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kan atau memperbanyak ciptaannya, yang ! mbul secara otoma! s setelah suatu ciptaan dila-

hirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-ungangan yang berlalu.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penja-

ra masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 

(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling ban-

yak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau men-

jual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait se-

bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 



Analisis wacana kritis      : Metodologi yang digunakan dalam men 

ganalisis suatu wacana berdasarkan  kon-

teks yang melatarbelakangi wacana terse-

but serta  konteks dimana wacana tersebut 

hadir

Bias gender                          : Perbedaan peran sosial yang dipengaruhi 

oleh jenis kelamin tertentu

 Ideologi : Keyakinan terhadap suatu hal yang 

menjadi dasar dalam melakukan tindakan 

atau bersikap

Manifestasi : Perwujudan atau bentuk dari sesuatu 

yang tidak kelihatan

Patriarki : Perilaku mengutamakan laki-laki dari-

pada perempuan dalam masyarakat atau 

kelompok sosial tertentu

Pengarusutamaan gender  : Sikap mengutamakan  kesetaraan gender

Peran gender : Peran sosial yang dilakukan oleh jenis 

kelamin tertentu

Privilege : Hak istimewa

Stereotip gender : Konstuksi gender negatif yang melekat 

pada satu jenis kelamin





Kata Sambutan

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadhi-

rat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan ma’unahnya kepada 

kita semua. Shalawat beserta salam kita kirimkan dan semoga ter-

curah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehing-

ga penelitian Litapdimas yang dilakukan oleh para dosen di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri tahun 2020 ini bisa selesai sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa pandemi Covid-19 telah 

membuat seluruh dunia, khususnya di pendidikan, menjadi sangat 

prihatin, terlebih khusus lagi bagi para peneliti pada tahun 2020 ini 

menjadikan banyak kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 

baik dari segi pendanaan maupun ruang geraknya menjadi kurang 

maksimal. Namun, saya percaya bahwa dengan semangat dan komit-

men yang tinggi dari para dosen yang terlibat, sehingga penelitan ini 

bisa diselesaikan dengan baik.

Sebagai dosen kita memiliki kewajiban dalam untuk melaku-

kan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau 

yang dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi. Melalui peneli-

tian, dialektika keilmuan akan menampakan wujudnya yang din-

amis. Penelitian dan kajian yang mendalam bisa saja melahirkan 

konsep-konsep baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan di dunia nyata. Begitu juga dengan pengabdian, bukan 

saja sekadar partisipasi di tengah masyarakat, melainkan juga turut 

serta dalam pengembangan dan penguatan nilai-nilai keilmuan seh-

ingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Khusus untuk kita di 



STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, program pendidikan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat akan terus diarahkan sesuai den-

gan visi kampus yaitu “Unggul, Keislaman dan Kemelayuan.” Oleh 

karena itu, kita juga terus memberikan suatu paradigma baru dalam 

penelitian para dosen untuk terus menyandingkan konsep keilmuan 

dalam kajian masing-masing yang berbanding lurus dengan pengua-

tan visi misi dan program kampus STAIN Sultan Abdurrahman Ke-

pri tersebut.

Dengan terbitnya beberapa buku yang berasal dari laporan 

akhir ini merupakan output dari kegiatan dosen dalam penelitian 

Litapdimas tahun 2020. Wacana dan diskursus yang dihadirkan pada 

setiap penelitian diharapkan dapat memberikan dampak bagi kaji-

an keilmuan masing-masing dan tentu saja bagi masyarakat untuk 

menambah khazanah nilai keilmuan tersebut. Dengan adanya buku 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi segenap civi-

tas akademika, menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pendi-

dikan serta menumbuhkan semangat para dosen untuk terus meneliti 

dan berkarya. 

Akhir kata, kita juga mengucapkan banyak terima kasih ke-

pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian 

Agama Republik Indonesia atas program bantuan penelitian dan 

pengabdian. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan andil da-

lam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan berkontribu-

si bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa selalu meridhoi 

kita semua.

Bintan, September 2020

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



Pengantar Penulis

Puji syukur penulis ucapkan kepada tuhan yang maha esa karena 

buku yang berjudul Manifestasi Gender dalam Buku Ajar ini bisa 

diselesaikan. Buku ini merupakan hasil luaran dari program penel-

itan, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdi-

mas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) 

Republik Indonesia. Isi di dalam buku ini sudah disesuaikan untuk 

penggunaan sebagai buku hasil penelitan. 

Studi tentang ketidakdilan gender khususnya yang terkand-

ung dalam materi pembelajan pada buku ajar merupakan hal yang 

sangat penting. Selain sebagai sumber pengetahuan keilmuan, 

 konten pada buku ajar juga mengandung pendidikan tentang so-

sial dan budaya. Informasi berkaitan dengan nilai dan norma dalam 

kehidupan bermasyarakat diberikan dan direpresentasi dalam  teks 

berbentuk  verbal dan  visual. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian 

secara mendalam sehingga mampu memberikan evaluasi dan ma-

sukan sebagai upaya memperbaiki konstruksi sosial yang mengaru-

sutamakan keadilan sosial. 

Dalam buku ini penulis belum membahas secara luas temuan 

terkait  ketidakadilan gender dan mengaitkan dengan pandangan ag-

ama Islam lebih mendalam. Penulis lebih berminat untuk memapar-

kan pengertian kepada pembaca yang bersifat pengantar, untuk me-

mahami isu  ketidakadilan gender khusunya yang dialami oleh kaum 

perempuan dalam  konteks materi pembelajaran pada buku ajar. 

Buku ini melaporkan beberapa studi terdahulu dari bebera-

pa negara serta dari Indonesia guna memberikan wawasan kepada 

pembaca tentang variasi dan perkembangan studi tentang gender 



pada buku ajar. Berdasarkan hasil ulasan dari penelitian sebelumnya, 

buku ini melihat aspek yang masih belum banyak menjadi perhatian 

bagi peneliti lain. Buku ini melaporkan temuan hasil kajian ilmi-

ah yang menawarkan informasi kritis terkait materi yang ada dalam 

buku ajar. Rekomendasi dan saran terkait perbaikan kedepan juga 

diberikan sebagai kontribusi dari studi yang dilakukan. 

Dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepa-

da semua pihak yang telah memberikan sumbangan informasi, 

dukungan, masukan, dan saran yang sangat berharga dalam proses 

penyusunan buku ini. Semoga  kritik dan umpan balik Anda seka-

lian selain dapat dijadikan perbaikan buku ini, juga ikut mendorong 

terwujudnya perubahan sosial dalam menciptakan masyarakat yang 

adil. 

  

   Bintan, 1 September 2020

     Fadhila Yonata, M.Pd
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P
engarusutamaan gender merupakan salah satu isu yang diberi-

kan perhatian lebih oleh pemerintah saat ini sebagai salah satu 

upaya mencapai Millenium Development Goals dalam hal pen-

didikan dasar universal dan paritas gender. Oleh karena itu, pemer-

intah melakukan berbagai cara, seperti memberikan tanggung jawab 

kepada instansi dan lembaga untuk mensosialisasikan pentingnya 

 kesetaraan gender. Isu tersebut juga menjadi perhatian dalam dun-

ia pendidikan. Sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam 

menanamkan nilai-nilai sosial kepada siswa, sekolah memiliki peran 

yang krusial dalam membentuk pandangan sosial peserta didik. Hal 

ini karena peran sekolah sebagai tempat menuntut ilmu yang memi-

liki kesempatan dalam menanamkan  persepsi, pola pikir serta pela-

belan terhadap  fenomena sosial yang terjadi di lingkungan pelajar. 

Isu gender sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang da-

lam menilai  fenomena sosial yang berkaitan dengan pengkategori-

an peran berdasarkan jenis kelamin tertentu. Secara teori diskursus 

gender merupakan isu yang bersifat non- kodrati atau dipengaruhi 

oleh ling-kungan yang berbeda dengan penentuan jenis kelamin 

Pendahuluan



yang bersifat  kodrati atau bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, per-

lu dipahami perbedaan dari gender dan jenis kelamin. Menentukan 

apakah seseorang sebagai pria atau wanita jika dilihat dari faktor bi-

ologis merupakan upaya untuk menentukan jenis kelamin. Namun, 

ketika berbicara tentang gender, pemisahan apa yang bisa dilakukan 

oleh pria dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh wanita merupa-

kan suatu ideologi (dalam tataran kognitif) gender.  Ideologi tentang 

peran suatu jenis kelamin tersebut mengarah kepada stereotip gen-

der. Stereotip menurut KBBI adalah konsepsi mengenai sifat suatu 

golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Oleh 

sebab itu, dapat diartikan stereotip gender merupakan bagaimana 

seseorang atau golongan memberikan pandangan tentang sifat yang 

merujuk pada pria dan wanita dalam kehidupan sosial.

Pentingnya Analisis Gender pada  Buku Ajar

Pendidikan tentang  kesetaraan gender harus dimulai se-

jak dini agar siswa mampu memiliki paradigma dan pola pandang 

bahwasanya setiap orang baik lelaki maupun perempuan berharga, 

bernilai, memiliki potensi dan kesempatan serta peran yang sama. 

Oleh sebab itu, sekolah merupakan instansi yang berperan penting 

dalam membentuk pola pikir siswa terhadap suatu  fenomena sosial. 

Dengan begitu, siswa memandang  kesetaraan gender sebagai sikap 

yang secara otomatis tertanam di dalam kehidupan mereka pada jen-

jang- jenjang pendidikan selanjutnya. 

Demi menciptakan  persepsi tentang gender yang mengede-

pankan prinsip  pengarusutamaan gender, kegiatan belajar mengajar 

di dalam kelas perlu dipersiapkan dan dilakukan dengan memperha-

tikan unsur dan nilai  pengarusutamaan gender tersebut. Proses pem-

belajaran tentunya dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran 

yang mengedepankan kesadaran  kesetaraan gender. Oleh sebab itu, 

perlu diperhatikan sumber-sumber belajar, proses bagaimana  inter-

aksi antara guru dan siswa dibangun di kelas dan metode menilai 

hasil pembelajaran. Dalam studi ini, akan difokuskan kepada salah 

satu unsur yaitu sumber pembelajaran berupa buku ajar. 

Buku ajar merupakan buku yang berisi materi pelajaran yang 



menjadi pedoman atau pegangan bagi guru dan siswa dalam satu 

semester. Selanjutnya, Buku tersebut juga merupakan buku pegan-

gan yang digunakan oleh guru dan siswa di dalam dan luar kelas 

sebagai sumber belajar.  Menurut Lee dan Collins (2008), keban-

yakan guru dan murid beranggapan bahwa informasi yang diberi-

kan buku ajar sudah terpercaya dan kredibel. Selanjutnya, Muslich 

(2016) menambahkan bahwa melalui buku ajar, anak akan terpen-

garuh  minat, sikap sosial dan penalarannya. Oleh sebab itu, butuh 

pihak ketiga demi menjamin nilai-nilai yang berikan oleh buku ajar 

tetap di dalam koridor yang seharusnya karena buku ajar tersebut 

tidak serta merta disusun oleh pakar yang telah mempertimbangkan 

ideologi implisit dari  konten buku tersebut. Sebagai praktisi bahasa, 

khususnya bahasa Inggris, penulis memiliki keyakinan bahwa kajian 

mendalam tentang analisis kajian gender pada buku ajar sangat pent-

ing dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan  konten yang 

terkandung dalam buku ajar yang beredar luas dan digunakan secara 

masif telah mensosialisasikan prinsip  pengarusutamaan gender.

