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ABSTRACT 

As young readers, children subconsciously adopt reader subject position that a particular 

story offers. In this case, they reproduce any story (traditional fairy tales and modern 

stories) with their own illustration which is highly influenced by the reader subject 

position and the sociocultural constructions manifested in the stories. The research 

believes that that children‟s narration in pictures subsumes gendered perspective 

(gendered reader subject position) which is constructed by the accepted socio-cultural 

values. The research examined narrative responses and pictures made by ten kindergarten 

students after being given stories with gender-stereotyped contents. Several theories 

regarding gender construction such as Stephens‟ theory of discourse (1992) and also 

gender theories in post-structural feminist perspectives are utilized in the project. Kress 

and van Leuweun‟s (1996) work on visual grammar is also adopted to investigate the 

children‟s illustration in reproducing the stories. It is found that the children reproduced 

gender archtyped pictures books in the form of their drawings by adopting their cultural 

values that connect the story with their own experiences in everyday life. It is also found 

that gender ideology places children as gendered subject through the characters by the 

children adapting their cultural values and their own everyday experiences into their 

drawing. The children reinterpreted traditional stories and gender patterns. In this way, 

the children used the stories creatively, reshaping them to fit their own purposes.  

 

Keywords: gendered reader subject position, visual grammar, gender roles, gender 

stereotypes, gender archetyped picture books 

 

 

LATAR BELAKANG  

Masa anak-anak dilihat sebagai suatu periode pembentukan karakter setiap manusia, 

dimana pengetahuan dasar tentang hidup dan kehidupan menjadi tujuan utama dari proses 

pendidikan. Asumsi seperti ini dimanifestasikan dalam berbagai praktek sosial di masyarakat, 

sehingga interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya sarat dengan posisi ideologis dan nilai 

sosial budaya. Salah satu cara untuk menanamkan ideologi sosial budaya kepada anak adalah 

melalui cerita-cerita anak, baik tradisional ataupun modern. Zipes (1983: 50) melihat anak-

anak sebagai objek dalam proses pendidikan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 

sebuah budaya dalam masyarakat: 

Culture is a historical process of human objectification, and the level and quality of a national culture 

depends on the socialization developed by human beings to integrate young members into the society 

and to reinforce the norms and values which legitimize the sociopolitical system and which guarantee 

some sort of continuity in society. 
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Setiap cerita, baik secara implisit ataupun eksplisit, mengandung ideologi sebagai 

suatu sistem nilai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hunt (dikutip dari Sarland, 2005) bahwa: 

ideology is not a separate concept „carried by‟ texts, but that all texts are inevitably infused 

by ideologies. Dalam konteks ini, ideologi dalam sebuah cerita, dengan eksplisit disampaikan 

kepada anak sebagai sarana pembentukan karakter. Stephens (1992: 9) menyatakan bahwa 

proses penyampaian ideologi melalui cerita merupakan proses langsung dan bersengaja yang 

kemudian menjadi legitimasi untuk mengadvokasi ideologi milik struktur sosial atau budaya 

tertentu. Ketika sebuah cerita anak secara implisit (ataupun eksplisit) menyimpan potensi 

ideologi tentang peran gender, maka anak akan mengadopsi pesan tentang peran gender sesuai 

pendeskripsian cerita tersebut.  

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana anak usia dini memperoleh pemahaman 

tentang gender dan stereotipe peran gender di lingkungan sekitarnya melalui pembacaan 

mereka terhadap cerita-cerita anak berideologi gender. Secara umum, penelitian ini meyakini 

bahwa persepsi gender anak sering terpusat pada teori-teori praktek sosial, dengan asumsi 

bahwa anak usia dini memperoleh pemahaman tentang gender melalui interaksi dengan 

lingkungan sosial sekitarnya, seperti dalam konteks pengelompokan teman bermain dan 

belajar di rumah dan sekolah. Sedangkan persepsi anak tentang gender yang dikembangkan 

dan dibentuk melalui buku cerita jarang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan teori 

pendidikan anak secara sosial. Maka signifikansi penelitian ini terletak pada penelaahan 

proses pemahaman anak usia dini terhadap konsep-konsep gender yang terdapat dalam 

penggambaran buku cerita traditional dan modern. Dengan menganalisa discourse (wacana) 

dan ilustrasi yang dibuat oleh anak usia dini dalam menceritakan kembali stereotipe peran 

gender, penelitian ini akan melihat persepsi anak terhadap gender yang akan berpengaruh 

dalam penilaian mereka di masa depan. Secara spesifik penelitian ini akan melihat bagaimana 

ideologi gender dalam wacana cerita anak menempatkan anak sebagai gendered subject 

melalui representasi stereotipe peran gender dan bagaimana anak usia dini mereproduksi 

wacana cerita yang memiliki representasi stereotipe peran gender melalui cerita dan gambar 

yang mereka buat sendiri. 
 

Gender dalam perspektif feminis post-struktural 

Teori feminis dan gender sebenarnya sangat peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan 

interaksi anak dengan lingkungan sosial budaya sekitar mereka. Jackson (2007: 62) 

mengungkapkan bahwa penelitian tentang persepsi anak usia dini terhadap peran gender 

banyak berkembang pada tahun 1970 hingga 1980an, dengan fous penelitian untuk 

mengidentifikasi preferensi profesi gender yang dipilih oleh anak-anak.  Penelitian-penelitian 

tersebut menghasilkan beberapa temuan inti yang menunjukkan bahwa pengklasifikasian 
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profesi berdasarkan jenis kelamin oleh anak usia dini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

dianut dalam keluarga dan lingkungan sosial di mana anak-anak tersebut dibesarkan.   

