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ABSTRAK   

Indriani, Istaufa. 2007. Analisis Wacana pada Buku Teks Bahasa Indonesia di MI 

Perwanida Blitar dengan Tinjauan Konsep Kesetaraan Jender. Skripsi, 

Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. 

Pembimbing (I) Wahyudi Siswanto, Drs. M. Pd. Dr, (II) Kusubakti 

Andajani, M. Pd. Dr.  

Kata kunci: analisis wacana, buku teks, 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 
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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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 
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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.   
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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.  
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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.  

1.2 Rumusan Masalah  

Jender terbentuk dengan diiringi oleh adanya ketimpangan dan 

ketidakadilan jender. Salah satu bentuk dari ketidakdilan jender adalah munculnya 

stereotipe pada wanita dan pria, berupa pelabelan yang dilekatkan pada wanita 

maupun pria. Stereotipe selalu mempengaruhi segala aktivitas manusia. Mulai dari 

lingkungan keluarga, stereotipe peran telah menempatkan anak wanita untuk 

membantu ibu di rumah, dan anak pria belajar aktivitas pria pada ayah. Di 

lingkungan sekolah sekolah stereotipe juga mempengaruhi respon yang diberikan 

guru terhadap siswa pria dan wanita.  

Di lingkungan sosial, stereotipe mempengaruhi status dan kedudukan 

sosial seseorang. Seringkali seorang wanita kehilangan identitasnya dan berubah 

panggilan menjadi nyonya Bagus, nyonya Rudi, atau sebutan lainnya seperti 

mamanya Rio, atau ibunya Dika. Selain itu kekerasan fisik dan psikis yang 

dialami wanita juga berangkat dari stereotipe yang dilekatkan pada wanita yang 

dianggap lemah, sehinggga ditempatkan sebagai objek. Di wilayah politik 
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stereotipe menyebabkan wakil rakyat wanita seringkali dipandang sebelah mata, 

hanya dianggap sebagai hiasan, dan tidak dihargai pendapatnya. Keberadaan 

stereotipe yang merugikan, terutama pada salah satu jenis kelamin telah 

mendorong diperjuangkannya kondisi ideal dan adil bagi semua jenis kelamin, 

yaitu kesetaraan jender. Berdasarkan alasan tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah stereotipe wanita dalam kalimat wacana buku teks BI SD di MI 

Perwanida Blitar? 

2) Bagaimanakah setreotipi pria dalam kalimat wacana buku teks BI SD di MI 

Perwanida Blitar? 

3) Bagaimanakah relasi kesetaraan jender dalam kalimat wacana buku teks BI 

SD di MI Perwanida Blitar?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

ditulis sebagai berikut. 

1) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap stereotipe wanita dalam kalimat 

pada wacana buku teks BI SD di MI Perwanida Blitar. 

2) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap stereotipe pria dalam kalimat pada 

wacana buku teks BI SD di MI Perwanida Blitar. 

3) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap relasi kesetaraan jender dalam 

kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI Perwanida Blitar.  

1. 4 Manfaat Penelitian 
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Sebuah penelitian penting dilakukan ketika terlihat adanya gejala masalah 

terhadap objek yang diteliti. Begitu pula penelitian ini dilakukan dengan melihat 

kondisi perangkat pengajaran, khususnya buku teks Bahasa Indonsia, yang masih 

banyak diwarnai unsur ketimpangan peran dan stereotipe jender. Oleh karena itu 

diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi buku teks BI yang 

mengandung stereotipe pria. 

2) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi buku teks BI yang 

mengandung stereotipe wanita. 

3) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi buku teks BI yang 

mengandung relasi kesetaraan jender. 

4) Penelitian ini dapat mendorong dirumuskannya buku teks yang wacananya 

berwawasan kesetaraan jender.  

1. 5 Definisi Operasional  

Untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penafsiran terhadap 

peristilahan yang dipakai dalam penelitian ini, perlu diberikan penegasan istilah 

sebagai berikut. 

1)  Wacana 

Wacana adalah cerita-cerita yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia 

Terbitan Tiga Serangkai yang digunakan di MI Perwanida Blitar tahun ajaran 

2007-2008. 

2)  Buku Teks 
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Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi Bahasa Indonesia, dan 

merupakan buku standar yang digunakan di MI Perwanida Blitar, yang 

disusun oleh penerbit Tiga Serangkai.  

3)  Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat pedoman bagi guru MI Perwanida dalam 

mengajar, yang dibuat oleh Departemen Agama. 

4)  Jender 

Jender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan antara pria dan wanita 

yang dibentuk dalam proses sosial, yang tidak termasuk perbedaan biologis. 

5)  Kesetaraan Jender 

Kesetaraan jender adalah pandangan yang menggambarkan kondisi pria dan 

wanita yang setara, yang terdapat dalam kalimat pada wacana buku teks 

Bahasa Indonesia terbitan Tiga Serangkai yang digunakan di MI Perwanida 

Blitar. 

6)  Stereotipe 

Stereotipe adalah pelabelan yang dilekatkan pada pria dan wanita, bisa berupa 

peran yang dianggap pantas dan tidak pantas, sifat yang dianggap pantas dan 

tidak pantas bagi pria dan wanita, yang terdapat dalam kalimat pada wacana 

buku teks Bahasa Indonesia terbitan Tiga Serangkai yang digunakan di MI 

Perwanida Blitar.    
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA   

2. 1 Wacana  
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Dalam bab ini ada tiga hal yang dijabarkan yaitu makna wacana, jenis-

jenis wacana, dan pengertian analisis wacana. Makna wacana dijabarkan dalam 

beberapa pengertian dan sudut pandang, yang kesemuanya memiliki dasar analisis 

yang berbeda. Beberapa sudut pandang tersebut bisa berupa makna wacana 

ditinjau dari bentuknya, makna wacana dari fungsinya, dan makna wacana dari 

proses produksinya. 

Keberagaman makna wacana tersebut juga mempengaruhi jenis-jenis 

wacana yang ada, dan konsep analisis wacana yang dirumuskan. Pemilahan jenis 

wacana ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti jenis wacana berdasarkan 

saluran komunikasi, dan jenis wacana berdasarkan tujuan komunikasinya. 

Keberagaman sudut pandang yang ada, sebenarnya tidak mutlak berbeda pada 

substansinya. Masing-masing memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. Hal 

serupa juga berlaku pada pengertian analisis wacana. Akan ada banyak penjabaran 

tentang analisis wacana yang nantinya bisa menjadi sebuah kesatuan landasan 

berpikir dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.  

2.1.1 Makna Wacana  

Pada mulanya kata wacana dalam bahasa Indonesia digunakan untuk 

mengacu pada bahan bacaan, percakapan, dan tuturan. Namun, dalam 

perkembangannya istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekedar  

bacaan wacana. Wacana merupakan satuan bahasa terbesar yang digunakan dalam 

komunikasi, rangkaian kata membentuk frasa, dan rangkaian frasa membentuk 

kalimat, dan khirnya rangkaian kalimat membentuk wacana (Arifin dan Rani, 
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2000:3). Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frasa, 

kata, dan bunyi. Secara berurutan rangkaian bunyi membentuk kata.   

Dalam situasi komunikasi, apapun bentuk wacananya, diasumsikan adanya 

penyapa dan pesapa. Dalam komunikasi tulis, proses komunikasi dalam kode-

kode kebahasaan biasanya berupa rangkaian kalimat-kalimat yang nantinya akan 

ditafsirkan maknanya oleh pembaca (pesapa). Dalam hal ini wujud wacana adalah 

teks yang merupakan  hasil pengungkapan ide atau gagasan yang dihasilkan oleh 

seorang penulis (Arifin dan Rani, 2000:3).  

Selain tinjauan wacana sebagai proses terdapat tinjauan lain, yaitu wacana 

sebagai pengguna bahasa. Cook (1989:6) menyatakan bahwa wacana merupakan 

suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. 

Penggunaan wacana dapat berupa iklan, drama, percakapan, diskusi, debat, tanya 

jawab, surat, makalah, tesis. Wacana merupakan satu kesatuan semantik, dan 

bukan kesatuan gramatikal. Kesatuan yang bukan lantaran bentuknya (morfem, 

kata, klausa, dan kalimat) tapi kesatuan arti (Halliday dan Hassan, 1979:1-2).   

Dijk (1977:3) menyatakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangunan 

teoritis yang abstrak. Dengan begitu wacana belum dapat dinilai sebagai 

perwujudan fisik bahasa. Adapun perwujudan fisik wacana adalah teks (Hoed, 

1994:129). Menurut Halliday dan Hassan (1989:10), meskipun teks tampak 

seakan-akan terdiri atas kata-kata dan kalimat, sesungguhnya teks terdiri atas 

makna-makna. Teks pada dasarnya adalah satuan makna. Karena sifatnya sebagai 

satuan makna, maka teks harus dipandang dari dua sudut secara bersamaan baik 

sebagai produk maupun sebagai proses. Teks merupakan produk, memiliki arti 

bahwa teks merupakan keluaran dari sesuatu yang dapat direkam dan dipelajari 
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karena punya susunan tertentu dan dapat diungkapkan dengan peristilahan secara 

sistematik. Teks sebagai proses, berarti bahwa teks merupakan proses pemilihan 

makna secara terus menerus, suatu perubahan melalui jaringan makna dengan 

setiap perangkat yang lebih lanjut. Hoed (1994:128) berpendapat bahwa wacana 

adalah bangunan teoritis yang abstrak yang maknanya dikaji dalam kaitannya 

dengan konteks dan situasi komunikasinya dalam masyarakat.   

2.1.2 Jenis-jenis Wacana   

Berdasarkan saluran komunikasinya, wacana dibedakan menjadi wacana 

tulis dan lisan. Wacana tulis adalah teks yang berupa rangkaian kalimat yang 

menggunakan ragam bahasa tulis, sedangkan teks lisan merupakan rangkaian 

kalimat yang ditranskrip dari rekaman bahasa lisan. Wacana tulis dapat kita 

temukan dalam bentuk buku, berita, koran, artikel, makalah, dan sebagainya.   

Berkaitan dengan dua jenis teks di atas, beberapa ahli mengatakan bahwa 

bahasa dalam wacana lisan berbeda dengan bahasa dalam wacana tulis. Adapun 

ciri-ciri bahasa dari wacana lisan dan tulis dijabarkan sebagai berikut.   

1) Kalimat dalam wacana lisan cenderung kurang terstruktur, kalimatnya tidak 

lengkap, bahkan sering hanya berupa urutan kata yang berbentuk frasa. 

Sebaliknya bahasa lisan cenderung lengkap dan panjang, bahkan ada yang 

terdiri atas beberapa klausa. Penggunaan bahasa dalam wacana tulis selalu 

dipantau dan direfisi oleh penulisnya. Bahasa tulis itu ditujukan kepada 

pembaca sehingga ide atau proposisi yang diungkapkan harus sejelas-jelasnya. 

Konsekuensinya, kalimat cenderung panjang dan lengkap. 
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2) Penataan subordinasi bahasa dalam bahasa lisan lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan bahasa tulis. Satu kalimat dalam bahasa tulis bisa terdiri 

atas lebih dari lima belas kata, dan cenderung banyak digunakan kalimat 

majemuk subordinat, yang hal ini jarang ditemukan dalam bahasa lisan. 

Kalimat ini biasanya panjang-panjang.  

3) Bahasa dalam wacana lisan jarang menggunakan piranti hubung karena 

didukung oleh konteksnya. Bahasa dalam wacana tulis sering menggunaka 

piranti hubung untuk menunjukkan suatu hubungan ide. Dalam wacana lisan, 

konteks wacana telah mampu menunjukkan hubungan itu. 

4) Bahasa dalam wacana tulis cenderung menggunakan frasa benda panjang, 

sedangkan dalam wacana lisan tidak. 

5) Kalimat-kalimat dalam wacana tulis cenderung berstuktur subjek-predikat, 

sedangkan bahasa lisan menggunaka struktur topik-komen. 

Dalam bahasa lisan, pembicara dapat mengubah struktur atau memperhalus 

ekspresi yang kurang tepat pada saat itu juga, sedangkan dalam bahasa tulis hal itu 

tidak dapat terjadi. Bentuk-bentuk seperti maksud saya, bukan begitu, dan 

sebagainya tidak ditemukan dalam wacana tulis (Arifin dan Rani, 2000:22-26).    

Berdasarkan tujuan berkomunikasi, wacana dapat dibedakan menjadi 

wacana deskriptif, eksposisi, persuasi, dan narasi Setiap jenis wacana tersebut 

memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri utama wacana deskriptif adalah bertujuan 

untuk membentuk pemahaman dari pembaca dengan penjabaran-penjabaran 

tentang pencitraan suatu hal. Aspek kejiwaan yang dapat mencerna wacana ini 

adalah emosi. 
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Wacana yang kedua adalah wacana eksposisi yang bertujuan untuk 

menerangkan sesuatu hal kepada seseorang agar yang bersangkutan 

memahaminya. Untuk memahaminya diperlukan proses berpikir. Isinya bisa 

berupa konsep-konsep atau logika, atau proses dan prosedur suatu aktivitas.   

Wacana yang ketiga adalah wacana argumentasi yang merupakan salah 

satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar 

menerima pernyataan yang dipertahankan penulis. Kekuatan pada wacana ini 

terletak pada pernyataan, alasan, dan pembenaran. Hasil yang diinginkan oleh 

penulis adalah pembaca menerima dan bersepakat dengan penulis atas ide-ide 

yang dituangkan dalam wacana tersebut.  

Jenis wacana keempat adalah wacana persuasi yang bertujuan untuk 

mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan yang diharapkan 

penuturnya. Untuk mencapai tujuan tersebut terkadang wacana persuasi 

menggunakan alasan yang tidak rasional. Contoh jenis wacana ini yang banyak 

ditemui adalah kampanye dan iklan.  

Jenis wacana yang kelima adalah wacana persuasi. Isi dari wacana ini 

adalah cerita. Unsur-unsur cerita yang penting misalnya unsur waktu, pelaku, dan 

peristiwa terdapat dalam wacana narasi (Arifin dan Rani, 2000:31-38).  

2.1.3 Analisis Wacana  

Analisis wacana merupakan disiplin ilmu baru dalam penggunaan bahasa. 

Disiplin ilmu ini berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam tindak 

komunikasi (Stubs, 1983:1). Pengunaan bahasa secara lisan itu dapat berupa iklan 

radio, diskusi, drama panggung, percakapan, dan sebagainya; sedangkan 
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penggunaan bahasa secara tulis dapat berupa puisi, artikel, buku, iklan, dan surat 

kabar (Kinneavy, 1972:Samsuri, 1989:1).  

Seperti yang diungkap Stubs (1983:1), analisis wacana merupakan suatu 

kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah 

baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Stubs menjelaskan bahwa 

analisis wacana itu merupakan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam 

interaksi antar penutur. Senada dengan itu, Cook (1986:6-7) dalam hal ini 

menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas tentang 

wacana, sedangkan wacana adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.  

Data dalam analisis wacana selalu berupa teks, baik teks lisan maupun 

tulis. Teks di sini mengacu pada bentuk transkrip rangkaian kalimat atau ujaran. 

Kalimat digunakan dalam ragam bahasa tulis, sedangkan ujaran digunakan untuk 

mengacu pada kalimat dalam bahasa lisan. Analisis wacana pada umumnya 

bertujuan untuk mencari keteraturan, bukan kaidah. Keteraturan itu berkaitan 

dengan keberterimaan dalam masyarakat.  

Eriyanto (2001:12) mengungkapkan bahwa selain hal tersebut di atas ada 

beberapa pandangan lain yang berkaitan dengan analisis wacana. Pandangan yang 

pertama adalah pandangan positivisme-empirisme yang menyatakan bahwa 

analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, 

dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran dan 

ketidakbenaran (menurut sintaksis).  

Pandangan yang kedua adalah pandang konstruktivisme. Pandangan ini 

banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan 

empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam 
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pandangan ini, konteks bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk 

memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai 

pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral 

dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini subjek 

memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam 

setiap wacana. Bahasa dipahami dalam paradigma ini diatur dan dihidupkan oleh 

pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah 

penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengingkaran jati diri 

dari sang pembicara. Oleh karena itu analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu 

analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu.   

 Pandangan yang ketiga adalah analisis wacana kritis yang menekankan 

pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. 

Individu tidak dianggap sebagai subjek netral yang bisa menafsirkan secara bebas 

sesuai dengan pikirannya. Karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh 

kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, bahasa tidak dipahami sebagai 

medium netral yang terletak di luar pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis 

dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, 

tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, 

analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses 

bahasa, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang 

mesti dipakai, serta topik apa yang dibicarakan.  

Pandangan lain yang diungkapkan oleh Eriyanto (2001:126) adalah 

pendapat Sara Milis yang menekankan perhatiannya pada analisis wacana 

mengenai feminis tentang bagaimana wanita ditampilkan dalam teks baik dalam 
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novel, gambar, foto, atau dalam berita. Oleh karena, itu apa yang dilakukan Sara 

Mills sering juga disebut sebagai perspektif feminis. Hal yang menjadi pengkajian 

utama dalam perspektif ini adalah bagaimana wanita dicitrakan secara bias dalam 

teks.  