Saat ini, fungsi dan  konten buku ajar telah bergeser dari yang 

seharusnya. Semestinya buku ajar memiliki fungsi sebagai sumber 

belajar yang dikemas melalui proses penyusunan yang baik yaitu 

telah dipersiapkan, didesain, ditelaah, bahkan telah diuji. Namun, 

unsur kelayakan materi yang mengandung agenda implisit (hidden 

curriculum) dalam hal ini gender yang seharusnya menjadi perhatian 

terlihat diabaikan ( Yonata dan Mujiyanto, 2017). Tingginya peng-

gunaan buku  teks di kalangan dunia pendidikan telah menarik per-

hatian para pelaku bisnis untuk menjadikan produksi buku  teks se-

bagai bisnis yang memiliki prospek  cerah (Muslich, 2016). Dengan 

orientasi keuntungan fi nansial semata, tentunya patut dipertanyakan 

apakah materi buku-buku yang diproduksi tersebut memang be-

nar-benar layak dan sesuai. Penulis melihat perlunya kontribusi pe-

nelitian  secara ilmiah sebagai bentuk evaluasi dan masukan kepada 

para penulis buku serta penerbit sehingga tercipta perbaikan dalam 

hal  konten yang mengandung  kesetaraan gender. 



Tujuan dan Kontribusi Analisis Gender pada  Buku Ajar

Secara kontribusi, studi tentang analisis  representasi gender pada 

buku ajar ini berimplikasi kepada pihak-pihak yang memiliki per-

an dan tanggung jawab terhadap proses pendidikan. Studi-studi ter-

dahulu telah melaporkan bahwa banyak permasalahan yang terjadi 

saat ini adalah masih terbatasnya literatur tentang kajian gender pada 

buku ajar yang digunakan pada tingkat sekolah dasar di Indonesia, 

khususnya buku ajar Bahasa inggris yang diterbitkan oleh pihak 

 swasta. Oleh sebab itu, dalam buku ini penulis menjabarkan hasil 

studi kritis terkait  kesetaraan gender yang digunakan pada jenjang 

sekolah dasar dalam  konteks  sekolah Islam. 

Kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya  kesetaraan gen-

der merupakan suatu keharusan bagi para guru atau pendidik. Oleh 

sebab itu, dengan mengetahui ideologi yang terdapat di dalam buku 

ajar, diharapkan andil guru dan para pendidik yang memiliki porsi 

 interaksi lebih besar dengan siswa mampu berpartisipasi secara aktif 

dalam memberikan pengetahuan tentang  kesetaraan gender ketika 

menggunakan buku tersebut baik secara tersurat maupun tersirat. 

Untuk penulis dan penerbit buku ajar, temuan dari penelitian ini 

bisa dijadikan tolak ukur dalam menyusun buku ajar kedepannya 

perlu diperhatikan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam materi 

pembelajaran tanpa disadari adalah suatu ideologi atau pandangan 

tertentu. Dengan kesadaran untuk mengelola pesan sosial, diharap-

kan buku  teks merupakan sumber ajar terpercaya yang memuat un-

sur keilmuan    akademik dan  nonakademik.

Untuk peneliti yang memiliki ketertarikan dan  minat tentang ka-

jian gender khususnya dalam dunia pendidikan, hasil kajian di da-

lam buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu penelitian terdahulu 

yang menggunakan                  analisis  konten dan analisis wacana kritis dalam 

menginvestigasi  kesetaraan gender dalam buku  teks.

Pendekatan Analisis Gender pada  Buku Ajar

Studi tentang gender di mulai dari negara-negara eropa yang 

salah satunya dipelopori oleh  Lakoff  (1973) mengungkapkan bahwa 



wanita lebih cenderung berada pada posisi status yang lebih rendah 

daripada pria. Bermula dari kajian ini, beberapa peneliti di seluruh 

dunia mulai menyadari tentang disparitas gender dan memfokuskan 

pada topik ini. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pendekatan 

yang bisa digunakan dalam menganalisis gender, dimulai dari desain 

kuantitif (               analisis  konten) hingga desain  kualitatif (studi diskursus, 

analisis wacana, dan analisis wacana  feminisme). 

Pada kajian ini, penulis ingin menelaah  representasi karakter 

perempuan dan laki-laki di dalam buku ajar dan bagaimana  karakter 

perempuan digambarkan. Hal-hal ini dimaksudkan untuk member-

ikan kontribusi temuan demi menjelaskan bagaimana perempuan 

direpresentasikan dalam buku ajar dan apakah  representasi tersebut 

telah mengusung  kesetaraan gender. Untuk mencapai tujuan terse-

but, pendekatan yang dipilih dalam kajian ini adalah penelitian  kual-

itatif karena akan melihat  fenomena yang berkaitan dengan perilaku 

manusia terhadap suatu hal (Sahu, 2013). Studi ini menelaah  konten 

di dalam buku ajar yang mengandung gender. Analisis  konten di-

gunakan sebagai alat untuk menentukan dan menyeleksi data. Data 

yang digunakan adalah bukti  linguistik berupa tulisan dan  gambar 

yang mengandung karakter bergender. Analisis  konten yang dipakai 

mengacu pada  parameter hasil pengembangan teori               analisis  konten 

buku ajar dari  Brugeilles dan Cromer (2009).

Selanjutnya, data yang telah diklasifi kasikan melalui                analisis 

 konten, ditelaah lebih dalam menggunakan kajian wacana kritis 

yang diperkenalkan oleh  Fairclough (1995). Analisis ini akan me-

maknai temuan-temuan  konten bergender tersebut secara kritis den-

gan mengaitkan dengan faktor sosial  budaya. Pada kajian ini, data 

yang digunakan adalah  teks bacaan dan  gambar yang mengandung 

unsur gender direpresentasikan dalam bentuk karakter. Proses peng-

umpulan data dimulai dari menyeleksi data berdasarkan  parameter,  

dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu  teks bacaan atau  gambar 

dan dimasukkan kedalam tabel excel.  Untuk mendukung pemba-

hasan yang akan dikembangkan, kemudian digunakan bukti-bukti 

 linguistik dari data tersebut. Bukti-bukti tersebut diinterpretasikan 

untuk mengetahui perspektif gender yang terdapat di dalam buku. 



Teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan 

dalam memberikan judgment terhadap data.

Secara lebih rinci, studi ini menganalisis gender dari kom-

ponen-komponen buku ajar seperti kata, frasa, kalimat, paragraf, 

 teks serta  gambar yang berada di bagian  gambar pembuka  bab, 

bagian listening, bagian speaking, bagian reading, bagian writing, 

dan bagian  gambar. Dalam mengumpulkan data tersebut,  Widodo 

(komunikasi personal) menyebutkan langkah-langkah yang harus 

dilakukan adalah: 

1. Identifi kasi (Identify)

 Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifi kasi 

 konten yang mengandung karakter (jenis kelamin yang bisa diiden-

tifi kasi) pada  teks  verbal dan  visual. Proses identifi kasi ini dilakukan 

secara manual dengan cara menyalin data ke dalam tabel excel agar 

mempermudah proses pengumpulan selanjutnya. Agar mempermu-

dah proses identifi kasi data, penulis mengacu pada bagian-bagian di 

dalam buku ajar sebagai pengelompokkan data. Selanjutnya, identi-

fi kasi fi tur  linguistik adalah pada level kata (nama,  kata benda,  kata 

ganti,  kata kerja), kalimat (posisi karakter dalam kalimat), cerita/

diskursus (topik bahasan/tema) dan  gambar (individu atau kelom-

pok, serta kegiatan yang dilakukan  karakter) (Islam dan Asadullah, 

2018). Proses identifi kasi ini bisa dilihat pada lampiran I. 

2. Klasifi kasi (Classify/Categorize)

 Setelah diidentifi kasi seluruh data, selanjutnya dilakukan 

proses klasifi kasi sesuai dengan  parameter yang digunakan. Seluruh 

data diklasifi kasikan berdasarkan  parameter yang akan ditelaah leb-

ih dalam. Beberapa penelitian terdahulu telah memaparkan beberapa 

 parameter ketimpangan gender yang terdapat pada buku ajar (Bagh-

dadi dan Rezaei 2015; Lee, 2014; Lee, 2016;  Yonata dan Mujiyanto, 

2017). Ulasan penelitian terdahulu terkait  parameter analisis gender 

pada buku ajar bisa dilihat pada lampiran II. Pada tahapan ini, ada 

kemungkinan penambahan  parameter agar mencakup klasifi kasi dari 

data tersebut. 



3. Kuantifi kasi (Quantify) 

 Seluruh data yang telah diklasifi kasi di kalkulasikan. Hal 

ini dilakukan untuk menemukan fakta gender yang paling banyak 

ditemukan. 

4. Mencari insiden kritis / wawasan baru

 Setelah semua data dikuantifi kasi, perlu dicari insiden kritis 

atau keunikan dari data yang telah didapatkan. Hal ini dimaksudkan 

agar penelitian ini memberikan nilai keterbaruan (novelty). 

5. Analisis tematik

 Seluruh temuan data tersebut di gabungkan berdasarkan tema 

berdasarkan teori analisis gender yang digunakan. Hal ini dimaksud-

kan agar mempermudah proses analisis data. 

6. Pelaporan (Display)

 Tahapan akhir pengumpulan data adalah pelaporan hasil data 

yang dtemukan. Penyajian tersebut dituang dalam bentuk tabel.

Data yang sudah terkumpul dari                 analisis  konten selanjutn-

ya dianalisis secara kritis menggunakan teori analisis wacana kri-

tis. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah (1) analisis kata/leksis 

dengan mengkaji pemilihan kata atau pada tataran leksis yang dip-

ilih terkait gender; (2) analisis makna diskursus, Setelah analisis 

secara kata per kata, analisis dilakukan pada level yang lebih luas 

yaitu makna diskursus yang dibangun terkait gender. Tentunya hal 

ini tidak lepas dari  konteks yang ada pada buku ajar tersebut; dan 

(3) interpretasi berdasarkan teori, konsep dan temuan, yaitu 

mengaitkan temuan serta analisis yang telah dibuat dengan teori dan 

konsep terkait gender. 

Di dalam studi ini, digunakan dua buah buku ajar bahasa inggris 

yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit  swasta. Buku terse-

but digunakan secara rutin pada Sekolah Dasar Islam Terpadu. Oleh 



sebab itu, sangat menarik untuk diteliti sejauh mana kesadaran gen-

der yang telah disediakan oleh buku ajar tersebut. Alasan lain adalah 

karena buku ini digunakan oleh salah satu  sekolah Islam, menurut 

penulis, tentunya yayasan telah menimbang sebelum menentukan 

buku yang akan digunakan sebagai buku utama di sekolah tersebut. 



S
ebelum membahas gender lebih jauh, tentunya terlebih dahulu 

perlu dijelaskan makna gender. Konsep yang paling mendasar 

sebagai tahap awal dalam membahas masalah kaum perem-

puan adalah perbedaan konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gen-

der ( Fakih, 1996). Untuk itu, pada  bab ini akan dijelaskan pegertian 

gender serta makna  pengarusutamaan gender dalam masyarakat. 

Pengertian gender

Apa yang dimaksud dengan gender? Apa yang muncul di da-

lam pikiran anda ketika mendengar kata gender dan jenis kelamin? 

Apa yang membedakan keduanya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

menjadi dasar dalam menjelaskan teori yang digunakan di dalam stu-

di ini. Pertama, akan dijelaskan makna dari jenis kelamin. Menurut 

 Litosseliti (2013) jenis kelamin (sex) merupakan perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan secara anatomi atau biologis yang sifatnya 

melekat sejak lahir. Jenis kelamin melihat cara membedakan laki-la-

ki dan perempuan dari organ reproduksi yang dimiliki atau menen-

tukan seseorang laki-laki atau perempuan secara tampilan fi sik yang 

nyata terlihat oleh mata.

Gender



Selanjutnya, gender diartikan sebagai praktek sosial 

yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu semisal perempuan 

memiliki tanggung jawab untuk mengurusi rumah sedangkan 

laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Defi nisi 

ini sejalan dengan pendapat Eckert dan McConnel (2003) bah-

wa gender merupakan klasifi kasi berdasarkan jenis kelamin 

terhadap sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan peran 

sebagai laki-laki atau perempuan.  Litosseliti (2006) selanjut-

nya menjelaskan hal-hal yang  identik dilakukan oleh laki-laki 

disebut dengan “ maskulin (masculine)” dan yang dilakukan 

oleh perempuan dengan “feminin ( feminine)”. Penggolon-

gan tersebut dipengaruhi oleh sosial dan  budaya masyarakat. 

