yang sungguh-sungguh ditujukan untuk
mewujudkan perubahan itu; sengaja, teratur, dan berencana. Dengan perkataan
lain, perubahan nilai-nilai sosial-budaya yang menjadi dasar perbedaan kaum
perempuan dan pria sangat diperlukan. Hal ini berarti, bahwa pendidikan
keluarga menjadi tempat pertama dimana perubahan itu harus mulai
diperkenalkan. Selanjutnya pendidikan orang tua dan calon-calon orang tua,
terutama program-program pendidikan luar sekolah bagi mereka, mutlak harus
direncanakan dan dilaksanakan.

CATATAN
* Penulis berterima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan saran-saran
untuk perbaikan makalah.
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