Gagasan dari perspektif feminis agak berbeda dengan analisis wacana 

kritis. Kalau analisis wacana kritis memusatkan perhatiannya pada struktur bahasa 

dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, perpektif feminis lebih 

melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi 

ini dalam arti siapa yang menjadi subjek pencerita dan siapa yang menjadi objek, 

akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna ditampilkan 

dalam teks secara keseluruhan.  

2.2 Buku Teks  

Belajar di sekolah dan buku teks adalah sebuah kesatuan yang akan selalu 

ditemui dalam dunia pendidikan. Hal tersebut terlepas dari apakah buku teks yang 

ada merupakan hasil lobi di bawah meja antara pihak penerbit dengan kepala 

sekolah, atau yang murni hasil karya bersama dari para guru yang dibukukan. 

Adanya beragam kepentingan yang mengiringi keberadaan buku teks tersebut 

telah mengaburkan kepentingan pihak pemakainya, yaitu siswa, akan keberadaan 

buku teks yang benar benar bisa memenuhi kebutuhannya akan sarana belajar 

yang bermutu.   

Banyaknya hal yang mengiringi keberadaan buku teks telah melahirkan 

beragam pengertian buku teks dan fungsi buku teks. Dua subbahasan tersebut 

merupakan dasar pengetahuan utama yang dijabarkan dalam penelitian ini untuk 
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membentuk sebuah sudut pandang tentang apa sebenarnya buku teks dan buku 

teks yang bagaimana yang dianggap mampu mewadahi kebutuhan siswa akan 

sarana belajar yang bermutu.   

2.2.1 Pengertian Buku Teks  

Ada banyak ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian buku 

teks. Secara terperinci, Bacon (dalam Tarigan dan Tarigan, 1986:11) 

mengemukakan bahwa buku teks adalah buku yang dirancang untuk digunakan di 

kelas, buku tersebut disusun dengan cermat dan disiapkan oleh para pakar yang 

ahli dalam bidangnya dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang 

sesuai dan serasi. Buku merupakan buku standar/buku setiap cabang khusus studi 

dan dapat terdiri dari buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. Buku teks juga 

diartikan sebagai sarana belajar yang digunakan di sekolah-sekolah dan di 

perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran. Dilihat dari 

padanannya dalam bahasa Inggris, buku teks adalah terjemahan dari textboox.   

Lebih lanjut Tarigan dan Tarigan (1986:13) merumuskan buku teks 

sebagai berikut. 

1) Buku teks selalu merupakan buku pelajaran yang ditujukan bagi siswa pada 

jenjang pendidikan tertentu. 

2) Buku teks selalu merupakan buku yang standar, baku, berkualitas, dan 

menjadi acuan. 

3) Buku teks itu biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya masing-masing. 

4) Buku teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. 

5) Buk teks biasanya dilengkapi dengan sarana pengajaran. 
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6) Buku teks ditulis untuk jenjang pendidikan tertentu. 

7) Buku teks selalu ditulis untuk menunjang sesuatu program pengajaran.  

Secara definitif buku teks bisa dimaknai sebagai buku pelajaran di bidang 

tertentu, yang disusun oleh para pakar dalam bidangnya untuk maksud dan ujuan 

instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan 

mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran (Tarigan dan Tarigan, 

1986:13).  

2.2.2 Fungsi Buku Teks  

Buku merupakan sarana utama dalam proses perkembangan peradaban 

dunia. Dengan pertolongan buku-buku, maka ilmu pengetahuan dapat dihimpun 

ke dalam suatu wadah yang selalu tersedia dan terjangkau. Dari semua buku, buku 

teks atau buku pelajaran merupakan sarana yang paling baik dan ampuh dalam 

proses tersebut. Buku teks memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir siswa 

secara nasional.  

Buku mampu menjadi media pembelajaran yang ampuh untuk membina 

dan menanamkan kemampuan dan sikap positif. Dalam hal ini, konteks dikaitkan 

dengan interaksi belajar mengajar di kelas. Buku merupakan sumber informasi 

yang harus dibaca oleh siswa untuk menambah kesiapan dirinya di kelas yang 

dimatangkan oleh gurunya (Prantiasih, 1990:49).  

Buku teks sebagai alat dalam proses belajar mengajar, harus memenuhi 

standar tertentu yang telah diterapkan. Isi buku teks harus mengacu pada 

kurikulum yang berlaku pada setiap periode pembelajaran. Tarigan dan Tarigan 
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(1986:22) berpendapat bahwa standar kualitas buku teks mengacu pada pedoman 

penilaian buku teks yang termuat sebagai berikut. 

1)  Sudut pandang  

Buku teks harus punya landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang 

menjiwai atau melandasi, dapat berupa teori dari ilmu jiwa, bahasa, dan 

sebagainya. 

2)  Kejelasan konsep 

Buku teks harus mempunyai konsep yang jelas, tidak remang-remang, agar 

mudah dimengerti oleh siswa. 

3)  Relevan dengan kurikulum 

Buku teks digunakan di sekolah yang mempunyai kurikulum, sehingga 

isinyapun juga harus relevan dengan kurikulum yang berlaku. 

4)  Menarik minat 

Buku teks ditulis untuk siswa, sehingga harus mempertimbangkan minat siswa 

yang menggunakan buku teks tersebut. Isi buku teks yang semakin sesuai 

dengan minat siswa akan menambah daya tarik buku teks tersebut. 

5)  Menumbukan motifasi 

Buku teks yang baik adalah buku teks yang dapat membuat siswa ingin, mau, 

dan senang mengerjakan apa yang diinstruksikan dalam buku teks tersebut. 

6)  Menstimulasi akivitas siswa 

Buku teks yang baik adalah buku teks yang merangsang, mematangkan, dan 

menggiatkan aktivitas siswa. 
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7)  Ilustratif 

Buku teks harus disertai gambar ilustrasi yang mengena dan menarik sehingga 

memberi daya tarik tersendiri untuk memperjelas hal yang dibicarakan. 

8)  Buku teks harus dimengerti oleh pemakainya 

Isi buku teks harus dimengerti oleh pemakainya. Faktor yang berpengaruh 

adalah bahasa, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

a) Sesuai dengan bahasa siswanya. 

b) Kalimat-kalimatnya efektif. 

c) Terhindar dari makna ganda. 

d) Sederhan.  

e) Sopan. 

f) Menarik. 

9)  Menunjang mata pelajaran lain 

Buku teks, terutama buku teks BI harus bisa menunjang mata pelajaran lain. 

Melalui pelajaran yang ada dalam buku teks BI pengetahuan siswa tentang 

mata pelajaran lain dapat bertambah. 

10) Menghargai perbedaan individu 

Muatan materi yang ada dalam buku teks tidak membesar-besarkan perbedaan 

individu tertentu dan tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut, tetapi 

diterima sebagaimana adanya. 

11) Memantapka nilai 

Buku teks yang baik berusaha memantapkan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Uraian-uraian yang menjurus pada penggoyahan nilai-nilai yang 

berlaku pantas dihindarkan. 
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2.3 Konsep Jender  

Sejarah perkembangan perjuangan wanita di tanah air bukanlah hal baru, 

tetapi juga bukan hal yang bisa kita temui dalam cetakan sejarah perjuangan 

bangsa. Dari sekian banyak biografi perjuangan wanita, hanya segelintir yang 

nilai-nilai perjuangannya terus dikenang dan ditransformasikan dari generasi ke 

generasi. Padahal, setiap pejuang membawa pesan tersendiri tentang pola gerakan 

wanita, seperti Cut Nyak Dien dengan metode kulturalnya, ataupun Kartini 

dengan metode edukatifnya.  

Meskipun sejarah para pejuang wanita seringkali hanya diabadikan secara 

seremonial, tetapi saat ini proses pemberdayaan wanita sudah mulai banyak 

digalakkan oleh pemerintah dengan program Woman in Development-nya, aktivis-

aktivis wanita dengan konsep gerakan feminisnya, dan juga para agamawan 

dengan fiqih emansipatorisnya. Semua mempunyai muara yang sama, yaitu 

terciptanya kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan 

yang bisa mewadahi konsep keadilan dan kesetaraan jender.  

Jender itu sendiri merupakan konsep yang mulai banyak dibahas dan 

diuraikan dalam program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di 

kalangan organisasi nonpemerintah. Konsep jender dipahami sebagai sifat yang 

melekat pada pria maupun wanita yang dikonstruksi secara sosial, dan sifat ini 

dapat dipertukarkan. Dalam kamus, gender dan seks tidak dibedakan secara jelas, 

tetapi pada prinsipnya seks berbeda dengan jender. Seks (jenis kelamin) 

merupakan pembedaan pria dan wanita berdasarkan kondisi biologis, seperi pria 

memiliki sperma, wanita mempunyai ovum, atau pria berjakun, wanita tidak. Ciri-
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ciri tersebut dilekatkan Tuhan pada manusia dan tidak dapat dipertukarkan (Fakih, 

1996:11, Subhan, 2002:6).  

Jender juga dimaknai sebagai jalan yang menjadikan seseorang menjadi 

feminin atau maskulin, yang merupakan gabungan dari peran bentukan kultural 

yang dilekatkan pada pria dan wanita (Mosse, 1993:2). Setiap masyarakat 

memiliki berbagai cara dan ketentuan tersendiri untuk diikuti oleh setiap 

anggotanya termasuk peran maskulin dan feminin. Peran tersebut ditulis dalam 

masyarakat secara turun temurun dan terpola, tetapi tetap ada dari generasi ke 

generasi dan di kelompok masyarakat manapun. Peran tersebut membentuk 

pemahaman bersama berupa apa yang disebut jender. Selain itu jender juga 

dimaknai sebagai konstruksi sosial budaya, yaitu sifat pria dan wanita yang 

dikonstruksi terjadi melalui proses yang panjang kemudian disosialisasikan, 

diperkuat, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, sehingga 

seolah-olah telah menjadi keyakinan (Umar, 1999:35).   

Mosse (1993:3) mengungkapkan bahwa jender adalah seperangkat peran 

yang seperti halnya kostum dan topeng teater, menyampaikan pada orang lain 

bahwa kita feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini, yang mencakup 

penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, tanggungjawab keluarga dan 

sebagainya, secara bersama-sama memoles peran jender seseorang. Sejak mulai 

bayi hingga usia tua, masing-masing individu mempraktekkan peran jender yang 

telah ditentukan masyarakat bagi pria dan wanita.  

Istilah jender juga mencakup peran sosial kaum wanita maupun pria. 

Hubungan antara pria dan wanita seringkali amat penting dalam menentukan 

posisi keduanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pria dan wanita dalam mayarakat 
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tertentu ditentukan oleh kelas, jender, dan suku. Pembuatan keputusan, akses 

terhadap sumber daya, pembagian kerja, semuanya diputuskan oleh hubungan 

jender antara keduanya.   

Semakin banyak pemaknaan tentang jender yang dirumuskan akan 

semakin memperkuat pemahaman bersama bahwa apapun namanya, fenomena 

perbedaan dan pembedaan jenis kelamin itu ada. Perbedaan jenis kelamin 

merupakan sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh setiap individu yang 

dilahirkan, sedangkan pembedaan jenis kelamin adalah sebuah kesengajaan yang 

dilakukan. Konsep tentang perbedaan jenis kelamin atau seks dan pembedaan 

jenis kelamin atau jender dijabarkan dalam tabel berikut ini.  

Tabel 2.1 Indentifikasi Kategori Seks dan Kategori Jender 

Identifikasi Pria Wanita Sifat Kategori 

Ciri biologis  1) Penis  

2) Jakun  

3) sperma 

1) Vagina 

2) Payudara 

3) Ovum 

4) Rahim 

5) Haid 

6) Hamil 

7)  Menyusui  

1) Tetap/tidak 

dapat 

dipertukarkan. 

2) Kodrati. 

3) Pemberian 

Tuhan. 

Seks 

Sifat/karakter 1) Rasional 

2) Kuat  

3) Cerdas 

4) Pemberani 

1) Emosional 

2) Lemah 

3) Bodoh 

4) Penakut 

1) Ditentukan oleh 

masyarakat. 

2) Disosialisasikan.

 

3) Dimiliki oleh 

Jender  
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5) Superior 

6) Maskulin 

5) Inferior  

6) Feminin 

pria dan wanita. 

4) Dapat 

berkembang 

sesuai 

kebutuhan. 

 

Seks merupakan perbedaan yang niscaya ada pada setiap jenis kelamin, 

sedangkan jender merupakan konsep sosial yang membedakan peran antara pria 

dan wanita (Handayani & Sugiarti, 2002:6). Perbedaan fungsi dan peran antara 

pria dan wanita itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan 

biologis dan kodrat, tetapi dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan 

masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Seks dan 

jender memiliki karanteristik sendiri-sendiri. Karakteristik tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

Tabel 2.2 Karakteristik Seks dan Jender 

 

No

 

Karakteristik Seks Jender 

1 Sumber pembeda Tuhan Manusia (masyarakat) 

2 Visi, misi Kesetaraan  Kebiasaan 

3 Unsur pembeda Biologis (alat reproduksi) Kebudayaan (tingkah laku) 

4 Sifat Kodrat, tertentu, tidak dapat 

dipertukarkan 

Harkat, martabat dapat 

dipertukarkan. 

5 Dampak  Terciptanya nila-nilai: Terciptanya nila-nilai 
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Kesempurnaan, kenikmatan, 

kedamaian, dan lain-lain, 

sehingga menguntungkan kedua 

belah pihak. 

pantas , atau tidak 

pantas bagi pria atau 

wanita.  

6 Ke-ber-laku-an Sepanjang masa, di mana saja, 

tidak mengenal pembedaan 

kelas. 

Dapat berubah, musiman, 

dan berbeda antar kelas. 

   

Ide jender adalah tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat. Semua 

lini kehidupan telah menganut ideologi ini. Yang paling utama dan pertama 

adalah ideologi ini diperkenalkan dan disosialisasikan dalam lingkungan keluarga. 

Anak wanita diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti 

memasak, mencuci, membersihkan rumah, sedangkan anak pria dibiarkan bermain 

sesukanya (Abdullah, 2003:244). Memang ada sebagian keluarga yang membagi 

peran antara anak pria dan wanita, seperti bersih-bersih rumah dan mencuci. 

Namun, jika dibandingkan akan lebih banyak jumlah keluarga yang 

membelajarkan peran domestik pada anak wanita dan peran publik pada anak pria.    

Jender sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Jender turut menentukan 

pengalaman hidup apa yang ditemui seseorang dalam hidupnya, jender juga 

menentukan bagaimana lingkungan memperlakukan dan membentuk kita, jender 

menentukan akses kita terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang 

ada. Dalam sebuah unit keluarga, jender turut menentukan distribusi sandang, 
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pangan, dan keuangan terhadap anggota keluarga, dan fasilitas yang diterima 

(Mosse, 1993:5).  

2.4 Konsep Kesetaraan Jender 

Keberadaan jender dalam masyarakat yang diikuti dengan adanya peran 

jender tidak menjadi masalah, sehingga tidak pernah digugat. Ketika secara 

biologis wanita bisa melahirkan dan menimbulkan peran jender sebagai perawat, 

hal tersebut bukanlah masalah. Namun, yang menjadi titik perhatian dalam 

analisis jender adalah adanya ketidakadilan yang mengiringi berkembangnya 

peran jender dan perbedaan jender tersebut (Fakih, 2005:72).  

Wujud ketidakadilan yang ada bisa berupa marginalisasi terhadap kaum 

wanita, subordinasi, pelabelan negatif (stereotipe), kekerasan, dan beban ganda 

atau berlebih pada salah satu pihak dalam sebuah relasi. Adapun pembedaan yang 

terjadi antara pria dan wanita adalah label sifat maskulin dan feminin, pembagian 

peran domestik dan publik, dan posisi mendominasi dan tersubordinasi (Najib 

dkk, 2004:35).   

Marginalisasi terhadap kaum wanita tidak semuanya disebabkan oleh 

adanya ketidakadilan jender. Namun, marginalisasi yang menjadi pembahasan di 

sini adalah marjinalisasi akibat dari adanya ketidakadilan jender. Contoh riil dari 

kondisi tersebut adalah marjinalisasi yang dialami petani wanita. Perkembangan 

model apapun dalam bidang pertanian tidak pernah melibatkan petani wanita. 

Segala macam pelatihan dan penyuluhan tidak memberikan tempat bagi peserta 

wanita di dalamnya.  
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Subordinasi adalah sebuah kondisi yang menempatkan seseorang pada 

posisi yang tidak penting. Kondisi ini lebih banyak dialami oleh wanita. 

Anggapan bahwa wanita tidak rasional telah membuat wanita sulit menempati 

posisi sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan. Anggapan bahwa tugas wanita 

adalah memasak, membuat anak, dan menghias diri, telah mempersulit wanita 

untuk berkiprah di sektor publik. Seandainyapun wanita bisa menyentuh sektor 

publik harus melalui proses yang panjang dan perjuangan berat. Tantangan yang 

dihadapi lebih banyak dan sulit daripada pria.   