Dengan kata lain, gender merupakan hasil konstruksi perilaku 

sosial dan kebiasaaan yang menjadi kebudayaan pada suatu 

kelompok masyarakat. 

Berdasarkan penjabaran defi nisi antara jenis kelamin 

dan gender, jika dilihat dari proses konstruksinya, jenis ke-

lamin adalah usaha penggolongan apakah seseorang tersebut 

laki-laki atau perempuan yang sifatnya absolut dan tidak bisa 

diubah karena jenis kelamin berdasarkan alat biologis ini diba-

wa sejak lahir atau  kodrati. Di sisi lain, gender adalah usaha 

penggolongan sikap dan perilaku sosial berdasarkan jenis ke-

lamin yang sifatnya relatif karena bisa dipengaruhi oleh latar 

belakang sosial,  budaya, ilmu pengetahuan, geografi s dan ke-

percayaan yang dimiliki. Sebagai contoh, sesuatu yang dikat-

egorikan  maskulin dalam suatu daerah mungkin saja merupa-

kan sesuatu yang feminin pada daerah lain.

Pengarusutamaan gender

Usaha untuk mencapai keadilan dan  kesetaraan gen-

der dalam sejumlah aspek kehidupan masyarakat disebut 

juga sebagai  pengarusutamaan gender. Usaha tersebut sudah 

dilakukan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh pemerin-



tah sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

dikeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan sebagai dasar 

hukum yang mengatur tentang  kesetaraan gender. Berikut ada-

lah daftar peraturan tersebut: 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Per-

kawinan Pasal 31 ayat 1 memuat kalimat bahwa  hak dan 

kedudukan isteri adalah seimbang dengan  hak dan kedudu-

kan suami dalam kehidupan rumah tangga dan berperilaku 

di masyarakat. 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesean 

mengenai konvensi pengahpusan segala bentuk diskrimi-

nasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All 

forms of Discrimination Against Women). 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tantang Hak Azasi 

Manusia

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengha-

pusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaru-

sutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Selain itu,  pengarusutamaan gender sangat erat kai-

tannya dengan  budaya yang dianut oleh masyarakat. Saat ini, 

 ketidakadilan gender masih dipengaruhi oleh legitimasi kebu-

dayaan yang menempatkan peran perempuan pada posisi yang 

tidak menguntungkan dan lebih rendah dibandingkan laki-la-

ki. Hal ini dikarenakan beberapa kebudayaan di Indonesia ma-

sih menganut paham  patriarki. 

Salah satu contoh nyata kasus gender dan  budaya ada-

lah praktik sosial  peran gender yang terjadi pada kebudayaan 

Batak Toba yang dilaporkan oleh Irianto (2005). Dikatakan 

bahwa peta genealogis dan sejarah orang batak hanya dapat 

dilacak melalui garis laki-laki. Selanjutnya dikatakan bahwa 



laki-laki yang diajarkan sejak kecil mereka akan bertanggung jawab 

atas marga yang mereka miliki sedangkan wanita posisinya adalah 

ambigu karena tidak menjadi anggota penuh pada suatu marga. Hal 

ini disebabkan wanita harus mengenal dua marga, yaitu marga ayah 

dan suaminya. Selanjutnya adalah kebudayaan jawa,  Widodo dan 

Elyas (2020) mengungkapkan bahwa salah satu bukti masih dianut-

nya kepercayaan  patriarki adalah anak perempuan harus bisa me-

masak sebagai perwujudan bentuk  identitas sebagai seorang wanita 

yang seharusnya. Praktik sosial tersebut menunjukkan bahwa masih 

terdapat  ketidakadilan gender dalam kebudayaan. 

Seiring dengan perkembangan pemikiran, praktik sosial gen-

der sudah mulai bergeser mengarah kepada keadilan gender. Saat ini 

sudah banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah bahkan men-

jadi tulang punggung  keluarga. Stereotip pekerjaan yang melekat 

pada salah satu gender, sebut saja pekerjaan sebagai pengemudi ojek, 

tidak lagi menjadi pekerjaan yang  identik dengan laki-laki. Saat ini, 

pengemudi ojek khususnya yang berbasis aplikasi atau daring, be-

berapa berasal dari kalangan wanita. Sudah bukan hal yang menge-

jutkan jika melihat wanita menjadi pengemudi ojek dewasa ini.

Selain itu, peran agama juga menjadi hal yang krusial ter-

kait usaha menyetarakan gender di dalam tatanan praktik sosial di 

masyarakat. Seperti yang terjadi di Indonesia, sebagai negara yang 

memiliki warga negara mayoritas muslim, konsep pengarustamaan 

gender juga tidak terlepas dari pengaruh Islam. Di dalam Islam, se-

benarnya secara prinsip dan normatif Islam meghargai dan member-

dayakan kaum perempuan ( Fakih, 1996). Karena pada dasarnya ag-

ama Islam telah meletakkan  hak yang sama antara wanita dan pria. 

Namun, praktik sosial dimasyarakat yang membuat seolah-olah ag-

ama mengalami bias gender. Sebagai contoh penggunaan kata ganti 

di dalam bahasa Inggris, kata ganti tuhan sering sekali diganti den-

gan  kata ganti untuk laki-laki seperti He, Him, dan His. Agaknya hal 

ini perlu menjadi perhatian bagi kaum muslim karena sebenarnya 

bahasa sendiri memiliki ideologi tertentu. Jika tetap mengikuti gaya 

bahasa dari  penutur asli bahasa Inggris yang umumnya nonmuslim, 

secara tidak langsung sudah melakukan praktik yang bias gender.



S
etelah istilah gender, lalu muncul istilah  ketidakadilan gender. 

Frasa ini memiliki banyak ungkapan lainnya di dalam baha-

sa Inggris, seperti gender bias, gender disparity, dan sexism. 

Usaha untuk menghilangkan ketidakadilan ini adalah dengan  pen-

garusutamaan gender, dalam bahasa Inggris disebut sebagai gender 

mainstreaming, demi mencapai  kesetaraan gender (gender equality/ 

gender equity). 

Diskusi tentang  kesetaraan gender mungkin menimbulkan 

pertanyaan bagi beberapa pihak tentang mengapa peran dan kedudu-

kan laki-laki dan perempuan harus sama. Wanita ditakdirkan memi-

liki kemampuan untuk mengandung dengan janin yang dimilikinya 

dan menyusui dengan payudara sebagai kelebihan biologisnya. Jika 

berbicara tentang kesetaraan, apakah pria harus mengandung juga? 

Tentunya hal-hal ini bukan masalah yang diangkat dalam kajian gen-

der. Yang menjadi fokus adalah ketika terjadi perilaku yang tidak adil 

atau diskriminasi di dalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan 

alasan jenis kelamin (Wodak, 1997). Menurut UNESCO (2015), ke-

setaraan dicapai ketika wanita dan pria menikmati status yang sama 

dan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan haknya se-

Ketidakadilan Gender



bagai manusia dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

politik, ekonomi, sosial dan  budaya. 

Ketidakadilan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh keadaan 

sosial yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat. Kesetaraan 

bisa dicapai bilamana masyarakat mulai sadar dan kritis tentang 

 ketidakadilan gender pada beberapa aspek kehidupan yang sudah 

menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Gen-

der tercipta akibat konstruksi sosial sehinga apa yang seharusnya 

menjadi peranan wanita, apakah peranan pria dan bagainanakah se-

harusnya hubungan antara pria dan wanita sehingga masih bisa dire-

konstruksi meskipun sulit.

Parameter  ketidakadilan gender

Gender mulai dianggap penting untuk diteliti ketika orang-

orang mulai merasakan ketidakadilan yang didasari oleh jenis ke-

lamin tertentu yang dimiliki. Perbedaan  peran gender (gender role) 

awalnya tidak menjadi masalah dikarenakan tugas-tugas yang dimi-

liki sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan, seperti wanita yang 

memang ditakdirkan dengan organ reproduksinya untuk melahirkan 

dan menyusui ( Fakih, 1996). 

Untuk mengukur atau menganilisis  ketidakadilan gender 

yang terjadi, terdapat  manifestasi ketidakadilan yang dijadikan  pa-

rameter. Dalam penelitian ini, fokus  parameter  ketidakadilan gen-

der dilihat berdasarkan bagaimana gender tersebut direpresentasikan 

dalam Bahasa. Gender dan bahasa merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan karena keduanya saling berkaitan. Gender diwujudkan 

atau direpresentasikan dalam Bahasa. Oleh karena itu, perlu dilihat 

bagaimana gender direalisasikan dalam bukti  linguistik yang dalam 

hal ini tertuang dalam buku ajar. 

 Fakih (1996) menjelaskan ada beberapa klasifi kasi  manifes-

tasi  ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial secara umum yaitu 

sebagai berikut: 

1. Marginalisasi

Marginalisasi atau pemiskinan ekonomi ini didasari oleh 



perbedaan gender. Maksud dari  parameter ini adalah ketika suatu 

pekerjaan wanita yang mendapat bayaran lebih sedikit dibandingkan 

pekerjaan pria.  Sebagai contoh, perawat yang kebanyakan adalah 

wanita tentunya memiliki pendapatan ekonomi lebih rendah diband-

ingkan dokter yang kebanyakan adalah pria. 

2.  Subordinasi

 Subordinasi merupakan upaya yang merendahkan posisi per-

empuan dalam praktik sosial atau tidak mengganggap penting ke-

beradaan perempuan. Contohnya pendapat bahwa perempuan tidak 

perlu bersekolah tinggi-tingi karena hanya akan mengurus dapur, ka-

sur dan sumur. Selanjutnya, anggapan bahwa wanita yang lebih ser-

ing mengedepankan emosional ketimbang rasional sehingga tidak 

cocok sebagai pemimpin dan pengambil keputusan juga merupakan 

bentuk dari subordinasi. 

3. Stereotip negatif

Terjadi diskriminasi ketika sterotip masyarakat terhadap 

suatu gender, yang lebih banyak menjadi korban adalah wanita di-

mana biasanya anggapan wanita sebagai manusia yang lemah dan 

prialah yang kuat. 

4. Kekerasan

Kekerasan acapkali terjadi pada perempuan seperti kekerasan 

fi sik, pemerkosaan sampai dengan yang lebih halus seperti pelece-

han seksual. Mengekspos  gambar bagian tubuh wanita secara sensu-

al bisa juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan atau pelecehan 

terhadap kaum wanita. 

5. Beban kerja/Domestifi kasi

Anggapan bahwa perempuan lebih banyak mengurus peker-

jaan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki yang lebih banyak 

melakukan kegiatan diluar rumah.



Ketidakadilan gender dan bahasa

Karena bahasa digunakan untuk berkomunikasi di antara 

orang-orang, kemudian memperluas ruang lingkup gender yang tidak 

hanya tentang tindakan yang dilakukan manusia tetapi juga sumber 

daya  linguistik yang digunakan untuk berkomunikasi di antara ma-

nusia. Bahasa memegang peran penting dalam masyarakat kita kare-

na memengaruhi sejauh mana  persepsi kita tentang dunia dan apa 

yang kita pahami tentang peran seks ‘alami’ ( Mills, 1995: 62). Leb-

ih lanjut, bukti  linguistik menunjukkan hal-hal yang dilakukan oleh 

laki-laki disebut  maskulin, yang dilakukan oleh perempuan disebut 

feminin, dan bahasa yang bebas gender disebut  netral (Mustedan-

agic, 2010). Dari peran bahasa tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

gender khususnya identitasnya dapat direpresentasikan, dikonstruksi 

dan diperebutkan melalui bahasa.

