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PERBEDAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 
Berikut ini beberapa perbedaan laki-laki dan perempuan yang saya ambil dari buku : 
Perempuan, karya Quraish Shihab. Menurutnya, perbedaan-perbedaan berikut ini tidak 
sepenuhnya benar walau boleh jadi ada juga benarnya. Perbedaan-perbedaan itu 
agaknya tidak dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Ia lahir dari sifat jenaka lelaki 
terhadap perempuan dalam upaya menarik perhatian perempuan atau mengundang 
komentar mereka yang berdiam diri dan memasabodokan lelaki. Dalam sekian perbedaan 
yang disebutkan, kita dapat mengganti kata lelaki sebagai kata ganti perempuan, 
demikian juga sebaliknya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Lelaki melakukan lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan perempuan, 
sedangkan perempuan melakukan apa yang lebih banyak daripada apa yang berani 
dilakukan lelaki. 

2. Lelaki dikenal dari apa yang tidak dia lakukan, dan perempuan dikenal dari apa yang 
dia lakukan. 

3. Dalam bercinta, lelaki berbangga dengan kemenangannya meraih perempuan, 
sedangkan perempuan berhias dengan ketaklukannya di hadap lelaki. Lelaki 
berbangga dengan mengatakan : “Aku telah menaklukkan perempuan A, B dan C”, 
dan perempuan berbangga dengan mengatakan : “Aku telah menolak lelaki A, B dan 
C”. 

4. Ketika seorang lelaki menangis di hadap perempuan, sesungguhnya ia telah 
menyentuh keangkuhan perempuan itu, dan ketika seorang perempuan menangis 
di hadapan lelaki, sesungguhnya ia telah menimbulkan rasa iba lelaki kepadanya. 

5. Kenikmatan perempuan diperoleh ketika berhasil menghancurkan hati lelaki, 
sedangkan kenikmatan lelaki diperoleh ketika dia mampu memuaskan keangkuhan 
perempuan. 

6. Kebahagiaan di sisi lelaki adalah sukses dalam pekerjaan, sedangkan bagi 
perempuan adalah sukses bersama lelaki. 

7. Di balik setiap perempuan sukses, terdapat cinta yang gagal, dan di belakang setiap 
lelaki yang sukses, terdapat perempuan yang dicintai. 

8. Yang terakhir mati pada lelaki adalah hatinya dan pada perempuan adalah lidahnya. 
Lidah lelaki bagaikan pisau, sedangkan lidah perempuan seperti pedang. 

9. Perempuan menginginkan anak yang menyerupai kekasihnya, sedangkan lelaki 
menginginkan anak yang serupa dengannya, bukan yang serupa istrinya. Ini karena 
lelaki ingin mengulangi wujudnya dan perempuan ingin mengulangi kekasihnya.  

10. Semua jenis pujian menggetarkan hati perempuan, tetapi tidak semua pujian 
menyentuh hati lelaki. 
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11. Perempuan membinasakan akal lelaki, sedangkan lelaki meremukkan hati 
perempuan. 

12. Harapan lelaki kiranya menjadi keras bagaikan es, sedangkan harapan perempuan 
menjadi air lalu menguap seperti udara. 

13. Perempuan menganggap pernikahan sebagai stasiun terakhir dalam perjalanan 
hidupnya, sedangkan lelaki memandangnya sebagai salah satu stasiun pilihan, 
selanjutnya dia akan melanjutkan perjalanannya. 

14. Perempuan tidak melupakan ciuman pertama, sedangkan lelaki melupakan ciuman 
terakhir. 

15. Mudah bagi lelaki menutup matanya, tetapi mustahil bagi perempuan menutup 
telinganya. 

16. Dahulu orang berkata : “Tiga sifat lelaki yang terbaik tetapi itulah yang terburuk 
buat perempuan. Tiga sifat tersebut adalah bearni, rendah hati dan tangan terbuka. 
Tiag sifat terbaik perempuan tetapi itu yang terburuk buat lelaki adalah tinggi hati, 
sangat hati-hati, dan tangan tertutup”. 

17. Lelaki adalah penderitaan cinta, sedangkan perempuan adalah cinta penderitaan. 

18. Lelaki memahami apa yang dia dengar, sedangkan perempuan mendengar apa yang 
dia tidak pahami. 

19. Lelaki senang berpindah-pindah bagaikan wisatawan, sedangkan perempuan sedang 
menetap bagaikan penduduk asli. 

20. Ketika lelaki merasa jemu, dia membutuhkan seseorang yang mendorongnya agar ia 
maju ke depan. Ketika perempuan merasa jemu, dia membutuhkan seseorang yang 
menopangnya dari belakang agar tidak terjatuh. 

21. Tuhan menciptakan lelaki dari tanah agar ia dapat menanam di bumi dan 
membangun di atas bumi rumah-rumah untuk tempat tinggal. Tuhan menciptakan 
perempuan dari tulang rusuk lelaki agar dia dapat mendorong lelaki dari bumi ini 
dan mengusirnya dari rumah yang dibangun lelaki itu. 

