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ABSTRAK 

Studi ini membedah serta menganalisa implementasi pengarusutamaan gender 

dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pengarusutaman gender merupakan 

konsep transnasional yang rumit namun telah cukup dikenal secara luas dalam 

waktu yang relatif singkat. Konsep ini sekarang telah digunakan ala kadarnya 

di dalam lingkup kebijakan maupun akademis di negara-negara maju maupun 

negara-negara berkembang. Namun dalam implementasinya secara universal 

sendiri dirasa cukup bermasalah karena segudang isu-isu yang tidak terduga 

yang kian muncul. Di Indonesia sendiri, tantangan terbesar dari implementasi 

pengarusutamaan gender serta pelatihan kesetaraan gender muncul saat 

menerjemahkan istilah-istilah ke dalam kebijakan-kebijakan dan praktek-

praktek berbahasa Indonesia karena bahasa target tidak memiliki konsep dasar 

atau perbandingan kata dari kata ‘gender.’ 

 

Kisah-kisah mengenai pengarusutamaan gender yang terjadi di Indonesia 

mengekspos kurangnya program-program pengarusutamaan gender di negara-

negara lain. Di Indonesia, pengarusutamaan gender masihlah dalam tahap 

yang sangat dini. Studi ini bertujuan untuk meneliti isu-isu yang berhubungan 

dengan implementasi pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah dengan cara mengumpulkan opini 

orang-orang yang berperan/bekerja di berbagai macam tingkatan proses 

pengarusutamaan gender. Wawancara dengan para kalangan tersebut akan 

kemudian memberikan gambaran mengenai undang-undang, kebijakan 

pemerintah, serta program pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di 

kenyataan. 

 

Penelitian ini juga akan mengkaji pentingnya pengajaran dan materi 

pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hal-hal 
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yang sensitif gender, peran birokrat pendidikan dalam melaksanakan program 

sensitif gender serta sistem evaluasi yang relevan dalam rangka 

mengembangkan kesadaran kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. 

 

Penelitian ini berbeda dengan studi-studi yang sudah ada mengenai 

implementasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan karena fokus 

studi ini tidak didasarkan atas paritas yang terlibat namun lebih kepada opini, 

pengamatan, pemahaman serta persepsi para pakar gender, pejabat 

pendidikan, para guru dan kepala sekolah mengenai peran pengarusutamaan 

gender di bidang pendidikan. 
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ABSTRACT 

‘Gender mainstreaming’ is a complex transnational concept that has managed 

to achieve relatively wide recognition in a short period of time. The term is 

ubiquidous in policy and academic circles in developed and developing 

countries alike. Yet, critical feminists’ reviews of gender mainstreaming 

practices have started to suggest a wide spread disillusionment with its usage, 

as its near universal implementation has been problematic and marked by a 

myriad of somewhat unexpected issues.In the Indonesian context it would seem 

that one of the largest challenges to the implementation of gender 

mainstreaming and gender equality training has been translating the policies 

and practices into a language that has no indigenous concept or comparative 

notion of the word ‘gender’. 

This study focuses on Indonesia’s implementation of gender mainstreaming in 

the education sector. In order to critically assess a number of issues relating to 

the government’s implementation of gender mainstreaming, the study sought 

the views of people at all levels of the gender mainstreaming process, 

interviewing them to gain an insight into legislation, government policy and 

gender mainstreaming education programs in practice.  

This work  differs from previous studies on the implementation of gender 

mainstreaming in education, as its focus is not predicated on enrolment parity, 

but rather on the opinions,  observations, comprehensions and perceptions of 
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gender experts, educational bureaucrats, principals and teachers’ on the role of 

gender mainstreaming in education.  

In reviewing Indonesian gender mainstreaming programs, this study asserted 

that while gender mainstreaming is still very much in its infancy in Indonesia 

and considerable gender inequalities still exist, the Indonesian government has 

made real progress in putting gender mainstreaming on the agenda.   
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BAB I: PENDAHULUAN:PENDIDIKAN, GENDER DAN 

PEMBANGUNAN  

1.1  Pendahuluan 

Tinjauan kritis para feminis mengenai pengarusutamaan gender memberikan 

kesan akan adanya kekecewaan mengenai gender dan perkembangan di bidang 

yang bersangkutan. Namun, tulisan-tulisan tersebut didominasi oleh cerita-

cerita pengarusutamaan gender di lembaga internasional di barat serta 

pemerintahan negara-negara Barat. Pembelajaran mengenai bagaimana negara-

negara berkembang mengkonsep, merancang, mengimplementasikan dan 

mengatur kebijakan dan program pengarusutamaan gender mereka dalam 

konteks politik dan ekonomi yang lebih spesifik terasa kurang. 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah mengaplikasikan 

pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Sektor pendidikan di 

Indonesia mengalami desentralisasi pada era reformasi, dan studi ini akan 

melihat dampak dari desentralisasi tersebut terhadap kemampuan sistem 

pendidikan untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan inisiatif 

pendidikan berwawasan gender dari tingkat provinsi sampai ke sekolah-

sekolah dasar di Batu dan Malang. 