Selain itu, peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat 

harus seimbang. Situasi ini disebut juga dengan  kesetaraan gen-

der. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengungkapkan gagasannya dan bertindak bebas tan-

pa dibatasi oleh status jenis kelamin. Istilah  kesetaraan gender juga 

digunakan secara bergantian dengan keadilan gender. Di sisi lain, 

bias gender adalah arti kebalikan dari  kesetaraan gender. Kondisi ini 

disebut juga sebagai  seksisme yaitu menggambarkan ‘diskrimina-

si dalam peran sosial atas dasar keanggotaan seksual atau jenis ke-

lamin’ (Wodak, 1997: 7). Bias atau  seksisme terjadi ketika satu jenis 

kelamin diperlakukan tidak adil dibandingkan jenis kelamin lainnya. 

Selanjutnya istilah bias gender lebih sering digunakan dalam peneli-

tian ini karena menjadi perhatian penelitian.

Singkatnya, bias gender atau  seksisme dalam bahasa terja-

di ketika jenis kelamin tertentu dieksploitasi secara tidak adil dan 

didiskriminasi secara  linguistik. Vetterling-Braggin (seperti dikutip 

dalam  Mills, 1995) mendefi nisikannya sebagai pernyataan yang 

seksis jika memberikan kontribusi, mendorong atau mengakibatkan 

penindasan terhadap perempuan. Ia kemudian menyarankan ruang 

lingkup defi nisi yang lebih luas pernyataan seksis sebagai Bahasa 



yang jika penggunaannya mempromosikan atau mengeksploitasi 

perbedaan yang tidak adil atau tidak relevan atau tidak sopan an-

tara jenis kelamin. Biasanya  seksisme terjadi ketika bahasa yang 

berhubungan dengan laki-laki dianggap sebagai norma dan standar 

dalam penggunaan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan 

seperti dikucilkan dan diperlakukan secara eksklusif.

Hubungan antara gender dan bahasa adalah bahwa gender 

dapat direpresentasikan oleh bahasa dan bahasa dapat membawa 

topik terkait gender. Perbedaan dalam struktur bahasa benar-benar 

menentukan perbedaan pandangan masyarakat tentang dunia ( Mills, 

1995: 63). Oleh karena itu, setiap bahasa dalam masyarakat yang 

berbeda dapat melihat  peran gender secara berbeda. Perbedaan terse-

but kemudian mengarah pada stereotip, bagaimana masyarakat be-

raktivitas dalam kehidupan sehari-harinya melibatkan  peran gender. 

Bagaimana bahasa yang mengandung spesifi k gender dilihat dalam 

masyarakat kemudian dicontohkan sebagai stereotip gender. 

Manifestasi  ketidakadilan gender dalam bahasa

Bahasa merupakan alat atau sarana untuk melakukan komu-

nikasi bagi manusia. Saussure mengatakan bahwa bahasa merupa-

kan sistem semiotika yaitu sarana atau media bagi manusia untuk 

berkomunikasi. Bahasa sebagai signs memiliki signifi er perwujudan 

signs tersebut) dan signifi ed (makna yang dikandung oleh signifi er). 

Ketika seseorang memproses suatu kata melalui signifi er, signifi ed 

yang dimaknai berpeluang untuk dipengaruhi oleh kondisi sosial 

dan  budaya. Oleh karena itu, bahasa yang berfungsi sebagai sarana 

menyampaikan informasi berpotensi mengandung stereotip gender. 

Sebagai contoh, ketika  kata kerja ‘berdandan’ memiliki signifi ed 

merias wajah yang biasa dilakukan oleh wanita.  

Di dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa kata yang sering 

digunakan yang tanpa disadari cenderung merujuk kepada salah satu 

jenis kelamin. Hal ini tentunya mengakibatkan bias gender pada ba-

hasa yang digunakan. Dalam  konteks buku ajar bahasa Inggris, pili-

han kata yang digunakan sebagai bahan bacaan, penjelasan materi, 

petunjuk instruksional dalam mengerjakan tugas, serta dalam lati-



han dan soal tentunya berkemungkinan untuk menggunakan bahasa 

yang mengandung bias gender. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

(Lee dan Collins, 2008; Porecca, 1984; Stockdale, 2006), terdapat 

beberapa fi tur bahasa (leksis) yang dominan dalam merepresenta-

sikan bias gender di dalam buku  teks dapat berupa:

1. Kata benda dan kata ganti berbasis gender

Manifestasi umum dari bias gender dalam buku  teks 

adalah penggunaan umum kata benda dan kata ganti laki-la-

ki untuk merujuk pada orang-orang secara umum atau dalam 

kasus tidak ditentukan jenis kelamin yang jelas. Kejadian ini 

berasal dari asumsi bahwa pengalaman berorientasi laki-la-

ki itu sebagai standar atau sebagai norma, misalnya, peng-

gunaan ‘mankind’ untuk membahas kemanusiaan secara ke-

seluruhan ( Mills, 1995: 66). Selanjutnya kasus tersebut juga 

teridentifikasi pada modifikasi morfem man baik sebagai pre-

fiks maupun imbuhan. Sebagai awalan kata, man- digunakan 

sebagai man-power atau man-hours. Sebagai akhiran, -man 

bisa sebagai craftman, sailorman, policeman, postman, dan 

lain-lain (Lee 2016;  Litosseliti, 2013;  Mills, 1995). Jadi, kata 

atau kata benda laki-laki dipandang sebagai bahasa standar 

yang digunakan ketika tidak terdapat  rujukan pelaku yang 

jelas. Penggunaannya dianggap lebih dapat diterima daripada 

menggunakan kata-kata atau  kata benda perempuan. Selain 

itu, perwujudan lain dari  seksisme dalam bahasa juga dapat 

ditemukan dalam penggunaan kata ganti he, his, him untuk 

merujuk pada jenis kelamin  karakter yang tidak ditentukan. 

Pada kalimat the scriptwriter hands in his fi nal draft merupakan 

salah satu contoh kasus yang umum terjadi. Penggunaan  kata 

ganti his diasumsikan secara gramatikal lebih dapat diterima 

untuk merujuk pada jenis kelamin penulis yang tidak ditentu-

kan ( Mills, 1995: 65). Kondisi ini dengan jelas menunjukkan 

dominasi laki-laki dimana laki-laki selalu sebagai acuan ba-

hasa standar atau terdengar biasa-biasa saja. Situasi ini dapat 



merendahkan status perempuan dan membuat eksklusivitas 

perempuan dalam masyarakat.

2. Visibilitas

Dampak laki-laki sebagai generik atau norma menyebabkan 

berkurangnya keberadaan kata perempuan. Oleh karena itu, jika ser-

ing muncul karakter jenis kelamin tertentu, hal tersebut merupakan 

bias dari segi  visibilitas. Hal ini sejalan dengan Baiqiang (2008: 5) 

yang berpendapat bahwa  visibilitas seks merupakan frekuensi  repre-

sentasi karakter perempuan terhadap laki-laki baik dalam  teks  verbal 

maupun  visual. Fenomena umum menunjukkan bahwa perempuan 

kurang terwakili dalam  teks atau  gambar  visual yang menunjukkan 

bahwa perempuan kurang penting atau kurang layak disebut diband-

ingkan laki-laki (misalnya Lee, 2014, 2016; Lee dan Collins, 2008; 

Porreca, 1984). Dengan kata lain, ketika  visibilitas karakter perem-

puan diredam, hal ini dapat menimbulkan asumsi bahwa peran per-

empuan kurang terekspos.

Visibilitas dalam  teks  verbal dapat dihitung dari karakter, 

yang diidentifi kasi melalui penunjukannya seperti nama depan, 

nama  keluarga,  kata benda, dan  kata ganti yang terkait dengan je-

nis kelamin tertentu. Dalam studinya, Baiqiang (2008) melaporkan 

dominasi jenis kelamin melekat pada peran protagonis, laki-laki/per-

empuan dalam judul buku, tokoh sejarah dan  ilustrasi. 

Studi sebelumnya telah mempertimbangkan aspek   visibilitas 

sebagai salah satu aspek penting dalam meneliti bias gender dalam 

buku  teks.  Sunderland dalam Baiqiang (2008) menekankan dampak 

rendahnya  visibilitas perempuan, jika peserta didik perempuan men-

yadari  karakter perempuan kurang terwakili, dengan peran terbatas, 

terasing, atau dibuat merasa terpinggirkan dan kemudian terdemoti-

vasi, ini lebih cenderung menggambarkan bahwa wanita lebih sedik-

it peran sosialnya sehingga  bisa mempengaruhi paradigma mereka 

untuk mengikuti apa yang ditunjukkan oleh buku ajar. 

3. Stereotip  peran gender

Asumsi masyarakat tentang bagaimana  peran gender yang ha-



rus diperankan salah satu jenis kelamin merepresentasikan stereotip 

gender. Kepercayaan tentang peran seperti apa yang biasanya dapat 

diterima untuk jenis kelamin tertentu terkadang masih ada dalam 

pandangan  budaya di beberapa masyarakat. Keyakinan ini mungkin 

juga muncul di buku  teks. Menarik untuk mengetahui peran seperti 

apa yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki dan bagaimana 

buku  teks memberikan pengetahuan tersebut melalui isinya.

Dalam studi ini, stereotip  peran gender diperiksa lebih luas 

berkenaan dengan kemungkinan pekerjaan dan jenis aktivitas yang 

didasari oleh jenis kelamin. Jones dkk. (1997) mengungkapkan 

pekerjaan apa yang ditujukan kepada perempuan dan laki-laki pent-

ing untuk dipelajari guna mengetahui ideologi tentang gender dalam 

jenis pekerjaan yang muncul dalam buku  teks. Sebagai contoh, per-

empuan dibatasi untuk pekerjaan seperti menjadi pelajar dan per-

awat sementara laki-laki digambarkan dalam keragaman pekerjaan 

seperti menjadi polisi, dokter, petani, tentara dan guru (Ansary dan 

Babaii, 2003). Selain itu, kegiatan yang sesuai untuk pria dan wanita 

yang disarankan oleh setiap buku  teks juga perlu dicermati. Den-

gan demikian, perspektif umum tentang peran sosial gender dapat 

dijelaskan secara rinci. Misalnya pada salah satu studi buku  teks 

bergambar Bahasa Indonesia, Damayanti (2014) mengungkapkan 

bahwa perempuan digambarkan lebih tergantung dari pada laki-laki 

dan juga dianggap sebagai pengagum tindakan yang dilakukan oleh 

laki-laki.



B
uku  teks atau buku ajar merupakan artefak pendidikan yang 

berisikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain ilmu pen-

getahun, buku  teks juga mengandung pengajaran tentang nilai mor-

al, norma, konsep sosial, dan cara berprilaku. Oleh sebab itu, secara 

implisit, buku ajar merupakan sarana untuk mengajarkan suatu ide-

ologi. Jika dilihat dari aspek kelayakan dalam memilih suatu buku 

ajar (Muslich, 2016), ideologi yang tesirat di dalam buku memang 

tidak menjadi syarat mutlak. Namun, penamaman suatu keyakinan 

sosial tentunya sangat berpengaruh terhadap perilaku penggunan 

buku ajar tersebut yang dalam hal ini adalah pelajar.

Teori  kognitif sosial

Urgensi studi tentang  kesetaraan gender pada materi pembe-

lajaran yang termuat dalam buku ajar di dasari oleh teori  kognitif so-

sial. Di dalam teori ini, Albert Bandura yakni ahli yang memperke-

nalkan teori ini, menjelaskan bagaimana sifat manusia terbentuk dari 

 interaksi terus menerus antara determinan kognitif, determinan si-

fat, dan determinan lingkungan (Bandura 1977). Menurut kacamata 
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 kognitif sosial, sifat dasar manusia merupakan potensi besar yang 

bisa dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan hasil pengamatan 

berbagai hal dalam kehidupan dalam batasan –batasan biologis 

(Bandura 2001). Diibaratkan sebagai sebuah kertas putih, manusia 

tidak terlahir dengan repertoar tingkah laku. Oleh karena itu, mereka 

harus mempelajarinya sehingga kertas putih tersebut menjadi ber-

corak dan memiliki ciri khasnya. Faktor biologis tentunya berperan 

membentuk tingkah laku manusia yang sangat potensial dalam hal 

memengaruhi proses pemerolehan tingkah laku tersebut. 