Stereotipe (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu telah 

membatasi gerak pria maupun wanita. Anggapan bahwa pria itu keras dan tegar 

mengakibatkan adanya pandangan bahwa pria yang lemah lembut dan sensitif 

sebagai banci (pria yang merubah diri secara keseluruhan menjadi wanita). 

Anggapan bahwa wanita tidak pantas pulang larut malam, telah mengakibatkan 

wanita-wanita yang sering pulang larut malam dianggap sebagai pelacur. Padahal 

seringkali karena tuntutan ekonomi wanita harus mengambil lembur di tempat 

kerjanya sehingga terpaksa pulang larut.   

Adanya ketidakadilan jender juga telah memunculkan bentuk-bentuk 

kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Kekerasan itu sendiri merupakan 

sebuah bentuk penyerangan secara fisik maupun psikis dalam berbagai bentuk. 

Kekerasan yang berkaitan dengan jender terjadi sebagai akibat dari adanya 

ketidaksetaraan kekuatan berdasarkan jender yang ada dalam masyarakat (Fakih, 

2005:17). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kekerasan yang 

menimpa wanita lebih banyak daripada pria.  
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Secara biologis, wanita memiliki rahim yang rentan terhadap bentuk-

bentuk kekerasan fisik. Kondisi tersebut mengakibatkan wanita dilemahkan dalam 

masyarakat dan menjadi sasaran penyerangan-penyerangan secara fisik seperti 

pemerkosaan, pemukulan, dan perampokan. Kondisi wanita yang tergantung 

secara ekonomi juga seringkali menjadi penyebab wanita dilemahkan dalam 

rumah tangga. Berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah 

banyak menimpa wanita berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun 

kekerasan secara ekonomi.   

Perjuangan wanita untuk berkiprah dalam sektor publik seringkali menjadi 

bumerang bagi dirinya sendiri. Mental indvidu-individu yang terbentuk dalam 

kultur yang mengunggulkan pria masih belum bisa menciptakan kondisi yang 

mendukung peran wanita di wilayah publik. Hal ini telah menimbulkan beban 

ganda atau berlebih pada ibu rumah tangga yang juga bekerja. Peran domestik 

yang dilekatkan pada wanita mengakibatkan wanita yang bekerja dituntut untuk 

tetap mengurusi keluarga secara keseluruhan, tanpa ada pembagian peran dengan 

pihak pria. Sementara secara kultural pria dibentuk untuk tidak mengenal 

pekerjaan domestik.    

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa pada umumnya terjadi 

ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Ketidaksetaraan ini yang menyebabkan 

ketidakadilan. Yang menjadi persoalan adalah kenapa ketidaksetaraan ini masih 

ada sampai hari ini? Ada dua pendekatan yang dipakai untuk memahami 

persoalan ini yaitu pendekatan fungsional dan konflik (Umar dkk, 2002:10).  

Para penganut aliran fungsional berpendapat bahwa jika semua masyarakat 
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mendorong perbedaan-perbedaan jender, pasti ada dampak positif  bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Harmonisasi dalam masyarakat akan terjaga 

ketika masing-masing pihak menjalankan fungsi yang telah ada dan ditetapkan 

secara sosial, seperti wanita mengurus rumah tangga, pria mencari nafkah, wanita 

di wilayah domestik, sedangkan pria di wilayah publik, dan peran-peran jender 

lainnya. Pembagian peran ini mengakibatkan adanya ketergantungan wanita 

terhadap pria, yang menjadi pihak dominan dalam relasinya dengan wanita. 

Proses tersebut dalam perkembangannya menjadi terstuktur dalam masyarakat, 

sehingga asal mula adanya perbedaan jender lenyap dari kesadaran manusia dan 

kondisi yang ada dipercaya sebagai perbedaan jenis kelamin.  

 Penganut teori konflik berpendapat bahwa pria memiliki status superior 

jika wanita memiliki status inferior. Karena pria dianggap memberi sumbangan 

ekonomi yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat, pria memiliki status 

sosial yang superior. Dominasi pria terhadap wanita karena dianggap 

menguntungkan pria, bisa dimungkinkan oleh sekelompok orang berusaha 

dipertahankan. Paling tidak, karena dianggap menguntungkan maka tidak cukup 

ada motivasi untuk mengubahnya. Berdasarkan aliran ini, kondisi antara pria dan 

wanita akan setara jika wanita memiliki kontribusi ekonomi yang setara dengan 

pria (Umar, 2002:13).  

Berkembangnya segala bentuk protes akan ketidakadilan yang tumbuh 

bersama dengan adanya peran jender dan perbedaan jender, telah memunculkan 

sebuah gerakan dalam masyakat yang memperjuangkan kesetaraan jender. 

Kesetaraan jender itu sendiri diartikan sebagai sebuah kondisi yang 

mencerminkan adanya kedudukan yang setara antara pria dan wanita dalam 
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keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut digunakan 

sebagai dasar dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan, dan kesamaan hak 

menikmati hasil pembangunan (Subhan, 2002:10). 

Secara yuridis, badan pengembang internasional UNDP (United Nastions 

Development Program), telah mengakomodir konsep keadilan dan kesetaraan 

jender dalam programnya. Dalam program ini kesetaraan jender diartikan sebagai 

kondisi yang setara antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, 

dan jumlah pendapatan, serta partisipasinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, dan pertahanan keamanan. Ukuran ini bertitik tolak pada kesetaraan sama 

rata (Megawangi, 1999:24). Misalnya upah buruh wanita harus sama dengan upah 

buruh pria, jumlah anggota dewan pria sama dengan jumah anggota dewan 

wanita, semua berlandaskan pada hitungan nominal 50/50.     

 Megawangi (1999:225) berpendapat bahwa kesetaraan bukanlah 

kesamaan secara matematis tetapi lebih kepada keadilan yang sesuai dengan 

konteks masing-masing individu. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pemilihan 

ungkapan keadilan dianggap lebih tepat karena kesetaraan sering rancu dengan 

sameness (kesamaan) yang berimplikasi pada pengukuran secara kuantitatif 

terhadap fenomena jender yang ada. Keragaman individu menjadi dasar dalam 

mengukur keadilan.   

Prinsip keadilan jender juga telah menjadi pembahasan yang mendalam di 

kalangan agamawan. Dalam banyak literatur Islam keadilan dimaknai sebagai 

menempatkan sesuatu secara proporsional, dan memberikan hak kepada 
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pemiliknya. Keadilan ini bersifat universal, tidak memandang suku, agama, ras 

maupun jender. Atas dasar hal tersebut, keadilan juga harus diterima oleh pria 

maupun wanita sesuai dengan konteks-konteks yang berkembang, karena pria dan 

wanita memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama (Muhammad, 2004:21).   

Kesetaraan jender telah menjadi agenda bersama, dan berkembang dalam 

kultur-kultur yang berbeda. Dalam pandangan kaum feminis pada umunya, kultur 

Jawa adalah sebuah kultur yang tidak memberi tempat bagi kesejajaran pria dan 

wanita (Novianto & Handayangi, 2004:3). Namun, kesetaraan jender bisa muncul 

dalam bentuk yang berbeda. Jika peran pengambil keputusan dalam keluarga 

selama ini dilekatkan pada ayah, dalam kondisi lain bisa saja ibu lebih dominan 

karena lebih dekat dengan anak dalam keseharian.   

Apapun bentuknya, pengkajian yang mendalam memang perlu terus 

dilakukan terhadap fenomena kesetaraan jender. Kurangnya kajian psikologis 

tentang fenomena wanita di Indonesia secara tida langsung menyebabkan adanya 

beberapa kesalahpahaman sekaligus menyebabkan kurang tergalinya potensi dan 

kekuatan wanita (Novianto & Handayangi, 2004:3). Masing-masing wilayah 

memiliki karakteristik gerakan yang berbeda. Oleh karena itu, di Indonesia masih 

sangat diperlukan pengembangan konsep perjuangan tentang keadilan dan 

kesetaraan jender yang berjiwa lokal dan tidak terkungkung oleh paham dunia 

Barat.   

2.5 Konsep Kesetaraan Jender dalam Buku Teks  

Pada paparan sebelumnya telah diulas bagaimana jender menjadi hal yang 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan 
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pertahanan keamanan suatu bangsa. Perbedaan upah buruh pria dan wanita, 

jumlah wanita dalam pemerintahan yang tetap berada di bawah 30%, dan kuatnya 

budaya patriarkhi dalam masyarakat, adalah beberapa hal dari sekian banyak 

fenomena ketidakadilan jender. Kondisi tersebut sejak jaman nenek moyang 

manusia terus bertahan dan berkembang sehingga tidak pernah dianggap sebagai 

masalah.  

Status  quo tersebut, yaitu sebuah kondisi kemapanan yang tidak boleh 

diubah oleh apapun dan siapapun, ingin terus dipertahankan oleh pihak-pihak 

yang merasa diuntungkan. Sementara bagi pihak yang dirugikan akan muncul 

bentuk-bentuk pemberontakan baik secara individu, maupun komunal. Fenomena 

ketidakadilan jender terbukti lebih banyak merugikan wanita daripada pria. Maka 

tak heran jika penggagas gerakan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan 

jender lebih banyak wanita, dan seringkali salah kaprah diterjemahkan sebagai 

pemberontakan terhadap pria.   

Sejarah telah mencatat betapa gigihnya Kartini berjuang keras untuk 

memberikan pendidikan yang lebih bagi wanita agar setara dengan pria. Pada 

dekade tersebut, perjuangan kesetaraan dan keadilan jender dalam bidang 

pendidikan mulai bergerak secara progresif di Indonesia. Hampir satu abad proses 

tersebut berlangsung, tetapi kepentingan wanita belum terakomodir dengan 

sempurna. Salah satu fakta adalah data BPS (2003) menunjukkan penduduk 

Indonesia usia 10 tahun ke atas yang buta huruf adalah 67,9% wanita dan 32,1% 

pria (Sasmita, 2005:16).   

Fakta menunjukkan bahwa pendidikan formal belum cukup memberi 

ruang bagi wanita. Pendidikan formal yang ada tidak memperhitungkan kondisi 
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ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun agama yang belum ramah pada wanita. 

Sistem pendidikan yang dijalankan di negara ini masih lebih banyak memberi 

ruang pada pria. Meskipun komitmen untuk memperkecil ketimpangan jender 

dalam pendidikan telah lama digalakkan, tetapi dalam prakteknya masih banyak 

sekolah yang diskriminatif terhadap wanita, misalnya penyediaan media 

pembelajaran yang berperspektif keadilan jender masih kurang, termasuk materi 

yang disajikan dalam buku teks.  

Penelitian yang dilakukan oleh Marie Astuti menjabarkan bahwa buku-

buku sekolah untuk anak Sekolah Dasar di Yogyakarta masih sarat dengan nuansa 

pembedaan jender. Materi-materi yang terdapat dalam mata pelajaran tampak 

dipersiapkan untuk pembagian peran jender untuk tujuan status sosial 

(Murtiningsih, 2005:22). Pria maupun wanita diberi pilihan yang terbatas untuk 

peran-peran sosial yang nantinya akan mereka jalankan di masyarakat, terlebih 

lagi pada anak wanita.  

Dalam buku teks Bahasa Indonesia, keberadaan wacana dalam buku teks 

merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Bustanul dan Rani 

(2000:3) menyatakan bahwa wujud wacana adalah teks, yang di dalamnya 

terdapat ide/gagasan dari penulis  yang kemudian ditafsirkan maknanya oleh 

pembaca. Keberadaan jenis maupun isi dari ide tersebut merupakan otonomi 

penuh dari penulis dengan memuat kepentingan atau konteks di dalamnya. Yang 

terjadi adalah seringkali  wacana digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah 

kepentingan, yang muncul secara eksplisit maupun implisit di dalamnya.   

Bahasa dengan berbagai macam cara mencerminkan kepentingan 

kelompok sosial yang relatif lebih berkuasa, dan pria dapat dipandang memiliki 
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kekuasaan yang lebih tinggi dari wanita di masyarakat kita (Graddol dan Swan, 

1999:7). Kekuasaan ini berlaku dalam segala bidang kehidupan seperti dalam 

lembaga-lembaga sosial, media massa, sistem pendidikan dan sebagainya. 

Penyebaran makna kata dalam pemakaian bahasa-bahasa publik seperti media 

massa dan sistem pendidikan, selama lembaga tersebut masih memposisikan 

kepentingan pria lebih daripada kaum wanita, maka dapat dipastikan bahwa 

lembaga tersebut telah menggunakan bahasa untuk melanggengkan kepentingan 

pria.   

Bahasa sebagai unsur pembangun dalam wacana, selain sebagai sebuah 

sistem formal juga merupakan sebuah fenomena sosial. Wacana yang terekam 

dalam buku teks dengan kecenderungan stereotipe peran yang ada di dalamnya 

bisa jadi merupakan potret dari realitas sosial dalam masyakat. Yang terjadi 

adalah terlembagakannya ketidakadilan jender dalam institusi sekolah, dengan 

buku teks sebagai perantaranya.   

Cara bahasa itu digunakan di media, baik cetak maupun elektronik 

mencerminkan suatu evaluasi yang dibiasakan mengenai pria dan wanita dan 

karakteristik keduanya, dan dengan demikian mendefinisikan peranan sosial yang 

diharapkan dari pria dan wanita. Maka dari itu posisi bahasa merupakan posisi 

yang menentukan, yang menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan kepribadian 

kita dibentuk oleh bahasa dan wacana dimana kita terlibat di dalamnya (Graddol 

dan Swan, 1999:15).   

Wacana dalam buku teks yang lebih banyak menonjolkan kedudukan pria 

yang lebih tinggi dari wanita, akan membentuk pola pikir dan tingkah laku siswa 

yang juga tidak setara. Jika dalam buku teks sering muncul wacana yang memuat 
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stereotipe jender wanita atau stereotipe jender pria, maka informasi yang disimpan 

juga hanya terbatas pada pilihan yang ditampilkan dalam wacana. Namun, jika 

sering dicantumkan wacana yang memuat hubungan pria dan wanita yang setara, 

maka proses kesetaraan jender bisa dimungkinkan untuk terwujud.  

Dengan memahami nilai strategis dari keberadaan wacana dalam buku teks 

khususnya pada jenjang sekolah dasar, maka dapat diasumsikan bahwa kualitas 

hasil belajar individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

juga sangat ditentukan oleh kualitas makna wacana yang terdapat dalam buku 

teks. Kualitas perolehan belajar individu juga banyak dipengaruhi oleh kualitas 

makna wacana yang ada dalam buku teks sebagai salah satu materi pembelajaran.   

Jika kenyataan tersebut di atas dikaitkan dengan bahasan konsep jender 

maka akan menghasilkan konsekuensi logis yang positif. Telah dijabarkan 

sebelumnya bahwa jender merupakan sikap kultur bersama dalam masyarakat 

yang merupakan hasil konstruksi dari segala akumulasi proses budaya dan segala 

pranata yang ada, dan institusi sekolah termasuk di dalamnya. Wacana dalam 

buku teks yang menjabarkan kondisi yang tidak setara antara pria dan wanita akan 

membentuk pola pikir siswa yang cenderung mengunggulkan pria, siswa pria akan 

bersifat superior dan mendominasi, sedangkan siswa wanita akan bersifat inferior 

dan rendah diri. Berbeda jika wacana dalam buku teks mencerminkan hubungan 

yang seimbang, setara, dan adil antara pria dan wanita, maka secara tidak 

langsung akan menghasilkan kualitas sikap mental generasi yang terbuka dan adil 

tanpa membedakan jenis kelamin.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN

    

Pada Bab III ini akan diuraikan tentang metode penelitian. Secara garis 

besar, pada bab ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang tahap-tahap 

metode penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah: 1) rancangan penelitian, 2) data 

dan sumber data, 3) Instrumen penelitian, 4) teknik pengumpulan data, 5) teknik 

analisis data.  

3. 1 Rancangan Penelitian  

Data yang diteliti dalam penelitian ini berupa simbol atau tanda-tanda 

yang bersifat verbal, sehingga rancangan penelitian yang digunakan adalah 

rancangan penelitian kualitatif. Secara umum penelitian ini memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik sebagai berikut: (1) Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan konsep jender dalam wacana buku teks BI, (2) Menganalisis data 

secara induktif, yaitu pemaparan yang bersifat khusus kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. Data yang sudah terkumpul mula-mula disusun, 

dianalisis, kemudian dijelaskan berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah 

ditentukan, (3) Data yang terkumpul dalam penelitian ini bukan angka tetapi 

berupa keterangan-keterangan, (4) Proses analisis data dilakukan secara induktif, 

yaitu pemaparan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum. Data yang sudah ada mula-mula disusun, kemudian dijelaskan berdasarkan 

kriteria dan indikator yang sudah ditentukan. 



 

xlviii

  
3.2 Data dan Sumber Data  

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk menyusun informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk suatu 

kepentingan (Rofi udin, 2003:52). Data yang dikaji dalam penelitian ini berupa 

paparan kalimat yang mengandung makna stereotipi jender wanita, kalimat yang 

mengandung makna stereotipi jender pria, dan kalimat yang mengandung makna 

kesetaraan jender. Data dalam penelitian ini bersumber dari buku teks BI SD yang 

digunakan di MI Perwanida Blitar kelas I sampai dengan kelas 6 terbitan Tiga 

Serangkai.  