Pada akhir tahun 1980, para akademisi beraliran feminis memilih pendekatan lain untuk 

meneliti bagaimana anak usia dini memahami peran gender dalam masyarakat.  Teori feminis 

post-struktural dan sosial konstruktivis menempatkan gender „as something fluid, variable, 

and performative‟ (Lowe 1998; Davies, 1989 dikutip dari Jackson, 2007).  Dipotret dari lensa 

teori ini, gender dikonstruksi secara sosial, artinya, dalam pembentukan konsep tentang 

femininitas dan maskulinitas selalu disertai oleh pemahaman mengenai struktur dan nilai 

sosial (Connel, 2003; Nealon and Giroux, 2003). Sekaitan dengan konstruksi  tersebut, 

Kroska (2007) mengungkapkan bahwa ideologi gender telah terbentuk secara kolektif 

berdasarkan nilai sosial yang juga pada saat bersamaan melegitimasi adanya ketimpangan 

gender. Lebih jauh lagi dia menambahkan bahwa ideologi gender adalah konstruksi 

maskulinitas dan femininitas yang berbeda di masyarakat. Perbedaan tersebut berkenaan 

dengan fungsi atau peran sosial laki-laki dan perempuan, status serta dominasi laki-laki di 

dalam masyarakat.    

 Berkaitan dengan uraian di atas, teori post-struktural mengidentifikasi pusat wacana 

tentang gender yang dapat diakses oleh anak usia dini dengan menyediakan konteks sosial 

budaya yang lebih dekat dengan mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami 

peran gender.  Konteks budaya yang dapat menghadirkan wacana tentang peran gender  salah 

satunya adalah melalui sastra anak yang bercerita tentang karakter-karakter yang menempati 

ruang-ruang profesi sesuai gendernya. Oleh karena itu, teori feminis post-strukturalis sangat 

mendukung penelitian ini dalam rangka menelaah persepsi anak usia dini terhadap gender 

melalui konteks sosial budaya yang ada dalam cerita. 
 

Posisi Subjek  Pembaca dan Wacana 

Dalam buku cerita anak, advokasi ideologi sosial budaya suatu masyarakat diwakili oleh 

penulis atau ilustrator.  Hal ini berkaitan dengan peran mereka sebagai orang dewasa yang 

menciptakan relasi kuasa dengan anak dalam sebuah konteks sosial budaya yang didaktis 

melalui media naratif (Moecharam, 2007). Ideologi dalam suatu cerita lalu disosialisasikan 

kepada anak lewat proses membaca, dimana anak sebagai subjek akan mengadopsi posisi 

subjek pembaca yang ditawarkan oleh penulis ataupun ilustrator. 

Dalam Language and Ideology in Children‟s Fictions, Stephens (1992: 2) berargumen 

bahwa wacana atau discourse dalam buku cerita anak “provided by ideological 

presuppositions, sometimes obtrusively and sometimes invisibly”.  Pendapatnya ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam diagram berbentuk geometris dimana bangun datar berbentuk segi 
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delapan (dianalogikan sebagai wacana) berada di dalam bujur sangkar (dianalogikan sebagai 

ideologi), sehingga dapat kita lihat setiap ujung kedua bagian tersebut saling bersinggungan 

seperti gambar di bawah ini: 

Wacana 

 

 

 

 

 

 

Diambil dari Stephens (1992: 2) 

Berdasarkan analogi di atas Amirulloh (2008:31) berpendapat bahwa “discourse might 

be both repressive and productive in that they can produce new ways of thinking and 

behaving”. Sehingga wacana yang hadir dalam sebuah cerita akan menarik pembaca sebagai 

subjek pada posisi tertentu dan akan memberikan sebuah peranan kepada mereka sesuai 

dengan dengan formasi diskursif yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat tertentu 

(Collinson, 2003; Devos, 2004, 2004, 2005).  Oleh karena itu cerita anak-anak dalam 

penelitian ini dilihat sebagai sebuah situs khusus untuk menampilkan efek ideologis tentang 

peran gender yang berpotensi untuk membentuk sikap pembacanya, dalam hal ini pembaca 

usia dini. 
 

Ideologi, arketip gender, dan wacana dalam buku cerita bergambar 

Sastra anak, yang salah satu contohnya adalah buku cerita bergambar, adalah karya 

sastra yang bukan hanya terdiri atas komponen teks verbal, namun juga menyediakan ilustrasi 

bagi pembacanya dalam bentuk gambar-gambar yang membantu penceritaan.  Menurut 

Hodnett (1982, dikutip dari Nodelman, 1988), ilustrasi dalam karya sastra anak merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari cerita karena gambar membantu pembaca usia dini untuk 

melihat kaitan logis antara ilustrasi atau gambar dengan teks yang mereka baca.  Pendapat 

yang serupa juga diungkapkan oleh Nodelman (1988) yang mendefinisikan buku cerita 

bergambar sebagai karya sastra anak yang memberikan informasi atau bercerita melalui 

gambar dan/atau kombinasi gambar dan teks.  Gambar-gambar tersebut berfungsi bukan 

hanya sebagai ilustrasi namun juga berfungsi untuk membangun imaginasi pembaca usia dini 

untuk membangun makna atas cerita serta membantu anak-anak memahami lingkungan 

sekitar mereka (Huck, 1993, in Narahara, 1998).  Oleh karena itu, dalam buku cerita 

bergambar, ilustrasi memegang peran yang amat penting dalam proses penceritaan (Bennet, 

 
 
 

Ideologi 
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2009). Pembaca usia dini cenderung lebih tertarik pada gambar daripada rangkaian kata-kata 

atau teks, terutama bagi mereka yang belum mencapai kompetensi literasi membaca dan 

menulis.  

Secara spesifik, buku cerita bergambar mengandung ideologi yang dapat dieksplorasi 

lebih jauh.  Teks mampu mengadvokasi satu ideologi tertentu namun pada saat yang 

bersamaan mengandung agenda ideologis lainnya yang secara implisit disampaikan di dalam 

teks (Stephens, 1992).  Ideologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah teks 

karena dalam proses penyampaian gagasan dalam bentuk tulisan, nilai-nilai yang dianut oleh 

seorang penulis yang dipengaruhi oleh lingkungannya akan nampak di dalam karyanya. 

Sekaitan dengan hal tersebut, Waller (1986, dikutip Stephens, 1992) berpendapat: 

“How does ideology affect literary texts? … When a text is written, ideology 

works to make some things more natural to write; when a text is read, it works to 

conceal struggles and repressions, to force language into conveying only those 

meanings reinforced by the dominant forces of our society.”   