Terdapat ketidaksetaraan gender yang cukup besar dalam bidang pendidikan 

di Indonesia. Ketidaksetaraan ini ditemukan tidak hanya melalui indikator 

yang dapat dengan mudah diperoleh dari data sensus penduduk, seperti 

kemampuan membaca, penerimaan siswa baru, prestasi dan tingkat 

pendidikan dicapai, tetapi juga di beberapa aspek lain di bidang pendidikan 

dimana kesetaraan gender menjadi aspek yang cukup penting. Sebagai contoh, 

ketidaksetaraan gender dapat ditemukan dalam pengambilan keputusan yang 

diambil oleh manajemen personalia di penentuan peran masing-masing 

karyawan, isi dan perubahan kurikulum, serta interaksi para guru dan murid. 
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Penelitian yang saat ini dilakukan dalam skala internasional mengenai gender 

dan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peranan penting 

dalam melanggengkan ketidaksetaraan gender, baik dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan (kemampuan) melek aksara, interaksi di dalam kelas, 

kurikulum, penerimaan murid baru, persentase kehadiran dan prestasi siswa, 

serta pelatihan guru. (Leo-Rhynie: 1999 , 8). 

Premis yang mendasari penelitian ini adalah ketidaksetaraan gender dengan 

beragam manifestasinya yang tidak didasari oleh komponen intrinsik maupun 

biologis masing-masing laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, ketidaksetaraan 

gender adalah produk sejarah yang terus berulang dimana peranan laki-laki 

dan perempuan telah ditetapkan dari awal melalui pemuliaan kekerasan, yang 

kemudian dipertahankan melalui dominasi laki-laki terhadap perempuan. 

Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan demikian mengacu 

kepada tingkatan berdasarkan gender dari sisi partriarkal, yang terus 

berkelanjutan dalam berbagai bentuk di dalam pikiran manusia, mulai dari 

bahasa yang digunakan sampai kepada hierarki di dalam masyarakat. 

Definisi dari gender sendiri masihlah merupakan perdebatan yang cukup 

kontroversial, namun demikian, dalam skripsi berikut/penelitian ini, istilah 

'gender' merujuk kepada peranan sosial yang dibangun antara laki-laki dan 

perempuan, termasuk perilaku, tingkah laku dan atribut. Karenanya, perspektif 

gender meliputi dampak gender pada kesempatan yang diperoleh, peranan 

sosial dan interaksi antargender. Pengarusutamaan gender merupakan bentuk 

dari praktek politik dan kebijakan gender yang bertujuan untuk 

menetralisasikan perspektif gender di semua bidang. Meskipun 

pengarusutamaan gender sering dimengerti sebagai instrumen yang 

dikhususkan untuk merancang suatu kebijakan, hal tersebut juga merupakan 

strategi feminis yang menarik dan informatif (Walby: 2005a, 453, 466). 
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Ada berbagai cara untuk mendefinisikan pengarusutamaan gender, dan ada 

cukup banyak pula perdebatan mengenai perbedaan yang satu dengan yang 

lain, namun sepertinya perselisihan mengenai tujuan dari hal tersebut jauh 

lebih jarang. Pengarusutamaan gender berupaya untuk menghasilkan proses 

perubahan dan praktek yang akan berfokus, melibatkan dan menguntungkan 

persamaan antara perempuan dan laki-laki (Woodford-Berger: 2004, 66). 

Penelitian ini mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai suatu proses 

yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan gender dengan cara merevisi 

semua ranah kebijakan utama sehingga masalah jenis kelamin dan gender 

dalam semua aspek pemerintahan atau organisasi akan diperhatikan secara 

eksplisit. Hal ini mengacu kepada perspektif gender yang digunakan secara 

konstan di semua tahap pengembangan dan implementasi kebijakan, rencana, 

program dan proyek. Di bidang pendidikan ini tidak hanya mencakup kegiatan 

pemerintah dan departemen pendidikan, tetapi juga orang-orang dari sekolah, 

perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, dan juga LSM dan sektor swasta 

apabila diperlukan (Leo-Rhynie:1999,9). Dengan demikian, pengarusutamaan 

gender dimaksudkan sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 

utama dengan memperlihatkan adanya karakterisasi gender di dalam asumsi, 

proses dan hasil yang terlihat. (Walby: 2005a, 454). 