22. Lelaki sering kali tidak mengetahuikapan mengucapkan kata perpisahan bagi 
perempuan, sedangkan perempuan seringkali tidak mengetahui kapan ia harus 
berpisah. 

23. Ketika lelaki berbicara tentang kebebasan, yang dimaksud adalah kebebasannya dari 
perempuan. Ketika perempuan berbicara tentang keikhlasan, yang dimaksud adalah 
keikhlasan lelaki kepadanya. 

24. Lelaki cepat jatuh cinta, sedangkan perempuan lebih cepat membenci. 

25. Lelaki yang tidak tampan, dapat menemukan perempuan yang mencintainya, 
sedangkan perempuan yang tidak cantik, tidak menemukan lelaki yang 
mencintainya. Ini karena perempuan ketika bercinta tidak bertanya apakah lelaki 
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teman kencannya sudah mencukur jenggotnya atau tidak, tetapi lelaki yang bercinta 
tidak akan mencium perempuan yang berjenggot. 

26. Perempuan lebih senang menikah dengan lelaki yang kaya walaupun banyak bicara 
daripada yang pendiam tapi miskin, sedangkan lelaki lebih senang menikah dengan 
perempuan yang pendiam walaupun miskin daripada yang kaya tapi banyak bicara. 

27. Ketika bercinta, lelaki berusaha mengangkat perempuan dari peringkat lelaki, tetapi 
perempuan lebih senang turun ke tingkat lelaki yang dia senangi. Dengan demikian, 
lelaki ketika bercinta mengangkat sedangkan perempuan menurun. 

28. Kalau dua orang lelaki bertengkar, sering kali penyebabnya adalah perempuan, 
sedangkan bila dua orang perempuan bertengkar, biasanya penyebabnya juga 
perempuan. 

29. Lelaki menangis atas apa yang hilang darinya, sedangkan perempuan menangis atas 
apa yang tidak dia peroleh. 

30. Lelaki letih mencari ketenangan, sedangkan perempuan tidak tenang kecuali dengan 
mencari keletihan. 

31. Ketika seorang perempuan menikah untuk kedua kalinya, itu karena dia membenci 
suaminya yang pertama, sedangkan ketika seorang lelaki menikah untuk kedua 
kalinya, itu karena dia mencintai istrinya yang pertama. Karena itu, perempuan 
mencoba nasibnya dan lelaki berspekulasi. 

32. Lelaki diciptakan dari tanah dan perempuan dari tulang. Karena itu perempuan lebih 
kuat daripada lelaki dan kekuatannya terletak pada kelemahannya. 

Demikianlah beberapa pandangan jenaka yang ternyata disadur dari sebagian tulisan Anis 
Manshur dalam bukunya Qalu (Mereka berkata). Semoga bisa menjadi referensi dan 
tambahan pengetahuan, bukan untuk mengejek perempuan, tapi justru menghargai dan 
menghormatinya, kemudian menyayang dan mencintainya sepenuh hati. 
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PANDANGAN NEGATIF TERHADAP PEREMPUAN 

Masih juga tentang perempuan, berikut ini adalah sekian banyak pandangan negatif masa 
lampau yang masih beredar di masyarakat, banyak juga ungkapan baru yang terdengar 
secara jelas atau sayup-sayup yang melecehkan perempuan.  

Sungguh, saya benar-benar tidak  sependapat dengan pandangan-pandangan berikut ini. 
Saya sendiri termasuk orang yang mengangungkan perempuan lebih dari syair-syair lagu 
yang ditulis dan didendangkan oleh Ada Band. Saya menulisnya untuk sekedar berbagi 
dengan para pembaca. Beberapa pandangan negatif ini saya sadur dari buku : 
Perempuan, karya Quraish Shihab (hal. 50-54). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah 
dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia, 
karena tidak seorang manusia pun –kecuali Adam dan Hawa- yang tidak lahir melalui 
perempuan. Sebenarnya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan pemikir 
kontemporer menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan yang 
sebenarnya serta memberi mereka peranan, bukan saja dalam kehidupan rumah tangga 
melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat.  

Tidak disangkal juga bahwa ada bias terhadap perempuan oleh lelaki dan perempuan, 
muslim atau non-muslim, ualama, cendekiawan maupun bukanm dari masa lalu atau 
masa kini. Bias tersebut bukan saja mengakibatkan peremehan terhadap perempuan 
karena mempersamakan mereka secara penuh dengan lelaki menjadikan mereka 
menyimpang dari kodratnya, dan ini adalah pelecehan. Sebaliknya, tidak memberi hak-
hak mereka sebagai manusia yang memiliki kodrat dan kehormatan yang tidak kalah 
dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada lelaki, juga merupakan pelecehan. 

Berikut ini pandangan negatif yang beredar tentang perempuan, dari masa lalu, yakni : 

1. Perempuan mengakui dosa-dosanya, tetapi jarang sekali mengakui kesalahan-
kesalahannya sehingga Anda jarang mendengar kata “maaf” dari perempuan. 

2. Perempuan jika melupakan kesalahan Anda, itu tidak berarti dia memaafkan Anda, 
dan bila dia memaafkan Anda, itu berarti dia tidak mungkin melupakan kesalahan 
Anda. 