  

Seiring dengan perkembangannya, buku cerita bergambar kontemporer mampu meraih 

pembaca dari beragam kalangan serta menawarkan ruang inovatif untuk mengeksplorasi 

representasi, identitas, budaya, ras, kelas serta relasi kuasa di dalam cerita (Johnston, 

Bainbridge, Shariff, 2007), sehingga, melalui buku cerita bergambar pembaca usia dini 

mengawali kontak interaksi mereka dengan representasi budaya dan ideologi baik secara 

verbal maupun visual yang menghubungkan mereka dengan lingkungan sosialnya.    Stephens 

(1992) menjelaskan bahwa walaupun terdapat hubungan yang kompleks antara teks dengan 

ilustrasi, buku cerita bergambar selalu memberikan posisi ideologis tertentu yang 

mengartikulasikan pemahaman mengenai identitas kebangsaan, multikulturalisme, serta 

perbedaan budaya.   Baik teks verbal maupun gambar, keduanya saling berkaitan untuk 

memberikan pemahaman pada pembaca usia dini mengenai ideologi dalam hubungannya 

dengan pengalaman mereka di dalam interaksi sosialnya. Lebih jauh lagi, Kilpatrick (2004) 

berpendapat bahwa buku cerita bergambar yang dalam wacana naratifnya berbentuk gambar 

dan teks, ternyata memiliki muatan ideologis yang lebih kuat dibandingkan dengan buku 

cerita yang hanya terdiri atas teks verbal karena gambar juga memunculkan serta 

mendeskripsikan sifat serta sikap yang mampu mengungkap baik pesan eksplisit maupun 

agenda implisit yang terkandung di dalam narasi verbal. 

 Karena buku cerita bergambar memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengenal diri 

sendiri serta lingkungannya, maka buku cerita bergambar juga memiliki peran yang signifikan 

untuk pengembangan karakter anak karena teks bergambar mempengaruhi perkembangan 

sikap dan nilai-nilai pada anak (McKenzie, 2003 dikutip dari  Johnston, Bainbridge, Shariff, 
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2007). Sekait dengan pendapat tersebut, Nodelman (1988) menambahkan bahwa ilustrasi 

selalu memberikan informasi bukan hanya mengenai bagaimana sesuatu digambarkan namun 

juga bagaimana informasi tersebut dipahami serta apa yang dirasakan pembaca atas apa yang 

digambarkan di dalam cerita.  Melalui cara ini, buku cerita bergambar amat berpotensi untuk 

mengartikulasikan beragam interpretasi terhadap nilai-nilai budaya sosial pada anak yang 

memperngaruhi perkembangan karakter mereka. Dengan kata lain, buku cerita bergambar 

memberi wadah bagi anak-anak untuk lebih mengenal dunia serta tata nilai yang menginisiasi 

identitas mereka.    

Elaborasi di atas mengandung isu sentral bahwa buku cerita bergambar amat 

berpengaruh terhadap pembentukan identitas dalam kehidupan sosial anak-anak.  Sebagai 

contoh, buku cerita bergambar yang berarketip gender amat membantu mereka untuk 

mengenali identitas gender seperti terungkap dalam studi yang dilakukan oleh Brozo (2002, 

dalam Zambo, 2007) bahwa nilai maskulinitas di dalam buku cerita berarketip gender 

merupakan sumber belajar yang baik bagi anak laki-laki. Pendapat tersebut didukung oleh 

Carter and Long (1991) yang meyakini bahwa karya sastra menawarkan beberapa model yang 

berkontribusi terhadap proses belajar anak, yakni model kultural, bahasa, serta tumbuh 

kembang kepribadian.  Buku cerita bergambar yang berarketip gender membangun ideologi 

gender melalui karakter di dalam cerita yang disampaikan pada anak sebagai pembaca.  

Karakter berarketip gender tersebut mampu memotivasi anak untuk membaca karena mereka 

akan mampu melihat keterkaitan antara karakter di dalam cerita dengan pengalaman mereka 

sehari-hari. Terlebih lagi bagi anak laki-laki, Jung (1955, in Zambo, 2007) mengatakan bahwa 

arketip serupa membentuk pola pikir mengenai kehormatan laki-laki yang diperoleh melalui 

pengalaman dan hadir di dalam benak kaum laki-laki.  Membaca buku berarketip gender, 

anak lelaki akan memeroleh atau bahkan membangun konsep yang tepat mengenai konstruksi 

laki-laki yang juga diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan mereka.   

Namun, Gooden dan Gooden (2001) menyuarakan hal berbeda bahwa stereotipe 

gender yang muncul di dalam buku cerita anak akan berefek negatif terhadap persepsi mereka 

atas peran perempuan. Sebaliknya buku cerita bergambar yang memandang citra perempuan 

secara positif akan mampu mengeliminasi stereotipe tersebut sehingga membaca buku cerita 

berarketip gender akan membantu anak untuk mampu mengevaluasi misinterpretasi terhadap 

konsep gender seperti diungkapkan oleh Narahara (1998):  

„Picture books provide role models for children in defining standards for 

feminine and masculine behavior; gender stereotypes and sexism limit 

children's potential growth and development; non-sexist books can produce 

positive changes in self-concept, attitudes, and behavior; and picture books 
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in the last decade have shown some improvement in reducing stereotypes, 

but subtle stereotypes still exist.‟ 

 

Karya sastra anak baik fiksi maupun non-fiksi, pada umumnya memiliki karakteristik 

yang serupa dalam merepresentasikan karakteristik tokoh laki-laki dan perempuan. Kesamaan 

karakteristik ini disebut sebagai komonalitas yang dapat teridentifikasi dalam wacana 

mengenai gender di dalam cerita. Sunderland (2004) menemukan beberapa komonalitas yang 

terkait dengan wacana gender melalui karakteristik tokoh laki-laki dan perempuan, seperti 

perempuan berada di ranah domestik, sementra laki-laki aktif di ranah publik; perempuan 

pasif, laki-laki aktif; laki-laki memiliki posisi sentral sementara perempuan sebagai 

subordinat.   