Dalam penelitian ini, dampak dari Pelaksanaan program pemerintah Indonesia 

dalam pendidikan pengarusutamaan gender akan dinilai. Ini akan dilakukan 

dengan cara mengukur kerberhasilan dan kegagalan dalam mensosialisasikan 

perspektif gender serta pemahaman mengenai ciri-ciri  ketidaksetaraan gender 

yang telah tersosialisasi di antara pegawai Dinas pendidikan , administratur 

sekolah, kepala sekolah dan guru. 

Studi ini akan menganalisis perkembangan dalam program pemerintah 

mengenai pengarusutamaan gender yang meliputi kemudahan akses para 

siswa ke pendidikan yang berwawasan gender, proses senstitivitas gender 
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dalam pendidikan dan penilaian hasil melalui pendidikan berwawasan gender. 

Dengan demikian faktor-faktor yang bersangkutan dengan masalah gender 

dalam pendidikan akan diperiksa. Isu-isu seperti pedagogi, kurikulum, budaya 

, nilai-nilai sosial dan dinamika gender di  dalam keluarga, kelas, dan 

administrasi sekolah mereka akan dieksplorasi. 

 Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang juga membahas 

tentang pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan karena fokus 

peneltian ini bukan pada paritas pendaftaran. Penelitian ini menitik beratkan 

pada pengetahuan dan sudut pandang para pegawai Diknas, kepala Diknas 

dan administratur sekolah dan guru mengenai isu-isu gender serta wacana 

pemerintah mengenai gender. Pentingnya pengajaran, kurikulum dan bahan 

pembelajaran yang berwawasan gender, pengaruh konstruksi sosial budaya 

mengenai gender, peran birokrasi pendidikan dalam melaksanakan program 

yang berwawasan gender dan sistem evaluasi yang penting akan diteliti dari 

sudut pandang Indonesia.  

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari implementasi 

pengarusutamaan gender mulai dari tatanan kebijakan Pemerintah sampai 

kepada pelaksanaannya di sekolah dasar (SD) negeri dan sekolah dasar 

berbasis agama di daerah Malang dan Batu , Jawa Timur.  

 

1.3  Rumusan Masalah  

Pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi panduan peneliti dalam melakukan 

penelitian:  
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1. Apakah pemerintah Indonesia mendukung implementasi 

pengarusutamaan gender  di sekolah?  

2. Apakah para guru, kepala sekolah, staf sekolah dan pegawai dari Dinas 

pendidikan dan Kantor pendidikan di Kementrian agama memiliki 

pemahaman tentang isu-isu yang terkait pengarusutamaan gender dan 

apakah mereka juga memperkuat stereotip tentang gender?  

3. Dalam lingkungan ruang kelas, Apakah sekolah-sekolah Indonesia 

berurusan dengan isu tentang ketidaksetaraan gender dan apakah 

perilaku spesifik anak melakukan  peran gender budaya mereka?  

4. Apakah ada sistem monitoring atau evaluasi untuk mengukur 

keberhasilan atau kegagalan program pengarusutamaan gender? 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi orang-orang yang tertarik untuk melihat pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan dari perspektif  orang-

orang yang terlibat dalam proses pelaksanaannya.Peneliti berharap pada 

akhirnya studi ini akan dapat menjelaskan isu-isu yang dihadapi  dalam 

pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan 

Indonesia serta menyoroti berbagai masalah di dalam pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di Indonesia. 
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

 

Dorongan dibalik agenda kesetaraan gender global berasal dari adanya 

ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki yang menyebar luas di 

penjuru dunia. Sejak 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan 

gerakan perempuan internasional telah mensponsori banyak konferensi 

internasional yang berhubungan dengan masalah ini (Erturk:2004, 78). 

Pengarusutamaan gender berawal dari kebijakan pembangunan nasional di 

beberapa negara yang telah ada sejak tahun 1980-an, dan kemudian diadopsi 

sebagai strategi global untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan melalui Platform Aksi (PfA), yang diangkat sebagai permasalahan 

di Konferensi Dunia Keempat mengenai Kaum Perempuan Beijing di tahun 

1995.  

Dalam konferensi ini, pengarusutamaan gender diidentifikasi sebagai 

mekanisme yang terpenting demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam PfA. PBB mengikuti teladan di Beijing pada tahun 1997 dengan cara 

mengadopsi pengarusutamaan gender sebagai pendekatan yang akan 

digunakan dalam semua kebijakan dan program dalam sistem-sistem mereka. 

Selama beberapa dekade ke depan, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil  

di seluruh dunia berusaha menerapkan PfA. Dengan demikian, kebijakan, 

strategi dan metodologi pengarusutamaan gender telah berhasil diterapkan 

(Moser: 2005 p576) . 