Mengacu pada teori  kognitif sosial, penggunaan buku ajar 

di dalam dan luar kelas bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang 

berulang-ulang. Selain itu, dalam menggunakan buku ajar, siswa 

juga melihat dan mengamati tulisan di dalam  teks bacaan,  teks per-

cakapan serta  gambar yang ada di dalam buku. Penggunaan buku 

ajar yang secara terus menerus, tanpa disadari telah memengaruhi 

 persepsi dan perilaku sosial siswa. Sebagai refl eksi, mari kita meli-

hat kepada diri kita sendiri. Apakah  persepsi tentang konstruksi yang 

kita miliki saat ini dipengaruhi oleh buku ajar yang dulu pernah kita 

gunakan? 

Buku ajar sebagai pengejawantahan kurikulum

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, UU No 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional telah menjelaskan bahwa 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan ber-

kaitan dengan tujuan, isi, bahan pembelajaran dan cara yang diter-

apkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Dalam praktik-nya, 

 konten yang terkandung dalam kurikulum dipresentasikan ke dalam 

buku ajar. Oleh karena itu, kandungan buku ajar tidak lepas dari 

kurikulum yang berlaku. Buku ajar di sekolah sebagai artefak kuri-

kulum memiliki legitimasi sebagai sumber belajar resmi sehingga 

buku tersebut dianggap penting bagi orang tua, siswa dan pemanku 

kepentingan lainnya (Canale, 2019). Sekolah memiliki otoritas un-

tuk menentukan buku ajar tertentu yang akan digunakan sebagai  ru-



jukan resmi sebuah mata pelajaran. 

Setiap buku tentunya mengarahkan siswa untuk mepelajari 

‘materi yang seharusnya’ (Canale, 2019). Perlu diketahui bahwa 

buku ajar merupakan produk pendidikan yang bersifat subjektif. 

Penulis buku tersebut tentunya memiliki pemahaman tersendiri ter-

kait kurikulum yang berlaku sebagai grand design pembelajaran. 

Hasil interprestasi tersebut kemudian dituliskan ke dalam materi 

ajar. Bila dilihat secara lebih kritis, proses penyusunan buku  teks 

tidak terlepas dari paham politik yang dimiliki oleh penulis. Unsur 

subjektifi tas tidak akan bisa dihindari karena pemahaman tentang 

suatu ideologi sosial tanpa disadari memengaruhi hasil karya penulis 

tersebut. 

Alasan teoritis mengapa terdapat kaitan antara buku ajar 

dan gender adalah buku ajar tersusun atas konstruksi komponen  lin-

guistik yaitu  teks  verbal atau tertulis dan  teks  visual atau  gambar. 

Konstruksi tersebut tentunya membentuk diskursus sosial, termasuk 

diskursus gender. Namun, diskursus  kesetaraan gender yang men-

yatu dalam materi ajar menyisakan ruang yang masih harus diteliti 

apakah kesetaraan tersebut sudah ada.

Secara peran, buku  teks merupakan media yang sangat pent-

ing dalam proses pembelajaran sebagai sumber ilmu yang digunakan 

oleh guru dan siswa. Oleh karena itu, beberapa peneliti telah men-

gambangkan indikator ataupun kriteria untuk menganalisis gender di 

dalam buku ajar (Brugeilles and Cromer, 2009; Craeynest, 2015; La-

zar, 2005;  Mills, 1995; Porecca, 1984; Stockdale, 2006). Salah satu 

teori tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh  Brugeilles dan 

Cromer (2009) yang menerapkan                analisis  konten untuk menelaah 

kandungan gender di dalam buku  teks. Dalam teorinya, dijelaskan 

fokus unit dalam analisis gender adalah bukti  linguistik yang me-

negandung karakter sehingga bisa diketahui apa jenis kelamin dari 

 karakter tersebut.

Studi-studi tentang gender pada buku ajar

Topik penelitian tentang  pengarusutamaan gender merupa-

kan topik yang populer di kalangan ahli dari berbagai disipilin ilmu. 



Begitu juga dalam diskursus pendidikan, khususnya pada buku  teks, 

 kesetaraan gender masih menjadi topik hangat untuk diangkat dalam 

penelitian. Beberapa penelian telah dilakukan pada buku ajar Bahasa 

inggris pada  jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat, Se-

kolah Menengah Pertama (SMP) sederajat serta Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sederajat. Studi dari berbagai  jenjang pendidikan ini 

dimaksudkan agar melihat bagaimana gender direpresentasikan da-

lam buku ajar. 

Di luar  konteks Asia Tenggara, studi dari negara-negara 

Timur banyak ditemukan  ketidakadilan gender karena di sebagian 

besar negara-negara pada daerah tersebut masih terdapat keper-

cayaan  patriarki. Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa 

bias gender secara tidak terduga hadir dalam buku  teks. Baghda-

di dan Rezaei (2015) membandingkan  representasi gender dalam 

Buku Teks Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Arab di Iran. Studi ini 

menyelidiki apakah superioritas perempuan tercermin atau didukung 

dalam buku  teks Iran. Studi ini menyelidiki bagaimana  peran gender 

direpresentasikan dalam buku  teks bahasa Inggris (bahasa Inggris 

sebagai Bahasa Asing) dan bahasa Arab (Bahasa Arab sebagai Baha-

sa Asing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terkecuali dan 

di semua kriteria, laki-laki terwakili secara signifi kan lebih banyak 

daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki merupa-

kan titik sentral dari sebagian besar kalimat, baik sebagai  subjek tin-

dakan, maupun sebagai tokoh utama dalam kalimat dan  gambar.

Dari studi yang dilakukan Baghdadi dan Rezaei sebelumnya, 

muncul gagasan baru dalam menganalisis bias gender dengan mem-

bandingkan dua buku  teks bahasa asing yang berbeda. Dengan kata 

lain, fokusnya adalah melihat adanya bias gender dalam  konteks 

bahasa asing yang dipelajari. Tentunya cara pandang penulis dalam 

menampilkan gender mungkin berbeda satu sama lain. Singkatnya, 

buku  teks yang dibandingkan juga dapat digunakan sebagai triangu-

lasi dalam mendukung penilaian peneliti terhadap bias gender pada 

buku  teks satu sama lain.

Aydinoglu (2014) mempelajari tentang gender dalam buku 

pelajaran bahasa Inggris untuk kelas II dan IV sekolah dasar  negeri 



di Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku pelajaran ba-

hasa Inggris yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Turki 

sepenuhnya menyadari masalah bias gender dan berusaha semak-

simal mungkin untuk membangun kesetaraan gender. Diskriminasi 

gender secara eksplisit tidak terlihat dalam buku ini, tetapi ketika 

dilakukan kajian bias gender secara implisit, masih ditemukan buk-

ti-bukti  ketidakadilan gender seperti stereotip dalam pekerjaan dan 

subordinasi dalam percakapan dimana laki-laki selalu mengontrol 

topik pembicaraan atau sebagai inisiator percakapan. 

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Lee (2014) yang 

melakukan studi komparatif terkait  representasi gender pada buku 

 teks bahasa Inggris sekolah dasar di Hong Kong. Dengan total 12 

buku dari seri populer tahun 2005 yang merupakan seri yang sama 

pernah diterbitkan pada tahun 1988. Perbandingan difokuskan pada 

perbaikan status perempuan di Hong Kong dalam beberapa dekade 

terakhir. Hal tersebut dapat diasumsikan melalui pola  representa-

si gender dalam buku  teks sekolah dasar dalam mempromosikan 

konsep kesetaraan gender. Hasilnya menunjukkan peningkatan  vis-

ibilitas perempuan baik secara  visual maupun  tekstual. Namun de-

mikian, bias gender juga ditemukan pada penggambaran perempuan 

dalam melaksanakan peran sosial yang lebih terbatas dibandingkan 

laki-laki.

Kajian yang dilakukan oleh Lee melihat bias gender dalam 

kerangka teori  kognitif sosial. Ia berpendapat bahwa buku  teks se-

bagai bahan pendidikan dasar sangat penting sebagai sumber teladan 

bagi pelajar remaja. Oleh karena itu, fokus studinya adalah tentang 

stereotip gender, khususnya perilaku yang sesuai gender. Untuk 

mencapai tujuan tersebut digunakan desain penelitian  kuantitatif, 

khususnya analisis  konten.

Melanjutkan studinya terkait  representasi gender, Lee (2016) 

kemudian meneliti  kesetaraan gender yang tercermin dalam buku 

bahasa Inggris di Jepang. Ia sangat ingin mengetahui bagaimana 

ideologi keadilan gender yang dipromosikan oleh pemerintah Je-

pang tercermin dalam buku  teks pada  jenjang pendidikan sekolah 

menengah. Fakta menunjukkan bahwa Jepang sebagai masyarakat 



 tradisional yang menganut paham  patriarki telah mengalami peru-

bahan sosial khususnya terkait status perempuan dalam masyarakat. 

Untuk menjawab keingintahuannya, empat seri buku  teks bahasa In-

ggris populer untuk sekolah menengah digunakan sebagai sumber 

data dan dianalisis dengan studi  linguistik korpus. Hasil kajian yang 

dilakukan Lee mengungkapkan bahwa sudah terdapat  kesetaraan 

gender melalui kata bergender  netral seperti penggunaan kata wait-

person (pelayan) sebagai ganti dari waiter (pelayan laki-laki). Na-

mun, masih ditemukan dominasi laki-laki sebagai aktor yang mun-

cul di awal kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa status wanita masih 

di bawah laki-laki. 

Pakar dari negara-negara Eropa sebenarnya telah mendahu-

lui peneliti lain dalam mengkaji bias gender dalam materi ajar. Ter-

inspirasi oleh  Lakoff  (1973), Jones, Kiteteu dan  Sunderland (1997) 

mempelajari tiga buku  teks yang digunakan saat itu yaitu Headway 

Intermediate, Hotline Intermediate, dan Look Ahead 2. Penelitian 

ini sebenarnya dipicu oleh spekulasi mereka sebelumnya bahwa bias 

gender dalam buku  teks mengalami peningkatan sejak tiga dekade 

sebelumnya pada saat itu. Lebih lanjut, mereka hanya fokus pada 

 dialog di buku  teks karena bagian ini memiliki nilai potensial yang 

cukup besar dalam menyediakan berbagai jenis kesempatan belajar 

bahasa di kelas. Alasan lain adalah fokus studi ini juga menganali-

sis bagaimana  karakter pria dan wanita menggunakan bahasa dalam 

 dialog.

Selain studi-studi yang disebutkan sebelumnya, beberapa 

studi yang berkaitan dengan gender dalam buku ajar dalam  konteks 

Indonesia juga sudah dilakukan. Studi tentang kajian gender pada 

buku ajar di tingkat sekolah dasar yang dilakukan oleh Damayanti 

(2014) mengkaji gender pada buku  teks untuk sekolah dasar kelas 

IV. Pada penelitian ini, Damayanti menggunakan analisis  tekstual 

dan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) dalam me-

neliti  gambar dan tulisan yang mengikutinya guna menjelaskan  gam-

bar tersebut. Hasil analisis data menunjukkan bahwa  gambar pada 

buku tersebut menggambarkan wanita cenderung membutuhkan 

orang lain (dependent) dalam mengerjakan sesuatu sedangkan pria 



cenderung lebih bisa mandiri. Selanjutnya ia juga mengungkapkan 

bahwa wanita lebih sering menjadi pemuja apa yang telah dilakukan 

oleh pria (subordinasi) karena selalu diposisikan lebih lemah dari 

laki-laki. 

Pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP), Emilia, 

Moecharam dan Syifa (2017) mengkaji dua buku bahasa Inggris 

yang dipublikasikan oleh penerbit  swasta untuk jenjang SMP sed-

erajat. Penelitian ini menerapkan desain deskriptif  kualitatif meng-

gunakan kerangka teori sistem  transitifi tas dalam  sistemik  linguistik 

fungsional yang dikenalkan oleh Halliday. Dengan menggunakan  pa-

rameter analisis gender yang dipopulerkan oleh  Sunderland (1992), 

hasil penelitian melaporkan bahwa  peran gender masih ditampilkan 

secara  asimetris atau tidak setara. Berdasarkan kajian  transitifi tas, 

 kata kerja yang sering dilakukan oleh laki-laki menunjukkan bahwa 

lelaki memiliki karakteristik suka berpetualang (adventurous), suka 

mengambil resiko (risk taker), aktif (active), tidak bergantung den-

gan orang lain (independent), dan mampu melakukan sesuatu (capa-

ble). Disisi lain, wanita lebih cenderung pasif, ekspresif (expressive), 

sebagai pengasuh (nurturing), dan tidak tegas (unassertive). Selan-

jutnya Ariyanto (2018) juga meneliti studi wacana kritis pada buku 

ajar bahasa Inggris untuk tingkat SMP. Temuan tersebut mengung-

kap bias gender dalam bentuk teks  verbal dan  visual. Penelitian lain 

di  jenjang pendidikan ini juga dilakukan oleh Lestariyana,  Widodo, 

dan Sulistiyo (2020) yang menganalisis bagaimana   karakter wan-

ita digambarkan di dalam buku ajar bahasa Inggris yang terbitkan 

oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persamaan 

gender telah dibuktikan oleh penulis meskipun stereotip gender ma-

sih ada di beberapa bagian buku  teks.

Pada jejang sekolah menengah atas (SMA) sederajat,  Yona-

ta dan Mujiyanto (2017) telah melakukan kajian dengan memband-

ingkan  representasi serta  realisasi gender di dalam buku ajar bahasa 

Inggris untuk tingkat SMA yang ditulis oleh  penutur asing bahasa 

Inggris yaitu penulis dari Indonesia dan oleh  penutur asli bahasa In-

ggris. Kedua buku digunakan pada  jenjang pendidikan yang sama 



namun berbeda pada status sekolah yang mengunakan buku tersebut 

yaitu antara sekolah  negeri dan  swasta. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa masih terdapat ketimpangan gender dalam merealisasikan 

 persepsi sosial tentang pria dan wanita. Buku yang ditulis oleh  penu-

tur asing bahasa Inggris memunculkan stereotip bahwa pria  identik 

dengan pekerjaan di luar rumah sedangkan wanita lebih cenderung 

bekerja sebagai  ibu rumah tangga serta mengurusi  keluarga. Namun 

pada buku ini terdapat beberapa temuan yang menunjukkan status 

wanita bekerja di rumah sebagai manusia yang tangguh. Pada satu 

 bab, diceritakan bagaimana situasi yang dilakukan oleh seorang  ibu 

rumah tangga yang harus menjaga anak, mengerjakan pekerjaan ru-

mah, hingga menemani anak belajar. Hal ini menunjukkan sudah 

terdapat kesadaran bahwa menjadi ibu yang merawat  keluarga tida-

klah mudah. Sedangkan pada buku yang ditulis oleh penulis lokal 

Indonesia, wanita cenderung kurang berinteraksi sosial dan lebih 

cenderung melakukan aktivitas di dalam ruangan yang berkebalikan 

dengan pria yang lebih sering besinggungan dengan aktivitas di luar 

rumah. Hasil yang mengarah pada bias gender juga diungkapkan 

oleh Setyono (2018) yang menelaah tiga buku ajar bahasa inggris 

yang diterbitkan oleh Kemendikbud menggunakan analisis wacana 

kritis. Namun, sudah mulai terlihat konstruksi gambaran wanita 

yang menunjukkan adanya usaha untuk menempatkan wanita se-

bagai  subjek utama. 

 



P
enelitian ini bertujuan untuk mengidentifi kasi apakah  kont-

en buku ajar mata pelajaran bahasa Inggris yang digunakan 

oleh salah satu  sekolah Islam  swasta di Indonesia telah dis-

usun dengan mempertimbangkan  kesetaraan gender dan bagaimana 

  karakter wanita dijelaskan di dalam buku tersebut. Hal ini dimaksud-

kan untuk mengambil kesimpulan tentang pandangan sosial terkait 

gender yang dipaparkan kepada siswa sekolah tersebut dalam bentuk 

materi pembelajaran yang tercantum buku ajar bahasa Inggris.

Buku ajar pada  sekolah Islam

Studi ilmiah dilakukan pada  konteks  sekolah Islam se-

bagai upaya untuk melihat  pengarusutamaan gender yang diajarkan 

melalui materi pelajaran. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki 

dua jenis sekolah yaitu sekolah  negeri atau yang di bawah pemer-

intah dan sekolah  swasta yang dikelola pihak  swasta atau institusi 

non pemerintah. Untuk kategori sekolah  swasta, jumlah paling be-

sar adalah  sekolah Islam. Indonesia sebagai salah satu negara yang 

mayoritas menganut agama Islam memposisikan sekolah yang ber-

basis agama Islam sebagai pilihan favorit. Hal ini disebabkan karena 

Analisis Gender pada  Buku Ajar 

di Sekolah Islam



 sekolah Islam telah memadukan  konten dan keilmuan keislaman di 

dalam proses pembelajarannya (Muttaqin Wittek, Heyse & Van Dui-

jn 2020). 

Sekolah-sekolah yang mengintegrasikan Islam sebagai nilai 

utama dalam proses pendidikan umumnya di kelola oleh tiga organ-

isasi Islam non pemerintah yang fokus pada pelayanan pendidikan. 

Organisasi tersebut adalah aliran  modernis, aliran tradisionalis dan 

aliran  integralis (Hasan 2009; Muttaqin, dkk 2020). Aliran modernis 

dijalankan oleh organisasi muslim tertua di Indonesia yaitu Muham-

madiyah. Selanjutnya aliran tradisionalis yang biasa disebut dengan 

Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi muslim terbesar di In-

donesia. Aliran ketiga yaitu  integralis yang diusung Jaringan Seko-

lah Islam Terpadu (JSIT) yang mulai dibentuk sejak tahun 2003. 

Dalam studi ini, yang menjadi fokus kajian adalah aliran 

 integralis karena prinsip  asosiasi tersebut adalah menggabungkan 

mata pelajaran umum dan nilai-nilai keislaman (Bryner 2013). Ja-

ringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) memiliki 2.313 sekolah dari 

 jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah 

Atas. Pada  jenjang pendidikan dasar, pada tahun 2020 jumlah SD 

yang terdaftar di bawah  asosiasi ini adalah 905 sekolah. Angka ini 

menunjukkan bahwa studi yang menganggap  asosiasi ini sebagai 

tempat penelitian memberikan  kritik yang bermanfaat untuk pendi-

dikan sosial yang lebih baik.

  JSIT telah merancang kurikulum sekolah dasar den-

gan mengadopsi kurikulum wajib nasional dan diintegrasikan nilai-

nilai Islam. Di Indonesia, diberlakukannya kurikulum 2013 (kuriku-

lum saat ini) telah menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran 

pilihan di  jenjang pendidikan dasar (Sulistiyo, Haryanto,  Widodo 

dan Elyas 2019; Zein 2017). Otonomi telah diberikan kepada insti-

tusi untuk menempatkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran tidak 

wajib atau mata pelajaran  muatan lokal (Lestariyana dan  Widodo 

2018; Sulistiyo, Haryanto,  Widodo dan Elyas 2019). Situasi ini telah 

menciptakan perbedaan antara sekolah  negeri dan  swasta. Dari pen-

gamatan penulis, banyak sekolah  negeri yang menghilangkan atau 

tidak mengadakan mata pelajaran bahasa Inggris dalam daftar susu-



nan mata pelajaran. Sebaliknya sekolah  swasta mengutamakannya 

sebagai mata pelajaran yang harus ada bahkan ada yang menjadikan 

bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi dilingkungan sekolah. 

Beberapa sekolah  swasta tersebut adalah yang berada di bawah  aso-

siasi  sekolah Islam yang secara nasional memiliki banyak sekolah 

 swasta di seluruh Indonesia. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, 

biasanya organisasi telah menentukan buku  teks tertentu yang akan 

digunakan untuk memastikan nilai-nilai dasar yang mereka anut ter-

cantum dalam buku tersebut. 

Dalam studi ini, dua buku ajar yang diterbitkan penerbit 

 swasta akan dijadikan sebagai sampel. Buku-buku tersebut digu-

nakan pada beberapa  sekolah Islam dibawah JSIT. Kemudian ten-

tunya muncul pertanyaan mengapa  asosiasi memilih buku  teks terse-

but karena tentunya ada banyak buku  teks pelajaran bahasa Inggris 

lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan  swasta. Jika dilihat secara 

kritis, tentunya ada alasan ideologis dalam pemilihan buku tersebut.

Representasi perempuan dan laki-laki pada buku ajar

Hasil pertama yang terungkap adalah jumlah  representasi 

 karakter wanita dan pria di dalam  gambar pembukaan sebuah  bab. 

Gambar pada bagian pembukaan tersebut tersebut penting untuk di-

kaji karena mengarahkan dan mengantarkan pembaca kepada topik 

yang akan dipelajari. Hasil kuantifi kasi  karakter laki-laki atau wani-

ta bisa dilhat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Karakter perempuan dan laki-laki pada  gambar 

Category F %

Male 9 56.25

Female and Male 2 12.5

Female 1 6.25

Neutral 4 25

 Total 16 100



Hasil kuantifi kasi data selanjutnya yakni berkaitan dengan 

 rasio karakter wanita yang muncul sebagai  pembicara pada  teks per-

cakapan di dalam bagian listening dan speaking. Kesempatan ber-

bicara bagi wanita merupakan salah satu bentuk perwujudan dari 

 kesetaraan gender dimana penelitian terdahulu melaporkan bahwa 

peran wanita di dalam  teks  dialog lebih sedikit dibandingkan dengan 

pria (Baghdadi dan Rezaei, 2015; Yonata dan Mujianto, 2017). Hasil 

kuantifi kasi data tersebut dapat dilihat pada grafi k berikut. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana 

karakter wanita dideskripsikan,               analisis  konten dilakukan pada be-

berapa bagian buku ajar ( gambar pembuka  bab, bagian listening, 

speaking, reading dan writing). Hasil identifi kasi  karakter wanita 

dan bukti kontroversi terkait isu kesetaraan gender yang bisa dilihat 

pada lampiran 3. 

Diskusi tentang  representasi  karakter wanita dilihat dari  ra-

sio perempuan dan laki-laki yang digambarkan pada setiap  gambar 

pembukaan  bab. Di setiap awal  bab buku  teks,  gambar selalu digam-

barkan sebagai pengantar topik yang dipelajari. Anlisis  kuantitatif 

dilakukan untuk menghitung persentase karakter gender yang ter-

wakili dalam  gambar tersebut. Hasil menunjukkan proporsi karak-



ter perempuan (6,25%) lebih rendah daripada karakter laki-laki 

(56,25%). Namun sudah ada upaya  pengarusutamaan gender terlihat 

dari  representasi karakter laki-laki dan perempuan dalam satu bing-

kai  gambar (12,5%) dan penggunaan karakter  netral gender (25%). 

Hasil ini menunjukkan  visibilitas yang kontras antara pria dan wan-

ita. Kekuatan  ilustrasi pada bagian pembuka sebenarnya adalah un-

tuk menarik  minat siswa dengan topik. Sesuai dengan istilah ‘seeing 

is believing’ eksposur  peran gender yang intens dapat membentuk 

 persepsi siswa terhadap stereotip gender. Keterbatasan keterpaparan 

perempuan dalam  ilustrasi juga dilaporkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Ariyanto (2018) dan Foroutan (2012). Dengan kata 

lain, temuan dalam studi ini menyiratkan pasifnya  representasi wan-

ita di dalam buku ajar.