 Mengacu kembali pada elaborasi mengenai cerita bergambar, hubungan antara teks 

verbal serta ilustrasi dalam wacana gender perlu dikaji secara menyeluruh.  Artinya, ilustrasi 

visual dari setiap tokoh akan membantu pembaca untuk mengidentifikasi isu gender dalam 

wacana gender.  Oleh karena tokoh-tokoh dalam buku cerita bergambar pada umumnya 

adalah binatang, maka mereka diberi atribut karakter manusia.  Sebagai contoh, untuk 

mengidentifikasi jenis kelamin tokoh binatang, maka diberilah tokoh tersebut asesories serta 

atribut yang bergender seperti dikatakan Stephens (1992 dikutip dari Sunderland, 2004)  

“Since the sex of many animals is not obvious visually, there is a tendency and 

temptation for illustrators to give animals stereotypically gendered accessories, 

such as bowler hats for males, aprons and scarves for females.”  

  Dalam konteks penelitian ini, buku cerita bergambar yang digunakan berjudul Love 

You Forever karya Robert Munsch and Arkan ke Rumah Nenek yang ditulis oleh Ayu 

Prameswary dan Edith Natasha. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi pembaca 

usia dini terhadap stereotipe peran gender yang berterima dalam sistem sosial masyarakat 

yang terlihat dari reproduksi wacana cerita anak bergender berupa gambar serta respons 

verbal.  Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan membahas visual grammar yang akan 

menjadi alat analisis untuk reproduksi gambar yang dibuat oleh anak-anak berdasarkan buku 

cerita yang telah mereka baca. 
 

Tata Bahasa Visual 

Tata bahasa desain visual berkaitan dengan tata bahasa metafora yang diaplikasikan ke 

dalam kajian mengenai komponen visual, diantaranya gambar.  Komponen gambar terdiri atas 

konstruksi terstruktur atau bentuk ruang, komposisi layout yang menentukan sudut pandang 

illustrator serta warna (Kress & van Leeuwen, 2006). Oleh sebab itu, dalam hal ini tata bahasa 
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tidak bermakna aturan tata cara penggunaan bahasa yang baik dan benar, melainkan sebagai 

model konstruksi sosial untuk pembangunan makna.  Sekait dengan hal tersebut, Kress and 

van Leeuwen menjelaskan bahwa interpretasi seseorang terhadap gambar dipengaruhi oleh 

posisi serta status sosial budayanya. Gambar yang dibuat seseorang akan merefleksikan posisi 

dan status sosialnya.   

Elemen visual memiliki peran yang amat penting dalam buku cerita bergambar.  Analisis 

terhadap gambar hendaknya dilakukan secara multi modal, dengan mempertimbangkan 

pembacaan yang berbeda atas teks dan elemen visualnya sebagai satu kesatuan, serta 

hubungan antara teks dengan gambar (Kress and van Leeuwen, 2006). Tata bahasa visual atau 

visual grammar dapat diaplikasikan ke dalam buku cerita bergambar karena buku tersebut 

memiiki elemen teks verbal serta ilustrasi.  Saat anak-anak membaca serta mereproduksi 

cerita melalui gambar, mereka menampilkan pula aspek intelektual literasi visual. Callow 

(2008) menawarkan sebuah kerangka untuk mengidentifikasi kompetensi literasi visual pada 

anak, yaitu aspek afektif, aspek komposisi dan aspek kritis. Aspek afektif mengamati fitur 

wajah dan gerak tubuh yang dimunculkan oleh anak melalui gambar mereka, sementara aspek 

komposisi mengukur komponen-komponen teks visual yang juga dihadirkan di dalam gambar 

mereka. Aspek kritis berfokus pada komprehensi anak-anak dalam memahami ranah sosio-

kultural melalui gambar.  Kerangka ini dapat dijadikan acuan untuk membedakan kemampuan 

literasi visual anak yang juga dapat mengukur perspektif anak-anak sebagai pembaca usia dini 

mengenai nilai sosiokultural melalui gambar yang mereka buat.   

Kress and van Leeuwen (2006) berujar bahwa untuk melakukan analisis tata bahasa 

visual, terdapat beberapa konsep penting yang perlu diperhatikan, diantaranya makna 

representasional serta interaksi representasional. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa 

makna representasional adalah sebuah konsep yang diperoleh melalui pembacaan kritis yang 

memberikan pemahaman atas apa yang sebenarnya terjadi dalam gambar.  Ada dua proses 

yang harus dilalui untuk mengidentifikasi makna representasional: proses konseptual—yang 

menjelaskan kesamaan benda atau peristiwa di dalam gambar; serta proses presentasional 

yang berkenan dengan tindakan dan kegiatan yang berfungsi sebagai naratif.  

 Dalam penelitian ini, tata bahasa visual dijadikan sebagi alat analisis untuk melihat 

reproduksi buku cerita bergambar yang berarketip gender dalam bentuk gambar yang dibuat 

oleh anak-anak.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah upaya pendalaman 

bentuk persepsi anak usia dini terhadap peran gender dalam masyarakat yang tertuang dalam 

respon mereka terhadap cerita buku bergambar. Penelitiannya sendiri dilaksanakan di sebuah 

TK International di daerah Jalan Trunojoyo, Bandung, dengan melibatkan 10 orang siswa TK 

yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Kesepuluh siswa tersebut dipilih 

secara purposive, dalam artian bahwa informan-informan terpilih adalah mereka yang kaya 

dengan potensi kasus untuk dapat lebih lanjut dikaji secara lebih mendalam.    

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua instrumen utama, yakni 

interviu dan hasil kerja siswa. Interviu ditujukan untuk menggali data berupa respon naratif 

siswa terhadap cerita yang telah dibacakan kepada mereka. Respon naratif ini pada dasarnya 

merupakan bentuk rekonstruksi terhadap cerita berarketip gender yang telah mereka 

dengarkan sebelumnya. Hasil kerja siswa yang dijadikan data untuk lebih lanjut dianalisis 

adalah hasil gambar yang mereka buat untuk untuk merekonstruksi ulang cerita yang telah 

mereka dapatkan sebelumnya.  