 

2.1  Amanat Pengarusutamaan gender dalam Pendidikan  

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan kebijakan sosial 

yang memberikan hak, akses ke layanan dan kesempatan yang sama bagi 
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semua orang. Platform Aksi Beijing mengikutsertakan bagian yang sangat 

penting bagi pendidikan dan pelatihan untuk kaum perempuan agar mereka 

mengenali kekuatan mereka sendiri untuk memberikan pengaruh yang positif 

bagi masyarakat seandainya mereka mendapatkan kesempatan dan 

keleluasaan yang diperlukan.  

Tujuan strategis yang diidentifikasi di dalam platform tersebut meliputi 

komitmen untuk:  

 Menjamin akses yang sama terhadap pendidikan; 

 Memberantas buta huruf di kalangan perempuan; 

 Meningkatkan akses bagi kaum perempuan terhadap pelatihan 

kejuruan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan lanjutan; 

 Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang tidak diskriminatif; 

 Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memantau 

pelaksanaan reformasi pendidikan, dan 

 Mempromosikan pendidikan dan pelatihan seumur hidup untuk kaum 

perempuan  

Setelah menyadari konstribusi pendidikan yang non-diskrimininatif kepada 

kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, Platform Aksi  juga 

mengidentifikasi daerah-daerah dimana diskriminasi dalam pendidikan masih 

berlangsung, termasuk di antaranya: 

-  Sikap adat; 

- Perikahan dini dan kehamilan; 
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- Kurangnya pengetahuan para pendidik/guru akan (ketidaksetaraan) 

gender; 

- Tanggung jawab kaum perempuan dalam hal rumah tangga serta (or 

mengakibatkan?) kurangnya waktu untuk belajar, dan 

- Pelecehan seksual. 

PfA mendeskripsikan cara untuk mengenali macam-macam diskriminasi dalam 

pendidikan melalui:  

- Materi pendidikan dan pengajaran yang tidak memadai dan memiliki 

prasangka gender. 

- Kurangnya fasilitas sekolah yang memadai, terutama untuk para 

dengan keperluan yang khusus; 

- Gambar-gambar dengan stereotip mengenai kaum perempuan dan 

laki-laki yang memperkuatkan peran tradisional menurut jenis kelamin 

dalam materi pendidikan;  

- Bias gender dalam kurikulum dan buku-buku ilmu pengetahuan, dan  

- Kurangnya sumber daya untuk pendidikan, khususnya untuk 

perempuan 

(PBB dan Leo-Rhynie:1999, 12). 
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2.2  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia 

Dilihat dari berbagai sisi, cerita-cerita mengenai pelaksanaan 

pengarusutamaaan gender di Indonesia memberikan gambaran mengenai 

kurangnya program pengarusutamaan gender di Negara-negara lain.  Banyak 

tantangan serupa mengenai implementasi pengarusutamaan gender yang juga 

dihadapi oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional. 

Pengarusutamaan gender masihlah dalam tahap yang sangat dini di Indonesia.   

Orang-orang yang berharap untuk menerapkan kebijakan pengarusutamaan 

gender di bidang pemerintahan masih menghadapi tantangan sehari-hari 

dikarenakan oleh strategi lama yang bertentangan dengan ideologi negara yang 

diwariskan dari jaman pemerintahan Suharto. 

Terdapat juga masalah lain yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk 

menunjuk perwakilan gender yang memadai dan kompeten mengenai gender 

di forum pembuat keputusan, kurangnya kepemimpinan pemerintah di saat-

saat penting dan, termasuk juga dalam permasalahan yang mendesak, serta 

masalah mengaplikasikan kebijakan berwawasan gender dalam tindakan yang 

responsif gender (Schech dan Mustafa:2010, 127,130). 

Kebijakan pengarusutamaan gender diadopsi oleh pemerintah Indonesia 

setelah terjadinya krisis yang menghantam keras perekonomian, atau yang 

lebih dikenal dengan Krisis moneter (Krismon) yang melanda Asia tahun 1997-

98. (Schech dan Mustafa:2010, 113).   Indonesia mulai membuat undang-undang 

yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender pada saat yang sama ketika 

kelompok-kelompok Islam konservatif  yang berusaha memperkuat posisi 

Islam yang dominan di tengah-tengah masyarakat Indonesia mulai 

bermunculan. (Adamson:2007, 6). 
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Setelah peristiwa 11 September 2001 serta invasi Amerika ke Afghanistan dan 

Irak, sentiment anti-Barat tumbuh. Hal ini mempengaruhi pandangan politik 

Islam. Pemerintah dan organisasasi-organisasi perempuan harus berhati-hati 

dalam melangkah untuk memastikan agar upaya mereka untuk membuat 

ketidaksetaraan gender tidak dipandang sebagai pengaruh kebijakan asing 

yang dipaksakan oleh kekuatan Barat. 

