
  PEMBUKTIAN KAUM HAWA 
Topic: Biography 

 
Authentic Reading: 
“PEMBUKTIAN KAUM HAWA DI DUNIA AKADEMIS (Kompas, November 27, 2019) 

 
 

 
 
Women play significant role in Indonesian higher education. According to Indonesia’s Ministry of 
Education, as of 2019, more than forty percent teaching staff in Indonesian higher education, from 
instructor to professor level, are female.  
 

 
 

 
 
Learners will be able to: 
 Identify the key female figures and their contributions to the development of sciences and 

education in Indonesia 
 Use the conjunctions indicating addition and emphasis, “tak ketinggalan …..” and 

“adapun …” in narrating a life story 
 Use narrative/sequencing conjunctions, “setelah….., kemudian….., sekembalinya ke /dari 

…..” in narrating a life story 
 Ask and answer biographical questions 
 Deliver an oral presentation about a female figure using the conjunctions learned in this 

lesson 

Introduction

Learning Objectives
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1. Dalam kelompok kecil, ceritakanlah satu tokoh perempuan yang Anda tahu. Bagaimana 
riwayat hidupnya? Apa yang dilakukannya sehingga menjadi terkenal?  
 
2. Anda akan membaca sebuah artikel yang berjudul “Pembuktian Kaum Hawa di Dunia 
Akademis.” Kira-kira ada informasi apa saja di dalam artikel ini? Tulis prediksi Anda di sini: 
 

� ________________________________________   
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 

 
 

 
 
Lihatlah artikel berjudul “Pembuktian Kaum Hawa” di bawah ini: 
1. Artikel ini memiliki berapa paragraf? Berikan nomor pada setiap paragraf! 
2. Bacalah artikel ini dengan cepat dan berikan tanda [X] di depan prediksi Anda yang benar 
(lihat bagian persiapan nomor dua)!  
 

 
Pembuktian Kaum Hawa di Dunia Akademis  

Sumber: Kompas, 27 November 2019 
Paragraf  
 
 
______ 

Kesetaraan perempuan dan laki-laki di Indonesia di dunia akademik sudah sejak 
lama berjejak. Salah satunya saat Prof Dr Tudjimah dikukuhkan sebagai guru besar 
tetap Bahasa Arab dan Sejarah Islam Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 
tahun 1965. 
 

 
 
 
______ 

Harian Kompas (27/11/1965) mengulas, Tudjimah adalah perempuan pertama yang 
menjabat guru besar di UI. Sosok yang lahir di Yogyakarya, 7 Desember 1922, itu 
berasal dari keluarga pedagang, tetapi kerabat ibunya banyak yang menjadi 
akademisi. Setelah meraih sarjana muda di Universitas Gadjah Mada, 1950, ia lanjut 
ke UI bagian Sastra Timur (1950-1953). Kemudian ia memperdalam bahasa Arab di 
Universitas Kairo, Mesir, hingga tahun 1955. Sekembalinya ke Tanah Air, ia meniti 
karier sebagai pengajar di UI. 
 

Persiapan

Penyajian
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______ 

Perubahan sosiokultur masyarakat dan kemudahan mengakses pendidikan tinggi ikut 
mendorong kian banyak perempuan Indonesia berkiprah di ranah keilmuwan. 
Perempuan peneliti dikenal lebih telaten, tekun, dan ulet. Contohnya, Endang 
Sutriswati Rahayu (64), Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Ia tercatat 
sebagai penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2017. Tak ketinggalan, 
peneliti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Ernie Maduratna 
Setiawatie (52), yang memperoleh hak paten untuk tujuh karya risetnya. 
 

 
 
______ 

Contoh lain, Yayuk Rahayuningsih Suhardjono (68) dan Yosmina Hellena Tapilatu 
(41). Yayuk lebih dari 40 tahun menjadi peneliti di Pusat Penelitian Biologi di LIPI 
dan merupakan satu-satunya peneliti taksonomi Collembola (ekor pegas/sejenis 
serangga tanah) di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. 
 

 
 
______ 

Adapun Yosmina, peneliti di pusat Penelitian Laut Dalam LIPI di Kota Ambon, 
Maluku, menjadi satu-satunya peneliti di Indonesia yang meriset mikroba di laut 
dalam, Bacillus mojavensis. Mikroba ini penghasil senyawa aktif yang berfungsi 
sebagai penghambat pertumbuhan sel kanker darah. 
 

 
______ 

Jumlah perempuan peneliti di LIPI jauh lebih teliti dibandingkan persentase rata-rata 
perempuan peneliti di dunia yang menurut UNESCO sekitar 30 persen. 
 