Analisis data dalam hal ini akan berupa upaya pemaknaan respon naratif siswa melalui 

kerangka teori discourse and ideology dan teori feminis poststrukturalis dan pemaknaan hasil 

menggambar siswa dengan kerangka teori visual grammar dan visual literacy assessment. 
 

Temuan dan Pembahasan 

Di bawah ini disajikan hasil temuan penelitian secara komprehensif mengenai dua aspek 

utama yang menjadi pusat kajian, yakni pemaknaan pemaknaan terhadap hasil menggambar 

siswa dan terhadap respon naratif yang diberikan siswa. 

Secara umum, berdasarkan hasil analisis, terlepas dari upaya kreatif yang dilakukan 

siswa dalam merekonstruksi cerita, siswa terbukti mengadopsi nilai budaya dan pengalaman 

hidup sehari-hari dalam upaya mereka memahami cerita berarketip gender. Pemilihan kata, 

warna, bentuk, dan atribut yang dilekatkan pada tokoh bergender tertentu terindikasi berkaitan 

erat dengan pemaknaan mereka terhadap nilai budaya dan hasil pengamatan mereka sehari-

hari. 

Berikut dielaborasikan hasil temuan yang lebih rinci dari analisis data yang telah 

dilakukan. 
 

Pilihan Warna  

Kumpulan gambar yang mereproduksi cerita Love You Forever 

Pemilihan warna yang digunakan dalam karya visual adakalanya mewakili mood atau 

perasaan (Kress dan van Leuwen, 2006). Warna di dalam gambar menjelaskan dan 
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menyimbolkan sesuatu, serta dapat mengungkap makna.  Setiap warna merepresentasikan hal 

yang berbeda tergantung pada konteksnya seperti yang tampak pada gambar siswa-siswa TK 

saat mereproduksi cerita. 

              Gambar-gambar yang dibuat menunjukkan bahwa dari lensa anak-anak, warna 

termasuk ke dalam hal yang paling penting yang muncul pada sebuah gambar untuk 

menyampaikan respons mereka. Anak memilih warna pink dan biru untuk karakter ibu dalam 

gambarnya.  Hal ini sejalan dengan pendapat Kress dan van Leuwen (2006) bahwa pink 

adalah warna feminin untuk perempuan.  Sementara biru, yang sering diasosiasikan sebagai 

warna maskulin muncul pula dalam gambar tokoh ibu, namun dalam konteks ini warna biru 

menandai sifat yang tenang yang mewakili perilaku ibu.  Siswa juga memilih warna kuning 

untuk mewakili bayi dan warna jingga untuk merepresentasikan dirinya sendiri.  Kuning, 

adalah warna yang diasosiasikan dengan sifat riang dan bahagia yang biasa muncul pada 

anak, sementara jingga menggambarkan kehangatan.  Warna-warna yang digunakan oleh 

siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki karakter periang dan hangat.   

Anak lain menampilkan warna yang berbeda yaitu kuning—warna yang riang—untuk 

menggambarkan karakter ibu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa siswa tersebut ingin 

menyampaikan bahwa ibunya adalah sosok yang periang.  Untuk tokoh ayah, ia memilih 

warna biru, yang dalam konteks ini mewakili kekuasaan dan harga diri sehingga dari 

gambarnya, diperoleh makna bahwa ayah adalah sosok yang berkuasa sebagai kepala 

keluarga.    

Anak yang lainnya (siswa 3) memilih warna yang berbeda untuk merepresentasikan 

keluarganya.  Ia memilih warna hijau dan jingga untuk tokoh ayah.  Kress dan van Leeuwen 

(2006) berpendapat bahwa hijau diasosiasikan dengan energi, kesetiaan, dan materi, 

sementara jingga merupakan indikasi sifat yang hangat.  Dari gambar tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa anak ini menampilkan tokoh ayah sebagai sosok yang setia, hangat dan 

bersemangat selain juga menunjukkan bahwa ayah adalah figure pencari nafkah di dalam 

keluarga.  Untuk menampilkan sosok ibu, ia memilih warna biru yang dalam konteks ini 

memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, anak tersebut menampilkan tokoh ibu sebagai 

sosok yang tenang, dan kemungkinan kedua ia ingin menampilkan sosok ibu yang dominan di 

dalam keluarga. Siswa tersebut menampilkan dirinya sendiri melalui warna jingga yang 

menandai sifatnya yang hangat atau ia membutuhkan perlindungan.  
 

Kumpulan gambar yang mereproduksi cerita Arkan ke rumah nenek 

 Kompilasi gambar yang mereproduksi buku Arkan ke rumah nenek yang menceritakan 

pengalaman seekor anak beruang yang berkunjung ke rumh nenek menunjukkan bahwa anak-

anak melakukan reproduksi arketip gender seperti dalaam kompilasi gambar yang terdahulu: 



ISSN 1412-565X 

Perspektif Gender Anak Usia Dini …., (R. Della N Kartika Sari) 206 

 

Pada gambar yang dibuat anak tampak bahwa karakter yang muncul adalah anak 

beruang laki-laki dan anak babi perempuan.  Dalam cerita aslinya, kedua tokoh itu tidak 

diberi identitas jenis kelamin.  Anak mengatakan bahwa karena dalam gambarnya beruang 

berjenis kelamin laki-laki maka ia diberi warna merah yang diasosiasikan sebagai warna yang 

berani serta warna petualangan. Sementara anak babi yang diberi jenis kelamin perempuan, 

diberi warna pink yang identik dengan femininitas.   

Dalam gambar lain, muncul tiga tokoh yaitu anak beruang perempuan, nenek beruang, 

serta sosok beruang laki-laki yang kemungkinan besar adalah tokoh kakek beruag sesuai 

dengan plot cerita yang menggambarkan tokoh utama pergi berkunjung ke rumah nenek.  