Di Indonesia, berbagai macam lembaga dalam negeri telah menciptakan 

undang-undang yang mendukung pemerintah dalam melaksanakan strategi 

pengarusutamaan gender, seperti yang tercantum di bawah ini: 

 Peraturan Pemerintah nomor IV-1999 perihal Pedoman luas Kebijakan 

Negara 1999-2004 menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu 

amanat bagi pembangunan nasional. 

 Selanjutnya, Undang-undang nomor 22/2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional menegaskan kesetaraan dan keadilan gender 

sebagai isu pembangunan dalam segala bidang. 

 Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 163/1999, kantor Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi amanat 

untuk  melaksanakan pengarusutamaan gender. 

 Kemauan politik untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender 

Indonesia turut didukung oleh Inpres nomor 9/2000 yang berisi 

pedoman mengenai cara mengikutsertakan isu gender dalam program 

dan kebijakan pembangunan dalam semua lapisan pemerintahan 

Indonesia (Satyawan: 2007, 84). 

 Rencana Pembangunan Nasional jangka menengah tahun 2004-2009  

(Peraturan Pemerintah No. 7/2005) didesain untuk mempromosikan 

kualitas kehidupan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender.  
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 Rencana Kerja Pemerintah menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender 

adalah strategi utama untuk memastikan bahwa semua kebijakan, 

program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah merespon isu-

isu gender (Sardjunani: 2008, 3). 

 

Meski tidak diklasifikasikan sebagai fokus di dalam rancangan awal dari 

Program Dasar Pendidikan (Basic education Program ‘BEP’), fokus masalah 

gender diikutsertakan di tahun 2006, bersamaan dengan ditunjuknya penasihat 

nasional di tahun 2007. Dorongan awal berasal dari kebijakan Pemerintah 

Australia untuk mendukung  kesetaraan gender melalui program bantuan luar 

negeri, namun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hal tersebut juga 

merupakan hal yang mereka ingin prioritaskan sejak dulu (AusAid: 2010, 1).   

 

2.3  Gagasan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender dalam Pendidikan 

Komitmen awal Indonesia untuk menyetarakan gender dalam bidang 

pendidikan dapat ditemukan di Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan Pasal 20 

yang memperinci bahwa pemerintah menyediakan suatu sistem pendidikan 

nasional yang didukung oleh hukum.  Untuk menegembangkan potensi ini 

lebih jauh, pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Pendidikan Wajib 

Nasional pada tahun 1994 (National Compulsory Education Program in 1994), 

yang mewajibkan pendidikan dasar selama Sembilan tahun (Satyawan:2007 ,  

84).  

Kemudian di tahun 2003, Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang 

Nomor 20/2003 (UU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-

Undang Dasar (UUD). Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap warga 
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Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

berkualitas dan Pemerintah harus memberikan kesempatan ini kepada setiap, 

terlepas dari asalnya, jenis kelamin, status ekonomi sosial dan agama, sehingga 

setiap orang dapat memiliki akses ke semua bentuk dan tingkat pendidikan 

yang sama (Widodo, Hariyati and Sugiarti: 2011, 3). 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengembangkan 

kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan (Sardjunani: 

2008, 3). Kementerian telah mulai memperbaiki kurikulum dan mencoba 

membuat bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berwawasan gender, 

baik dari segi kualitas maupun relevansi di bidang Pendidikan.  Mereka juga 

berusaha untuk meningkatkan kualitas para guru dan dosen dengan terus 

mengadakan pelatihan pendidikan yang menyangkut pemahaman isu-isu 

gender, pentingnya sikap berwawasan gender, dan penerapan sensitivitas 

gender dalam proses belajar mengajar. 

 

2.4  Struktur System Pendidikan Indonesia 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah menjadi salah satu fitur yang paling 

menonjol dari sistem manajemen sekolah di sebagian besar negara di seluruh 

dunia. Di Indonesia, pelaksanaan MBS dipicu oleh kenyataan bahwa para 

pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia telah memperjuangkan 

kualitas pendidikan nasional selama dua dekade terakhir menjelang krisis 

keuangan pada tahun 1997 (Nurkolis:2003, Mulyasa:2004 dan Departemen 

Pendidikan Nasional:2001). Pemerintah Pusat membentuk Komisi Nasional 

Pendidikan pada bulan Februari 2001 berdasarkan UU No.22/1999 dimana 

pendidikan terdesentralisasi. Komisi ini merekomendasikan pembentukan 

dewan sekolah di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 



15 

 

nasional. Perkembangan ini bertujuan untuk mengalihkan kekuasaan dan 

kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan sekolah itu 

sendiri. 

Pada awal abad ke-21, semua sekolah umum di Indonesia telah menerapkan 

contoh MBS. Namun, seiring dengan waktu berlalu, implementasi MBS di 

Indonesia terbukti telah menciptakan berbagai macam konflik di tingkat 

daerah. Konflik antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan 

sekolah merupakan contoh yang paling nyata’) (Bandur: 2009,16). Sulitnya 

menerapkan kebijakan pendidikan nasional juga disebabkan oleh kekuasaan 

dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. 