Penerbit Tiga Serangkai merupakan penerbit yang telah bekerjasama 

dengan pihak sekolah dalam hal pengadaan buku pelajaran semua mata pelajaran 

di MI Perwanida Blitar. Pemilihan buku terbitan Tiga Serangkai termasuk untuk 

mata pelajaran BI, menurut pihak sekolah telah melalui proses pengkajian isi yang 

disesuaikan dengan kurikulum dan dianggap mudah dipelajari oleh siswa.  

Dipilihnya MI Perwanida Blitar dalam penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa MI Perwanida merupakan lembaga pendidikan dengan 

konsep keagamaan. Sampai detik ini agama beserta segala aktivitas yang berlabel 

agama masih dianggap melanggengkan segala bentuk ketidaksetaraan dan 

ketidakadilan jender. Selain itu, pertimbangan dipilihnya MI Perwanida karena MI 

tersebut merupakan sekolah di tingkat dasar dengan jumlah murid paling banyak 

di wilayah Kota Blitar, sejumlah 800 siswa. Jika hal ini dikaitkan dengan target 

pembenahan pola pikir masyarakat oleh para aktivis jender, maka akan ada 800 

orang setiap tahun yang bisa berpola pikir adil dan setara terhadap setiap jenis 
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kelamin, atau tidak adil dan timpang terhadap jenis kelamin tertentu, tergantung 

dari sistem yang dibangun di sekolah tersebut.  

3.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menjaring data 

penelitian (Arikunto, 2002:127). Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data. Sebagai instrumen kunci, 

peneliti memainkan peran sebagai instrumen kreatif yang berperan serta dalam 

menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, 

penafsiran data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.  

Adapun aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah aspek stereotipi 

wanita, stereotipi pria, dan aspek kesetaraan jender dalam kalimat pada wacana 

buku teks BI. Proses penjaringan aspek-aspek tersebut didasarkan pada tabel 

identifikasi kalimat berikut.  

Tabel 3.1 Identifikasi Kalimat 

No

 

Kategori Kalimat

 

Indikator 

1 Bermakna stereotipi wanita 1) Suatu kalimat yang menyatakan kebiasaan 

yang oleh masyarakat dianggap pantas 

untuk wanita, dan diajarkan pada wanita 

sejak dia bayi hingga dewasa. 

2) Suatu kalimat yang menyatakan 

kedudukan wanita dalam semua bidang 
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kehidupan, yang menjadi keyakinan dalam 

masyarakat.   

3) Suatu kalimat yang menyatakan peranan 

yang oleh masyarakat dianggap cocok 

untuk wanita.  

2 Bermakna stereotipi pria 1) Suatu kalimat yang menyatakan kebiasaan 

yang oleh masyarakat dianggap pantas 

untuk pria, dan diajarkan pada pria sejak 

dia bayi hingga dewasa. 

2) Suatu kalimat yang menyatakan 

kedudukan pria dalam semua bidang 

kehidupan yang menjadi keyakinan dalam 

masyarakat.   

3) Suatu kalimat yang menyatakan peranan 

yang oleh masyarakat dianggap cocok 

untuk pria. 

3 Bermakna kesetaraan jender 1) Suatu kalimat yang menyatakan kebiasaan 

pria dan wanita yang bisa dipertukarkan. 

2) Suatu kalimat yang menyatakan 

kedudukan pria dan wanita yang diyakini 

oleh masyarakat, bisa diduduki oleh 

siapapun tanpa memandang jenis kelamin. 

3) Suatu kalimat yang menyatakan peranan 

yang oleh masyarakat dianggap cocok 
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untuk pria dan wanita, ternyata bisa 

dipertukarkan. 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi karena data yang dikumpulkan berupa dokumen. Adapun 

prosedur yang ditempuh dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dipaparkan 

sebagai berikut. 

1) Mengadakan eksplorasi terhadap buku teks BI yang telah ditetapka sebagai 

sumber data guna memperoleh gambara umum tentang wacana yang 

disajikan di dalamnya. 

2) Mencatat data yang ditemukan dalam buku teks. 

3) Memberi kode pada kalimat, dengan menggunakan kode sebagai berikut.      

I : kode kelas 

A : kode jenis buku teks 

W  : wacana 

P : paragraf 

K : kalimat 

I/A/W/P/K/Kategori 
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Kategori : SP : Stereotipi Pria   

    SW : Stereotipi Wanita  

     KJ  : Kesetaraan Jender 

Contoh: 1/A/W1/P1/K1/SW 

1 : buku teks kelas 1 

A : buku teks jenis A 

W1: wacana ke 1 

P1 : paragraf ke 1 

K1 : kalimat ke 1 

SW: kategori stereotipi wanita  

Setelah kalimat diberi kode, data kalimat berkode tersebut dimasukkan 

dalam tabel kategori kalimat yang tercantum di bawah ini.  

Tabel 3.2 Kategori Kalimat 

No

 

Kalimat Kode Keterangan 

       

3.5 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data kualitatif. Kalimat yang sudah diberi kode diuraikan berdasarkan konsep 

analisis kalimat yang bermakna Stereotipi Wanita (SW), Stereotipi Pria (SP), dan 
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Kesetaraan Jender (KJ). Teknik analisis data tersebut mengikuti prosedur analisis 

data yang tercantum dalam bagan analisis data berikut.  

Bagan 3.1 Teknik Analisis Data                  

3.6 Tahap-tahap Penelitian  

Secara garis besar, tahap-tahap penelitian ini meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1) Persiapan penelitian 

Penyeleksian data 

Pengklasifikasian dan pengkodean 

Kalimat bermakna  
Stereotipi Pria 

(SP) 

Kalimat bermakna 
Streotipi Wanita 

(SW) 

Kalimat bermakna 
Kesetaraan Jender 

(KJ) 

Penyajian data: 
Pengungkapan kalimat yang bermakna: 
1) Stereotipi Wanita (SP), 2) Stereotipi 
Pria (SP), 3) Kesetaraan Jender. 

 

Proses penyimpulan  
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Persiapan penelitian merupakan tahap awal dalam proses pengerjaan 

penelitian. Dalam tahap ini ada tiga proses yang dilalui yaitu pemilihan judul, 

konsultasi judul, dan studi pustaka. Ketiga proses diuraiakan dalam penjelasan 

berikut ini. 

a) Pemilihan judul 

Kegiatan awal yang dilakukan pada tahap persiapan adalah pemilihan judul. 

Pemilihan judul penelitian bergantung pada minat, kemampuan , dan adanya 

faktor pendukung, serta manfaat yang bisa diperoleh peneliti. Selanjutnya 

judul dikonsultasikan pada dosen pembimbing agar judul tersebut bisa 

dipertanggungjawabkan nilai keilmuannya. 

b) Konsultasi judul 

Konsultasi judul dalam penelitian dimaskudkan untuk memperoleh 

pertimbangan dari dosen tentang judul yang telah dipilih. Setelah judul 

disetujui oleh pembimbing I dan II, tahap berikutnya adalah studi pustaka. 

c) Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan jaln mencari dan mendalami buku-buku dan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian jender dalam buku teks BI. 

2) Pelaksanaan Penelitian 

Setelah judul telah pasti ditentukan, tahap berikutnya adala pelaksanaan 

penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

meliputi pengumpulan data dan analisis data. 

3) Tahap penyelesaian 
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Tahap penyelesaian adalah tahap terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini 

ada beberapa proses yang harus dilalui yang diuraikan dalam penjelasan 

sebagai berikut. 

a) Penulisan laporan. 

b) Revisi. 

c) Penggandaan laporan penelitian. 

d) Penyerahan laporan penelitian.                   
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN   

Pada bab ini akan diuraikan  paparan data hasil analisis wacana pada buku teks 

BI terbitan Tiga Serangkai yang digunakan di MI Perwanida Blitar dengan 

menggunakan tinjauan konsep kesetaraan jender. Buku yang diteliti mulai dari 

buku kelas I sampai dengan buku kelas IV. Masing-masing kelas terdiri dari 

dua buku yaitu buku A dan B. Buku A digunakan saat semester 1, dan buku B 

digunakan pada semester 2.  

Sebelum memulai penelitian ini secara menyeluruh, peneliti telah 

melakukan eksplorasi pada buku kelas 1 dan 2. Dari hasil eksplorasi tersebut 

ditemukan bahwa pada buku teks BI kelas 1 belum ada wacana karena siswa 

masih berada pada tingkat pembelajaran mengenal huruf dan kata. Pada buku teks 

BI kelas 2 sudah ditemukan wacana dengan struktur wacana yang belum 

sempurna, dan tidak ada paragraf di dalamnya, yang ada hanya rangkaian kalimat. 

Pada tingkat yang lebih lanjut peneliti melakukan uji coba pada buku teks BI kelas 

3. Dalam buku kelas 3 sudah ditemui wacana dengan struktur yang sudah agak 

sempurna.  
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bab 1, ada tiga 

masalah yang akan dianalisis dan dibahas dalam penelitian ini. Masalah tersebut 

adalah bentuk stereotipe wanita dalam kalimat wacana buku teks BI SD, bentuk 

setreotipi pria dalam kalimat wacana buku teks BI SD, bentuk relasi kesetaraan 

jender dalam kalimat wacana buku teks BI SD, semua yang digunakan di MI 

Perwanida Blitar. Berikut ini analisis data dari ketiga masalah tersebut. 

4.1 Bentuk Stereotipe Wanita dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI 

SD di MI Perwanida Blitar  

Berdasarkan metodologi yang telah dijabarkan dalam bab 3, kalimat yang 

telah diberi kode dianalisis berdasarkan kriteria dan indikator yang telah 

ditentukan. Dalam buku teks BI SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 ditemukan 36 

kalimat yang bermakna stereotipe jender wanita, 36 kalimat tersebut terbagi 

menjadi 2 kalimat dalam buku teks kelas 3, 12 kalimat dalam buku teks kelas 4, 

12 kalimat dalam buku teks kelas 5, dan 11 kalimat dalam buku teks kelas 6. 

   

4.1.1 Bentuk Stereotipe Wanita dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI  

Kelas 3 SD 

Pada buku teks BI SD kelas 3, dalam wacananya hanya terdapat dua kalimat 

yang bermakna stereotipe wanita. Bentuk kalimat yang terdapat dalam buku 

teks kelas 3 memang masih sederhana karena siswa masih dalam tahap 

pembelajaran membaca lancar dan cepat. Topik yang diangkat dalam wacana 

juga masih sederhana. Berikut ini uraian kalimat bermakna stereotipe wanita 

dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 3 beserta analisisnya.  
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Imah, gadis kecil itu sibuk memberesi dapur. Adiknya, Luhut sedang 

bermain gasing di lantai. Imah mengambil perian yang sedang bersandar di 

dinding lalu menyandangnya ke bahu (3/A/W3/P2/K1/SW).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Pekerjaan wanita adalah 

di dapur telah dikonstruksi oleh masyarakat secara turun temurun, sehingga 

wanita yang tidak melaksanakan tugas ini akan dipandang negatif oleh 

masyarakat. Wanita dan dapur sebagai sebuah kesatuan sudah dibiasakan 

sejak kecil, sehingga keterampilan mengurus dapurpun sudah dibiasakan sejak 

kecil pada seorang wanita. Berbeda dengan yang pria cenderung dijauhkan 

dari wilayah pekerjaan dapur. Kondisi seperti ini merugikan wanita yang tidak 

bisa memasak dan menghambat pria yang senang memasak.   

Jawab temanku setengah berbisik. Yang nyolek kamu tadi Bu Guru, 

bukan teman di belakangmu. Aku menoleh ke belakan, ternyata Bu Guru 

yang sejak tadi berdiri di belakangku. Karena malu aku menunduk dan 

minta, dan berjanji tidak akan menyontek lagi (3/A/W15/P8/K2/SW).    

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Profesi guru identik 

dengan sifat penyabar dan lemah lembut yang merupakan bagian dari sifat 

feminin. Sifat feminin itu sendiri merupakan identitas jender yang dibiasakan pada 

wanita semenjak dia bayi. Profesi guru dianggap lebih mendukung sifat feminin 
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tersebut, dan juga peran ibu yang disandang oleh wanita yang juga dianggap 

membutuhkan sifat sabar dan lemah lembut.   

4.1.2 Bentuk Stereotipe Wanita dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI 

Kelas 4 SD 

Dalam buku teks BI SD kelas 4, terdapat 12 kalimat dalam wacana yang 

bermakna stereotipe jender wanita. Jumlah kategori yang ada lebih banyak 

daripada yang terdapat dalam buku teks kelas 3. Kalimat dalam wacana buku teks 

kelas 4 lebih panjang, dan topik yang dipilih juga lebih berfareasi. Di bawah ini 

merupakan uraian data dan analisis data kategori kalimat yang bermakna 

stereotipe wanita dalam buku teks BI kelas 4.   

(1) Ning, sapa Tanti kepada Aning. Waktu liburan kamu pergi ke mana 

saja? Sambil menyapu, Aning menjawab, Tidak ke mana-mana . 

Betul, kamu di rumah saja? aku membantu ibu berjualan kue. 

Daripada liburan membuang-buang uang  (4/A/W1/P1/K1/SW).  

(2) Sekarang boleh kaulap Tanti, kata Aning, Aku sudah selesai 

menyapu. Tanti mengangguk. Teman-teman lain ada yang 

memebrsihkan jendela, mengatur meja kursi dan menyiapkan peralatan 

lain (4/A/W1/P6/K1/SW) .   

Kedua kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Tugas menyapu 

selalu dilekatkan pada wanita, karena termasuk dalam tugas domestik. 
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Ideologi jender diperkenalkan dan disosialisasikan dalam lingkungan 

keluarga. Sejak kecil anak wanita diarahkan untuk mempelajari pekerjaan 

rumah tangga seperti mencuci, menyapu, mengepel, memasak, dan pekerjaan-

pekerjaan domestik lainnya.  

Seringkali anak wanita sejak kecil telah mendapat beban kerja yang berlebih 

karena peran jender yang dia sandang. Saat kakak atau adik prianya masih 

bermalas-malasan di tempat tidur, anak wanita diminta untuk membantu ibu di 

dapur. Pekerjaan-pekerjaan lain seperti menyapu, mencucui piring, dan 

membersihkan rumah sudah menunggu saat mereka pulang sekolah, sehingga 

tidak tersisa tenaga lagi untuk belajar.  

Anak-anak sudah tidur semua? Kudengar suara ayah. Gemetar. Rupanya 

beliau sangat kedinginan. Sudah, terdengar suara ibu. Ini air serbet 

panas, yah. lanjut ibu. Aku tak bisa tidur. Air mataku meleleh ke pipi, 

hampir tak kusadari. Kesetiaan dan kasih sayang ibu sangat mengharukan 

hatiku (4/A/W2/P9/K5/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sifat setia dan 

penyayang merupakan sifat feminin yang menjadi bagian dari peran jender 

wanita. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian Tuhan ketika seseorang 

dilahirkan sebagai pria atau wanita, tetapi predikat feminin dan maskulin 

merupakan bentukan kultur masyarakat. Melahirkan dan menyusui merupakan 

konsekuensi biologis yang dimiliki oleh wanita, tetapi menjadi seorang ibu yang 
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setia dan penyayang merupakan peran yang dibentuk dan dituntut oleh kultur 

masyarakat.  

Ibu merupakan produsen kasih sayang dalam keluarga, sehingga kebanyakan 

anak lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayah. Menjadi ibu dan istri 

yang setia dipandang sebagai peran yang ideal bagi setiap wanita yang 

memutuskan untuk berkeluarga. Dalam banyak kasus perselingkuhan, sering 

ada toleransi bagi seorang pria yang berselingkuh karena setia pada pasangan 

dan keluarga tidak dianggap kodrat pria, namun merupakan kodrat wanita.  

Ibu menjahit, menyulam, sambil menunggu ayah pulang. Tak pernah 

beliau tidur (4/A/W2/P9/K6/SW).   

Kalimat di atas juga bermakna stereotipe jender wanita. Pembagian peran 

domestik dan publik merupakan bentuk dari keberadaan jender yang 

mencolok. Kegiatan yang biasa dilakukan di wilayah domestik seperti 

menjahit dan menyulam, ditambah lagi dengan kesetiaan seorang istri yang 

menunggu suaminya pulang, dibingkai dalam potret keluarga bahagia dan 

ideal dalam pandangan masyarakat. Pandangan tersebut seringkali 

mengabaikan fenomena lain bahwa ketika menunggu suami pulang  istri 

dalam kondisi capek karena rutinitas kewajiban-kewajiban domestik, atau 

bahkan karena beban ganda yang ditanggungnya karena juga bekerja.    
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Sebetulnya tidak ada alasan bagiku untuk membenci Nunik, ...Ia pendiam, 

tidak pernah rewel. Lebih dari itu ia selalu rajin membantu ibu di dapur 

(4/A/W6/P1/K1-5/SW).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sejak kecil seseorang 

telah dibiasakan dengan peran jender mereka. Ibu dengan anak wanita dan ayah 

dengan anak pria lengkap dengan pembelajaran peran yang akan diwariskan pada 

masing-masing jenis kelamin. Membantu memasak, mencuci, membersihkan 

rumah, adalah kegiatan yang oleh masyarakat dianggap harus bisa dilakukan oleh 

anak wanita.   