Temuan selanjutnya berkaitan dengan  rasio perempuan dan 

laki-laki dalam  teks percakapan. Dari  dialog yang ada di buku  teks, 

keberadaan  interaksi perempuan dan laki-laki dilaporkan masih ter-

batas. Pembicara dalam  dialog didominasi oleh karakter laki-laki. 

Temuan ini bertentangan dengan penelitian Yang (2011) menemu-

kan bahwa karakter perempuan dan laki-laki hampir sama terwakili 

dalam buku  teks bahasa Inggris di Hong Kong. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada  konteks komunikasi multi gender belum terwujud kese-

taraan karena masih didominasi oleh karakter laki-laki.

Selain itu,  representasi wanita juga digambarkan di dalam 

 rasio pria dan wanita sebagai karakter utama dalam  teks bacaan.  

Dari total enam belas  bab yang terdapat dalam buku ajar yang diteli-

ti hanya mempromosikan satu  bab yang mencerminkan karakter 

perempuan bernama ‘Erna Hart’. Teks ini menjelaskan bahwa Erna 

berhasil berenang melintasi Selat Inggris. Wacana gender yang diba-

ngun dalam  teks menyiratkan kemampuan perempuan atas laki-laki 

dalam hal memecahkan rekor renang. Namun, rendahnya porsi  teks 

bacaan terkait perempuan menunjukkan kurangnya perhatian pada 

topik berorientasi perempuan atau subordinat status sosial perem-

puan. Dominasi laki-laki juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

dimana penulis buku  teks lebih menyukai  karakter yang berhubun-

gan dengan laki-laki daripada yang berhubungan dengan perempuan 



dalam cerita dan bacaan (Ansary dan babaii, 2003;  Yonata dan Mu-

jiyanto, 2017).

Karakter wanita 

Pada bagian sebelumnya telah dijabarkan hasil kuantifi kasi 

dan identifi kasi data yang mengandung karakter pada  teks  verbal dan 

 visual. Pada bagian ini, data tersebut akan dikupas lebih mendalam 

dari lensa analsiswacana kritis. Langkah pertama yang dilakukan 

adalah memilih dan mengelompokkan data-data yang sudah didapat-

kan ke dalam tema besar terkait karakter wanita. Setelah mencermati 

seluruh hasil temuan, tema-tema yang digunakan untuk mendeskrip-

si-kan karakter wanita pada studi ini adalah karakter wanita dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah (off -school activities), 

 karakter wanita terkait aktvitas di dalam lingkungan sekolah (on-

school activities), karakter wanita dalam bentuk hobi dan ketertari-

kan, dan  karakter wanita dalam bentuk pakaian yang dikenakannya.

1) Kegiatan di luar sekolah (off -school activities)

Bagian diskusi ini bertujuan untuk mengungkap aktivitas 

perempuan di luar sekolah. Dari bukti  verbal, tokoh perempuan di-

gambarkan sebagai pengasuh  keluarga dan pelaku peran  domestik. 

Kalimat ‘Ibuku memasak di dapur’ (Bab 4) menunjukkan makanan 

yang disajikan sebagai tanggung jawab ibu. Pilihan kata dalam 

menyusun kalimat menyiratkan bahwa seorang ibu atau istri secara 

sosial  budaya ditugaskan untuk menangani pekerjaan rumah tangga. 

Hal ini memperkuat sempitnya rentang peran pekerjaan perempuan 

untuk menjalankan   kewajiban ibu (Asadullah, Islam & Wahhaj, 

2018). Kondisi ini disebabkan oleh peran  tradisional feminin yang 

dipercaya oleh beberapa masyarakat Indonesia (Lestariyana et.al 

2020). Untuk memperkuat anggapan tersebut juga diperkuat dengan 

 gambar yang menunjukkan seorang wanita sedang memasak seperti 

terlihat pada  gambar 1. Temuan ini menunjukkan bahwa tugas untuk 

memasak merupakan   kewajiban oleh kaum perempuan. 

Kegiatan lain di luar sekolah yang dikerjakan oleh perem-



puan adalah mengurus rumah. Teks  verbal menyiratkan anak perem-

puan untuk menjadi mengurus rumah seperti yang dijelaskan dalam 

kalimat Bilqis waters the plants (Bilqis menyirami tanaman di ta-

man) (Bab 4). Nama ‘Bilqis’ di Indonesia merupakan nama perem-

puan. Hal ini juga didukung dengan  gambar yang memotret seorang 

gadis sedang menyiram tanaman. Menyiram tanaman sebagai salah 

satu kegiatan membuat rumah tampak hijau dan asri merupakan 

tanggung jawab sosial perempuan atau anak perempuan. Kondisi ini 

menandai dikotomi pekerjaan  domestik antara laki-laki dan perem-

puan terkait tanggung jawab di rumah (Lestariyana et.al 2020).

Gambar 1. Karakter wanita memasak



Gambar 2. Karakter wanita menyiram tanaman

Gambar 3. Karakter wanita membersihkan lantai



 Nilai-nilai sosial  budaya dalam keseharian masyarakat 

mengisyaratkan anak perempuan  identik dengan mengurus bun-

ga dan tanaman. Secara semiotik, stereotip dari ‘gadis menyirami 

tanaman’ mengisyaratkan untuk merawat rumah adalah   kewajiban 

domain wanita. Hal ini didukung bahwa buku  teks yang menggam-

barkan anak laki-laki menangani pekerjaan rumah lainnya seperti 

membantu ayah untuk mencuci mobil. Dari fakta-fakta tersebut, 

 peran gender telah disosialisasikan kepada siswa karena mereka 

melihat tugas-tugas sosial yang berbasis gender tersebut. Selain itu, 

 karakter wanita digambarkan melakukan aktivitas di dalam ruangan 

seperti membaca buku, membantu ibu, menggambar, menulis diari, 

mengerjakan pekerjaan rumah, mendengarkan musik dan membersi-

hkan kamar tidur.

2) Kegiatan di dalam sekolah (on-school activities)

Penelitian sebelumnya terkait disparitas gender dalam buku 

 teks difokuskan pada  prestasi dan partisipasi dalam domain seko-

lah (Lestariyana et.al, 2020). Dari penelitian tersebut, siswi digam-

barkan rajin dan memiliki nilai bagus. Studi kali ini juga menemu-

kan temuan serupa bahwa anak perempuan digambarkan memiliki 

 prestasi baik seperti yang terlihat pada Gambar. 2. Hal ini didukung 

oleh klausa Fatimah is the best student (Fatimah adalah siswa ter-

baik). Fatimah sebagai tokoh perempuan dipuji atas prestasinya den-

gan mengangkat satu trofi . Selanjutnya, bukti  verbal di bagian read-

ing (Bab 7, kelas V) melaporkan klausa She is diligent (Dia adalah 

gadis yang rajin). Kata rajin sebagai  kata sifat menunjukkan sifat 

perempuan sebagai  cendekia di sekolah. Gilbert, O’Brien, Garcia & 

Marx (2015) juga melaporkan temuan serupa mengenai superioritas 

perempuan dalam  interaksi kelas. Temuan dalam studi ini mengung-

kapkan masih terjadi stereotip    akademik terhadap karakter pria dan 

menunjukkan dominasi karakter wanita. Hal ini menunjukkan upaya 

untuk menonjolkan  karakter wanita sebagai  cendekia dalam kegia-

tan pembelajaran di sekolah.



Gambar. 4 Seorang  karakter wanita memegang piala

Selain itu, hasil investigasi mengungkapkan bahwa  karakter 

wanita atau gadis sebagai karater yang sensitif dan tertutup (sensi-

tive-interovert). Pada bagian percakapan, Aisyah berbicara dengan 

Fatima menceritakan perasaan dan harapan. Menariknya, penulis 

mengekspos perempuan sebagai karakter yang suka berbagi emosi 

atau merasakan keterlibatan. Namun,  teks lain membuktikan bahwa 

karakter laki-laki cenderung membahas tentang keterlibatan fi sik.

3) Hobi dan ketertarikan

Stereotip gender dalam hobi dan  minat sebenarnya  netral 

baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun, penggolongan hobi 

dan  minat tertentu yang cocok untuk laki-laki atau perempuan dipen-

garuhi oleh kepercayaan sosial  budaya masyarakat. Temuan dalam 

studi ini tidak hanya menyebutkan apa yang biasa dilakukan oleh 

karakter perempuan, tetapi juga mengkaji secara kritis makna da-

lam bukti-bukti  linguistik. Beberapa frasa dan klausa menunjukkan 

 karakter wanita cenderung melakukan aktivitas seperti membaca 

buku, mendengarkan musik, menari dan menyanyikan lagu. Akti-



vitas ini dikategorikan sebagai aktivitas berisiko rendah (low risk 

activity) karena kebanyakan dilakukan di tempat yang tidak memi-

liki risiko yang fatal. Gambar 5 dan 6 menggambarkan cuplikan ak-

tivitas yang dilakukan oleh   karakter wanita. Semua kegiatan yang 

terkait dengan ketertarikan atau hobi dilakukan dalam  konteks ru-

mah ( Yonata dan Mujiyanto, 2017). Hal ini tentunya mengisyarat-

kan bahwa wanita lebih disarankan untuk melakukan kegiatan pada 

tempat yang tertutup dan tidak berinteraksi dengan orang banyak.. 

Gambar 5. Karakter wanita menari 



Gambar 6. Karakter wanita bernyanyi

4)  Pakaian yang  identik dengan wanita

Sebagai buku  teks yang ditujukan untuk  konteks  sekolah 

Islam,  teks  visual dan  verbal juga memuat norma dan nilai keisla-

man. Gambar 7 mengilustrasikan dua gadis sedang mendeskripsikan 

penampilan satu sama lain. Pada  gambar, ada  teks  verbal yang diu-

capkan oleh salah satu karakter yaitu You wear hijab (Kamu men-

genakan jilbab). Hijab atau disebut juga kerudung adalah kain untuk 

menutupi kepala. Secara semiotika, kata wear (memakai) merupa-

kan proses material yang mengindikasikan suatu tindakan konkret 

atau pengertian pemakaian hijab bagi perempuan adalah suatu ke-

harusan. Eksposur penggunaan jilbab dalam  teks  verbal dan  visual 

ini menunjukkan penguatan bahwa  karakter perempuan dalam Islam 

untuk mengenakan hijab. Apalagi, secara keseluruhan data menun-

jukkan sebagian besar  gambar karakter perempuan berpenampilan 

dengan hijab. Temuan ini mengungkapkan bahwa penulis buku tetap 

berpegang pada janjinya seperti yang tertera pada judul buku ajar 



yaitu untuk menyajikan buku ajar bahasa Inggris berbasis Islam. 

Gambar 7. Dua  karakter wanita berbincang

Jika dilihat lebih kritis, ideologi cara berpakaian Islami un-

tuk karakter wanita yang tercermin dari  gambar- gambar belum kon-

sisten. Seperti yang terlihat pada  gambar 5 dan 6. Dalam mengilus-

trasikan hobi dan ketertarikan, masih terlihat  karakter wanita yang 

tidak menggunakan jilbab atau penutup rambut. Kepala dibiarkan 

terbuka sehingga memperlihatkan  aurat wanita. Namun, jika meru-

juk pada  konteks situasi dimana kegiatan ini dilakukan selalu pada 

ruang tertutup atau di dalam rumah, ada kemungkinan hal tersebut 

menjadi alasan penggunaan  gambar- gambar ini. 

Hasil temuan penelitian menujukkan bahwa nilai-nilai yang 

dianut masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi sub-

ordinat. Hal ini masih menunjukkan konstruksi sosial yang diajar-

kan dalam buku ajar masih belum mengusung  kesetaraan gender. 