Sejalan dengan pedoman dari Departemen Pendidikan Nasional yang 

dikeluarkan pada tahun 2002 dan 2004 dan UU Pendidikan No 20/2003, 

masing-masing dewan sekolah diberdayakan untuk:  

- Merumuskan dan menyetujui kebijakan sekolah, merumuskan dan 

menyetujui visi dan misi sekolah, merumuskan dan menyetujui program 

tahunan sekolah termasuk anggaran tahunan sekolah; 

- Mendesain/ menciptakan perencanaan yang strategis untuk 

pengembangan sekolah; 

- Menentukan standar pembelajaran di sekolah; 

- Memutuskan pemberian insentif untuk kepala sekolah, guru, dan staf 

administrasi 

- Mengembangkan unsur-unsur sekolah yang berpotensi untuk 

meningkatkan prestasi siswa, baik akademik (melalui ujian sekolah) 

maupun non akademik (melalui hidup beragama, olahraga, kesenian 

dan keterampilan yang sesuai dengan pelajaran sekolah seperti bertani, 

menenun, dan teknologi sederhana); 

- Menggalang dana untuk sekolah; 
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- Memobilisasi sumber daya sekolah baik dari segi finansial maupun non-

finansial (memanfaatkan sumber daya manusia untuk pembangunan 

sekolah dan fasilitas, misalnya melalui ide dan rekomendasi); 

- Mengajak para pemangku kepentingan sekolah untuk berpartisipasi 

dalam merumuskan, melaksanakan, dan memantau kebijakan sekolah; 

- Menciptakan suasana yang transparan, bertanggungjawab, dan 

demokratis di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah.  

- Memenuhi persyaratan kurikulum nasional dan lokal; 

- Mengkoordinasi jaringan dan kemitraan sekolah dengan organisasi-

organisasi eksternal untuk meningkatkan proses pendidikan dan hasil 

dari proses tersebut; 

- Mengidentifikasi dan memecahkan masalah sekolah, dan 

- Mengevaluasi kebijakan sekolah beserta program-programnya, termasuk 

mengendalikan penggunaan gedung dan fasilitas, serta hibah sekolah. 

 

Pedoman di atas didasarkan atas keyakinan bahwa masyarakat lokal adalah 

orang-orang yang memahami masalah dan kebutuhan mereka sendiri. 

Karenanya, pemerintah bertekad untuk menyediakan bagi masyarakat peran 

yang lebih besar serta tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan 

mengenai kebijakan operasional pendidikan nasional (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2001: 26). Namun, karena sistem pendidikan di Indonesia telah 

ditandai oleh kekuatan pusat yang kuat di masa lampau, penyerahan 

wewenang ini telah menyebabkan berbagai masalah karena sekolah-sekolah 

yang ada tidak terbiasa membuat keputusan untuk berjuang demi menerapkan 

perubahan pendidikan dasar untuk beradaptasi dengan tren pendidikan yang 

baru. Hal ini juga berarti memperkuat posisi budaya dan agama di sejumlah 

sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia. 



17 

 

 

Gambar di bawah ini menjelaskan struktur kekuasaan dan organisasi dari 

sistem pendidikan sekolah dasar Indonesia. 

 

Figur 1.        Struktur pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 

(Hamidah. Interview, 2011) 

 

2.5  Masalah Budaya yang Berkaitan dengan Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Indonesia.  

Ada banyak kendala yang harus dihadapi oleh orang-orang yang ingin 

mencoba untuk menerapkan praktek-praktek kesetaraan gender dan kebijakan 

pengarusutamaan gender di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tantangan 

yang timbul dalam pengarusutamaan gender secara keseluruhan berhubungan 

dengan isu-isu budaya, serta patriarki, sebuah ideologi negara konservatif 

mengenai gender dan pertumbuhan Islam di dalam arus masyarakat yang 

mendikte posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 

Pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam agama Islam berpusat pada 

satu bagian ayat kunci dari Al-Qur’an, Surat An‘Nisa ’34, yang sering dikutip 
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di Indonesia dan semua Negara berbasis Islam untuk menunjukkan status 

perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki.  Terjemahan bahasa 

Indonesia dari ayat itu berbunyi 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at 

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 

karena Allah telah memelihara mereka . Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 

mereka menta'atimu, maka janganlah kamu  mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 

(Surah An’Nisa ’34) 

Selama periode pemilu 1999, bagian/ayat ini sering diperdebatkan oleh publik 

dalam pernyataan para sarjana Islam Indonesia bahwa perempuan tidak bisa 

menjadi presiden menurut hukum Islam (Mydans:1999, 1; Suryadinata: 2002, 62 

&Van Wichelen:2006, 42). Banyak bagian dari dunia Muslim bergantung pada 

Surah An’Nisa ’34 yang menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. 

