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BAB II 

KAPITALISASI INDUSTRI BUKU 

 

2.1. Perkembangan Industri Buku 

Kata buku berasal dari bahasa inggris lama boc yang berakar dari bahasa jerman 

yakni bok, sejenis pohon. Sama dengan bahasa slavic (wilayah Rusia, Bulgaria dan 

Macedonia) буква (bukva). Kata tersebut digunakan untuk secara khusus menyebut 

buku teks yang membantu anak kecil menguasai teknik menulis dan membaca. Kata 

tersebut diduga sebagai kata asal buku, dimana penulisan dilakukan di sebuah kayu 

pohon. Dalam bahasa latin buku adalah codex, yang bermakna buku dengan rasa 

modern dengan asal usul makna adalah sebongkah kayu (Bischoff, 1990:11).  

2.1.1. Industri Buku di Amerika 

Buku dibawa oleh kolonis ke Amerika. Para kolonis tersebut pada umumnya warga 

Eropa yang ingin lari dari penyiksaan agama dan menemukan kesempatan di bidang 

ekonomi yang tidak tersedia bagi mereka jika berada di Eropa. Mereka yang 

berlabuh ke Amerika adalah orang Eropa yang miskin, tidak berpendidikan dan 

tidak dapat membaca.  

Alasan mengapa buku bukanlah sesuatu yang penting saat itu adalah karena 

hidup mereka masih disibukkan untuk berusaha bertahan hidup. Waktu untuk 

beristirahat sangat terbatas. Karenanya waktu untuk membaca hanya di malam hari 

sedangkan membuang-buang lilin yang berharga hanya untuk membaca buku 
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adalah  sesuatu yang tidak berguna untuk tujuan bertahan hidup. Karenanya buku 

menjadi simbol kekayaan dan status.  

Mesin cetak pertama datang dari Eropa di Amerika Utara pada tahun 1638. 

Mesin tersebut dimiliki oleh Cambridge Press. Cetakan hanya terbatas pada 

dokumen keagamaan atau pemerintahan. Buku pertama yang beredar di antara para 

kolonis adalah The Whole Books of Psalm atau dikenal juga sebagai Bay Psalm 

Book. Poor Richard’s Almanack oleh Benjamin Franklin pada tahun 1732. Semakin 

makmur koloni, semakin banyak waktu istirahat yang dapat digunakan untuk 

membaca karena kemakmuran dan pendidikan meningkat.  Pada zaman ini buku 

masih tetap berorientasi pada dokumen resmi pemerintahan dan keagamaan. 

Kurangnya keragaman disebabkan karena adanya kebijakan syarat izin pemerintah 

kolonial pada semua percetakan.  

Revolusi percetakan mulai terjadi pada tahun 1765 setelah munculnya wacana 

Stamp Act. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Inggris untuk mendapatkan uang. 

Stamp Act adalah kebijakan wajib untuk memberikan stempel resmi negara pada 

setiap dokumen cetak. Pada pertengahan tahun 1770 terjadi klimak anti-inggris. 

Peredaran buku pendek dan pamflet semakin banyak. Muncul buku – buku seperti 

Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British 

Parliament, John Adams’s Novanglus Papers dan Thomas Jefferson’s A Summary 

View of The Rights of British America. Dan yang paling terkenal adalah karya milik 

Thomas Paine yakni 47 halaman Common Sense. Antara tahun 1776 – 1783 Paine 

menerbitkan pamflet berseri yakni The American Crisis. 
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Setelah perang kemerdekaan, percetakan menjadi sangat penting bagi 

kehidupan politik, para intelek, dan budaya di kota besar seperti Boston, New York 

dan Philadelphia. Untuk dapat bertahan hidup, percetakan juga menjual buku dan 

terkadang menjual peralatan tulis. Dibandingkan koran, perkembangan industri 

buku jauh lebih lambat. Buku masih tergolong mahal, namun karena terjadi 

penurunan jumlah buta huruf pada tahun 1900, jumlah pembaca buku meningkat 

(Baran, 2010:58-62). 

Saat ini buku telah menjadi bagian hidup masyarakat Amerika. Dengan standar 

melek baca mencapai 95%. Pada tahun 2007 sekitar lebih dari 400.000 judul baru 

dan edisi dipublikasikan di Amerika. Total penjualan buku di Amerika pada tahun 

tersebut mencapai $55.6 milyar. Perkembangan berikutnya adalah munculnya e-

publishing. E-publishing dapat berupa e-book maupun Print on Demand (POD). 

Berikut adalah perkembangan e-publishing: 

Grafik 2. 1 

Perkembangan Penjualan E-Publishing 

 

 

Sumber: Introduction To Mass Communication (Baran, 2010:72) 
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Pada tahun 2004 penjualan e-publishing mencapai $9,6 juta, 2005 sebesar $44 

juta dan tahun 2006 sebesar $54 juta (1% dari penjualan buku seluruh Amerika). E-

publishing menjadi bentuk baru industri buku. 

Sementara penerbitan buku fisik di Amerika didominasi oleh penerbitan besar 

seperti: Hearts Books, The Penguin Books, Bantam Doubleday Dell, Time Warner 

Publishing, Farrar, Straus & Giroux, Harcourt General, HarperCollins dan Simon 

& Schuster. Mereka mengontrol 80% dari penjualan buku di Amerika. Penguasaan 

sektor ini disebut dengan konglomerasi. Sebelum penguasaan tersebut, industri 

buku lebih dikenal sebagai cottage industry, yakni dimana masih dikerjakan oleh 

staff dalam jumlah kecil (Baran, 2010:74). 

2.1.2. Industri Buku di Indonesia 

Perkembangan industri buku di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia 

merdeka. Berdasarkan penelitian Dr. Eduard J.J.M Kimman, industri penerbitan 

buku di Indonesia pertama kali dimulai berkisar tahun 1650 -1870. Orang pertama 

yang menerbitkan buku adalah Johanner Nieuhoff yang tinggal di Indonesia 

menerbitkan sebuah Almanac. Almanac adalah buku yang berisi cerita pendek, 

puisi, prakiraan cuaca dan fakta lain yang penting bagi populasi dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan (Baran, 2010:59). Usaha penerbitan 

kemudian dilakukan oleh VOC.  

Hingga kemudian pada tahum 1809 terdapat dua perusahaan percetakan yang 

melakukan merger dan menamakan diri New Government Printing Office atau saat 

ini dikenal sebagai Percetakan Negara. Perusahaan tersebut kemudian memonopoli 
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dunia percetakan seperti mencetak berita – berita resmi dari pemerintah yang 

awalnya dikenal sebagai Bataviasche Koloniale Courant tahun 1800 – 1811. 