Anak lainnya (siswa 2)  memilih warna pink untuk anak beruang perempuan yang 

mengungkap bahwa anak tersebut mengadopsi nilai kultural untuk identitas gender.  Ia juga 

memilih warna hijau untuk nenek beruang, warna yang diasosiasikan dengan kesuburan dan 

perkembangan.  Dalam konteks ini ia menggambarkan nenek beruang sebagai sosok yang 

berperan untuk mengurus rumah tangga.  . 

Dalam anak lain (siswa 3) melakukan hal yang serupa dengan siswa 2.  Ia memilih 

anak beruang laki-laki sebagai tokoh sentral dan diberi wara jingga dengan latar belakang 

merah yang mengindikasikan sebagai anak beruang yang hangat dan pemberani.  Anak lain 

memilih karakter anak beruang perempuan yang diberi warna kuning dan biru untuk 

menyampaikan pesan bahwa anak beruang perempuan tersebut berpembawaan periang, cinta 

damai dan kuat.  Ia ingin menunjukkan bahwa walaupun anak beruang tersebut berjenis 

kelamn perempuan, namun ia mampu berpetualang.  Berbeda dengan anak lainnya, anak-anak 

ini (siswa 5, siswa 6) memilih anak beruang laki-laki sebagai tokoh utama.   
 

Bentuk dan Atribut 

Kumpulan gambar yang mereproduksi cerita Love You Forever 

 Cara lain yang digunakan anak-anak untuk mereproduksi buku cerita bergambar yang 

berarketip gender adalah melalu seleksi bentuk tertentu untuk menggambarkan tokoh di 

dalam gambarnya.  Atribut yang ditampilkan di dalam masing-masing tokoh berguna untuk 

mengungkap hal-hal seperti identitas jenis kelamin tokoh dalam cerita berdasarkan konteks 

masing-masing siswa sesuai nilai budaya sosial yang diadopsinya dalam kehidupan sehari-

hari.   

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mereproduksi gambar dalam buku 

yang pertama, anak-anak tersebut cenderung menggambar bentuk falus untuk laki-laki dan 

rok berbentuk segi tiga untuk perempuan.  

Terlihat bahwa anak-anak memilih bentuk falus sebagai indikator tokoh laki-laki 

(disertai teks verbal kata-kata father, daddy, dad atau“me”).  Anak-anak ini mereproduksi 
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buku tersebut berdasarkan nilai sosial dan pengalaman mereka sehari-hari.  Krees dan van 

Leeuwen (2006) mengatakan bahwa bentuk falus untuk masyarakat di beberapa daerah 

tertentu merupakan simbol laki-laki.  Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk 

menggambarkan perempuan anak-anak tersebut menggambar rok berbentuk segi tiga karena 

rok biasanya dikenakan oleh perempuan.   

Anak-anak tersebut juga memberi rambut untuk tokoh di dalam gambar mereka 

sebagai indikator identitas jenis kelamin seluruh karakternya. Anak-anak menggambar rambut 

bergaya spiky atau pendek untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan mereka memberi poni 

atau model rambut yang diikat.  Dari data tersebut dapt disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

tersebut digunakan sebagai indikator untuk menentukan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan.   

 Selain bentuk, anak-anak juga memberi atribut tertentu pada gambar mereka untuk 

membedakan jenis kelamin. Anak-anak memberi asesoris cincin untuk tokoh ibu.  Dalam 

konteks anak tersebut, perhiasan adalah milik perempuan sehingga merupakan hal yng wajar 

bila perempuan mengenakan perhiasan.  
 

Kumpulan gambar yang mereproduksi cerita Arkan ke rumah nenek 

 Serupa dengan buku pertama, untuk mereproduksi cerita dalam buku bergambar yang 

kedua anak-anak juga menggunakan bentuk dan atribut tertentu. Seperti bentuk falus untuk 

laki-laki dan rok segi tiga untuk perempuan pada tokoh binatang. 

Karena identitas kelamin tokoh binatang tidak dijelaskan secra eksplisit dalam buku 

tersebut, anak-anak memberi identitas kelamin pada karakter binatang dengan memberi 

bentuk seperti rambut sebagai indicator identitas kelamin bagi tokoh-tokohnya seperti bentuk 

rmbut spiky untuk tokoh laki-laki, dan poni untuk perempuan, serta tambahan asesoris seperti 

bandana dan pita sebagi indikator perempuan. 
 

Komposisi Gambar 

Komposisi dalam gambar dapat dikategorisasikan ke dalam gaze dan angles, action 

dan vector, serta salience dan position untuk mengungkap makna gambar. Komponen 

komposisi gambar juga mengungkap kemampuan literasi visual anak dalah hal aspek 

komposisi (Callow, 2008). Komposisi dalam gambar mereka merupakan salah satu cara untuk 

mereproduksi buku cerita berarketip gender.   

Arah dan sudut pandang dalam komposisi gambar memungkinkan pembaca untuk 

mengidentifikasi apa yang digambarkan di dalam cerita.  Saat pandangan represented 

participant, tokoh dalam gambar, mengarah langsung pada pembaca yang bermakna demand, 

artinya, tokoh mengundang pembaca untuk secara interaktif memasuki dunia mereka.  
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Bila gambar yang dibuat anak-anak ini dipahami sebagai representasi langsung 

mereka, maka gambar yang dibuat mereka tersebut membangun koneksi langsung dengan 

pembacanya dengan cara mengundang mereka memasuki imaginasi mereka melalui arah 

pandangan tokoh dalam gambarnya.  Komposisi tersebut dilengkapi oleh angle horizontal 

yang merupakan sudut pandang indikator posisi sejajar dengan pembaca. 

      Angle yang juga muncul dalam gambar yang dibuat anak-anak adalah angle  vertikal 

sebagai indikator power.  Jika posisi tokoh berada di atas pembaca, maka anak-anak ingin 

menunjukkan melalui gambarnya bahwa tokoh-tokoh dalam gambar mereka memiliki 

kemampuan untuk meakukan sesuatu. 

