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A BSTR<\I( 

Penelitian lOi bcrjudul Ideologi Gender di Kalangan Guru Scki:,tah Dasar 
di Kota Surabaya, yang secara khusus mengkaji Ideo\ogi gender pada guru 
sekolah Gasar sckallgus mengetahui kese:-.uaian ama:/l hkolog. deng::m praksls 
50sIai yaitu interaksi antara guru dan Slswa dalam kescharian yang berkaitan 
dengan nilal gendeL 

Penelitian ini menggunakan tipe peneiitian deskriptlf Subyek penelitian 
adalah guru sekolah dasar. Pada akhimya subyek yang berhasil diw't!.wancarai 
scbanyak 9 orang, 3 laki-laki dan 6 percmpuan. Lokas! ditetapkan di sckolah 
dasar-sekolah dasar di Surabaya. SekQlah Dasar djpihh berdasarb.n pertimhangan 
bahwa jenJang pcndidikan da';ar memegang posisi stratcgi:s scbagai kelanJutan 
terdeka1 dari proses sosialisasi awal dl keluarga yang meletakkan dasar nilai-nilai 
gender yang kemudian dlpclajari seorang individu. Sekolah Dasar yang dlnilai 
cukup mewakili dan terpiiih dalam peneHtian ini adalah SD Muhammadiyah 4, 
SD Kristen Dharma Mulya, SD Katolik Santo Yoscr, SDN Dc Sutomo V, SD~ 
Manukan Wetan I, dan SDN Manukan Wetan TV Alasan pcmilihan sckolah dasar 
hanya didasarkan pada kemilllgkinan adanya kebcragarnan \\lacana gender pacta 
guru-guru dt sekolah dasar-sekolah aasar teTSebut Pengumpulan c.ala di!aKl.lkan 
melalUl indepllt intervicH'· dcngan rnenggunakan pcdoman wavr,ancara yang lebih 
rnenyerupai dialog bebas, Teknik yang akan digunakan daiam menganalisa data 
adalah teknik kuahtatif, dimana tidak ddakukan ujl-uji statistik Data-data hasil 
interview yang dihasi1kan akan dlgunakan untuk menganalisis \\';)cana daiam 
bcntuk narasi, dan kcmudlan dianalisa dengan referensi teon yang ada. Bcberapa 
tenri yang dlgunakan umuk menganalisa pennasalahan dalarn penclilian in! adalah 
Teori~teori tentang GendL"'f dan Teori lnteraksi Simbolik. 

Dengan melihat temuan dan ana1isis data dapat disimpulkan bahwa guru 
sekolah dasar dalam penelitian ini masih berpegang pada ideologi gender yang 
berlandaskan nilai-nilai gender tradisional. Artinya guru-guru sekolall dasar 
masih menggambarkan peran sosial laki-laki dan perernpuan yang mencari 
pembenaran dan fungsi rcproduksi (biologis) yang selama ini tcrkonstruksi dalam 
rnasyarakat. Nilai gender tradisional mengan&,oap dikotomi antara laki·laki dan 
perempuan sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biolngis yang tidak 
darat diubah lagi, Akibatnya, perbedaan·perbedaan gender dianggap dan 
dipaharni sebagai "kodrat77 laki-Iaki dan kodrat percmpuan. Laki-laki yang ideal 
adatah laki~laki dengan sederet sifat-sifat maskulin sepeni tegas, rasional, 
berwibawa bertanggl.lng jav.'ab dan sebagainya, Sedangkan perempuan ideal 
adaJah yang mewakiH so50k feminin seperti sabar, penuh kasih sayang, pcnurut. 
dan sebagatnya 

ldculog! gender tersebut pada akhimya turut mewamai intcraksi dcngan 
slswanya Dalam pcndillan in!, terlihat bahwa ideologi gender guru yang 
tradlsl.onal membuatnya memperla'-.llkan para siswanya dengan tindakan~tindakan 
yang sekses juga. 

Kata kunc; ; ideotogi, gender, bias gendery praksis sosiai, 
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