Karena kondisi politik yang bergejolak, maka industri penerbitan menjadi tidak 

stabil. Hingga kemudian setelah merdeka, urusan penerbitan diambil alih 

sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia.  

Secara resmi tanggal 7 September 1945 didirikan badan usaha milik Negara 

dalam penerbitan yang dikenal dengan Badan Penerbit Nasional. Jenis – jenis buku 

yang pertama diterbitkan adalah karya sastra 

(http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-dikdikjuha-30156-2-

bab2-dik-k.pdf). 

Kini industri buku di Indonesia telah mengalami kemajuan, industri terbesar 

dimiliki oleh Gramedia. Gramedia bergerak tidak hanya sebagai penerbit namun 

juga menjadi toko buku terbesar di Indonesia. Pembagian jenis buku di Indonesia 

berdasarkan Gramedia online.com antara lain Agama Filsafat, Bahasa, Buku Anak 

& Remaja, Buku Import, Buku Sekolah, Buku Teks, Hobi & Interest, Hukum, 

Kedokteran, Kesehatan, Kesekretariatan, Kewanitaan, Komputer, Majalah, 

Manajemen & Bisnis, Pariwisata & Peta, Pengembangan Diri & Karir, Pertanian, 

Psikologi & Pendidikan, Referensi & Kamus, Sastra & Novel, Sosial Politik, 

Teknik (https://www.gramediaonline.com/#).  

Meskipun demikian, minat baca masyarakat Indonesia cenderung rendah 

dibanding negara lain. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Negara, minat baca Indonesia hanya 0,01% artinya hanya 1 

dari 10.000 orang Indonesia yang membaca. Dibandingkan dengan Singapura 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-dikdikjuha-30156-2-bab2-dik-k.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-dikdikjuha-30156-2-bab2-dik-k.pdf
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dengan minat baca 55% dan Jepang 45% maka minat baca masyarakat Indonesia 

sangat rendah (http://www.tempo.co/read/news/2012/01/12/079377034/Hanya-1-

dari-10-Ribu-Warga-Indonesia-Suka-Membaca/). Laporan Human Development 

Report tahun 2008/2009 yang dikeluarkan UNDP, menyatakan minat membaca 

masyarakat di Indonesia berada pada peringkat 96 dari negara di seluruh dunia. 

Kondisi ini sejajar dengan Bharain, Malta dan Suriname. Di Asia Tenggara, hanya 

ada dua Negara di bawah Indonesia, yaitu Kamboja dan Laos 

(http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/10/minat-baca-indonesia-

rangking-96/).  

Kondisi ini semakin parah dengan minimnya buku yang terbit. Jika diukur dari 

jumlah produksi buku tiap tahunnya, Indonesia sangat tertinggal. Malaysia 

misalnya, setiap tahunnya mampu mengeluarkan lebih dari 10.000 judul buku. 

Sementara di Indonesia, untuk mencapai 6.000 judul saja sudah merupakan prestasi 

yang luar biasa. Jika dibandingkan jumlah penduduk Malaysia yang hanya 

sepersepuluh dari penduduk Indonesia, maka jauh tertinggal. Angka itu akan 

semakin terlihat memprihatinkan bila dibanding Jepang yang mampu menerbitkan 

44.000 judul buku setiap tahun, Inggris 61.000, dan Amerika serikat 100.000 judul 

buku pertahun (Kompas, 31 Mei 1997). 

Harga buku Indonesiapun terbilang mahal untuk masyarakatnya. Harga mahal 

tersebut sebenarnya disebabkan pada pekerjaan pasca produksi. Adanya 

penggunaan distributor mempengaruhi harga yang dipatok. Penggunaan distributor 

ini karena banyak penerbit yang tidak mampu menembus toko buku secara 

langsung dan proses administrasi yang terlalu rumit. Selain itu jaringan penerbit 

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/12/079377034/Hanya-1-dari-10-Ribu-Warga-Indonesia-Suka-Membaca/
http://www.tempo.co/read/news/2012/01/12/079377034/Hanya-1-dari-10-Ribu-Warga-Indonesia-Suka-Membaca/
http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/10/minat-baca-indonesia-rangking-96/
http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/10/minat-baca-indonesia-rangking-96/
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besar Gramedia selalu merekomendasikan penggunaan distributor 

(http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/20-map-

corner/177-membongkar-industri-perbukuan-nasional).  

Buruknya kondisi industri buku ini semakin parah saat Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2011 

membubarkan Dewan Buku Nasional. Alasannya karena lembaga nonstruktural 

tersebut dianggap tidak menunjukkan kinerja baik. Dengan dibubarkannya lembaga 

ini, maka Indonesia kehilangan lembaga penanggungjawab buku. Selama ini 

pemerintah hanya sebatas mengurus penerbitan buku sekolah. Sedangkan buku 

dengan kategori lain kurang memperoleh perhatian 

(http://www.itoday.co.id/pendidikan/dunia-perbukuan-indonesia-di-ujung-

tanduk). 

2.2. Jenis – Jenis Buku 

2.2.1.  Self-help Book 

Berdasarkan kamus bahasa inggris Oxford, buku adalah: “A written or printed work 

consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers.” 

Yakni sebuah pekerjaan tertulis atau cetak yang terdiri dari halaman – halaman yang 

direkatkan atau dijahit sepanjang sisinya dan dijilid dalam sebuah sampul 

(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/book/). Sedangkan 

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah lembar kertas yang 

berjilid, berisi tulisan atau kosong. 

http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/20-map-corner/177-membongkar-industri-perbukuan-nasional
http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/20-map-corner/177-membongkar-industri-perbukuan-nasional
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Buku dibagi menjadi beberapa kategori. Buku fiksi dan non-fiksi, berdasarkan 

tipe, berdasarkan topik, berdasarkan isi, berdasarkan tema, berdasarkan ideologi 

dan berdasarkan disiplin ilmu.  

Dalam penelitian ini, buku yang dibahas berada dalam kategori ‘self-help’. 

