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Pelatihan 203 – Persiapan Hidup Pernikahan  

MAN AND WOMEN 
Minggu IV 

 

Kepriaan dan Kewanitaan  

Gambaran mana yang dapat menggambarkan ‘pria sejati’ dan ‘wanita sejati’ z: 

- Pandai memasak 

- Kompetitif 

- Sensistif terhadap perasaan orang lain 

- Agresif 

- Atletis 

- Mandiri 

- Pemberani 

- Berjiwa pemimpin, bertangggung 

jawab 

- Mudah menangis 

- Menangis ketika amat sedih 

- Dapat mengganti ban, menggunakan 

alat berat 

- Melakukan reparasi kecil-kecilan 

- Bisa bersih-bersih, menjahit, 

menyeterika 

- Menyukai sentuhan, kelembutan 

- Menyukai keindahan, segala yang 

warna-warni 

  

Pilihan Peran 

Setiap orang, akan memilih perannya (sebagai pria atau wanita) di dalam hidupnya. Dan tidak mudah 

untuk memilih peran masing-masing karena ada banyak suara yang bertentangan kita dengar. 

Kaum pria mendengarkan pernyataan : 

“ Hanya pengecut yang mundur dari pertarungan.”   ><   “Kedamaian di bumi lebih penting daripada 

kemenangan.” 

“Jangan sekali-sekali menunjukkan kelemahan. Apa pun yang terjadi, jangan menangis.”   ><   “Pria 

yang sehat adalah pria yang bebas untuk mengekspresikan perasaan dan emosinya.” 

“Tidaklah jantan kalau pria memasak, mencuci dan mengasuh anak. Semua itu adalah pekerjaan 

wanita.”   ><   “Suami yang tidak bisa memasak dan mencuci pakaian membutuhkan seorang ibu, 

bukan istri.”  

 

Kaum pria mendengarkan pernyataan : 

“Anda harus mempunyai karir sendiri untuk melengkapi diri Anda.”   ><   “Sudah menjadi kewajiban 

Anda untuk tinggal di rumah dan mengasuh anak.” 

“Jadilah kuat dan siap tanding. Pria-pria akan mengambil keuntungan dari Anda jika Anda 

membiarkan mereka.”   ><    “Meskipun kita sejajar dengan pria, kita tetap berbeda. Tiap jenis 

kelamin punya kekuatan dan kelemahan masing-masing.” 
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“Laki-laki di dalam hidup anda, ayah atau suami, akan melindungi Anda.”   ><   Setiap wanita harus 

berjaga-jaga pada saat-saat  ketika penyakit, kematian atau perceraian tiba-tiba memaksanya untuk 

mandiri.” 

 

Ada banyak hal yang melatarbelakangi pernyataan-pernyataan tersebut. Namun yang jelas adalah 

pria dan wanita banyak memiliki perbedaan di dalam menanggapi kehidupan yang mereka jalani, 

termasuk di dalam mempersiapkan hidup pernikahan. 

 

Sharing Untuk Cowok Dan Cewek 

- Latar belakang yang membentuk pribadi seseorang (pria maupun wanita) 

- Sharing tentang bagaimana latar belakang tersebut mempengaruhi relasi di dalam 

mempersiapkan pernikahan dan di dalam menjalani pernikahan. 

 

 

 