Penafsiran ini berpusat pertama pada tejemahan Indonesia dari kata qowan 

yang dalam ayat ini yaitu Pemimpin, dan kedua pada interpretasi Klasik Al-

Qur’an dan Hadis. 

Ulama kontemporer berpendapat bahwa karya sastra periode klasik harus 

diperlakukan dan dibaca sebagai peninggalan sejarah yang tidaklah akurat 

(Arkoun 1995; Insinyur 1992; Hassan 1995; Mernissi 1991, Subhan 1999). Hal ini 

juga mendasari kasus-kasus dari para wanita pendukung hak wanita Muslim di 

Jawa dimana interpretasi bahwa superioritas laki-laki, hirarki menurut gender, 
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dan kewajiban yang mengikat perempuan di tanah kelahirannya berasal dari 

tradisi politik berdasarkan patriarki yang menyimpangkan pesan nabi di masa 

lampau perihal kesetaraan. (Mufidah 2010 dan Adamson 2007). 

Namun, seperti halnya interpretasi klasik dari Al-Qur’an yang mencerminkan 

bias patriarkal di kebudayaan, demikian juga dengan praktek-praktek 

kontemporer Islam (Adamson:2007, 16). Program-program pemerintah serta 

retorika nasionalis di bawah  tiga puluh dua tahun kepemimpinan Suharto 

memberikan kontribusi dalam sudut pandang sosio-biologi yang berkelanjutan 

bahwa perempuan adalah alat reproduksi alam dan sepenuhnya bertanggung 

jawab dalam kegiatan berumah tangga. Seperti yang diungkapkan Wieringa 

(1995), Suharto mengadakan kampanye yang dimaksudkan menekankan 

gagasan bahwa “Ibu” adalah sosok yang saleh dan dengan cara seksual dapat 

dikontrol untuk kepentingan demi keamanan bangsa (Wieringa:1995, 

Wieringa:2011, 554).  

Pemerintahan Orde Baru menekankan gagasan ini lebih lanjut melalui 

program-program sosial dan retorik yang menyerupai metafora keluarga untuk 

bangsa yang disebarluaskan dengan sosok perempuan sebagai Ibu yang 

merupakan kunci untuk persatuan. Ide ini didukung oleh ideologi nasionalis, 

bahwa “kodrat” para wanita adalah menjadi ibu dan pengasuh serta 

pendukung suami mereka. Hal ini sesuai dengan interpretasi patriarkal Islam 

mengenai peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan praduga sosok 

laki-laki yang lebih superior di Indonesia.  Penekanan yang diberikan oleh dua 

fraksi pemikir besar di Indonesia—fraksi religius dan sekuler—untuk 

menguatkan peran ganda tersebut telah memberikan kontribusi dalam status 

hegemoni hiraki gender beserta perannya di Indonesia (Adamson:2007, 16). 

Adamson (2007) berpendapat bahwa di samping program-program Negara 

yang memperkuat hirarki patriarkal, struktur, struktur keluarga Jawa di masa 
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sekarang masih mengandung unsur patriarkal.  Definisi masyarakat Jawa 

mengenai perempuan sebagai konco wingking atau ‘teman di belakang’ masih 

diikutsertakan dan dibenarkan dalam nilai-nilai budaya pada umumnya bahwa 

perempuan merupakan sosok yang lebih rendah di Indonesia. (Adamson:2007, 

19) . Selain itu, gagasan tentang hierarki moral telah tertanam dalam keluarga 

dan suku Jawa dimana peran gender dikonseptualisasikan sebagai sumber 

keamanan dan kelangsungan hidup yang bersosialisasi/sosial. 

(Adamson:2007,9). 

2.6  Kompleksnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Kenyataan 

Pengarusutamaan gender pada dasarnya adalah sebuah konsep dan praktek 

yang terus menerus diperdebatkan. (Schech & Mustafa: 2010,111; Daly: 

2005,433; Subrahmanian: 2004,89 Walby: 2005b,321). Hal ini melibatkan 

pengulangan perancangan struktur, penemuan, dan penamaan bagian-bagian 

yang penting dari feminisme kontemporer. Walby (2005) menunjukkan bahwa 

pengarusutamaan gender mempunyai banyak definisi, bentuk, dan variasi 

yang berbeda  dalam di kenyataan dikarenakan oleh perbedaan visi dan teori 

kesetaraan gender serta proses sosial dan politik yang sebenarnya sama-sama 

bertujuan untuk mencari solusi untuk masalah di atas. (Walby: 2005b, 388). 