Self-help merupakan bentuk mindfulness yang menurut Jon Kabat-Zinn adalah cara 

menjadi, cara melihat, cara mengetahui dan bukan merupakan sebuah teknik 

(Wallis, 2011). Berdasarkan Gallup Survey Self-help berada dalam kategori buku 

Non-Fiksi. Namun menurut Dwight MacDonald banyak dari buku tersebut hanya 

diidentifikasi sebagai buku jenis ‘bisnis’, ‘psikologi’ atau ‘agama’. Sedangkan 

menurut William Shinker, penerbit dari Gotham Books bahwa bahkan sebenarnya 

tidak ada kategori resmi yang disebut ‘self-help’ 

(http://www.huffingtonpost.com/2013/01/07/how-selfhelp-publishing-

a_n_2424141.html/). 

Berdasarkan Association of American Publishers, kategori buku antara lain 

Trade Books, Professional Books, Elementary, high school (El-hi), and College 

textbooks, Mass-market paperbacks, Religious Books, Book club edition, Mail-

order publications, Subscription reference books, Audiovisual and multimedia dan 

University and scholarly presses. Buku Self-help berada dalam kategori non-fiction 

pada kategori Mass market paperbacks (Straubhaar, 2009:82-83). Berikut 

kategorinya: 
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Tabel 2. 1 

Kategori Buku Berdasarkan Association of American Publishers 

 

Book Club Edition Dijual dan didistribusikan oleh klub 

El-hi Buku untuk sd dan sekolah menengah 

Higher Education Buku untuk pendidikan tinggi 

Mail-order Books Buku yang diiklankan di televisi oleh Life-Time 

Books dan memiliki keterikatan khusus dengan 

edisi novel klasik 

Mass market paperbacks Tipe buku yang diterbitkan hanya dalam bentuk 

paperback dan didesain untuk menarik kategori 

pembaca yang luas, seperti novel roman, buku 

diet dan juga self-help 

Professional Books Adalah buku tentang referensi dan pendidikan 

yang dirancang khusus untuk ahli 

Religious Books Adalah buku bervolume  seperti injil 

Standardized test Adalah buku panduan dan paktek yang didesain 

untuk mempersiapkan pembaca untuk berbagai 

macam seperti SAT 

Subscription reference 

books 

Penerbitan seperti ensiklopedia, atlas dan kamus 

yang dibeli langsung dari penerbit dibanding dari 

retail. 

Trade books Dapat berupa hard maupun soft-cover dan 

termasuk tidak hanya fiksi dan kebanyakan dari 

non-fiksi namun juga buku memasak, biografi, 

buku kesenian, serta how-to book 

University press books Berasal dari rumah penerbitan yang berhubungan 

dengan universitas 

Sumber: Introduction To Mass Communication (Baran, 2010:70-71) 
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2.2.2. Statistik Pembelian Self-help Book 

Menurut Dwight MacDonald dalam survey “Howtoism”, buku self-help telah 

berubah dari buku dengan tanpa reputasi menjadi sebuah kategori buku laris. Pada 

tahun tujuh puluhan masyarakat Amerika mulai terbuka terhadap jenis self-help. 

Anak – anak kelas menengah di masa setelah perang disapih dengan menggunakan 

metode hasil tulisan Dr. Spocks dan orangtua mereka belajar memenangkan 

pertemanan dan berpikir positif dengan buku dari Dale Carnegie dan Norman 

Vincent Peale. Tulisan karya mereka merupakan awal dari berkembangnya buku 

kategori tersebut di Amerika. Kondisi yang demikian merupakan kontra dari 

kondisi awal Amerika, dimana masyarakatnya terlalu malu mengakui penggunaan 

self-help.  

Grafik 2. 2 

Grafik Pertumbuhan Nilai Industri Produk Self - Help 

Sumber: www.wikipedia.com 
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Berdasarkan grafik di atas menunjukkan industri produk self-help baik berupa 

komersial info, buku, katalog pesanan, kaset audio, seminar pembicara motivasi, 

personal – coaching, produk mengurangi berat badan dan program manajemen 

stress mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Self-help/). Selain itu saat ini telah tercetak lebih dari 

45.000 buku bertemakan Self-help dan Self- Improvement (Vanderkam, 2012). 

Gambar 2. 1 

Kategori Pembaca Buku di Amerika Berdasar Jenis Kelamin 

Sumber: Gallup Survey, (1994) 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Gallup Amerika, 57% Wanita 

membaca buku sedangkan Pria hanya 42%. Buku yang dibaca oleh para Wanita 

perbandingannya fiksi dan non fiksi. Dengan fiksi terdiri dari 24% novel, 18% 

misteri dan 14% romansa. Sedangkan non fiksi 15% adalah self-help, 10% buku 

memasak, 9% biografi, 7% buku dekorasi dan 2% buku travel (EDK Forecast). 
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Gambar 2. 2 

Persentase Minat Baca Buku Non-Fiksi 

 

Sumber: Gallup Survey (1994) 

Melihat diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa wanita banyak tertarik 

dengan buku self-help di banding buku non-fiksi lainnya. Buku self-help yang 

bersifat membantu akan dipercaya dan digunakan sebagai pedoman para 

pembacanya terutama wanita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.  Act 

Like a Lady Think Like a Man merupakan jenis buku self-help di bidang romantic 

relationship. Sebelumnya telah banyak buku dengan tema sama yang sukses seperti 

Men are from Venus, Women are from Mars dan buku – buku oleh Allan Pease 

seperti Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read the Map. Buku dengan jenis 

ini pada umumnya memaparkan perbedaan cara pandang antara pria dan wanita. 

2.3. Kapitalisasi & Paham Patriarki Industri Buku 

2.3.1. Kapitalisasi Industri Buku 

Hingga saat ini ada tiga komponen dalam industri buku: penulis, penerbit dan 

distributor. Pertama, kontrak antara penerbit dan penulis dalam menghasilkan 
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naskah. Penerbit kemudian mengubah naskah tersebut ke dalam sebuah buku jadi 

dan kemudian dapat langsung didistribusikan atau melakukan subkontrak dengan 

distributor ( Compaine, 2000:65). 

Pada awalnya di Amerika perusahaan penerbitan dimiliki oleh keluarga atau 

dalam skala kecil. Ada tiga jenis buku yang penjualannya terlaris di awal industri 

buku masih menjadi industri baru, yakni buku perdagangan, buku teks sekolah dan 

buku – buku akademis. Pada abad sembilan belas buku masih menjadi benda yang 

berharga, hanya penduduk yang memiliki waktu dan uang lebih yang dapat 

membelinya. Hal ini dikarenakan saat itu buku masih dijual dalam bentuk 

hardcover dan rendahnya distribusi mempengaruhi harga. Harga buku mulai 

menjadi murah karena perkembangan jalanan, kanal dan rel kereta. Selain 

mempengaruhi harga distribusi bahan juga mengembangkan pasar buku secara 

geografis (Starr, 2004:113). Sampul buku mulai dicetak dalam bentuk Paperback, 

walaupun kualitasnya lebih rendah dan mudah rusak namun mampu mendongkrak 

pembelian buku karena harga yang lebih murah. 