Ibu guru menyuruh anak-anak membersihkan peralatan masing-masing. 

Membasuh tangan dan kaki. Anak-anakpun diperbolehkan pulang karena 

jam pelajaran terakhir telah usai (4/A/W15/P4/K1/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Profesi guru identik 

dengan sifat penyabar dan lemah lembut yang merupakan bagian dari sifat 

feminin. Sifat feminin itu sendiri merupakan identitas jender yang dibiasakan 

pada wanita semenjak dia bayi. Profesi guru dianggap lebih mendukung sifat 

feminin tersebut.   
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Nyai, nyai, kalau kita punya uang mau kau apakan? Tanya si Kabayan. 

Jajan, pelesir, beli pakaian yang bagus-bagus, makan yang enak-enak 

(4/A/W17/P1/K2-3/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Pria sebagai pencari 

nafkah untuk keluarga mengakibatkan kondisi pria sebagai pihak yang 

superior dan istri sebagai pihak yang inferior. Wanita tidak memiliki 

kewenangan penuh atas uang yang diterimanya dari suami karena dibatasi 

oleh tanggungjawab lain yaitu sebagi penjaga keluarga. Stereotipe boros dan 

suka menghambur-hamburkan uang akan langsung dilekatkan pada seorang 

istri ketika kondisi keuangan keluarga mengalami kemunduran. Padahal 

banyak hal yang melatarbelakangi naik turunnya ekonomi keluarga, yang 

secara tidak langsung dibebankan pada istri berkaitan dengan tugasnya 

mengatur keuangan.   

Ayo, cepat makan pagi, Andi! seru ibunya! nanti terlambat . Andi 

memang agak tergesa-gesa pagi ini. Semalam ia belajar hingga pukl 12.00. ia agak 

terlambat bangun pagi ( 4/A/W18/P1/K3-4/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Merawat anak merupakan 

salah satu peran jender yang dilekatkan pada wanita sebagai akibat dari peran 

biologis melahirkan. Menjadi seorang wanita merupakan peran biologis yang 

sudah ditentukan sejak seseorang lahir, tapi menjadi ibu merupakan pilihan 

dengan segenap konsekwensi peran jender yang menyertainya. 
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(1) Ratu sangat ramah dan gemar menolong. Ia juga berbakat dalam 

bidang seni. Berkali-kali Ratu menjuarai lomba menyanyi, modelling, 

dan balet (4/B/W1/P3/K3-5/SW).  

(2) Seorang gadis kecil, Kiki namanya, suka bermain organ... Bagi Kiki 

tidak ada hari tanpa bermain musik. Ia bercita-cita ingin menjadi guru 

musik dan pemain organ yang andal (4/B/W2/P3/K1/SW).  

Kedua kalimat tersebut termasuk bermakna stereotipe jender wanita. Hobi 

menyanyi, modelling, balet dan bermain organ dianggap sebagai hobi wanita. 

Semuanya berkaitan dengan keindahan dan kelembutan yang merupakan 

bagian dari sifat feminin. Segala aktivitas pria dan wanita dibentuk oleh kultur 

berdasarkan pembagian peran berdasarkan jender. Tidak taat pada pembagian 

tersebut akan dianggap aneh dan membangkang. Wanita yang tidak lemah 

lembut dan pria yang tidak kuat akan dipertanyakan oleh masyarakat.  

Ibu juga bisa masak rendang atau bistik! Kalau tidak percaya coba belikan 

dagingnya. Sahut ibu dari dapur (4/B/W8/P1/K4/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Memasak merupakan 

peran jender yang ditetapka untuk wanita dan diwariskan secara turun temurun 

lintas generasi. Akan ada pandangan yang berbeda pada wanita yang tidak 

bisa memasak, dan nilai lebih yang diberikan pada wanita yang pandai 
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memasak. Jender merupakan seperangkat peran sosial yang standar baik 

buruknya juga ditentukan secara sosial. Individu-individu tidak diberi ruang 

untuk memberikan alasan ketika dia tidak bisa menjalankan peran jendernya 

dengan sempurna.   

Putri itu sangat cantik. Pakaiannya sangat bagus. Rambutnya panjang 

terurai (4/B/W10/P9/K2-4/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Wajah cantik, rambut 

panjang terurai merupakan standar yang dilekatkan pada wanita agar dianggap 

menarik. Standar tersebut terbentuk berkaitan dengan selera pria yang 

memiliki kepentingan terhadap wanita yang memiliki penampilan yang 

menarik. Wanita tidak memiliki otonomi penuh atas diri dan tubuhnya.  

4.1.3 Bentuk Stereotipe Wanita dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI 

Kelas 5 SD 

Dalam buku teks BI SD kelas 5 terdapat 12 kalimat dalam wacana yang 

bermakna stereotipe jender wanita. Jumlah kategori kalimat sama dengan yang 

terdapat dalam buku teks kelas 4. Struktur kalimat yang ada dalam kalimat 

pada wacana buku teks BI kelas 5 sudah sempurna. Uraian di bawah 

merupakan data dan analisis data kategori kalimat yang bermakna stereotipe 

wanita dalam buku teks BI kelas 5.   
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Wajahnya yang cantik itu kelihatan menjadi buruk. Sang Putri sangat 

murung. Dengan wajah yang jelek itu tak mungkin sang Putri melakukan 

perkawinan dengan raja yang sudah meminangnya(5/A/W2/P7/K2-4/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Nilai seorang wanita 

hanya diukur dari wajah yang cantik. Anggapan tersebut telah menjadi 

pandangan umum. Aspek lain dari seorang wanita terabaikan begitu saja 

dengan adanya kecantikan yang dimiliki, dan seorang wanita tanpa kecantikan 

akan memiliki kepercayaan diri yang kurang.   

Nenek menangis ketika aku pamit (5/A/W6/P2/K3/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sifat cengeng merupakan 

sifat yang dianggap sebagai sifat wanita. Sejak kecil respon orang tua terhadap 

anak pria dan wanita berbeda. Anak pria yang menangis akan diberi 

pengertian bahwa anak pria tidak boleh menangis, sedangkan anak wanita 

akan dibujuk dengan lemah lembut. Hal inilah yang terus melekat dalam 

memori setiap individu, sehingga respon wanita ketika dalam kondisi 

psikologis tidak normal akan memilih untuk menangis karena itulah yang 

dibiasakan padanya sejak kecil.  

Iya, kena apa ini Mat? sahut ibunya agak terbata-bata. Kenapa tak 

pakai baju? berondong ibunya (5/A/W11/P2/K3-4/SW). 
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sifat mudah 

panik dan lebih mengedepankan perasaan daripada akal merupakan sifat yang 

dibiasakan pada perempun. Jender merupakan bentukan, sehingga sifat 

tersebut bisa diubah dan dipertukarkan. Stereotipe tersebut merugikan wanita 

karena anggapan bahwa wanita tidak rasional menghambat akses wanita 

terhadap peluang-peluang di wilayah publik karena jender turut menentukan 

akses setiap individu atas pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang 

ada.  

Ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman untuk yang bekerja dengan 

sukarela 5/A/W13/P13/K6/SW.  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Dalam setiap 

kegiatan wanita selalu ditempatkan pada posisi yang bertanggungjawab 

terhadap konsumsi. Penempatan ini berkaitan dengan pembagian peran 

domestik dan publik yang sudah diwariskan secara turun temurun.    

Ada juga putri-putri PMI (Palang Merah Indonesia) yang tanpa takut-takut 

memberikan pertolongan (5/A/W17/P12/K3/SW).    
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Peran peran di bidang 

kesehatan membutuhkan sifat penyabar dan tekun. Sifat ini dilekatkan pada 

wanita sebagai bagian dari peran feminin yang ada padanya. Penegasan 

tentang petugas PMI yang berjenis kelamin wanita membentuk pandangan 

umum bahwa petugas PMI adalah wanita.  

Si Winnie hilang lagi! Mia sudah mengaduk-aduk kamarnya, Padahal 

ia tidak bisa tidur kalau tidak memeluk Winnie (5/A/W17/P12/K3/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Boneka adalah 

mainan yang dibiasakan pada wanita sejak dia kecil. Sejak kecil wanita telah 

dibiasakan dengan sifat feminin dan pembelajaran peran domestik yang harus 

dijalaninya saat dewasa. Mainan boneka yang diberikan pada anak wanita 

memperkuat peran feminin yang dibentuk oleh proses sosial untuk wanita.  

Mia ngambek! Dikuncinya pintu kamar dari dalam (5/A/W18/P18/K4-

5/SW).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sifat manja 

selalu diidentikkan sebagai sifat wanita. Karena sifat manja yang dibiasakan 

pada wanita, wanita berada pada posisi inferior sedangkan pria superior. 
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Perlakuan berbeda yang diterima masing-masing jenis kelamin sejak bayi, 

membentuk sifat tertentu yang berbeda pada pria dan wanita. Sifat manja dan 

tidak mandiri pada wanita akan bertemu dengan sifat kuat dan pemberani pada 

pria, sehingga muncul ketergantungan wanita terhadap pria.  

Winniemu ibu cuci, Mia! Sudah kumal begitu (5/A/W18/P18/K4-

5/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Mencuci 

merupakan peran jender yang harus dikuasai oleh wanita sejak dia mulai 

dianggap kuat fisiknya. Pembiasaan tugas mencuci ini dimulai berbeda-beda 

antar keluarga tergantung dari kondisi keluarga tersebut. Keluarga yang 

memiliki banyak anggota menuntut anak wanita untuk segera menguasai 

pekerjaan-pekerjaan domestik agar bisa meringankan beban ibunya. Peran 

jender ini satu paket dengan keterampilan di wilayah domestik lainnya seperti 

memasak, menyapu, membersihkan rumah, dan merawat keluarga.     

Sebenarnya Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan Bandung 

Bondowoso. Tapi ia takut menolak keinginan Bandung Bondowoso 

(5B/W6/P4/K1-2/SW). 
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Jender 

menempatkan wanita pada posisi yan lemah, dan tidak punya nilai tawar. 

Kepentingan wanita dikalahkan oleh berbagai macam kepentingan di luar 

dirinya. Kondisi ini terjadi setiap waktu dan dalam budaya yang berbeda. Adat 

Jawa seringkali menempatkan wanita sebagai pihak yang harus mengabaikan 

kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan pihak-pihak di luar 

dirinya. Kondisi ini sampai sekarang masih terus dipertahankan dengan 

adanya pemaknaan kata wanita sebagai wani ditoto atau berani diatur.   

Asteri, penari yang piawai ini tinggal di Wonosobo Jawa Tengah... 

Menari, baginy amerupakan kegemaran yang menyenangkan 

(5B/W7/P1/K1/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Hobi menari dianggap 

sebagai hobi wanita. Semuanya berkaitan dengan keindahan dan kelembutan 

yang merupakan bagian dari sifat feminin. Segala aktivitas pria dan wanita 

dibentuk oleh kultur berdasarkan pembagian peran berdasarkan jender. Tidak 

taat pada pembagian tersebut akan dianggap aneh dan membangkang. Wanita 

yang tidak lemah lembut akan dianggap aneh dan pria yang lemah lembut 

akan dicap mengalami kelainan.  
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Tiap hari Minggu aku memang selalu membantu ibu memasak... 

(5B/W10/P3/K1/SW).  

Kalimat di atas bermakna stereotipe jender wanita. Pembagian peran domestik 

dan publik merupakan bentuk dari keberadaan jender yang mencolok. 

Kegiatan yang biasa dilakukan di wilayah domestik seperti menjahit dan 

menyulam, ditambah lagi dengan kesetiaan seorang istri yang menunggu 

suaminya pulang, dibingkai dalam potret keluarga bahagia dan ideal dalam 

pandangan masyarakat. Pandangan tersebut seringkali mengabaikan fenomena 

lain bahwa ketika menunggu suami pulang  istri dalam kondisi capek karena 

rutinitas kewajiban-kewajiban domestik, ditambah lagi beban ganda yang 

ditanggungnya karena juga bekerja.  

Arman dan Ima pulang dari sekolah. Arman mendapatkan ibunya di dapur. 

Bu, makan, Arman sudah lapar. Sebentar, nak. Kata ibu.  

(5/B/W17/P1/K2/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Memasak dan dapur 

merupakan kesatuan identitas jender yang ditetapka untuk wanita dan 

diwariskan secara turun temurun lintas generasi. Akan ada pandangan yang 

berbeda pada wanita yang tidak bisa memasak, dan nilai lebih yang diberikan 

pada wanita yang pandai memasak. Jender merupakan seperangkat peran 

sosial yang standar baik buruknya juga ditentukan secara sosial. Individu-
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individu tidak diberi ruang untuk memberikan alasan ketika dia tidak bisa 

menjalankan peran jendernya dengan sempurna.   

4.1.4 Bentuk Stereotipe Wanita dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI Kelas 

6 SD  

Dalam buku teks BI SD kelas 6, terdapat 12 kalimat dalam wacana yang 

bermakna stereotipe jender wanita. Kalimat dalam wacana buku teks kelas 6 lebih 

panjang, dan topik yang dipilih juga lebih berfareasi dan struktur kalimat yang 

digunakan lebih sempurna. Di bawah ini merupakan uraian data dan analisis data 

kategori kalimat yang bermakna stereotipe wanita dalam buku teks BI kelas 6.    

Intan Tihaya adalah seorang putri radja yang cantik jelita 

(6/A/W3/P1/K1/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Wajah cantik merupakan 

standar yang dilekatkan pada wanita agar dianggap menarik. Standar tersebut 

terbentuk berkaitan dengan selera pria yang memiliki kepentingan terhadap 

wanita yang memiliki penampilan yang menarik. Wanita tidak memiliki 

otonomi penuh atas diri dan tubuhnya.  

Pikiran gadis itu kacau balau sebab ia tidak bisa menolak kehendak 

orang tuanya yang sangat dia cintai (6/A/W6/P2/K6/SW).  
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Jender 

menempatkan wanita pada posisi yan lemah, dan tidak punya nilai tawar. 

Kepentingan wanita dikalahkan oleh berbagai macam kepentingan di luar 

dirinya. Kondisi tersebut terjadi setiap waktu dan dalam budaya yang berbeda. 

Adat Jawa seringkali menempatkan wanita sebagai pihak yang harus 

mengabaikan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan pihak-

pihak di luar dirinya. Kondisi ini sampai sekarang masih terus dipertahankan 

dengan adanya pemaknaan kata wanita sebagai wani ditoto atau berani 

diatur.   

Lain lagi kisah para ibu yang bercokol di dapur. Saat mengiris bawang, 

sering matanya berair (6/A/W13/P3/K1/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Memasak dan dapur 

merupakan kesatuan identitas jender yang ditetapka untuk wanita dan 

diwariskan secara turun temurun lintas generasi. Akan ada pandangan yang 

berbeda pada wanita yang tidak bisa memasak, dan nilai lebih yang diberikan 

pada wanita yang pandai memasak. Jender merupakan seperangkat peran 

sosial yang standar baik buruknya juga ditentukan secara sosial. Individu-

individu tidak diberi ruang untuk memberikan alasan ketika dia tidak bisa 

menjalankan peran jendernya dengan sempurna.   
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Karena itu gadis itupun putus asa. Dengan bercucuran air mata ia berjalan 

perlahan-lahan menuju pinggir Danau Toba yang berjurang sangat dalam 

(6/A/W6/P3/K1-2/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sifat cengeng merupakan 

sifat yang dianggap sebagai sifat wanita. Sejak kecil respon orang tua terhadap 

anak pria dan wanita berbeda. Anak pria yang menangis akan diberi 

pengertian bahwa anak pria tidak boleh menangis, sedangkan anak wanita 

akan dibujuk dengan lemah lembut. Hal inilah yang terus melekat dalam 

memori setiap individu, sehingga respon wanita ketika dalam kondisi 

psikologis tidak normal akan memilih untuk menangis karena itulah yang 

dibiasakan padanya sejak kecil.  

Nenek sering menasehati ibu muda agar bayinya dikerok bagian 

punggungnya dengan bawang (6/A/W13/P4/K1/SW).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Merawat anak merupakan 

salah satu peran jender yang dilekatkan pada wanita sebagai akibat dari peran 

biologis melahirkan. Tanggungjawab tersebut dapat juga dilaksanakan oleh 

pria, namun karena kultur telah membentuk pria untuk tidak 

bertanggungjawab merawat anak, maka hal tersebut menjadi beban mutlak 

seorang ibu.   
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Menurut keyakinan masyarakat NTT, pembuat kain tenun yang pertama 

ialah seorang betari yang bertempat tinggal di surga, namanya Menge Ledo Futu 

Bulan. Sang betari turun ke bumi memberikan alat tenun kepada para wanita di 

bumi (6/A/W14/P3/K7/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Menenun merupakan 

pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Sifat tersebut 

merupakan peran jender yang memberikan identitas feminin pada wanita. 

