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Pendidikan dengan segala perangkat pembelajarannya merupakan sarana 

yang efektif untuk proses pembentukan ideologi manusia. Salah satu ideologi 

yang saat ini mulai disosialisasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional adalah 

ideologi kesetaraan jender. Keberadaan jender dalam sistem pendidikan yang 

mulai dikampanyekan oleh pemegang kebijakan tersebut meliputi jender dalam 

sistem pendidikan, pengajaran, dan perangkat pembelajaran yang digunakan di 

sekolah.  

Dulu pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang murni dan tidak tersentuh 

oleh kepentingan apapun. Namun dalam perkembangannya pendidikan bisa dilihat 

dari banyak sisi. Melalui pendidikan manusia bisa patuh, menurut, bahkan 

menjadi propaganda suatu kepentingan tertentu yang menggunakan pendidikan 

sebagai sarana untuk membentuk generasi baru (Marcoes dkk, 2004:92). 

Pendidikan juga bisa menghasilkan generasi yang sesuai dengan kepentingan 

pembuat kebijakan, lewat terapan kurikulum, buku teks, dan bahan ajar yang lain.  

Siswa SD yang rata-rata berusia 7-13 tahun, masuk dalam golongan usia 

pendidikan dasar. Pada fase ini anak menyerap nilai-nilai budaya, norma, dan juga 

ideologi  di sekitarnya terutama di sekolah (Kartono, 1986:136). Pada fase 

tersebut emosi anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal 

budi (rasio, fikiran) semakin menonjol. Pada fase ini sekolah secara sistematis 

memberikan pengaruh terhadap pembentukan akal budi (Kartono, 1986:140). 

Informasi tentang perkembangan kondisi sosial, politik, dan budaya diolah oleh 

memori siswa sehingga membentuk sudut pandang tertentu berdasarkan proses 

tersebut. Di sinilah peran pendidikan dengan segala perangkatnya memberikan 

kontribusi yang besar.   

Di antara perangkat pengajaran yang ada buku teks merupakan salah satu 

perangkat pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Buku teks 

merupakan sumber informasi bagi siswa yang berbentuk tulis. Informasi tersebut 



meliputi informasi tentang lingkungan, kesehatan, teknologi, kondisi politik, 

sosial, budaya dan bidang-bidang lain. Selain informasi yang tersurat dalam buku 

teks juga terdapat informasi yang tersirat, salah satunya  tentang ideologi 

kesetaraan jender.   

Kesetaraan jender sebagai sebuah sudut pandangan dan landasan berpikir 

merupakan wacana baru di bidangan pendidikan. Berbagai macam kebijakan di 

bidang pendidikan seperti sistem pendidikan, kurikulum, termasuk materi dalam 

buku teks tidak pernah memperhatikan kesetaraan jender dalam penyusunannya. 

Hal ini terlihat pada fakta yang ditemukan oleh Iriaji dkk pada gambar ilustrasi 

dalam  6 buku teks SD yang menunjukkan bahwa 88,24% bermakna stereotipe 

pria, dan 89% bermakna stereotipe wanita.  

Analisis wacana pada buku teks BI SD dengan menggunakan tinjauan 

konsep kesetaraan jender ini dilakukan untuk mengkaji keberadaan bias jender 

dalam buku teks BI SD yang digunakan di MI Perwanida Blitar. Madrasah 

Ibtidaiyah yang berlokasi di kota Blitar ini merupakan madrasah nomor 2 secara 

nasional dalam penilaian Departemen Agama, dan memiliki jumlah siswa 

sebanyak 720 orang. Proses yang terjadi di sekolah berpengaruh terhadap  

manusia yang dihasilkan oleh sekolah tersebut, yang memiliki kualitas pemikiran, 

ideologi, dan pemahaman politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang sehaluan, 

karena mereka dibentuk dalam institusi pendidikan yang sama.   

Penelitian yang dilakukan oleh Iriaji tahun 1999 terhadap gambar ilustrasi 

ditindaklanjuti dengan munculnya penelitian pengembangan gambar ilustrasi yang 

bermuatan kemitrasejajaran. Diharapkan dengan adanya penelitian pada wacana 

buku teks BI SD, akan muncul tindak lanjut serupa terhadap wacana-wacana yang 

terdapat dalam buku teks tersebut. Tindak lanjut tersebut diharapkan tidak hanya 

sebatas munculnya penelitian, tetapi berupa kebijakan dari pihak yang berwenang 

yang berkaitan dengan standar buku teks khsususnya buku teks SD yang 

menggunakan persepektif kesetaraan jender. 

Buku teks merupakan sarana yang strategis untuk menyampaikan pesan-

pesan tertentu. Salah satu pesan yang ada dalam buku teks adalah tentang jender 

dan realitas kesetaraan jender. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk 



stereotipe wanita dan stereotipe pria yang merupakan bagian dari jender, dan 

bentuk kesetaraan jender dalam wacana pada buku teks Bahasa Indonesia SD. 

Wacana merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan dan 

ideologi tertentu. Dalam buku teks BI SD terdapat pesan yang diterima oleh setiap 

siswa dengan makna yang bisa sama, bisa berbeda. Diperlukan kajian yang lebih 

rinci agar setiap pesan yang termuat dalam buku teks dapat benar-benar sesuai 

dengan tujuan Pendidikan Nasional. Salah satu bentuk kajian yang mulai 

diperhitungkan oleh pihak Departemen Pendidikan Nasional adalah kajian jender 

dalam pendidikan. 

Buku teks yang dipilih sebagai objek penelitian adalah buku teks Bahasa 

Indonesia SD yang digunakan di MI Perwanida Blitar terbitan Tiga Serangkai 

tahun belajar 2007-2008. Wacana dalam buku teks yang diteliti mulai dari kelas 3, 

karena struktur kalimat dalam wacana buku teks kelas 1 dan 2 masih belum 

sempurna sehingga tidak dapat ditemukan data masalah yang telah dirumuskan. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan datanya. Peneliti 

berfungsi sebagai instrumen kunci, dan menggunakan tabel penyaring data untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data. Tabel penyaring data tersebut berisi 

indikator kalimat yang bermakna stereotipe wanita, indikator kalimat yang 

bermakna stereotipe pria, dan kalimat yang bermakna kesetaraan jender. Analisis 

data yang dipakai adalah teknik analisis data kualitatif. Data yang dianalisis 

adalah kalimat yang bermakna stereotipe jender wanita, stereotipe jender pria, dan 

kesetaraan jender dalam wacana pada buku teks BI SD.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stereotipe jender wanita yang 

muncul adalah stereotipe peran dan stereotipe sifat. Stereotipe jender pria yang 

sering muncul juga stereotipe jender peran dan sifat, sementara bentuk kesetaraan 

jender yang muncul lebih mengarah pada kesetaraan dalam bidang pekerjaan dan 

peran-peran dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan 

saran yang berkaitan dengan perlu adanya buku teks yang memberikan wawasan 

kesetaraan jender. Selain itu perlu adanya pertimbangan pandangan jender dalam 

penyusunan kurikulum Bahasa Indonesia SD.  