Berikut adalah faktor – faktor yang turut mempengaruhi perkembangan 

kapitalisme industri percetakan: 

1. Penerbitan dan Batas Hak Cipta  

Amerika mengatur pembatasan hak cipta yang tersirat dalam The Constitutions 

dan Bill Of Rights. Pada Konstitusi artikel 1, bagian 8 menyatakan bahwa 

Kongres memiliki kekuatan...untuk mempromosikan peningkatan dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan seni yang berguna, dengan memberikan 

keamanan dalam batas waktu tertentu bagi penulis dan penemu melalui sebuah 
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hak istimewa terhadap tulisan dan penemuan berharga mereka. Konstitusi ini 

kemudian disetujui secara legislatif pada tahun 1790.  

Namun ternyata muncul konsekuensi dari keputusan tersebut yakni meskipun 

penulis diuntungkan dari adanya peraturan tersebut, ternyata penerbit tidak 

terikat oleh aturan tersebut sehingga dapat secara bebas mencetak buku – buku 

dengan kualitas sama namun berasal dari penulis asing. Hal ini karena penulis 

asing belum terikat peraturan hak cipta. 

2. Revolusi Percetakan Murah 

Setengah dari abad ke Sembilan belas merupakan perjalanan dramatis dari 

perkembangan percetakan di Amerika dan Eropa. Khususnya pada tahun 1830 

dan 1840 penurunan harga yang tajam pada Surat Kabar menyebabkan 

munculnya percetakan murah. Percetakan murah terus mengalami 

perkembangan hingga saat ini muncul yang dikenal dengan Penny Press. 

3. Publik Baru, Pasar Baru 

Pada tahun 1820 dan 1830 masyarakat pembaca surat kabar mulai bertambah 

jumlahnya. Partai politik berusaha menguasai Surat Kabar untuk memperoleh 

pendukung. Surat Kabar membentuk asosiasi dan asosiasi membentuk surat 

kabar. Surat Kabar yang awalnya diterbitkan mingguan, mulai menjadi harian 

karena didukung dengan tingginya minat baca dan pemasukan dari biaya iklan.  

Pada tahun 1970 industri buku mengalami perkembangan pesat. Industri 

tersebut menjadi industri populer dengan penjualan mencapai 14 milyar dolar 

setahun. Pada tahun 1960, terjadi merger besar – besaran dalam industri buku. 

Banyak industri penerbitan kecil yang tersedot oleh perusahaan besar. Pada masa 
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ini terjadi restrukturisasi bisnis buku yang kemudian terus berlangsung hingga saat 

ini. Gelombang merger kedua terjadi kembali pada tahun 1980. Kapitalisme dan 

demokrasi pluralisme secara bersama – sama menstimulasi perkembangan industri 

buku (Starr, 2004:115). 

2.3.2. Patriarki Dalam Industri Buku 

Media dalam sudut pandang feminisme dideskripsikan sebagai teknologi gender 

yang mengakomodasi, memodifikasi, merekonstruksi dan memproduksi, 

mendisiplinkan serta menafsirkan pertentangan tentang perbedaan seksual. Media 

membentuk wanita sebagai: (1) Istri, Ibu dan pembantu bagi Pria, (2) Obyek seksual 

yang biasanya digunakan sebagai produk jualan kepada pria (3) seorang yang 

mencoba menjadi cantik untuk pria (Zoonen, 1994 : 66). 

Ada banyak media khususnya teks seperti majalah berusaha membentuk wanita 

menjadi seorang yang sempurna baik sebagai ibu, pasangan, istri, ibu rumah tangga, 

aksesoris glamor, sekretaris. Wanita dibentuk menjadi apa yang diinginkan oleh 

pria. Sebuah elemen inti dalam budaya patriarki barat adalah pertunjukan wanita 

sebagai tontonan, subyek pandangan penonton (pria) (Zoonen, 1994 : 87). 

Peran gender yang demikian ternyata telah dipelajari manusia sejak dini 

melalui buku. Jika sejak kecil seorang anak telah membaca buku yang mengajarkan 

peran gender maka saat dewasa peran tersebutlah yang akan melekat. Pada tahun 

1970, buku di sekolah dasar dan preschool menunjukkan pria sebagai penyedia dan 

wanita sebagai ibu rumah tangga. Ditemukan 17 karakter pria yang menjadi 

penyedia (pekerja) dan hanya 1 orang wanita yang memiliki pekerjaan.  Sedangkan 
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karakter wanita yang digambarkan sebagai ibu rumah tangga ada 18 dan hanya ada 

3 orang pria yang digambarkan berada di rumah. Dalam penelitian yang lebih baru 

ditemukan mulai lebih banyak wanita dimunculkan, namun pria masih lebih banyak 

digambarkan dalam peran manusia dewasa dan hewan.  

Jumlah pilihan karier pada tokoh wanita sangat terbatas. Dalam sebuah survey 

besar, pria berpartisipasi dalam 213 pekerjaan berbeda dan wanita hanya 39. Di 

antara 39 hanya 7 pekerjaan yang muncul di lebih dari 1 buku, pekerjaan tersebut 

antara lain: perawat, penjaga perpustakaan, guru sekolah dasar, penjahit, ibu rumah 

tangga dan penyihir. Pria tidak hanya lebih banyak muncul, mereka juga 

dimunculkan dengan lebih positif. Pada penelitian tahun 1972, ditemukan bahwa 

kegiatan yang aktif dan memerlukan kompetensi hanya diberikan pada tokoh pria, 

wanita hanya digambarkan sebagai tokoh pasif. Contohnya, wanita digambarkan 

sedang menonton, sedang duduk dan sedang mengagumi. Jika pria digambarkan 

sedang berbicara maka wanita digambarkan sedang mendengarkan. Pria 

dideskripsikan rasional dan realistis, wanita irasional dan idealistik. Dalam fabel, 

wanita digambarkan sebagai tokoh angsa, tupai dan sloth. Pria digambarkan sebagai 

harimau yang aktif.  