Interpretasi jender dalam perkembangannya ditentukan oleh masyarakat, dan 

diperkuat oleh budaya dan mitos-mitos. Campur tangan betari sebagai lambang 

kekuasaan dalam menentukan status jender seorang wanita menunjukkan turut 

berperannya mitos dalam mengkonstruksi jender.  

Ia selalu taat pada ajaran ibunya, yang mengukirkan kesucian dalam 

kalbunya (6/A/W25/P4/K2/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Ibu sebagai figur yang 

menanamkan nilai-nilai dasar kemanusiaan merupakan peran yang berjalan 

satu paket dengan tugas merawat dan mendidik anak. Seorang ibu dituntut 

untuk memberi contoh yang baik pada anak karena dialah yang setiap hari 

berinteraksi secara intensif dengan anak.    



 

lxxvi

 
Ketika gulai ayam itu sudah masak, si Samin tak dapat beringsut dari 

dapur lagi, memandangi ibunya menyeduh gulai itu, (6/AW25/P4/K1/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Memasak dan dapur 

merupakan kesatuan identitas jender yang ditetapka untuk wanita dan 

diwariskan secara turun temurun lintas generasi. Akan ada pandangan yang 

berbeda pada wanita yang tidak bisa memasak, dan nilai lebih yang diberikan 

pada wanita yang pandai memasak. Jender merupakan seperangkat peran 

sosial yang standar baik buruknya juga ditentukan secara sosial. Individu-

individu tidak diberi ruang untuk memberikan alasan ketika dia tidak bisa 

menjalankan peran jendernya dengan sempurna.   

Brek! Via menghempaskan tubuhnya di tempat tidur. Air matanya meleleh 

membasahi bantal (6/B/W5/P1/K1-2/SW).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Sifat cengeng merupakan 

sifat yang dianggap sebagai sifat wanita. Sejak kecil respon orang tua terhadap 

anak pria dan wanita berbeda. Anak pria yang menangis akan diberi 

pengertian bahwa anak pria tidak boleh menangis, sedangkan anak wanita 

akan dibujuk dengan lemah lembut. Hal inilah yang terus melekat dalam 

memori setiap individu, sehingga respon wanita ketika dalam kondisi 

psikologis tidak normal akan memilih untuk menangis karena itulah yang 

dibiasakan padanya sejak kecil.  
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(1) Bunda selalu mendongeng menjelang tidur. Bunda selalu memandikan 

dan menyuapinya. Tugas  itu tidak pernah digantikan pembantu 

meskipun Bunda juga bekerja (6/B/W5/P7/K4-6/SW). 

(2) Biasanya Tasya dibawakan Mama makanan mie goreng buat dimakan 

waktu istirahat (6/B/W12/P6/K2/SW). 

(3) Peralatan sekolah seperti buku tulis dan buku pelajaran sudah 

disiapkan mamanya pada malam sebelumnya (6/B/W12/P6/K4/SW). 

(4) Ibu pusing menghadapi Eda, anak manis itu selalu punya alasan 

mengapa mesti bersuara di kamar mandi (6/B/W14/P3/K1/SW).  

Keempat kalimat tersebut bermakna stereotipe jender wanita. Merawat anak 

merupakan salah satu peran jender yang dilekatkan pada wanita sebagai akibat 

dari peran biologis melahirkan. Tanggungjawab tersebut dapat juga 

dilaksanakan oleh pria, namun karena kultur telah membentuk pria untuk tidak 

bertanggungjawab merawat anak, maka hal tersebut menjadi beban mutlak 

seorang ibu.   

Bekerja mengurus rumah, bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang 

berkaitan dengan anak, mengurus suami, dianggap pekerjaan yang wajib 

dijalankan oleh wanita setiap hari. Anggapan tersebut mengakibatkan kurangnya 

penghargaan yang diberikan pada peran ibu rumah tangga. Posisi ibu rumah 

tangga dianggap lebih rendah daripada ayah yang bekerja.    

4.2 Bentuk Stereotipe Pria dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI di MI 

Perwanida Blitar 
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Stereotipe pria merupakan pelabelan yang diberikan masyarakat kepada 

pria. Pelabelan tersebut bisa berupa sifat, aktivitas yang dianggap cocok, 

pekerjaan, sikap, dan sebagainya. Stereotipe seringkali tidak dirasakan oleh pihak-

pihak yang bersangkutan karena diproses oleh kultur dan diabadikan dalam sistem 

masyarakat.   

Dalam buku teks BI SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 terdapat 28 

kategori kalimat dalam wacana yang bermakna stereotpi pria. Kalimat tersebut 

terbagi menjadi 6 kalimat dalam wacana buku teks kelas 3, 7 kalimat dalam 

wacana pada buku teks kelas 4, 9 kalimat dalam wacana pada buku teks kelas 5, 

dan 6 kalimat dalam wacana pada buku teks kelas 6. Di bawah ini merupakan 

uraian dari kategori kalimat yang bermakna stereotipe pria dalam buku teks yang 

terbagi dalam kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.   

4.2.1 Bentuk Stereotipe Pria Dalam Kalimat Pada Wacana Buku Teks BI 

Kelas 3 SD 

Dalam buku teks BI SD kelas 3 terdapat enam kalimat yang bermakna 

stereotipe jender pria. Jumlah kategori ini lebih banyak dibanding kategori 

stereotipe wanita. Bentuk kalimat sederhana, dengan struktur yang masih belum 

sempurna. Berikut ini uraian kalimat bermakna stereotipe pria dalam buku teks 

Bahasa Indonesia kelas 3 beserta analisisnya.   
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Kalau begitu bos pilih domba yang mana bos? tanya si gembala sambil 

mengamat-amati semua domba yang ada. Pak Tani memperhatikan domba 

yang ada di sudut kiri belakang (3/A/W13/P10/K3/SP).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe pria. Pekerjaan beternak merupakan 

pekerjaan untuk pria. Pilihan pekerjaan ini merupakan konsep jender yang 

dibentuk untuk pria. Jender dibentuk oleh kultur masyarakat, termasuk adanya 

wilayah pekerjaan yang pantas dan tidak pantas untuk pria dan wanita. Pekerjaan 

beternak merupakan pekerjaan yang dianggap pantas untuk pria, dan tidak pantas 

untuk wanita.   

Tuh, sombong betul si Arman! Baru seminggu saja belajar silat, sudah 

tinggi hati (3/A/W14/P2/K1/SP).    

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Setiap anak pasti 

memilih aktivitas yang sesuai dengan jender yang dibiasakan pada mereka. Silat 

merupakan aktivitas yang dianggap cocok untuk pria. aktivitas ini dianggap pantas 

karena sesuai dengan sifat maskulin yang dilekatkan pada pria. Wanita yang 

diberi label sifat feminin, lemah lembut dianggap tidak cocok dengan aktivitas 

silat yang identik dengan sifat keras.  

Ayah dan ibu berpandangan. Lalu ibu memelukku. Pada saat itu aku 

merasa sangat lama menunggu jawaban ayah...Aku memeluk ayah. 

Putusan itu sangat bijaksana...( 3/A/W21/P11-12/K1/SP).   
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Pembagian peran 

berdasarkan jender dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga. Ibu sebagai 

pemberi kasih sayang, perhatian, dan pendidikan, sementara ayah sebagai 

pencari nafkah dan pemimpin keluarga. Anggapan bahwa wanita lebih 

mementingkan perasaaan daripada akal mengakibatkan pendapat wanita 

seringkali diabaikan karena dianggap tidak berdasar dan tidak logis. Kondisi 

ini juga terjadi di lingkungan keluarga, dimana setiap keputusan apapun lebih 

bertumpu pada figur ayah sebagai pemimpin.  

Pak Malak seorang tuan tanah. Tanah dan kebunnya luas, tapi ia amat 

serakah. (3/B/W1/P1/K1/SP).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Tuan tanah merupakan 

profesi yang dianggap berkuasa secara ekonomi maupun sosial. Profesi tuan tanah 

dan sifatnya yang serakah seringkali dilekatkan pada pria. Menjadi tuan tanah 

berkaitan dengan kekuasaan yang cocok dengan sifat maskulin pria.   

Tak usah panik anak-anak. Kita tunggu saja berita dari Bapak Kepala 

Sekolah,  Ibu Rum berkata. Setelah menanti sekian lama, akhirnya Bapak Kepala 

Sekolah muncul juga (3/B/W2/P3/K7/SP).   

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Jabatan Kepala Sekolah 

merupakan jabatan dengan kekuasaan tertentu di wilayah publik. Karena 

jender telah menempatkan pria di wilayah publik dan wanita di wilayah 
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domestik, maka akses wanita untuk menduduki jabatan Kepala Sekolahpun 

juga terbatas. Dasar dari kondisi tersebut adalah anggapan ataupun 

kesepakatan sosial. Pria dianggap lebih mampu, sehingga lebih pantas 

menduduki posisi Kepala Sekolah.  

Ada seorang pemuda. Ia ingin sekali bisa memanah. Iapun belajar 

memanah kepada gurunya (3/B/W7/P1/K1-2/SP).   

Kalimat tersebut termasuk kalimat yang bermakna stereotipe jender pria. 

Kegiatan memanah merupakan kegiatan yang membutuhkan kekuatan dan 

keterampilan. Kegiatan memanah dianggap lebih cocok untuk pria karena pria 

dianggap lebih terampil dan lebih kuat dibanding wanita.   

4.2.2 Bentuk Stereotipe Pria dalam Kalimat Wacana pada Buku Teks BI 

Kelas 4 SD  

Dalam buku teks BI SD kelas 4 terdapat tujuh kalimat yang bermakna 

stereotipe jender pria. Jumlah kategori yang ada lebih banyak daripada kategori 

yang terdapat dalam buku teks kelas 3. Bentuk kalimat sudah lebih fareatif, 

dengan struktur yang lebih sempurna. Berikut ini uraian kalimat bermakna 

stereotipe pria dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 4 beserta analisisnya.    

Tiap hari ayah bekerja keras. Pagi-pagi sampai pukul dua berada di kantor 

(4/A/W2/P2/K2/SP). 
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Pembagian peran jender 

dalam keluarga sudah ada sejak dulu. Hal ini diperkuat dengan tafsir terhadap 

teks-teks agama tentang kewajiban istri dan suami. Gambaran ayah yang 

bekerja keras untuk menghidupi keluarga telah menutup realita di lapangan 

bahwa ibu juga bekerja keras untuk merawat keluarga. Posisi pencari nafkah 

akan dianggap lebih tinggi daripada penjaga keluarga, bahkan ketika ibu 

bekerjapun belum bisa menempatkan ayah dan ibu dalam relasi yang setara. 

Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh wanita yang menanggung bebab 

ganda, tetap dianggap sebagai pendapatan nomor dua dalam keluarga.  

Pak sopir hanya memberikan isyarat dengan tangan bahwa kol sudah 

penuh. Ia tidak pernah memuat penumpang berlebih (4/A/W18/P3/K5/SP).  

Kalimat di atas bermakna stereotipe jender pria. Pekerjaan sopir merupakan 

pekerjaan yang dianggap cocok bagi pria. Cakupan wilayah interaksi publik 

yang melekat pada profesi sopir, dianggap cocok bagi pria yang sudah diberi 

porsi sendiri di wilayah publik.    

(1) Sambil menyerahkan amplop, Bapak Kepala Sekolah itu berkata, 

Coba, kauperiksa isinya (4/A/W18/P8/K2/SP). 
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(2) Boni terkejut. Aku diganti? Oleh Novi lagi. Suaranya kayak 

gembreng gitu menggantikanku. Ah, ini tidak adil. Pasti itu ulah Bapak 

Kepala Sekolah (4/B/W3/P4/K5/SP).  

Kedua kalimat tersebut bermakna stereotipe pria. Jabatan Kepala Sekolah 

merupakan jabatan dengan kekuasaan tertentu di wilayah publik. Karena jender 

telah menempatkan pria di wilayah publik dan memingirkan wanita di wilayah 

domestik, maka akses wanita untuk menduduki jabatan Kepala Sekolahpun juga 

terbatas. Dasar dari kondisi tersebut adalah anggapan ataupun kesepakatan sosial. 

Pria dianggap lebih mampu, sehingga lebih pantas menduduki posisi Kepala 

Sekolah.   

Kisah siswa badung, Guntur, dapat kita nikmati dalam sinetron Jenderal 

Kancil dan Putri Malu. Guntur yang duduk di kelas 4 SD Lentera Hati 

memang suka bikin onar (4/B/W1/P1/K2/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Sifat bandel sering 

dilekatkan pada anak pria yang berkaitan dengan sifat maskulin, yaitu superior 

dan pemberani. Jender adalah seperangkat peran yang menyampaikan pada 

orang lain bahwa kita feminin atau maskulin. Sifat bandel pada anak pria 

merupakan tampilan dari peran jender yang dimiliki oleh pria.   
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Atas desakan penduduk, pak Lurah mengijinkan lelaki tua itu tinggal di 

langgar (4/B/W15/P12/K1/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Lurah merupakan pimpinan 

di tingkat desa yang memimpin komunitas tertentu secara adminstratif. 

Pemimpin harus pria, merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat 

karena menganggap wanita tidak memiliki kemampuan untuk menjadi 

pemimpin. Pandangan ini diperkuat dengan adanya penafsiran atas teks-teks 

keagamaan yang menjabarkan tentang kondisi intelektual wanita yang lemah.  

Pogi adalah pemuda yang malas. Kerjanya hanya makan, tidur, dan 

bermain-main (4/B/W17/P1/K1/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Sifat malas pada pria 

berhubungan dengan adanya pembagian peran domestik bagi wanita, dan 

publik bagi pria. Peran publik yang dibebankan pada pria tidak memberikan 

pembelajaran tentang ketekunan sejak anak-anak, karena anak lebih dulu 

mengenal peran domestik dalam keluarganya. Peran domestik merupakan 

peran yang banyak berkaitan dengan ketekunan.   

4.2.3 Bentuk Stereotipe Pria dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI 

Kelas 5 SD 
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Dalam buku teks BI SD kelas 5 terdapat sepuluh kalimat yang bermakna 

stereotipe jender pria. Jumlah kategori yang ada lebih banyak daripada kategori 

yang terdapat dalam buku teks kelas 4. Bentuk kalimat sudah lebih fareatif, 

dengan struktur yang lebih sempurna. Berikut ini uraian kalimat bermakna 

stereotipe pria dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 5 beserta analisisnya.    

Seniman besar, seperti Rhoma Irama, Iwan Fals, Doel Sumbang adalah 

bukti besar nyata bahwa beberapa penyanyi bernama besar itu, dulu pun menjadi 

pengamen (5/A/W1/P2/K1/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Profesi seniman sebenarnya 

bisa dilakukan oleh pria maupun wanita, namun seniman besar yang diakui 

seringkali hanya seniman pria. Pria dinilai lebih daripada wanita, bahkan di 

wilayah yang seharusnya hanya karya yang menjadi tolok ukur. Pria yang 

belajar seni dituntut harus terampil dalam bidang tersebut, karena dianggap 

lebih bisa menguasai seni daripada wanita.  

Mencari apa, nak Didit? tanya pak Kromo tukang kebun kami ketika 

melihat kami kebingungan (5/A/W6/P7/K4/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Profesi tukang kebun 

merupakan profesi yang membutuhkan kekuatan. Pria dianggap cocok dengan 

profesi tersebut karena dipandang lebih kuat daripada wanita.  
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Sore itu setelah ayah pulang kantor, kami segera ke restoran untuk 

menikmati daging bebek (5/A/W6/P7/K4/SP).  

Kalimat tersebut termasuk kalimat yang bermakna stereotipe jender pria. 

Peran pencari nafkah untuk keluarga adalah peran jender yang dilekatkan pada 

pria. Jender merupakan konsep sosial yang membedakan peran antara pria dan 

wanita. Pria yang tidak bisa menjalankan peran tersebut dengan baik, oleh 

masyarakat akan dianggap sebagai pria yang malas dan tidak punya 

tanggungjawab.  

Lain dengan kakek. Ketika aku pamit, ia memegang pundakku. Katanya, 

Sebelum engkau meninggalkan desa ini, ada suatu pertanyaan yang harus 

kau jawab. Apakah engkau masih ingin menjadi pencipta kapal terbang? 

( 5/A/W9/P2/K6-9/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Mengunggulkan pikiran dan 

mengabaikan perasaan merupakan sifat yang dibiasakan pada pria. Pria 

dibiasakan mengedepankan pikiran ketika dalam kondisi emosional, karena 

sikap tersebut merupakan cerminan dari sifat maskulin yang ingin dijaga oleh 
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pria.Anggapan tersebut mengakibatkan pria seringkali harus menahan rasa 

sedih dan ekspresi yang berkaitan dengan kesedihan yaitu menangis.   

Pada waktu kehidupan warga desa itu mulai membaik, pertanian semakin 

maju, maka Pak Kades ingin melaksanakan niatnya yang telah lama 

terpendam,... (5A/W13/P3/K1/SP).  

Kalimat tersebut termasuk bermakna stereotipe jender pria. Kalimat tersebut 

bermakna stereotipe jender wanita. Kepala Desa merupakan pimpinan di 

tingkat desa yang memimpin komunitas tertentu secara adminstratif. 