 Anak-anak mengambil angle vertical, terutama untuk tokoh ibu yang posisinya lebih 

tinggi dari tokoh yang lain.  Anak yang memproduksi gambar tersebut ingin menyampaikan 

pada pembacanya bahwa tokoh ibu berkuasa untuk mengontrol  anak laki-laki.   

Bentuk gaze yang lain adalah sudut pandang miring di dalam gambar yang 

menggambarkan bahwa tokoh-tokohnya tidak melihat langsung pada pembaca.  Posisi ini 

adalah cara untuk menyampaikan bahwa tokoh di dalam gambar adalah tokoh di luar pembaca 

walaupun garis yang diambil adalah garis horizontal yang bermakna involvement: 

Aspek komposisi lain yang ditemukan dari gambar adalah vector dan aksi.  Vektor 

membantu pembaca menarik garis penghubung antar elemen. Vektor dapat berupa garis, baik 

yang ditarik dari garis pandang, jari yang menunjuk atau tangan yang terentang serta objek 

berada pada arah tertentu.   
 

Analisis terhadap respons naratif siswa yang mereproduksi cerita 

Temuan kedua penelitian berupa respon siswa terhadap buku cerita beraketip gender 

dalam bentuk narasi. Setelah anak-anak diberik activity book berjudul “Arkan ke Rumah 

Nenek” yang menyediakan berbagai karakter hewan berbeda gender. Mereka diminta untuk 

terlibat dalam kegiatan menempelkan beragam stiker yang terdiri dari jenis pakaian dan 

aksesoris berbeda di atas karakter hewan yang belum berpakaian. Dalam kegiatan ini, para 

siswa bernarasi dan melakukan gender indexing, kegiatan pengindeksan gender ini dilakukan 

sebagai respon siswa terhadap arketip gender dalam cerita. Pengindeksan gender dilakukan 

siswa melalui beberapa hal, seperti:  

 Pakaian dan aksesoris untuk laki-laki dan perempuan 

 Warna yang diasosiakan untuk laki-laki dan perempuan 

 Jenis hewan yang dijadikan karakter dalam cerita 
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Gender indexing lewat pakaian, aksesoris dan warna terlihat dari beberapa respon siswa 

sebagai berikut: 

Teacher: Where will you put the apron? 

 Why did you put this apron on grandma‟s dress? 

Student A: Because she wants to cooking 

Teacher: Not Grandma? Grandma didn‟t wear this hat, why? 

Student A: Because it for boys. 

Dari kutipan respon di atas kita dapat melihat bahwa beberapa siswa berupaya 

melakukan pengindeksan lewat pakaian yang diasosiakan gender tertentu, seperti apron 

(celemek) yang dikhususkan untuk dipakai wanita memasak. Pakaian lain untuk wanita juga 

termasuk skirt (rok). Sementara hat (topi) dan pant (celana) dipakai oleh laki-laki dalam 

kegiatan memancing. Selain pakaian, siswa juga melakukan pengindeksan dengan aksesoris 

seperti ribbon (pita) yang umum digunakan wanita, tie (dasi), belt (ikat pinggang) dan 

handkerchief (sapu tangan) umum digunakan laki-laki. Upaya pengindeksan gender lewat 

pakaian seperti ini juga mengindikasikan kemampuan siswa dalam mengenali arketip-arketip 

peran gender untuk perempuan dan laki-laki, seperti yang mereka dapatkan dalam konteks 

sosial budaya masyarakat sekitar mereka.   

Warna sebagai indeks gender digunakan pada warna-warna pink (merah muda) untuk 

wanita, sedangkan brown (cokelat) dan green (hijau) untuk laki-laki, seperti terlihat di bawah 

ini:  

Teacher: Is it (pointing to skirt) for boy or girl? 

Student B: Girl 

Teacher: Good. Next 

Student B: (pointing to brown-yellow shirt) for boy. 

Asosiasi warna cokelat (warna gelap) untuk laki-laki seperti contoh respon di atas 

merupakan konstruksi sosial budaya masyarakat yang kemudian diadopsi oleh siswa sebagai 

indeks gender.  

Poin yang juga menarik yang ditemukan dalam analisis data adalah kehadiran karakter 

hewan yang diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu. Seperti hewan raccoon yang 

dikatakan memiliki jenis kelamin laki-laki, sedangkan rabbit (kelinci), cat (kucing), dan 

hippo (kuda nil) memiliki jenis kelamin peremuan. siswa  

Teacher: There is a very pretty ribbon, who is it for? 

  Because the cat is a… 

Student C: Girl… 
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Teacher: What do you think hippo is? Boy or girl? 

Student D: Girl, because she want to swim 

Upaya siswa untuk memberi label jenis kelamin pada karakter hewan yang ada secara 

tidak langsung dipengaruhi pengetahuan terdahulu siswa yang diperoleh dari konteks budaya 

lain. Seperti dalam memutuskan bahwa jenis kelamin karakter hewan kuda nil dalam cerita 

adalah perempuan diperoleh dari referensi pengalaman siswa menonton karakter hewan kuda 

nil dalam salah satu film kartun luar negeri.  

Dari uraian analisis data di atas dapat dipahami bahwa konteks sosial budaya 

masyarakat yang ada dalam buku cerita, seperti yang diungkapkan menurut teori feminis 

poststrukturalis, menyediakan akses yang cukup luas bagi siswa dalam memahami gender. 

Selain itu, buku cerita juga memuat beragam wacana dan arketip gender (maskulin dan 

feminine) yang dapat diakses oleh siswa lewat upaya pengindeksan. Maka dari itu secara 

tidak langsung perspektif gender siswa usia dini dapat ditelaah melalui pembacaan mereka 

terhadap buku cerita berarketip gender. 

 

Ideologi gender menempatkan anak-anak sebagai subjek melalui karakter berarketip 

gender 

Bagian ini mewadahi analisis temuan yang berfokus pada cara ideologi gender 

menempatkan anak sebagai subjek gender melakui karakter berarketip gender.  Analisis 

dilakukan terhadap data yang dijaring melalui gambar yang dibut oleh siswa.  Berdasarkan 

data tersebut terungkap bahwa anak-anak mengadopsi nilai sosial budaya serta pengalaman 

mereka sehari-hari saat memosisikan diri sebagai subjek gender melalui karakter-karakter 

yang digambarnya, seperti cara pemilihan identitas kelamin tokoh-toohnya, peran serta status 

karakter laki-laki dn perempuan.   
 