Hambatan dalam memperbaiki konstruksi sosial tersebut sebenarnya 

berasal dari  budaya masyarakat yang berkembang dan politik nega-

ra dimana masyarakat itu berada (Nugroho, 2008). Oleh karena itu, 

kondisi lingkungan dimana penulis tinggal sangat berpengaruh terh-

adap hasil karya tulisan yang diproduksi ( Fairclough, 1995). 

Membahas  ketidakadilan gender dalam tatanan masyarakat 



merupakan hal yang kompleks karena pada dasarnya mempersoal-

kan sistem dan struktur sosial yang sudah mapan dan menyangkut 

keterlibatan individu berkaitan dengan privilege yang sedang dinik-

mati saat ini ( Fakih, 1996). Penolakan yang terjadi muncul ketika 

konstruksi gender di masyarakat yang sudah melekat dan disosial-

isasikan melalui agama,  budaya dan negera dirasa sudah menjadi 

suatu hal yang benar dan seharusnya ada di masyarakat. Untuk itu, 

perlu digagas agenda  transformasi gender yaitu upaya memperbaiki 

kesetaraan gender di segala lapisan kehidupan.

Gerakan  transformasi gender memiliki arah tujuan untuk 

memperbaiki status perempuan dan meningkatkan martabat dan 

kekuatan perempuan (Nugroho, 2008). Gerakan ini sejatinya bukan 

suatu bentuk balas dendam kepada kaum lelaki melainkan untuk 

menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lebih 

baik. Hubungan tersebut mengakomodir kesetaraan  hak dan   kewa-

jiban sehingga tidak terjadi diskriminasi di dalam status sosial ber-

masyarakat. Transformasi gender dapat terealisasi ketika pemerin-

tah bersama dengan masyarakat bekerja bersama dalam mengubah 

konstruksi sosial yang mengutamakan kesetaraan gender (Nugroho, 

2008). Bisa dikatakan, kesadaran dan kepekaan pemerintah yang dii-

kuti seluruh masyarakat berpeluang menciptakan tatanan kehidupan 

yang lebih mengutamakan kesetaraan gender pada kehidupan gener-

asi selanjutnya.

Secara singkat, kajian ini menunjukkan bahwa gender adalah 

 kontruksi sosial yang dipengaruhi oleh keadaan  budaya dan sosial 

politik. Gender yang terbentuk saat ini merupakan hasil dari kon-

struksi sosial kebudayaan dan keadaan sosial politik pada masa lalu. 

Oleh karenanya, seiring dengan perkembangan zaman, pergeseran 

kebudayaan dan kesadaran  kesetaraan gender sebagai sesuatu keya-

kinan politik sudah seharusnya ditempatkan sebagai perhatian pent-

ing di tengah masyarakat. Jika kesadaran tersebut sudah dimuncul-

kan dalam dunia pendidikan, diharapkan mampu mentransformasi 

gender pada masa mendatang. 

Sosialisasi yang dipertontonkan secara terus menerus tentun-

ya akan membentuk suatu ideologi tanpa disadari. Oleh karena itu, 



sekolah sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-

nilai kesetaraan gender melalui  interaksi sosial,  interaksi di dalam 

kelas, hingga  interaksi terhadap perangkat pembelajaran. Dengan 

maraknya kajian-kajian tentang gender, diharapkan hasil temuan 

tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi dan masukan kepada penu-

lis buku ajar serta penerbit untuk memastikan ideologi gender yang 

dianut dalam  konten buku telah mengusung  kesetaraan gender. 





I
ndonesia sebenarnya telah mendeklarasikan diri sebagai negara 

yang mengedepankan kesetaraan dalam pendidikan sebagaima-

na tertuang dalam Pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengedepankan kebutuhan 

mencerdaskan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 31 juga 

mendukung bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pen-

didikan. Sesuai dengan tujuan nasional tersebut, Indonesia sebagai 

salah satu Negara Anggota UNESCO mengikuti forum Education 

for All (EFA) konvensi Dakar di Senegal pada tahun 2000. Konfer-

ensi Tingkat Tinggi (KTT) ini menghasilkan enam tujuan EFA dan 

salah satunya adalah menjamin kesetaraan gender dalam pendidikan. 

Dalam menyelaraskan agenda dan perencanaan nasional ini, 

 pengarusutamaan gender secara hukum didasarkan pada Instruk-

si Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang  pengarusutamaan gender 

dalam semua program pembangunan dan juga semua tingkatan pe-

merintahan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 

Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan. 

Pengarusutamaan gender sendiri diartikan sebagai proses pencapa-

ian  kesetaraan gender yang dilihat tidak hanya dari perspektif indi-

Rekonstruksi Sosial: 

Mendukung Kesetaraan Gender



vidu tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

program dan elemen lainnya (UNESCO, 2015). Upaya tersebut 

biasa dikenal juga sebagai  emansipasi wanita. Mengupayakan  pen-

garusutamaan gender dalam pendidikan kemudian dapat diwujud-

kan melalui kurikulum dengan melibatkan program pengembangan 

kapasitas gender. Kurikulum sendiri digunakan sebagai tolak ukur 

atau pedoman yang harus diperhatikan dalam menentukan materi 

belajar mengajar. Fungsi kurikulum itu sendiri adalah untuk menye-

diakan  konten inti dan tujuan pembelajaran meliputi pelajaran,  teks, 

fi lm, karyawisata, bahan pustaka, dan kegiatan pembelajaran lainnya 

(Meyer, 2010).

Dalam studi ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa dija-

dikan agenda kedepannya sebagai upaya untuk merespon  ketida-

kadilan gender yang masih ditemukan. Pertama, karena kepercayaan 

 patriarki sudah ada jauh sebelumnya di Indonesia, maka upaya sa-

dar menyetarakan gender perlu ditanamkan di tingkat pendidikan, 

terutama dalam penyediaan materi yang bernuansa gender dengan 

baik. Bias yang digambarkan dalam materi pembelajaran yang dire-

presentasikan dalam buku  teks harus dihilangkan. Oleh karena itu, 

bagi penulis dan pemangku kepentingan terkait lainnya, pemerik-

saan kualitas terkait gender sangat disarankan sebelum penerbitan 

buku  teks.

Kedua, bagi guru, kepekaan terhadap materi gender sangat 

diperlukan karena mereka adalah agen penting dalam menciptakan 

perspektif sosial siswa. Mereka dapat memberikan penjelasan dan 

nasehat untuk menyetarakan gender dalam beberapa kondisi untuk 

mendorong siswa bertindak dengan benar. Bagi guru, pengintegra-

sian dapat dilakukan dengan memberikan materi terkait peran seks 

dalam masyarakat seperti novel, lakon, dan puisi cinta romantis het-

eroseksual, pelajaran pengetahuan alam dan kesehatan tentang re-

produksi, dan sejarah  peran gender. Oleh karena itu, meski cetak 

biru suatu mata pelajaran sudah digariskan, namun pelaksana di 

lapangan tetap ditujukan kepada guru di kelas. Kesempatan yang 

sama untuk sukses dan berkembang bagi anak laki-laki dan perem-

puan dalam proses pembelajaran di sekolah sebenarnya dijamin oleh 



kurikulum. Namun, temuan menunjukkan ada beberapa bias gender 

di buku  teks yang saat ini banyak digunakan. Buku  teks sekolah ha-

rus memberikan pengetahuan, informasi,  ilustrasi dan  gambar yang 

mempromosikan norma gender yang berkeadilan.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, karena studi saat ini hanya 

menganalisis  gambar secara umum, disarankan di masa mendatang 

untuk mengeksplorasi  teks  visual secara mendalam seperti dengan 

menggunakan analisis  visual kritis. Mengkaji lebih dalam tentang 

ideology gender yang tercantum dalam  gambar tentunya akan mem-

berikan wawasan baru. Sehingga temuan penelitian tentunya akan 

memberikan kontribusi yaitu masukan bagi penyusun buku untuk 

menyeleksi  gambar yang akan digunakan dalam buku ajar. 

Berdasarkan temuan tentang bias gender dalam buku ajar, 

penelitian ini memberikan beberapa saran bagi praktisi bahasa pada 

umumnya dan guru atau bahkan orang tua khususnya dalam memi-

lih buku  teks yang memadai untuk siswa. Sebagai era tanpa batas di 

seluruh alam semesta, setiap orang dapat mengakses buku  teks apa 

pun yang tersedia di halaman internet. Demi mendidik  kesetaraan 

gender, sebaiknya guru atau orang tua mendahului proses seleksi 

dengan membaca  konten secara sekilas. Menggabungkan lebih dari 

satu buku  teks sebagai bahan sumber juga disarankan sebagai cara 

membandingkan mana yang lebih tepat untuk digunakan.

Dari sisi pembuat  konten atau pengarang buku  teks, untuk 

menghindari bias gender, dapat dilakukan dengan menyeimbangkan 

keberadaan  konten spesifi k terkait gender. Dengan cara ini dominasi 

laki-laki berkurang dan posisi perempuan diharapkan sejajar dengan 

laki-laki dalam kehidupan nyata. Lebih jauh, itu bisa dengan mudah 

menghindari penggunaan bahasa gender. Beberapa komponen  lin-

guistik  netral gender dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam 

materi. Gagasan ini juga disebut sebagai bahasa bebas gender seperti 

yang dikemukakan oleh  Mills (1995) sebagai berikut:

1. Menggunakan  kata benda jamak (plural nouns)

Bias gender mungkin disebabkan oleh kurang seimbangnya 

penggunaan istilah terkait gender. Ini dapat diminimalkan dengan 



menggunakan kata benda jamak, sebagai contoh when authors have 

completed their manuscript, they can send it to the publishers. Kata 

ganti mereka (they) digunakan sebagai pengganti kata ganti yang 

cenderung menggambarkan jenis kelamin tertentu he atau she. 

2. Menggunakan kata ganti she/he

Mengatasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 

cara bijak untuk menghindari bias gender. Seperti pada kalimat when 

the author has completed his/hers manuscript, he/she can send it to 

the publishers. Penggunaan kata ganti kepemilikan yang menunjuk 

perempuan dan laki-laki (his/hers, he/she) pada saat yang bersamaan 

merupakan salah satu upaya meminimalisir bias gender. Namun, ha-

rus ada pertimbangan dalam memposisikan terlebih dahulu kata gan-

ti/ kata benda. Jika  kata ganti she selalu ditempatkan sebelum kata 

ganti he, maka akan menimbulkan bias pada posisi awalan kalimat 

(fi rstness). Jadi, jumlah penggunaan sebagai awalan perlu diseim-

bangkan.

3. Menggunakan kalimat pasif

Mengubah kalimat aktif menjadi pasif dapat menyembun-

yikan  identitas  subjek atau  karakter. Ini bisa menjadi salah satu cara 

untuk menulis  teks tanpa merujuk pada jenis kelamin tertentu. Se-

bagai contoh when manuscripts are completed, they can be sent to 

the publishers. Dalam kalimat ini, yang menjadi inti informasi ada-

lah manuskrip tetapi tidak membahas penulis sehingga terhindar dari 

penggunaan kata yang merujuk ke jenis kelamin tertentu. 

4. Menggunakan kata-kata yang tidak mengandung unsur jenis ke-

lamin

Semenjak isu kesetaraan gender mulai digaungkan, perkem-

bangan bahasa juga menuju ke arah perwujudan  kesetaraan gender. 

Beberapa pakar dan praktisi bahasa telah mengembangkan kosa kata 



agar mewujudkan keadilan gender. Perkembangan tersebut mengu-

bah bahasa khusus gender menjadi bahasa bebas gender, sebagai 

contoh penggunaan kata police offi  cer, fi refi ghter, chairperson dari 

pada menggunakan kata policeman, fi reman, dan chairman.  Oleh 

karena itu, penggunaan bahasa bebas gender bisa menjadi pilihan 

ketika  dalam penyusunan buku ajar.
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