Pemimpin harus pria, merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat 

karena menganggap wanita tidak memiliki kemampuan untuk menjadi 

pemimpin.   

Pagi itu warga desa Sukamaju mulai berdatangan ke Balai Desa Bapak-

bapak, saya kira kita semua (5/A/W13/P4-5/K1/SP).  

Kalimat di atas bermakna stereotipe jender pria. Pertemuan desa 

merupakan wilayah publik yang dianggap cocok untuk pria. Pembagian peran 

yang dibuat oleh masyarakat menempatkan wanita pada posisi domestik dan 

pria di wilayah publik. Jender turut menentukan akses setiap individu atas 

pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang ada. Keberadaan jender 

telah membatasi  peran serta dalam wilayah kebijakan desa hanya untuk pria. 
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Padahal setiap warga tanpa memandang jenis kelamin berhak atas proses 

politik yang terjadi di desanya dan memperjuangkan kepentingannya.   

1) Peresmian pemakaian jembatan baru itu dilakukan oleh Pak Camat 

dengan menggunakan pita (5/A/W13/P4-5/K1/SP). 

2) Ayo, ikuti aku, teriak Pak Lurah. Orang-orang terus berlari mencari 

tempat yang aman melalui jalan setapak (5/A/W17/P6/K1/SP).  

Kedua kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Camat merupakan 

pimpinan di tingkat kecamatan dan Kepala Desa merupakan pimpinan 

tertinggi di tingkat kelurahan. Keduanya memimpin komunitas tertentu secara 

adminstratif. Pemimpin harus pria merupakan kesepakatan bersama dalam 

masyarakat karena menganggap wanita tidak memiliki kemampuan untuk 

menjadi pemimpin. Pandangan ini diperkuat dengan adanya penafsiran atas 

teks-teks keagamaan yang menjabarkan tentang kondisi intelektual wanita 

yang lemah.  

Kemenangan Raja Pengging itu dibantu oleh seorang pemuda yang sangat 

kuat bernama Bandung Bondowoso (5/B/W6/P2/K5/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Sifat kuat merupakan 

sifat yang menjadi bagian peran jender pria. Doktrinasi ini terjadi di lingkungan 
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keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Legenda yang diceritakan pada anak secara 

turun temurun telah membentuk sifat maskulin pada pria. Hal tersebut 

membuktikan bahwa jender diperkuat oleh mitos-mitos dan budaya masyarakat. 

Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh buah 

kapal dagang. Dikabarkan pula ia memiliki tujuh orang istri 

(5/B/W19/P4/K2-4/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Peran jender pria adalah 

sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Kondisi ini menciptakan kekuasaan secara 

ekonomi pria terhadap wanita, pria menjadi superior dan wanita menjadi inferior. 

Poligami merupakan akibat dari adanya kekuasaan secara ekonomi pria atas 

wanita dan pemaknaan teks-teks agama yang lebih mengunggulkan pria daripada 

wanita. Jender telah membentuk pria menjadi pembuat keputusan dan wanita 

hanya sebagai pihak pelaksana. Padahal dalam pelaksanaan keputusan tersebut, 

seperti keputusan untuk poligami, bisa jadi melanggar hak individu lain.  

4.2.4 Bentuk Stereotipe Pria dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI  

Kelas 6 SD 

Dalam buku teks BI SD kelas 6 terdapat lima kalimat yang bermakna 

stereotipe jender pria. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan kategori 

yang ditemukan dalam kalimat pada wacana buku teks kelas 4 dan 5. Struktur 

kalimat lebih sempurna, dan tema yang diangkat juga lebih berbobot. Berikut ini 

uraian kalimat bermakna stereotipe pria dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 6 

beserta analisisnya.   



 

xc

  
Terlepas dari sebutan kuno atau tidak, nyatanya ayah mencintainya 

setengah mati. Buktinya, sudah puluhan tahun ia menjadi guru dan menjabat 

Kepala Sekolah (6/A/W2/P2/K1-2/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Jabatan Kepala Sekolah 

merupakan jabatan dengan kekuasaan tertentu di wilayah publik. Karena 

jender telah menempatkan pria di wilayah publik dan meminggirkan wanita di 

wilayah domestik, maka akses wanita untuk menduduki jabatan Kepala 

Sekolahpun juga terbatas. Dasar dari kondisi tersebut adalah anggapan 

ataupun kesepakatan sosial. Pria dianggap lebih mampu, sehingga lebih pantas 

menduduki posisi Kepala Sekolah.  

Sampai ketika ayah menghadap Pak Gubernur untuk mendapatkan 

penghargaan sebagai guru teladan (6/A/W2/P11/K8/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Gubernur merupakan  

merupakan pimpinan tertinggi di tingkat propinsi yang memimpin komunitas 

di wilayah tertentu secara adminstratif. Pemimpin harus pria merupakan 

kesepakatan bersama dalam masyarakat karena menganggap wanita tidak 

memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Pandangan ini diperkuat 

dengan adanya penafsiran atas teks-teks keagamaan yang menjabarkan tentang 

kondisi intelektual wanita yang lemah.  
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Setelah selesai, Sudirman diangkat menjadi Komandan Bataliyon di 

Kroya. Ia bersikap tegas dan sering memprotes 6/B/W2/P3/K12-3/SP.  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Profesi di bidang militer 

merupakan profesi yang dianggap cocok untuk pria. Profesi ini merupakan 

simbol maskulinitas pria. Jender merupakan konsep sosial yang membedakan 

peran antara pria dan wanita. Profesi di bidang militer untuk pria ditentukan 

berdasarkan pembagian peran jendernya.   

Pada zaman dahulu di Tondano hiduplah seorang pemburu perkasa 

bernama Sigarlaki (6/B/W11/P1/K1/SP).  

Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Sifat kuat dan perkasa 

merupakan sifat yang menjadi bagian peran jender pria. Doktrinasi ini terjadi di 

lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Jender dimaknai sebagai 

konstruksi sosial budaya. Sifat pria dan wanita yang dikonstruksi adalah feminin 

dan maskulin. Kedua sifat tersebut sudah dibiasakan dalam keluarga, dan diyakini 

oleh masyarakat.  

Bapaknya bekerja keras menarik becak untuk menyekolahkannya 

(6/B/W15/P1/K3/SP). 
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Kalimat tersebut bermakna stereotipe jender pria. Pembagian peran jender 

dalam keluarga sudah ada sejak dulu. Hal ini diperkuat dengan tafsir terhadap 

teks-teks agama tentang kewajiban istri dan suami. Gambaran ayah yang 

bekerja keras untuk menghidupi keluarga telah menutup realita di lapangan 

bahwa ibu juga bekerja keras untuk merawat keluarga. Posisi pencari nafkah 

akan dianggap lebih tinggi daripada penjaga keluarga yang disandang ibu. 

Bahkan ketika ibu bekerjapun belum bisa menempatkan ayah dan ibu dalam 

relasi yang setara. Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh wanita yang 

menanggung bebab ganda, tetap dianggap sebagai pendapatan nomor dua 

dalam keluarga.  

4.3 Bentuk Kesetaraan Jender dalam Kalimat pada Wacana Buku Teks BI 

Kelas 3 sampai dengan Kelas 6 di MI Perwanida Blitar  

Kesetaraan jender dalam buku teks berarti bahwa terdapat konsep 

kesetaraan antara jenis kelamin dalam buku teks. Lewat isi yang ada dalam buku 

teks, siswa bisa memiliki landasan berpikir yang lebih terbuka dan tidak 

membedakan jenis kelamin. Dalam buku teks SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 

terdapat delapan kalimat yang bermakna kesetaraan jender. Semua kalimat 

tersebut dijabarkan dalam satu subbab pembahasan karena hanya sedikit kategori 

yang ditemukan.   

1) Suratku langsung saja diberikan kepada Pak Guru yang mengajar pada 

jam pertama (3/B/W3/P4/K2/KJ).  
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2) Besok pagi-pagi benar, kata Pak Guru, kau harus sudah sampai di 

sekolah, Rizal. Jangan terlambat! (3/B/W11/P3/K5/KJ). 

3) Aku harap pak Madi masih mengajar di kelas 4, Ning 

(4/A/W1/P2/K2/KJ).    

Ketiga kalimat di atas termasuk kalimat yang bermakna kesetaraan jender. 

Profesi guru bisa dilakukan olek pria maupun wanita. Setiap orang tanpa 

membedakan jenis kelamin berhak atas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan, maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. Sifat sabar dan tekun 

yang selama ini dianggap sebagai sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru bisa 

diimiliki oleh setiap jenis kelamin.    

Sebuah keluarga nelayan mempunyai seorang anak pria. Bila mereka pergi 

bekerja, anaknya tinggal di rumah untuk menjaga rumah (4/A/W14/P1/K8-9/KJ).   

Kalimat tersebut bermakna kesetaraan jender. Ekonomi keluarga menjadi 

tanggungan bersama antara ayah dan ibu. Dalam hal ini kontribusi wanita untuk 

keuangan keluarga sama dengan pria, karena mereka bekerja di sektor yang sama. 

Kondisi antara pria dan wanita akan dianggap setara jika wanita memiliki akses 

dan kesempatan yang sama dengan pria dalam bidang ekonomi.  
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Ibu masih menyiangi padi. Aku mengayun adik di dapur. 

(5/A/W5/P2/K2/KJ).  

Kalimat tersebut bermakna kesetaraan jender. Pekerjaan bertani tidak 

disimbolkan hanya sebagai pekerjaan pria, tapi juga bisa dilakukan oleh wanita. 

Sebenarnya, kondisi di lapangan pekerjaan bertani sudah dilakukan oleh pria dan 

wanita sejak dulu. Namun akses terhadap perkembangan di bidang pertanian tidak 

pernah terbuka untuk petani wanita, karena mereka dianggap tenaga pembantu 

yang tidak diperhitungkan keberadaannya. Sifat sabar dan tekun yang selama ini 

dianggap sebagai sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru bisa diimiliki oleh 

setiap jenis kelamin.   

Selamat pagi, Pak! Seru anak-anak ketika Pak Anwar, guru Bahasa 

Indonesia, memasuki kelas (5/B/W4/P1/K1/KJ).   

Kalimat di atas termasuk kalimat yang bermakna kesetaraan jender. 

Profesi guru bisa dilakukan olek pria maupun wanita. Setiap orang tanpa 

membedakan jenis kelamin berhak atas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan, maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya.   

Asuhlah adikmu baik-baik, Yon! Mungkin tidak sampai tengah hari ibu 

sudah kembali (5/B/W15/P1/K1/KJ).  
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Kalimat tersebut bermakna kesetaraan jender. Tugas menjaga adik tidak 

hanya bisa dilakukan oleh kakak wanita, tapi juga bisa dilakukan oleh pria. Tugas 

menjaga adik lebih mengacu pada pelaksanaan kewajiban individu dalam 

keluarga, tidak memandang jenis kelamin tetapi mempertimbangkan siapa yang 

lebih memiliki waktu luang untuk melaksankan tugas tersebut.   

Sudah setengah jam Dodo disuruh ibu pergi ke pasar, tapi ia 

belum datang juga (6/A/W19/P1/K1/KJ).  

Kalimat tersebut bermakna kesetaraan jender. Tugas ke pasar tidak 

hanya bisa dilakukan oleh wanita, tapi juga bisa dilakukan oleh pria. Tugas ke 

pasar lebih mengacu pada pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua, 

tidak memandang jenis kelamin tetapi menekankan pada kesadaran akan 

kewajiban membantu orang tua.  

4.4 Pembahasan 

 Dalam subbab ini dibahas tentang hasil analisis data yang telah diuraikan 

sebelumnya dan keterkaitannya dengan kajian teori dalam bab II. Dasar dari 

pembahasan ini adalah: 1) adanya jender karena sistem dalam masyarakat 

membentuknya, 2) stereotipe merupakan akibat dari peran jender yang dibentuk 

oleh masyarakat, dan 3) perjuangan akan kesetaraan jender merupakan akibat dari 

dirugikannya salah satu pihak karena ketidakadilan jender. Ketiga hal tersebut 

saling terkait dalam membentuk wacana buku teks BI SD yang digunakan di MI 

perwanida Blitar. 
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4.4.1 Pembahasan Bentuk Stereotipe Wanita dalam Kalimat pada Wacana 

Buku Teks BI SD di MI Perwanida Blitar   

 Pada umumnya stereotipe wanita yang ada dalam buku teks BI SD kelas 3 

sampai dengan kelas 6 berupa stereotipe peran dan sifat. Peran yang dilekatkan 

pada wanita dibentuk berdasarkan interpretasi jender yang ada di masyarakat, 

bukan berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki wanita. Seks merupakan 

perbedaan yang niscaya ada pada setiap jenis kelamin, sedangkan jender 

merupakan konsep sosial yang membedakan peran antara pria dan wanita 

(Handayani & Sugiarti, 2002:6). Sifat yang dilekatkan juga berdasarkan norma 

kepantasan yang disepakati bersama. Jalan yang menjadikan seseorang menjadi 

feminin atau maskulin adalah gabungan dari peran bentukan kultural yang 

dilekatkan pada pria dan wanita (Mosse, 1993:2).   

 Stereotipe peran bisa berupa pekerjaan dan kegiatan yang dianggap pantas 

untuk wanita. Dalam masyarakat, pembagian peran wilayah domestik untuk 

wanita dan wilayah publik untuk pria adalah tradisi yang diwariskan secara turun 

temurun. Dalam kultur Jawa tugas masak, manak, dan macak dijadikan sebagai 

slogan setiap pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan. Seringkali kita 

temui dalam sambutan acara pernikahan, pembawa acara dengan pilihan bahasa 

yang agak halus tetapi bermuatan sama menegaskan pembagian peran tersebut.   

Ada berbagai macam tugas yang dibebankan pada wanita di lingkungan 

rumah dan seisinya. Dalam waktu 24 jam dunia wanita bisa habis untuk 

melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Memasak, mencuci baju, 

mencuci peralatan dapur, menyapu, mengepel, merapikan rumah, menyiapkan 

perlengkapan anak dan suami, merawat anak, dan tugas tugas insidental lainnya 
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seperti ketika anak sakit ibu harus merawatnya dengan sabar, atau ketika kondisi 

keuangan sedang menurun ibu harus mengatur belanja harian ekstra hati-hati. 

Semua tugas tersebut dibebankan pada setiap wanita yang masuk dalam 

pernikahan.  

Pembiasaan peran tersebut pada umumnya telah dialami oleh wanita sejak 

mereka bayi hingga dewasa. Sejak kecil anak wanita harus membantu pekerjaan 

ibu. Yang paling utama dan pertama adalah ideologi ini diperkenalkan dan 

disosialisasikan dalam lingkungan keluarga. Anak wanita diarahkan untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan 

rumah, sedangkan anak pria dibiarkan bermain sesukanya (Abdullah, 2003:244). 

Wanita yang tidak bisa menjalankan peran-peran yang dilekatkan padanya 

tersebut seperti tidak bisa memasak, boros, atau kondisi rumahnya berantakan 

karena tergolong orang yang tidak rapi, akan dicemooh oleh masyarakat dan 

dianggap kurang baik sebagai istri sekaligus ibu.  

Stereotipe peran lainnya yang sering ditemui dalam kalimat pada wacana 

buku teks BI SD adalah pekerjaan guru merupakan pekerjaan untuk wanita. 

Antara peran domestik dan pekerjaan guru ada keterkaitan. Pekerjaan sebagai 

guru dianggap tidak terlalu menyita waktu seorang wanita yang masih harus 

mengurusi rumah tangganya, dan guru identik dengan sifat sabar dan penyayang. 

Wanita yang memilih profesi sebagai guru oleh masyarakat akan diberi 

penghargaan lebih daripada wanita karir, meskipun mungkin kontribusi untuk 

ekonomi keluarga lebih banyak diberikan wanita karir.    

Selain sterotipi peran, stereotipe sifat juga banyak muncul dalam wacana 

buku teks BI SD. Masyarakat telah menentukan sifat emosional, lemah, bodoh, 
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penakut dan inferior bagi wanita. Proses terbentuknya sifat feminin atau maskulin 

adalah gabungan dari beberapa peran bentukan kultural yang dilekatkan pada pria 

dan wanita (Mosse, 1993:2). Wanita dianggap sebagai benar-benar wanita jika 

bersikap dan memiliki sifat-sifat wanita.   

  Wanita dipandang tidak bisa tegas dalam hal-hal yang menyangkut 

kepentingan dirinya, dan tunduk pada kepentingan pihak yang lebih berkuasa. 

Kepentingan orang tua, suami, atau anak selalu lebih diutamakan, bahkan jika hal 

tersebut merugikan diri wanita sendiri. Tradisi menjodohkan anak wanita dan 

poligami masih banyak kita temui dalam masyarakat. Pada kasus tersebut wanita 

harus tunduk pada kepentingan orang tua yang berkuasa secara kultur terhadap 

wanita, dan suami yang berkuasa secara ekonomi terhadap istri.   

Sifat wanita sudah dibiasakan sejak mereka bayi. Bayi wanita akan 

diperlakukan lebih lembut dan responsif oleh orang tuanya, daripada bayi pria. 