Buku cerita berarketip gender dan identitas gender anak-anak 

 Buku cerita bergambar yang berarketip gender merupakan salah satu medium bagi 

anak-anak untuk mengenali serta mempelajari identitas gender mereka karena dalam buku 

semacam ini, ideologi gender dibangun melalui karakter yang dibaca oleh anak-anak.  Lebih 

jauh lagi, buku cerita bergambar yang beraretip gender memotivasi anak untuk membaca 

karena mereka melihat keterkaitan antara karkter ynag muncul di dalam teks dengan 

pengaman keseharian mereka.  Hal ini terungkap melalui gambar serta respons naratif mereka 

yang mengilustrasikan pemilihan karakter di dalam gambar yang merupakan reproduksi cerita 

yang telah mereka baca. 
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 Berdasarkan kompilasi gambar hasil reproduksi buku yang pertama, karakter-karakter 

yang muncul adalah karakter ibu dan anak laki-laki.  Hal ini dikarenakan ilustrator yang 

berjenis kelamin laki-laki mengadopsi kehidupannya ke dalam gambar.   

 Kompilasi gambar reproduksi buku 2 mengungkap hal yang serupa dengan kompilasi 

reproduksi gambar dari buku 1, dimana anak-ana sebagai ilustrator memberi identitas gender 

pada tokohnya dengan mengacu pada identitas kelamin mereka sendiri serta mengambil tokoh 

yang mereka kenali dalam kehidupan mereka sehari-hari.   
 

Ideologi gender memposisikan anak-anak sebagai subjek gender melalui karakter 

 Wacana gender dalam buku cerita bergambar membantu anak-anak memahami 

ideologi gender melalui tokoh di dalam cerita yang kemudian mereka adaptasi ke dalam 

reproduksi gambar yang mereka buat berdasarkan nilai budaya dan pengalaman sehari-hari:  

 

KESIMPULAN 

Dari uraian awal telah dijelaskan bahwa penelitian ini mengkaji serta mengungkap 

bagaimana anak usia dini mereproduksi wacana cerita yang memiliki representasi stereotipe 

peran gender melalui gambar yang mereka buat sendiri. Selain itu, analisis terhadap data 

observasi yang dijaring melalui percakapan antara guru dan siswa dilakukan untuk 

memperoleh data naratif mengenai pemahaman mereka terhadap ideologi gender serta 

bagaimana mereka bersikap dan memilih posisi sebagai gendered subject melalui representasi 

stereotipe peran gender.  

Dengan mengadopsi teori visual grammar (Kress and Van Leeuwen, 2006), teori 

feminis poststruktural serta wacana dari Stephens (1992), penelitian ini mengungkap beberapa 

hal.  Pertama, dari temuan penelitian mengenai pemilihan warna, bentuk dan atribut serta 

komposisi warna untuk mereproduksi buku cerita bergambar Love you forever dan Arkan ke 

rumah nenek, terungkap bahwa ilustrasi anak-anak merupakan adaptasi dari kehidupan 

mereka sehari-hari.  Artinya, dalam upaya mereka untuk menceritakan ulang dalam bentuk 

gambar, anak-anak mengadopsi nilai budaya serta pengalaman hidup mereka sehari-hari.   Hal 

tersebut tampak melalui cara mereka memilih tokoh atau karakter yang muncul dalam 

gambar, serta identitas gender laki-laki atau perempuan.    

Komponen tata bahasa visual juga menunjukkan bahwa anak-anak sebenarnya telah 

memahami ideologi gender yang berlaku dan berterima di dalam lingkungan sosial mereka 

seperti teridentifikasi dari bentuk yang mereka gambar untuk identitas gender.  Dalam 

beberapa gambar anak-anak memberi bentuk falus untuk laki-laki dan rok berbentuk segi tiga 

untuk perempuan.  
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Kedua, selain analisis data yang dijaring melalui gambar, kutipan respon naratif anak-

anak memperlihatkan bahwa beberapa siswa berupaya melakukan pengindeksan lewat 

pakaian yang diasosiakan gender tertentu, seperti apron (celemek) yang dikhususkan untuk 

dipakai wanita memasak. Pakaian lain untuk wanita juga termasuk skirt (rok). Sementara hat 

(topi) dan pant (celana) dipakai oleh laki-laki dalam kegiatan memancing. Selain pakaian, 

siswa juga melakukan pengindeksan dengan aksesoris seperti ribbon (pita) yang umum 

digunakan wanita, tie (dasi), belt (ikat pinggang) dan handkerchief (sapu tangan) umum 

digunakan laki-laki. Upaya pengindeksan gender lewat pakaian seperti ini juga 

mengindikasikan kemampuan siswa dalam mengenali arketip-arketip peran gender untuk 

perempuan dan laki-laki, seperti yang mereka dapatkan dalam konteks sosial budaya 

masyarakat sekitar mereka.   

 Terakhir, anak-anak juga secara cerdas telah berhasil membaca ideology gender yang 

memosisikan mereka sebaga gendered subject melalui karakter yang mereka ciptakan sendiri, 

dengan memberi atribut peran sosial, misalnya penggambaran sosok ibu sebagai pengurus 

rumah tangga serta memiliki sifat peuh kasih sayang; sementara ayah digambarkan sebagai 

sosok yang dominant, pencari nafkah, heroik, bersifat petualang dan sebagai kepala keluarga 

yang berkuasa.  Namun muncul keunikan peran gender dalam gambar serta respon beberapa 

anak yang memunculkan perempuan sebagai pahlawan; sosok yang berperan penting di dalam 

keluarga adalah sosok ibu atau nenek dan bukannya ayah.   

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan 

sosial anak amat menentukan pemahaman mereka atas ideologi gender, yang turut serta 

menentukan posisi mereka sebagai subjek gender. 
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