Dalam penelitian buku tahun 1980 – 1985, ditemukan bahwa tokoh wanita: 

37% sebagai ilustrasi manusia, 29% sebagai ilustrasi bukan manusia, 13% tanpa 

ilustrasi. Jumlah wanita sebagai tokoh utama hanya satu per tiga dari buku yang 

beredar. Penelitian tahun 1980 ini menemukan bahwa wanita masih digambarkan 

sebagai ibu rumah tangga, jika bekerja maka akan menjadi pelayan. Pria masih 
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digambarkan sebagai tokoh yang mandiri, gigih dan aktif. Hanya 2 pria yang 

digambarkan memiliki hati lembut dan satu di antaranya adalah seekor tikus. 

Dalam sebuah buku juga diberikan kepercayaan yang baik. Dalam sebuah buku 

yang mendiskusikan tentang wanita karier “Mommies at work”, diakhiri dengan 

kalimat: All mommies loving the best of all to be your very own mommy and coming 

home to you. Pesan tersebut bermakna bahwa wanita bukanlah pekerja yang serius 

dan menjadi Ibu adalah tugas utama mereka.  Jangkauan pekerjaan yang terbatas 

membuat wanita menekan aspirasi mereka (Richmond-Abbott, 1992: 104 – 107). 

Perkembangan media teks telah lama dikuasai oleh laki-laki sebagai pemegang 

hak industri sejak munculnya Division Of  Labor. Wanita yang ditempatkan pada 

sektor rumah tangga tidak memiliki akses dan hak dalam mengendalikan 

penggambaran media terhadap dirinya, itulah mengapa media teks cenderung 

menggunakan sudut pandang pria dalam menggambarkan wanita. 

Di Indonesia sendiri kondisi yang sama masih dengan mudah ditemu dalam 

industri buku. Meskipun sudah dituangkan dalam kebijakan namun tampaknya 

implementasi dalam buku ajar masih sulit dilakukan, misalnya saja dalam buku 

bahasa Indonesia jenis kelamin wanita sangat dekat dengan pekerjaan-pekerjaan 

domestik, sedangkan laki-laki sangat dekat dengan pekerjaan-pekerjaan publik. 

Untuk merubah peran tersebut sangat sulit karena sudah terkonstruksi dalam 

budaya namun pendekatan dalam kurikulum dapat dilakukan dengan kerjasama 

dengan penulis buku/penerbit (Darmadji dan Julitasari, 2010: 8). 

Meskipun kondisi yang berkembang semakin menyuburkan semangat 

patriarki, ada beberapa media tertentu yang tidak dikuasai oleh potret wanita yang 
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demikian. Dalam jenis yang lebih dewasa, wanita lebih meguasai diri dan 

keinginannya. Seperti novel romance yang banyak menjual utopia wanita. Banyak 

wanita menyukai drama sabun atau novel romance. Dengan penggambaran dan ciri 

yang khas.  

Biasanya cerita berfokus pada wanita, dengan jalan cerita ideal berupa 

perkembangan kisah cinta yang lambat dimana tokoh utama wanita (heroine) dan 

tokoh laki-laki (hero) jatuh cinta secara bertahap. Deskripsi seksual dibatasi dalam 

hubungan cinta. Kebahagiaan paling utama adalah saat pertahanan maskulin laki-

laki hancur karena cintanya kepada heroine. Terjadi perubahan menjadi pria yang 

hangat dan menjadi mahluk yang mencintai.Namun demikian, pria tersebut tidaklah 

lemah, meskipun kekuatan dan kemandirian adalah karakter yang dinilai sedikit 

lemah. Pria dalam drama haruslah percaya diri dalam kehidupan sosial dan 

digambarkan sebagai orang yang cerdas, kaya dan berwawasan. Dia maskulin 

dalam wajah dan perilaku, namun kapasitas kelembutan tersebut biasanya dilukai 

di awal cerita. Sedangkan heroine dalam cerita harus mandiri dan modern. Bukan 

seorang yang berkarakter feminin, polos, tidak menyadari kecantikannya dan 

memiliki pekerjaan yang tidak biasa. Gambaran akan wanita demikian diindikasi 

oleh Radway sebagai bentuk fantasi femis yang tersembunyi (Zoonen, 1994:109). 

Penggambaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Namun mengapa 

industri ini laris berkembang? Karena dalam kenyataanya wanita tidak memperoleh 

perlakuan yang demikian dari pria. Wanita tidak cukup dipedulikan oleh 

pasangannya seperti harapannya. Karenanya buku tersebut menjadi bentuk pelarian 

untuk memuaskan apa yang tidak diperoleh di realita, utopia wanita terdapat pada 
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media semacam ini. Dan media ini tidak tersentuh penggambaran wanita yang ada 

banyak dalam media mainstream (Zoonen, 1994:110). 

Berdasarkan survey yang dilakukan pada wanita di Smithton, kota di Amerika 

tempat berkumpul pembaca genre romance, bahwa alasan mereka membaca 

romansa adalah mencapai tujuan relaksasi dan pelarian. Mereka menggunakan 

ungkapan ‘pelarian’ karena dengan membaca mereka akan sepenuhnya fokus dalam 

memahami cerita sehingga dapat melupakan kenyataan yang mereka hadapi.  

Membaca romansa adalah cara sah untuk menyangkal kenyataan yang terlalu berat 

untuk dihadapi. Sah karena dibandingkan menonton televisi, budaya membaca 

dianggap lebih positif, apapun jenis bacaannya. Secara spesifik mereka 

menjelaskan bahwa aksi ‘pelarian’ ini adalah lari dari  tekanan dan ketegangan yang 

mereka alami sebagai seorang ibu dan istri. Mereka menganggap perilaku ‘nurture’ 

wanita merupakan tugas yang sangat melelahkan dan tidak dapat dibayar (Dines, 

2003: 67 – 70). 

Berkembangnya bacaan semacam itu adalah akibat dari budaya Patriarki. 

Dimana pria dididik untuk sepenuhnya terlepas dari feminisme dengan menekan 

perasaan emosional dan kapasitas kelembutan (Dines, 2003:71). Dengan pria yang 

bersikap demikian maka kebutuhan wanita tidak dapat terpenuhi dengan baik. 

Wanita mencari kebahagiaan semu melalui bacaan demikian.  

Sementara wanita berkembang dengan pelarian bacaan romantis dimana 

kenyataannya pria tidak demikian, pria justru dididik dengan media teks 

mainstream tentang wanita. Sementara pria sendiri tidak menyukai buku dengan 
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jenis romansa. Karenanya penggambaran ‘wanita’ yang diterima pria dan wanita 

yang ‘sesungguhnya’ tidaklah sama.  