 
 

 
 
1. Bacalah daftar ide pokok di bawah ini. Cocokkanlah ide pokok tersebut dengan paragraf yang 
sesuai dari artikel! Untuk mengerjakan bagian ini secara cepat, carilah kata kunci yang muncul 
dalam setiap ide pokok dengan kata kunci yang sama atau mirip dalam artikel. 
 

Ide pokok Paragraf 
1. Yosmina Hellena Tapilatu merupakan satu-satunya peneliti Indonesia 
yang meneliti sejenis mikroba laut dalam yang dapat menghambat 
pertumbuhan sel kanker darah 
 

 

2. Yayuk Rahayuningsih Suhardjono merupakan satu-satunya peneliti 
Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang meneliti taksonomi Collembola 
(sejenis serangga tanah) 
 

 

3. Persentase perempuan peneliti di LIPI lebih tinggi dibandingkan 
persentase perempuan peneliti di dunia 
 

 

Latihan - Interpretive Mode
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4. Perempuan telah lama bergerak dalam dunia akademik di Indonesia 
 

 

5. Prof. Dr. Tudjimah, yang merupakan guru besar perempuan pertama di 
Universitas Indonesia (UI), memiliki latar belakang keluarga dan 
perjalanan hidup yang panjang dalam dunia akademik 
 

 

6. Perubahan sosiokultural masyarakat dan akses terhadap pendidikan 
tinggi menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan untuk 
berkiprah dalam dunia akademik 
 

 

 
2. Siapa mereka? Apa saja yang mereka lakukan?  
 

Tokoh perempuan Latar belakang dan/atau kontribusi  
Prof. Dr. Tudjimah  

 
 
 
 

Endang Sutriswati Rahayu  
 
 
 
 
 

Ernie Maduratna 
Setiawatie 

 
 
 
 
 
 

Yosmina Hellena Tapilatu  
 
 
 
 
 

Yayuk Rahayuningsih 
Suhardjono 
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A. Narrative or sequencing conjunctions, “setelah….., lanjut ke …..kemudian….., 
sekembalinya ke /dari …” 
 
Contoh dari artikel: 
 
Sosok yang lahir di Yogyakarta, 7 Desember 1922 itu berasal dari keluarga pedagang, tetapi 
kerabat ibunya banyak yang menjadi akademisi. Setelah merah sarjana muda di Universitas 
Gadjah Mada, 1950, ia lanjut ke UI bagian Sastra Timur (1950-1953). Kemudian ia 
memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo, Mesir, hingga tahun 1955. Sekembalinya ke 
Tanah Air, ia meniti karier sebagai pengajar di UI (paragraf 2) 
 
Latihan 1 
 
Ceritakan riwayat hidup Anda atau orang yang Anda kenal kepada teman sekelas dengan 
menggunakan frasa penghubung di atas! Teman sekelas Anda dapat menanyakan beberapa 
pertanyaan klarifikasi atau pertanyaan lainnya. Teman sekelas Anda akan menulis riwayat hidup 
yang baru saja diceritakan dengan menggunakan frasa penghubung penanda narasi di atas! 
 
Latihan 2 
 
Di bawah ini riwayat hidup Dita. Ceritakanlah kembali riwayat hidup Dita dengan menggunakan 
frasa penghubung penanda narasi! 
 
TAHUN   RIWAYAT HIDUP DITA 
 
Jakarta, 1 Januari 1980 Dita lahir 
1980 – 1992 Dita dibesarkan orang tuanya di Jakarta Selatan. Orang tua Dita 

bekerja sebagai pegawai bank di Jakarta 
1992 – 1998   Ayah Dita diangkat menjadi kepala bank di Bandung. Keluarga  

Dita pindah ke Bandung 
1998 – 2002   Dita kuliah S1 di Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat 
2002    Lulus kuliah 
2002 - 2004   Dita mendapat beasiswa untuk kuliah S2 di Amerika Serikat 
2004    Dita lulus kuliah S2 dan pulang ke Indonesia 
2004    Dita mulai bekerja sebagai dosen paruh waktu di sebuah  

universitas swasta di Bandung. Dia tinggal dengan orang tuanya 
2005     Dita diangkat menjadi dosen tetap di universitas swasta yang sama  
2009 Dita bertemu dengan dosen berprestasi yang bernama Toni. Toni 

telah menyelesaikan kuliah S3-nya di Amerika Serikat. 
2014    Dita mulai berpacaran dengan Toni 

Latihan Kosakata,  Struktur dan Tata Bahasa
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2015    Dita dan Toni menikah 
2017    Dita dan Toni dianugerahi anak 
2019    Toni diangkat menjadi Guru Besar 
 
B. Linker indicating addition and emphasis, “tak ketinggalan …..” dan “adapun …” 
 
Contoh dari artikel  
 
Tak ketinggalan, peneliti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Ernie Maduratna 
Setiawatie (52), yang memperoleh hak paten untuk tujuh karya risetnya (paragraf 3). 
 