3. Perempuan selalu ingin melihat dengan kedua matanya, tetapi terkadang dia 
menutup keduanya untuk memberi kesempatan orang lain untuk melihatnya. 

4. Sifat perempuan sangat hebat bukannya dia menipu Anda, tetapi menipu dirinya 
sendiri dengan menyatakan bahwa dia mencintai Anda.  

5. Kegiatan pertama perempuan di pagi hari adalah menyikat giginya agar bersih dan 
mengasah lidahnya agar tajam. 

6. Kalau perempuan berbicara, jangan dengarkan apa yang diucapkan lidahnya, tetapi 
perhatikan kalimat-kalimat yang dipancarkan matanya. 

7. Perempuan terhormat adalah perbendaharaan yang telah hilang sehingga manusia 
tidak lagi mencarinya. 
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8. Perempuan bukanlah seperti perampok yang mengancam Anda dengan berkata : 
“Harta atau Nyawa”, tetapi perempuan menuntut keduanya. 

9. Kalau Anda mempunyai teori baru sampaikanlah kepada perempuan, dia akan 
mempercayainya karena dia bodoh, dia akan menyebarluaskannya karena dia 
cerewet, dan dia akan mempertahankannya karena dia keras kepala. 

10. Perempuan yang cantik adalah surga buat mata Anda, neraka buat diri Anda, dan jin 
yang genius terhadap isi dompet Anda. 

11. Anda tutup kedua, menyumbat kedua telinga Anda, berpura-pura tidur atau mati, 
kendati demikian, perempuan akan terus berbicara kepada Anda atau orang lain. 

12. Kucing memiliki tujuh nyawa, sedangkan perempuan memiliki nyawa tujuh kucing. 

13. Perempuan jika menggigit lengan suaminya, dia akan hidup. Sedangkan, lelaki bila 
menggigit lengan istrinya, dia akan mati. 

14. Selama tangan Anda terbuka, dua hal pasti tidak menghindar dari Anda, dan begitu 
Anda menutupnya, dia segera menjauh. Keduanya adalah air raksa dan perempuan. 

15. Perempuan seperti minuman keras yang terbuat dari anggurm disukai banyak orang 
padahal bahannya dari anggur yang rusak. 

16. Ketika seorang lelaki berkata walau sekali kepada perempuan : “Anda cantik”, setan 
memperdengarkan kepadanya seribu kali. 

17. Berdiskusi dengan perempuan serupa berbicara dengan air, udara atau api. 
Semuanya tanpa hasil. 

18. Sungguh siapa yang berkata : “Perempuan tidak jarang gila” telah menganiaya 
perempuan karena sebearnya perempuan selalu setengah berakal. 

19. Perempuan biasanya tidak melihat atau mengenang apa yang dilakukan suami 
untuknya, yang dilihat dan dikenang hanyalah aa yang tidak dilakukan suaminya dan 
apa yang dia lakukan untuk suaminya. 

20. Jika perempuan mencintai Anda, dunia dipersembahkannya untuk Anda. Namun, 
jika dia membenci Anda, Anda bersama dunia dibakarnya. 

21. Kalau Anda memohon kepada Tuhan agar Dia mengampuni dosa dan kesalahan 
Anda, Tuhan akan memperkenankan. Sedangkan, bila Anda memintanya kepada 
perempuan, Anda akan menyesal sepanjang masa. 

22. Buaya menangis ketika ia makan, sedangkan perempuan menangis setiap saat. 

23. Anda telah memaki seorang perempuan jika Anda memuji perempuan lain di 
hadapannya. 

24. Betapa pun perempuan menangis tersedu-sedu, pasti ada saat dia membuka tas 
tangannya untuk melihat ke cermin, membasuh air matanya, lalu meletakkan gincu 
di bibirnya. 

25. Lelaki bersahabat dengan perempuan karena sebab ini dan itu, dan lelaki 
mencatinya kendati perempuan begini dan begitu. 
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26. Perempuan selalu enggan menyangkut segala sesuatu yang dibagi dua. 

27. Kesalahan terbesar yang dilakukan lelaki adalah mengejar perempuan. Ini serupa 
dengan memanjat pohon untuk mengambil buahnya, padahal bila dia bersabar 
sedikit, niscaya buah itu akan berjatuhan. 

28. Rahasia satu-satunya yang dipegang oleh perempuan adalah umurnya. 

29. Lelaki yang bijaksana adalah yang meminta nasihat istrinya untuk tidak dia amalkan. 

Hahahah … Ampun, sampe tak henti tersenyum saat menuliskannya. Perempuan adalah 
partner lelaki yang punya hak sama, sifat sedikit berbeda. Di situlah keunikan dan 
kelebihannya. 

Saya mencintai seorang perempuan, dan itu akan bermakna sama bahwa saya 
menghargai perempuan secara keseluruhannya. Menyakiti seorang perempuan sama 
halnya melecehkan keseluruhan perempuan di dunia. Hargai perempuan, hormati 
perempuan, sayangi perempuan dan cintai perempuan. Tanpa mereka, dunia akan jadi 
neraka. 

 

 