2.4. Buku Act Like a Lady Think Like a Man 

2.4.1. Tentang Pengarang 

Buku Act Like a Lady Think Like a Man ditulis oleh Broderick Steven Harvey yang 

kemudian lebih dikenal sebagai Steve Harvey. Ia lahir pada 17 Januari 1957 di 

Welch, Virginia Barat. Ia lahir sebagai anak bungsu dari lima bersaudara dari 

pasangan kulit hitam kelas pekerja. Ayahnya seorang penambang batubara dan 

Ibunya seorang ibu rumah tangga. Ayahnya meninggal dunia di tahun 2000 akibat 

pneumonia. 

Keluarganya kemudian memutuskan untuk pindah ke Cleveland, Ohio. Di 

sanalah kemudian Steve Harvey memulai kariernya di dunia hiburan dengan 

melakukan pertunjukan stand-up comedy tahun 1985 di Hilarities Comedy Club. 

Hingga kemudian namanya dikenal sebagai seorang aktor, komedian, penghibur, 

tokoh televisi dan radio serta seorang penulis. Ia membawakan acara The Steve 

Harvey Morning Show, Steve Harvey dan Family Feud. Bukunya yang telah 

diterbitkan antara lain Act Like a Lady Think Like a Man dan Straight Talk, No 

Chaser: How To Keep A Man. Buku-buku tersebut banyak terinspirasi dari saat ia 

membawakan acara radio The Steve Harvey Morning Show dan Strawberry Letter. 

Meskipun menulis buku nasihat tentang romantic relationship, kehidupan 

asmara Steve Harvey sendiri tidak semenjanjikan apa yang ia tulis. Ia telah menikah 

sebanyak tiga kali. Yang pertama dengan Marcia Harvey dan dianugerahi 3 orang 
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anak, si kembar Karli dan Brandi dan seorang anak laki - laki, Broderick Jr. 

Pernikahan keduanya dengan Mary Lee Shackleford, ia mendapat seorang anak laki 

– laki, Wynton. Setelah perceraiannya, Steve memenangkan hak asuh atas Wynton. 

Pada Desember 2013 lalu, istrinya Mary Lee ditangkap polisi atas kasus penghinaan 

terhadap hukum. Ia melanggar keputusan hak asuh anaknya. Menurut Mary Lee, ia 

sebenarnya diancam oleh Steve untuk menyembunyikan perkara perceraian mereka 

di depan publik (http://www.myfoxdfw.com/story/24276236/ex-wife-of-steve-

harvey-speaks-out-from-behind-bars). Sebelumnya pada tahun 2008 Steve 

dilaporkan atas anaknya karena melakukan kekerasan terhadap anak, namun 

kemudian ditemukan bahwa hal tersebut hanya kebohongan sang anak 

(http://madamenoire.com/334786/steve-harvey-cleared-child-abuse-charge-ex-

wife-gets-sent-jail/). Kini ia menikah kembali dengan istrinya yang ketiga yakni 

Marjorie Bridges sejak bulan November 2007. Ia banyak memasukkan nama 

Marjorie sebagai contoh dalam bukunya Act Like a Lady Think Like a Man.  

Kariernya di bidang dunia hiburan telah memberinya beberapa penghargaan 

dan anugerah, antara lain:  

Tabel 2. 2 

Penghargaan dan Anugerah Yang Diterima Steve Harvey 

Tahun Penghargaan & Anugerah 

2007 
The Syndicated Personality/Show of the Year award by Radio & 

Records magazine 

2010 
Nominated for Daytime Emmy Award for Outstanding Game Show 

Host for Family Feud 

2011 The BET Humanitarian Award at the BET Awards of that year 

http://www.myfoxdfw.com/story/24276236/ex-wife-of-steve-harvey-speaks-out-from-behind-bars
http://www.myfoxdfw.com/story/24276236/ex-wife-of-steve-harvey-speaks-out-from-behind-bars
http://madamenoire.com/334786/steve-harvey-cleared-child-abuse-charge-ex-wife-gets-sent-jail/
http://madamenoire.com/334786/steve-harvey-cleared-child-abuse-charge-ex-wife-gets-sent-jail/
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_%26_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_%26_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Emmy_Award_for_Outstanding_Game_Show_Host
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Emmy_Award_for_Outstanding_Game_Show_Host
http://en.wikipedia.org/wiki/BET_Humanitarian_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/BET_Awards
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2012 
Nominated for Daytime Emmy Award for Outstanding Talk Show 

Host for Steve Harvey 

2013 
Favorite New Talk Show Host award at the 39th People's Choice 

Awards 

2013 The 2,497th star on the Hollywood Walk of Fame 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Harvey/ 

Steve dikenal di Amerika sebagai seorang komedian. Namun kemudian ia 

beralih menjadi seorang relationship advisor. Ia telah menulis banyak judul dalam 

ranah romantic relationship. Selain Act Like a Lady Think Like a Man, ia juga 

menulis buku serupa berjudul Straight Talk No Chaser. Sebagai relationship 

advisor ia kemudian mengelola sebuah dating website bertajuk Delightful, dengan 

tagline ‘help Women become more dateable’. Steve juga mengelola acara yang 

banyak bersinggungan dengan ranah relationship advisor. Ia banyak mengangkat 

tema – tema romantic relationship dalam acara TV nya yakni Ask Steve 

(http://www.steveharveytv.com/). 

Steve sebagai seorang relationship advisor juga telah dituliskan dalam New 

York Times yang mengklaim Steve sebagai ‘Raja Multimedia’. Dalam review-nya, 

New York Times menjelaskan kontroversi buku yang dianggap misogynist tersebut. 

Bahwa terdapat banyak pro dan kontra terkait isi buku dan juga Steve sebagai 

seorang penulis buku 

(http://www.nytimes.com/2010/12/26/arts/television/26harvey.html?pagewanted=

all&_r=0). 