Adapun Yosmina, peneliti di Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI di kota Ambon, Maluku, 
menjadi satu-satunya peneliti di Indonesia yang meriset mikroba di laut dalam, Bacillus 
mojavensis (paragraf 5). 
 
Latihan: Lengkapilah paragraf di bawah ini dengan menggunakan kata hubung “tak ketinggalan” 
dan “adapun” 
 
Dewi, Sri dan Ayu berteman baik sejak tahun pertama kuliah S1 di Denpasar, Bali. Setelah tamat 
kuliah, Dewi melanjutkan studi ke tingkat magister di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. 
_______________________, Sri juga mengambil kuliah S2 di Jakarta tetapi berbeda kampus 
dengan Dewi. ________________ Ayu tetap tinggal di Denpasar dan menikah dengan 
tunangannya. Setelah tiga tahun menikah dan dikaruniai seorang anak, Ayu kembali kuliah dan 
menyelesaikan gelar S2-nya. 
 
 

 
 
1. Menceritakan kembali isi artikel 
Petunjuk: Tutup artikel yang baru saja Anda baca. Dengan menggunakan informasi dalam 
lembar kerja ini, ceritakan kembali isi artikel tersebut kepada teman sekelas Anda. Jawablah 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah itu, giliran teman sekelas yang menceritakan 
kembali isi artikel kepada Anda. Tanyakanlah beberapa pertanyaan. 
 
2. Mewawancarai penutur asli 
Petunjuk: Wawancarailah satu penutur asli Indonesia. Tanyalah siapa perempuan yang menjadi 
teladan atau model dalam hidupnya. Apakah teladan atau contoh hidup tersebut karena profesinya 
yang menarik, sifatnya yang murah hati, atau kontribusinya ke masyarakat yang penting? Rekam 
wawancara tersebut dan buatlah transkrip tertulis  
 
 
 

Latihan - Presentational and Interpersonal Mode
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3. Penelitian daring: Tokoh perempuan di daerah Anda 
Petunjuk: Lakukan penelusuran secara daring untuk mencari informasi mengenai satu tokoh 
perempuan di daearah Anda. Carilah informasi tentang karyanya, latar belakang kehidupannya 
dan perjalanan karir atau pengabdiannya! 
 
4. Presentasi hasil wawancara 
Petunjuk: Siapkan satu presentasi lisan, lengkap dengan PowerPoint Presentation, mengenai hasil 
wawancara atau hasil penelitian daring di atas. Bawakan presentasi tersebut di kelas. 
 
 
Latihan Penutup 
 
Main Peran (kelompok kecil) 
 
Diskusikan dan peragakan main peran di bawah ini dengan menggunakan struktur atau tata 
bahasa yang baru saja dipelajari dari pelajaran ini! 
 
Situasi: Talk show TV yang mengangkat kehidupan Prof. Toni (lihat Latihan 2 Bagian A) yang 
baru saja menemukan teori tentang ……… Talk show ini membicarakan keberhasilan Prof. Toni 
dan peran penting keluarganya dalam mendukung keberhasilan Prof. Toni. Penonton diberikan 
kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada Prof. Toni dan keluarga. 
 
Peran 1: Moderator Talk Show 
Peran 2: Prof. Toni 
Peran 3: Dita (Istri Prof. Toni) 
Peran 4 – 8: Penonton  
 
 

 
 
Kosakata Definisi sesuai dengan konteks bacaan 
Berkiprah                                            bekerja di satu bidang dalam waktu yang lama 
Dikukuhkan                                                  disahkan, dilegalkan, diresmikan (posisi/jabatan) 
Kaum golongan (orang yang sekerja, sepaham, dan sebagainya) 
Keilmuan tentang pengetahuan, ilmu 
Kerabat keluarga 
Kesetaraan sesuatu yang berhubungan dengan setara (equal) 
Memperdalam belajar lebih banyak, lebih dalam 
Meniti karier menjalani, memiliki pekerjaan 
Menjabat                                                      memegang, duduk di posisi di pekerjaan 
Meraih sukses mendapatkan sesuatu 

Daftar Kosakata



  
Indonesian Materials Development Project - Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison 

and Education and Cultural Office, Embassy of the Republic of Indonesia, Washington D.C., USA 
 

8 

 

Pembuktian proses, cara, perbuatan membuktikan (menunjukkan fakta) 
Ranah bidang, hal tentang 
Sosok individu, orang 
Tekun rajin, mengerjakan sesuatu dengan fokus 
Telaten sabar dan teliri (detail) (bahasa Jawa) 
Ulet kuat, tidak mudah menyerah 
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