ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKA5AN PENELITIAN
3udul Penelitiel1: Wacana Bacean Sekolah Deser: Sebuah
deri Pe~spektif Jender
Peneliti

Drs. TUBIYONO NIP 131570338

Pusat Studi

PSW Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga

'Sumber Biay,"

Stud!

DIK Suplemen Universitas Airlangga
SK Rektor Nemer: 5~15/303/pL/1998
Tanggal
: 27 3uli 1998

Pendidiken lingkungen keluerga edelah pendidikan yang
pertama-tema yeng dialemi eleh anak dldik. Orang tuelah yang
memlliki peran yang pertama dan utama dalam melak.,anakan
pendidikan lingkungan kelUarga in1. Jadi, erang tua dalam
hal ini memiliki tenggung jalolab untuk membentuk sikap, dan
menanemkan pengetahuan, den memberikan ketrampilan kepada
aneknYei dari 0 tahun sampai dengan kurang lebih 7 tahun.
Pembentukan pengetahuan anak didlk dl rumah (llngkungan
keluarga) sesual dengem soslali ..asl peran-peran yang dilaku
kan eleh anggota keluarga yang bersangkutan baik ayah, ibu,
"mak l ..ki-l ..ki. maupun anak perempuan. Per..n ibu di rumah
pada umumnya memasak dl d .. pur, mengasuh anak, menjahit, ke
pas..r be.-belanja dan menyediakan kebutuhan keluerga. 5ebe
liknya, ayah berperan di sektor umum (publlk) bekerja dl
kantor, memperbaiki mobil, sebagai pemimpin di lingkun
gannya. dan Pergi ke kebun atau ke tempat lain untuk memenu
I"i kebutuhan ekonemi keluarga.
Pendidlkan Ilngkungan sekoleh merupakan lingkungan
pendidikan kedua ..etelah pendidikan keluarga. Ketika anak
didik di sekelah, kepala sekelah bersama-sameo dengan guru
I<elas mengambil peran ",ebagei
pengganti erang tua untuk
melakseneokan tanggung Jaloleb menanamkan sikap pesi t if, pen
gembangan Pengetahuan dan ketrampilan sebagai kemampuan
dasar Yang harus dlmilikl oleh seorang murid. Pendidikan dl
lingkungan sekolah memiliki program yang Jelas karen., terma
suk pendidikan fermel kar;,ena dilengkapi serana dan presal',,
nenye, misalnYa gedung, kurikulum, guru, buku paket, labora
terium, dan sebagainYa. Salah satu sarana yang tidak beleh
diabeikan dalam pembentuken sikap, perileku, dan pengetehuen
sislole edeleh buku paket. Oleh kerene itu, delam leporan
penelitian ini mendeskrip $ikan edenye ketimpengan jender
delem loIecana beceen SO.
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Metode l'en9 digunekan delam penel!tien ini adeleh gtudi
pueteke. Metode studl pustaka Inl dlp!lih ber'daeerken slfet
den eaeeren penellti~n itu eendiri. Oleh karene ltu, lengkah
perteme menentuken Seeeran penelltlen yaltu berupa buku
peket SD khu5lJSnya yang dllkutKan dell!lm ebtanl!ls. Selanjutn-'
ye, di l",Kuken pembeceleln secarel intesl f serte membul!lt ceta
ten-catatan yeng dienggep penting.
Temuan dete den setel.,h dlenelisis menunjuKken edenye
ket lmpengan jender delam ",acene beceen SD. Ket impengen
jender dep",t berupe verb",l berupa kete-ketoa yan", dlrangkei
delam bent uk kelimat ateu peregref den nonverbal yang berupe
gember-gembar yang menunjukken perbedeen peren laki-lekl dan
perempuen segara tease. Adenya ketimpengen jender d.lem
wecene bl:!cl:!l:!n SD dl:!pl:!t diKeteKen
sebegai penguet epa yang
teleh ter jedi di IlngklJngan keluerga selame ini .
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