Latar belakang kehidupan asmara si penulis sendiri menjadi salah satu faktor 

yang disorot oleh pembacanya. Banyak komen yang menyatakan keraguan atas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Emmy_Award_for_Outstanding_Talk_Show_Host
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Emmy_Award_for_Outstanding_Talk_Show_Host
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Harvey_%28TV_series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/39th_People%27s_Choice_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/39th_People%27s_Choice_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Walk_of_Fame
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Harvey/
http://www.steveharveytv.com/
http://www.nytimes.com/2010/12/26/arts/television/26harvey.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2010/12/26/arts/television/26harvey.html?pagewanted=all&_r=0
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Steve dalam memberikan solusi dalam hal percintaan. Pernikahan sebanyak tiga 

kali bukanlah contoh yang baik dan dapat meyakinkan pembaca 

(http://www.goodreads.com/book/show/6023056-act-like-a-lady-think-like-a-

man). 

Buku Act Like a Lady Think Like a Man tidak dibuat berdasarkan penelitian 

yang serius. Materi yang ditulis adalah hasil diskusi dengan teman – teman penulis. 

Berdasarkan Analyzing The Author’s Purpose and Technique bahwa untuk 

mengobservasi tehnik menulis seorang penulis, harus digunakan seluruh 

pengetahuan tentang menulis dan membaca, tentang bagaimana orang 

menunjukkan diri mereka melalui tulisan dan tentang bagaimana buah pikiran 

dibentuk dan dimana dituliskan. Maka latar belakang seorang penulis memegang 

peranan penting dalam tulisannya.  

Latar belakang yang berkaitan dengan pemahaman maskulin dalam Steve 

Harvey adalah bahwa penulis seorang yang agamis. Steve Harvey adalah seorang 

kristen yang taat. Agama merefleksikan dan menjustifikasi status pria sebagai status 

yang lebih tinggi. Kodifikasi status yang lebih tinggi ini dapat dilihat dalam agama 

yang terorganisir. Berdasarkan Kitab Kejadian menunjukkan bahwa hawa (wanita) 

terbuat dari rusuk adam. Hawa juga merupakan penyebab dikeluarkannya Adam 

dan Hawa dari taman surga (Richmond-Abbott, 1992: 24).  

Selain itu latar belakang Steve sebagai seorang Amerika kulit hitam juga dapat 

mempengaruhi nilai – nilainya dalam menyusun buku ini. Di Amerika maskulinitas 

didewakan. Kemandirian, kepercayaan diri dan pencapaian merupakan komponen 

utama dari peran gender maskulin. Manusia yang dianggap ideal adalah yang 

http://www.goodreads.com/book/show/6023056-act-like-a-lady-think-like-a-man
http://www.goodreads.com/book/show/6023056-act-like-a-lady-think-like-a-man
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kompetitif, praktis, sukses dan individualistik. Tidak ada ruang untuk manusia yang 

sensitif, kontemplatif atau pandai. 

Namun menurut penulis asal Perancis, De Tocqueville yang mengunjungi 

Amerika di tahun 1831, karakteristik tersebut tidak diharapkan ada pada wanita. 

Wanita diharapkan menjadi sistem pendukung pria dan diharapkan kooperatif, 

berfokus pada manusia, dan perhatian pada bidang pengasuhan serta perdamaian. 

Seorang wanita harus sensitif dan memegang teguh kebenaran relijius. Perhatian 

utamanya dalam hidup adalah suami dan anaknya. Wanita dipandang memiliki 

kepandaian intelektual yang inferior dibanding pria. Jika ada wanita yang kuat 

maka cenderung dituduh sebagai penyihir atau mempraktikan sihir yang membuat 

mereka dihukum mati.  

Setelah zaman industrialisasi, peran wanita semakin terbungkam. Wanita tidak 

mendapat tempat dalam produktivitas dan bidang publik. Wanita semakin terpojok 

dengan tuntutan ‘pekerjaan alami’-nya sebagai ibu, digambarkan sebagai individu 

yang kurang tertarik terhadap seksualitas namun di satu sisi saat seorang wanita 

menunjukkan ketertarikan akan seksualitas maka ia akan dianggap sebagai pelaku 

prostitusi. Wanita digambarkan sebagai si polos (pure), pengasuh (nurturing) dan 

ibu yang aseksual (Richmond-Abbott, 1992: 26 – 28). 

Faktor – faktor tersebut kemudian nampak dalam buku ini. Bagaimana Steve 

ingin wanita memahami pria ‘sebenarnya’ yang sesungguhnya terpengaruh oleh 

latar belakangnya sebagai seorang Amerika kulit hitam.  
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2.4.2. Kontroversi buku Act Like a Lady Think Like a Man 

Buku Act Like a Lady Think Like a Man menghadapi kendala karena munculnya 

penulis bernama Sharon P. Carson yang mengklaim bahwa Harvey telah 

menggunakan judul yang sama persis dengan bukunya yang juga berjudul Act Like 

a Lady Think Like a Man yang terbit tahun 2004. Buku Steve Harvey sendiri baru 

terbit pada bulan Januari 2009.  

Gambar 2. 3 

Kover Buku Act Like a Lady Think Like a Man Karya Sharon P. Carson 

 

Sumber: http://www.thesavvysista.com/2009/03/sharon-p-carson-statement-on-

steve.html 

Karena kasus tersebut kemudian Sharon membuat website khusus yakni 

www.actlikealadythinklikeaman.com. Sharon menambahkan bahwa alasannya 

http://www.actlikealadythinklikeaman.com/
http://2.bp.blogspot.com/_y9O5dPEqMbU/SdH7jsYsMZI/AAAAAAAAC44/5sjB6HaY6TM/s1600-h/actlikealadyebookcoverbigofficial.jpg


 
 

67 
 

menggunakan judul itu adalah untuk menyemangati wanita dalam menerima dan 

menghargai siapa mereka luar dalam serta menuntut penghargaan dari pria sebagai 

lawan main mereka. Menurutnya wanita harus berpikiran kuat seperti pria dalam 

menjalankan sebuah hubungan. Itulah mengapa muncul judul tersebut. 

Sedangkan Steve Harvey mengatakan judul tersebut adalah ide yang diberikan 

oleh editornya. Awalnya ia ingin menggunakan istilah ‘girl’ dibandingkan ‘lady’. 

Namun editornya bersikeras menggunakan Lady. Sharon sendiri adalah seorang 

penulis dan penyair. Ia telah menerbitkan empat buku antara lain Not By Bread 

Alone dan Go Tell The Children 

(http://www.blackandmarriedwithkids.com/2009/04/original-author-of-act-like-a-

lady-think-like-a-man-says-steve-harvey-is-using-her-original-title-and-theme-to-

send-a-distorted-message-of-empowerment-to-women). 

Selain itu Steve Harvey memperoleh protes karena indikasi Act Like a Lady 

Think Like a Man sebagai bacaan yang bias gender dan berpandangan misogynistic. 