Saat mereka dewasa anak wanita akan dibiasakan dengan aktivitas yang 

mendukung sifat feminin mereka seperti menari, menyanyi, bermain organ, dan 

menyulam. 

Stereotipe yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin merupakan 

tugas untuk dikaji bersama. Tindak lanjut yang konkrit lebih diperlukan lagi 

setelah mengkaji beratnya kerugian yang ditanggung oleh masing-masing jenis 

kelamin karena stereotipe tersebut. Hal yang paling mencolok adalah anggapan 

bahwa wanita itu lemah seringkali mengkibatkan wanita menjadi objek kekerasan. 

Korban kekerasan dalam rumah tangga paling banyak adalah wanita, korban 

kekerasan seksual juga selalu wanita, korban traficking juga banyak berjenis 

kelamin wanita.  
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Kondisi biologis wanita dengan organ reproduksinya membuat fisik 

wanita memang rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Seringkali 

seorang wanita yang mengalami kekerasan psikis akan merasakan nyeri di 

rahimnya, ibu hamil yang mengalami tekanan mental sangat berbahaya bagi bayi 

dalam rahimnya, dan wanita hamil yang mengalami stres berat akan rawan 

keguguran. Selain itu masih ada banyak lagi konsekuensi yan harus ditanggung 

wanita karena kondisi biologis tersebut.    

Wanita juga selalu diidentikan dengan sifat penyabar. Sering terjadi pria 

yang berselingkuh, poligami, akan dimaafkan oleh istri dengan berbagai macam 

dasar, seperti agama dan anak. Pengertian yang diberikan oleh seorang istri telah 

dibentuk oleh kultur, sepert kultur Jawa. Sabar lan nrimo sebenarnya merupakan 

warisan kearifan lokal yang luhur. Sayang sekali warisan tersebut telah banyak 

dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperlancar 

kepentingannya, seperti kepentingan kaum kapitalis terhadap kaum marjinal, 

kepentingan penguasa yang korup atas rakyatnya, atau kepentingan pria terhadap 

wanita.  

Sinergi sangat diperlukan agar warisan budaya benar-benar bisa 

mendatangkan manfaat. Pandangan yang menempatkan wanita hanya sebagai 

pelaku masak, manak, dan macak hendaknya dihapus dari catatan literatur budaya. 

Masih banyak warisan budaya lain yang memang bisa dilestarikan, seperti budaya 

kekeluargaan yang menerobos ego individu, dan penghormatan pada seorang ibu 

yang dianggap sumber kehidupan. 

Adanya bentuk-bentuk stereotipe tersebut dalam kalimat pada wacana 

buku teks BI SD secara tidak langsung membangun sudut pandang siswa yang 
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bias jender. Siswa wanita akan mempunyai cita-cita yang dibatasi dengan jender 

yang dimilikinya. Semakin sering siswa menemukan wacana yang memuat profesi 

guru adalah wanita, maka akan terbentuk pandangan bahwa profesi yang pantas 

untuk wanita adalah guru. Siswa wanita hanya diberi sedikit pilihan tentang 

profesi yang bisa dilakukan oleh wanita. Padahal semua pekerjaan bisa dilakukan 

oleh siapapun yang mampu tanpa membedakan jenis kelamin.  

4.4.2 Pembahasan Bentuk Stereotipe Pria dalam Kalimat pada Wacana 

Buku Teks BI di MI Perwanida Blitar  

   Sejalan dengan bentuk stereotipe wanita yang ada dalam buku teks, 

stereotipe pria juga berkisar pada pelabelan tentang aktivitas dan kegiatan yang 

dianggap pantas untuk pria dan sifat pria. Peran pria digambarkan sebagai pencari 

nafkah, penentu kebijakan, dan kepala dalam jabatan-jabatan publik. Aktivitas 

pria juga lebih diarahkan pada aktivitas yang membutuhkan ketangkasan dan 

kekuatan.  

Peran pria sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah peran 

berdasarkan jender yang ditetapkan oleh masyarakat dan disosialisasikan pada 

pria sejak dia kecil. Tanggungjawab tersebut bahkan diperkuat oleh teks-teks 

agama dan keyakinan adat istiadat. Jender adalah konstruksi sosial budaya, yaitu 

sifat pria dan wanita yang dikonstruksi, terjadi melalui proses yang panjang 

kemudian disosialisasikan, diperkuat, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan 

mitos-mitos, sehingga seolah-olah telah menjadi keyakinan (Umar, 1999:35).   
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Peran pria sebagai pencari nafkah juga telah memberikan pria kekuasaan 

secara ekonomi atas anggota keluarga lainnya. Pria sebagai pencari nafkah dan 

sebagai kepala keluarga dijadikan satu paket karena keduanya merupakan 

kesatuan peran yang harus dijalankan oleh pria. Adanya peran jender berakibat 

pada adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja antara pria 

dan wanita. Pendidikan tinggi lebih diutamakan untuk pria karena dianggap 

penting sebagai bekal untuk bekerja, dan peluang kerja banyak terbuka untuk pria 

karena dianggap sebagai penopang ekonomi keluarga. Bahkan jika wanita sebagai 

orang tua tunggal, mereka tetap memiliki peluang kerja lebih sedikit daripada pria.  

Posisi pria sebagai penanggungjawab utama keluarga merupakan beban 

berat yang ditanggung setiap pria. Dalam prakteknya tidak semua pria bisa 

melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan sempurna. Tuntutan dari anak dan 

istri terkadang tidak mempertimbangkan kemampuan pria yagn terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.  

Sifat pria juga ditentukan oleh jender. Pria harus kuat, rasional, pemberani, 

superior, dan maskulin. Sifat-sifat tersebut merupakan produk masyarakat tentang 

jender yang dilekatkan pada pria. Kegiatan yang dibiasakan pada anak pria juga 

kegiatan yang mendukung sifat-sifat tersebut. Kegiatan seperti silat, sepakbola, 

memanah, merupakan kegiatan yang dianggap cocok untuk pria dan sesuai dengan 

sifat maskulin pria. Sejak pria dilahirkan sudah ada seperangkat sifat yang harus 

dipelajarainya agar dia bisa dianggap pria. Setiap saat setiap individu selalu 

diingatkan dengan sifat jender mereka. Anak pria yang penakut akan dimarahi 

oleh orang tuanya, anak pria yang lemah akan diejek oleh temannya, anak pria 

yang nakal akan lebih ditolerir oleh lingkungan sekolahnya.  
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Keberadaan wacana yang cenderung stereotipe pria dalam buku teks juga 

telah membentuk pola pikir yang timpang pada siswa. Siswa yang dalam 

perkembangannya tidak sesuai dengan ketentuan jender yang telah diterimanya 

sejak kecil akan merasa berbeda dan tidak percaya diri. Seperti anak pria yang 

memiliki sifat mudah terharu, tidak pemberani dan lemah akan dicemooh sebagai 

tidak pria. 

Efek yang lebih parah lagi adalah adanya tawuran antar pelajar. Fenomena 

tersebut terjadi karena ideologi maskulin sangat kuat melekat dalam benak siswa 

pria, dan sistem sosial masyarakat menuntut mereka untuk mempertahankan sifat 

tersebut. Anak pria yang sejak kecil telah didoktrin untuk kuat maka tinggal 

menunggu waktu kapan dia akan berusaha menunjukkan kekuatannya dalam 

bentuk-bentuk yang anarkhis seperti tawuran antar pelajar.  

Buku teks SD yang menemani siswa selama enam tahun telah menjadi 

sarana yang efektif dalam proses pembentukan pribadi siswa. Informasi yang 

diperoleh satu arah tidak memungkinkan terjadinya proses dialogis maupun kritis, 

yang ada hanya penjejalan norma dan paham yang dibentuk oleh kepentingan 

pihak yang membuat buku teks. Stereotipe pria yang diterima siswa sebagai 

informasi satu arah mengendap dalam memori siswa dan dalam kelanjutannya 

akan menjadi keyakinan hidup.   

4.4.3 Pembahasan Bentuk Kesetaraan Jender dalam Kalimat pada Wacana 

Buku Teks BI di MI Perwanida Blitar  
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Dalam bab kajian teori telah diuraikan tentang adanya perjuangan akan 

kesetaraan jender karena keberadaan jender yang mengakibatkan perlakukan tidak 

adil pada jenis kelamin tertentu. Dalam hal ini wanita lebih banyak dirugikan 

karena adanya jender dalam masyarakat, sehingga pihak yang menuntut adanya 

kesetaraan jender lebih banyak wanita. Tak heran jika orang lebih sering 

menganggap bahwa pejuang kesetaraan jender adalah wanita.   

Kesetaraan yang dimaksud lebih mengarah pada terciptanya sistem yang 

memberikan kesempatan yang sama, sehingga masing-masing jenis kelamin akan 

berproses dengan kemampuan individunya dan tidak terpengaruh dengan jenis 

kelamin mereka. Megawangi (1999:225) berpendapat bahwa kesetaraan bukanlah 

kesamaan secara matematis namun lebih kepada keadilan yang sesuai dengan 

konteks masing-masing individu. Kewenangan personal untuk membekali dirinya 

agar memiliki nilai tawar yang lebih daripada yang lain, juga harus didukung oleh 

sistem yang adil terhadap setiap jenis kelamin.  

Minimnya wacana yang memuat tentang kesetaraan jender dalam buku 

teks BI SD menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih berlaku tidak adil 

terhadap jenis kelamin yang berbeda. Jender masih sangat berpengaruh pada isi 

teks yang disajikan untuk siswa. Stereotipe wanita dan pria lebih banyak 

mewarnai wacana yang ada dalam buku teks.  

Bentuk kesetaraan jender yang ditampilkan melalui kalimat dalam buku 

teks BI SD tersebut berupa kesetaraan peran. Peran pencari nafkah dalam keluarga 

menjadi tanggungjawab bersama antara pria dan wanita, pekerjaan guru bisa 

dilakukan oleh pria maupun wanita, dan adanya persamaan dalam pembagian 

tugas anak dalam keluarga. Meskipun sedikit, paling tidak adanya sudut pandang 
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lain dalam hal persamaan peran antara pria dan wanita bisa memberikan pilihan 

yang lebih luas pada siswa untuk bekal hidupnya.  

Persamaan peran mencari nafkah untuk keluarga saat ini memang sudah 

mulai berkembang dalam masyarakat. Sebenarnya praktek ini sudah dilakukan 

oleh masyarakat jaman dahulu di kalangan ekonomi bawah. Kondisi ekonomi 

menuntut seorang ibu untuk juga turut bekerja menambah penghasilan keluarga. 

Yang tidak adil dalam prakteknya adalah adanya beban ganda yang mengiringi 

aktivitas wanita yang bekerja, tanpa adanya pembagian tugas di wilayah domestik 

dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu penghargaan atas hasil kerja wanita 

juga seringkali masih kurang jika dibandingkan dengan pria karena dianggap 

sebagai pencari nafkah tambahan.   

Adanya pembagian kerja yang adil dalam keluarga antara anak pria dan 

wanita juga didapati dalam wacana buku teks BI SD kelas 3 sampai dengan kelas 

6. Pembelajaran baru yang diterima adalah adanya tanggungjawab anak terhadap 

orang tua yang sama antar anak pria dan wanita. Pergi ke pasar, merawat adik, 

bisa dilakukan anak pria maupun wanita.  

Kesetaraan jender dalam buku teks BI SD kelas tiga sampai dengan kelas 

enam masih terbatas pada beberapa aspek. Dari sedikit paparan tersebut 

digambarkan bahwa wanita bisa lebih keluar dari kungkungan wilayah domestik, 

dan pria bisa lebih mempersiapkan diri untuk pembagian peran yang adil antar 

jenis kelamin dan tidak didasari oleh jender. Hal tersebut pasti bisa terjadi karena 

pada prinsipnya jender merupakan konstruksi budaya yang keberadaannya 

bergantung pada proses yang terjadi dalam masyarakat.   
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Kesetaraan jender bukan berarti semua hal harus sama. Kesetaraan jender 

memungkinkan pria dan wanita untuk bisa mengaktulisasikan dirinya tanpa 

adanya pembedaan jenis kelamin. Semua bergantung pada kondisi masing-masing 

individu, seperti tentang keputusan dipilih atau tidaknya seseorang untuk jabatan 

publik, harus berdasarkan kemampuan kepemimpian yang dimiliki bukan jenis 

kelamin. Tidak jadi soal jika memang pria terbukti lebih pintar, atau wanita yang 

lebih pintar.  

Perjuangan kesetaraan jender juga bukan berarti mencabut wanita dari 

wilayah domestik, dan memaksa pria mengundurkan diri dari wilayah publik. 

Masing-masing pihak diberi kekuasaan untuk menentukan pilihan hidupnya 

sendiri tanpa ada tekanan maupun paksaan dari apapun maupun siapapun. Jika 

dalam proses kompromi pihak wanita memang lebih memungkinkan untuk 

memberikan pemasukan ekonomi keluarga lebih banyak, hal tersebut tidak 

menjadi masalah. Begitu juga sebaliknya, jika memang kondisi pria terbatas untuk 

memberikan nafkah yang mencukupi untuk keluarga, tanggungjawab ekonomi 

bisa dibagi dan diatasi bersama.   

Keberadaan kesetaraan jender dalam buku teks bisa memberikan wacana 

baru bagi siswa yang mungkin di lingkungan keluarga terbiasa dididik dengan 

budaya yang lebih mengunggulkan pria dan berbagai bentuk ketimpangan jender. 

Siswa bisa lebih terbuka pikirannya terhadap berbagai macam ideologi, dan 

berbagai macam pilihan peran. Hal yang lebih utama adalah memperkenalkan 

siswa pada nalar kritis dalam hidup dan aplikasi nilai-nilai universal, yaitu 

keadilan dan kemanusiaan. 
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Perubahan yang dicita-citakan sebenarnya hal yang sangat wajar. Sistem 

yang ada hendaknya mendukung cita-cita akan kesetaraan dan keadilan jender. 

Kompromi dan saling menghormati bisa dijadikan sebagai dasar proses relasi 

yang terjadi antara pria dan wanita. Pola konfrontasi jauh dari nilai arif dan 

bijaksana yang diwariskan oleh leluhur dan norma sosial.                     
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BAB V 

PENUTUP  

Dalam bab ini dijabarkan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan 

yang telah diuraikan dalam bab 5. Penutup di sini terdiri dari kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan memuat temuan pokok dan makna dari temuan tersebut, dan 

saran berisi tentang rekomendasi dari peneliti yang diajukan berkaitan dengan 

hasil temuan yang ada.  

5.1 Kesimpulan  

Terdapat tiga hal yang perlu disimpulkan berkaitan dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Tiga hal tersebut meliputi (1) bentuk stereotipe wanita 

dalam kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI Perwanida Blitar, (2) bentuk 

stereotipe pria dalam kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI Perwanida 

Blitar, dan (3) bentuk kesetaraan jender dalam kalimat pada wacana buku teks BI 

SD di MI Perwanida Blitar. Kesimpulan yang dibuat disertai makna dari 

keberadaan ketiga kategori tersebut dalam buku teks BI SD di MI Perwanida 

Blitar.  

1) Bentuk stereotipe wanita dalam kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI 

Perwanida Blitar pada umumnya menggambarkan tentang peran, sifat, dan 

aktifitas atau kegiatan yang dianggap sesuai dengan jender wanita. 

Bentuk stereotipe wanita dalam kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI 

Perwanida Blitar jumlah yang paling banyak terdapat dalam buku teks kelas 

empat dan lima.   
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2) Bentuk stereotipe pria dalam kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI 

Perwanida Blitar pada umunya menggambarkan tentang peran, sifat dan 

aktifitas yang dianggap pantas untuk pria. Bentuk stereotipe pria dalam 

kalimat pada wacana buku teks BI SD di MI Perwanida Blitar lebih 

banyak terdapat pada buku teks kelas empat dan lima. 

3) Bentuk kesetaraan jender dalam kalimat pada wacana buku teks BI SD di 

MI Perwanida Blitar paling sedikit muncul daripada kedua kategori yang 

lain. Bentuk kesetaraan jender dalam kalimat pada wacana buku teks BI 

SD di MI Perwanida Blitar menggambarkan tentang kesetaraan peran 

antara laki-laki dan perempuan di wilayah domestik dan publik.  

5.2 Saran  

Paparan saran yang dijabarkan berikut ini berisi tentang rekomendasi yang 

diajukan peneliti berkaitan dengan temuan penelitian. Berdasarkan kesimpulan 

yang telah diuraikan di atas, ada tiga saran yang bisa disampaikan berikut ini. 

1) Hendaknya dicantumkan pertimbangan kesetaraan jender dalam penyusunan 

kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia SD khususnya, dan umumnya pada 

buku teks pelajaran lain. 

2) Hendaknya dilakukan seleksi terhadap penerbit yang masuk ke sekolah, 

dengan pertimbangan hanya penerbit yang buku teksnya memuat keadilan dan 

keadilan jender saja yang bisa diterima. 

3) Hendaknya ada sosialisasi tentang pentingnya paradigma keadilan dan 

kesetaraan jender dalam pendidikan dan perangkat pembelajarannya.  