Kritik menyatakan bahwa nasihatnya sedikit banyak adalah kumpulan upaya 

menghidupkan kembali stereotipe. Steve Harvey hanya merangkum gagasan bahwa 

pria adalah players dan bermain dalam game pria adalah kunci sukses dalam sebuah 

hubungan. Banyak pembaca, kebanyakan wanita mengkritik bahwa buku tersebut 

hanya berusaha mengembalikan wanita ke dalam peran tradisional mereka 

(http://thegrio.com/2012/04/19/steve-harvey-plagued-by-scandal-as-think-like-a-

man-is-set-to-open/). 

Melalui bukunya, Harvey tampak seperti menguatkan wanita untuk 

menghormati diri mereka, namun semua buku dan filmnya mengajarkan wanita 
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untuk berbohong, curang, memanipulasi, memohon, meminjam dan mencuri untuk 

dapat berjalan dalam sebuah hubungan (http://www.huffingtonpost.com/nico-

lang/think-like-a-man-is-offensive_b_1449409.html). 

Hal tersebut kontras dengan buku milik Sharon P. Carson. Dalam sebuah event, 

Sharon mengungkapkan kekecewaan dan protesnya akan buku milik Steve. Ia tidak 

meragukan bahwa Steve atau orang dalam penerbitan Steve telah membaca 

bukunya dan menggunakannya sebagai model untuk menjiplak judul, tema serta 

format umum bukunya.  

Kedua buku ini menawarkan dua hal yang berbeda. Dalam buku Sharon, Act 

Like a Lady tidak ada hubungannya dengan manikur, pedikur, sepatu high heel atau 

ke salon. Lady di sini bermakna bahwa wanita harus menerima dirinya luar dan 

dalam. Wanita harus menghormati dirinya dan menuntut hormat dari pria. Sharon 

juga mencoba menyampaikan pesan melalui desain buku yang ia desain, 

menunjukkan wanita di ring tinju. Maknanya agar wanita siap dalam 

mengendalikan situasinya. Sedangkan judul lain buku yakni Think Like a Man 

bermakna pesan kepada wanita bahwa mereka harus kuat dalam hubungan seperti 

para pria.   

Hal ini berkebalikan dengan buku Steve, Think Like a Man lebih kepada wanita 

harus belajar apa yang dipikirkan pria, dalam konteks apa yang disukai dan tidak 

disukai oleh pria dalam wanita. Hal seperti: pujian, kesuksesan, mengurus rumah, 

kenaikan berat badan, merokok dan sepatu hak tinggi atau sepatu  flat. Premis yang 

dijanjikan adalah jika wanita mencapai harapan pria dalam hal – hal tersebut maka 
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pria akan memberikan hubungan romantic relationship yang diinginkan wanita. 

Konsep Steve ini yang kemudian diangkat dalam penelitian ini.  

Sharon berusaha menggambarkan apa yang ia sebut sebagai: A Diamond in The 

Rough. Menurutnya, mengapa wanita harus menganggap seolah pria adalah 

diamond? Padahal wanita adalah diamond itu sendiri. Banyak prinsip dalam buku 

Act Like a Lady Think Like a Man karya Steve yang jauh berbeda dengan konsep 

karya Sharon.  

Tabel 2. 3 

Tabel Perbedaan Konsep Buku Act Like a Lady Think Like a Man Karya 

Steve Harvey dan Sharon P. Carson 

No. Steve Sharon 

1 

We (meaning men) have to feel like 

somebodys got our back, like wer’e 

the king, even if wer’re not  

The golden rule of relationships is this, 

if you place your own value in a 

relationship below that of a man, you 

will never be able to up the price. 

2 

When she’s in love with you she is 

loyal to you - she can’t see herself 

with someone else because for her no 

one else will do….thats a womans 

love 

This is what has been keeping women 

in bad relationships; they think that no 

one else will do that he is the only one 

in the world for her 

3 

If you’ve got yor own money your 

own car your own house, a brinks 

alarm system a pistol and a guard 

dog and your practically shouting 

from the roof that you don’t need a 

man to provide for you or to protect 

you, then we will see no need to keep 

coming around. 

Negative men, like negative people in 

general, will try to pour water on your 

dreams. Some men are afraid of your 

success. They will focus on all of your 

faults to overshadow their own. Turn 

up the fire under your dreams so high 

that no one can pour on enough water 

to put them out. 
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At some point you’ll just have to be 

that big old strong lonely woman or 

your’re going to have to back down 

and just be a lady. 

  

4 

If you’re telling your man you want a 

nose job and he sees nothing wrong 

with the nose you already have, then 

maybe you ought to think about 

leaving your nose alone, why run the 

risk of something going wrong when 

your man is already happy with the 

way you look. Why lose the extra 

weight if your man is happy with you 

the way you are?  

If you are overweight, losing weight is 

a wonderful idea for many reasons, 

including your health. When you 

embark on a weight-loss program, 

however, do it because it is something 

you want to do and not just to please 

the man in your life. If it makes him 

happy in the process, that's great, but 

he might think you need to lose 50 

pounds and you would be happy with 5. 

    

The most important thing is for you to 

be happy with yourself and to make 

changes based on factors that are 

important to you and how you want to 

look and feel. 

    

For some women it is more important 

to walk, talk, look, dress and think the 

way the man in their life wants them to, 

rather than to please themselves. 

5 

He writes that a woman SHOULD 

GIVE A MAN A 90 DAY 

PROBATIONARY PERIOD 

BEFORE she gives him some 

benefits  

In the end, these women often become 

someone they hate in order to please 

someone they think they love. 

  

He said he got the idea from working 

for ford motor company because you 
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had to wait 90 days before you got 

some benefits. 

  

How can we as women let a Ford 

Motor company analogy determine 

how long we should wait before we 

give up something that is tied to our 

very souls? Something that when lost 

for the first time can never be found.  

  

Sumber: http://www.thesavvysista.com/2009/04/original-author-of-act-like-lady-

think.html 

Sharon menutup dengan kesimpulan, bahwa ia sadar konsumen akan 

dihadapkan pada dua buku dengan judul yang sama, satu buku diterbitkan sendiri 

oleh penulis yang tidak dikenal dengan gambar wanita di ring tinju sedangkan yang 

satunya memiliki kover yang sangat bagus dengan foto selebriti terkenal seperti 

Steve Harvey. Sedangkan isinya akan menjadi pilihan berikutnya.  
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