Sangatlah penting untuk mengakui bahwa ada dua pendekatan yang luas dari 

pengarusutamaan gender yang dapat diambil oleh pemerintah atau organisasi 

saat membahas pengarusutamaan gender. Madden dan Dillon (2004) 

mengidentifikasi pendekatan ini sebagai pendekatan pengaturan agenda dan 

pendekatan pemersatu atau peran. 

Pendekatan pengaturan agenda dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan 

pengarusutamaan gender yang ideal. Tujuannya adalah untuk mengurangi 

kesenjangan yang ada di antara perempuan dan laki-laki dalam pendapatan, 
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sumber daya dan peluang dengan mengubah hubungan antargender (Madden 

dan Dillon: 2004, 4). Taylor menegaskan bahwa dalam pengaturan agenda 

perspektif gender dan tujuan kesetaraan gender dipandang sebagai pusat dari 

semua kegiatan dalam pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi, dialog, 

undang-undang, alokasi sumber daya, perencanaan dan pemantauan program 

dan proyek dengan cara memastikan bahwa lembaga-lembaga, kebijakan dan 

program merespon kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki lalu 

mendistribusikan manfaat secara adil antara perempuan dan laki-laki (Taylor: 

2010, 7). 

Pendekatan pemersatu atau peran adalah pendekatan yang paling sering 

digunakan oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional. Pendekatan ini 

berupaya untuk membangunan isu-isu gender ke dalam kerangka kerja 

pembangunan dan intervensi yang ada dan karenanya memandang 

pengarusutamaan gender dari sudut pandang yang berbeda. Dengan 

menggunakan pendekatan ini, agenda pembangunan secara keseluruhan tidak 

mengalami perubahan. Malahan setiap isu disesuaikan untuk mencoba 

mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita dan gender. 

Dengan demikian perempuan ‘dimasukkan’ ke dalam banyak-banyak sektor 

dan program yang ada sebisa mungkin, namun prioritas sektor dan program 

tidak berubah hanya karena masalah gender. 

Yang menarik adalah bagaimana lembaga pembangunan internasional seperti 

PBB cenderung menggunakan pendekatan agenda pengaturan, namun ketika 

kebijakan diaplikasikan ke dalam praktek yang nyata, pendekatan peran malah 

mendominasi. Woodford-Berger (2004) mengidentifikasi bahwa dalam 

beberapa tahun terakhir, kurangnya penekanan nampaknya telah 

mempengaruhi kecenderungan struktur dan proses sosial, budaya 

berorganisasi dan berpolitik lewat pengarusutamaan gender sebagai alat 

perubahaan sosial. Pada saat yang bersamaan, pengarusutamaan gender 
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sebagai teknik instrumental jauh lebih ditekankan dan hal ini dianggap telah 

merugikan pengarusutamaan gender itu sendiri (Woodford-Berger :2004, 67).  

Schech dan Mustafa (2010) menyatakan bahwa pendekatan instrumentalis 

dapat dilihat sebagai pendekatan pengarusutamaan gender yang telah 

digunakan pemerintah Indonesia. Di Indonesia, dukungan dana yang 

berkelanjutan dari Dana moneter Internasional (IMF) mensyaratkan adanya 

pengarusutamaan gender sampai ke batas yang cukup signifikan selama krisis 

moneter Asia. Setelah terlibat hutang negara yang dalam jumlah yang cukup 

banyak, IMF mengatur dan mewajibkan pemerintah Indonesia untuk 

mengambil bagian dalam IMF dan pendekatan baru Bank Dunia untuk 

penyesuaian strukturalnya yang mencakup kebijakan pengarusutamaan gender 

sebagai Strategi Pengurangan Kemiskinan (Schech dan Mustafa: 2010, 113).  

Hal ini berarti pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia telah selama 

ini digunakan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, bukannya 

mempromosikan kesetaraan gender yang merupakan tujuan yang sebenarnya. 

Moser dan Moser (2005) menjelaskan hal ini merupakan dikarenakan 

pengarusutamaan gender menggunakan kemiskinan sebagai “alat yang cukup 

berguna”. Meskipun pendekatan instrumentalis memang dapat menghambat 

pelaksanaan pengarusutamaan gender, namun hal ini hanya dianggap sebagai 

perubahan struktur, bukannya perubahan sosial yang penting (Moser dan 

Moser: 2005, 14).  

 

Standing (2004, 84) menegaskan pernyataan Moser dan Moser saat ia 

menyatakan bahwa ranah politik, bukan birokrasi, yang merupakan mesin 

transformasi sosial dan politik. Masalah-masalah mengenai hilangnya 

kebijakan yang ada akan terus menghalangi pengarusutamaan tujuan-tujuan 

yang menempatkan tanggung jawab di pihak birokrasi untuk mendorong 
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transformasi sosial, terutama di saat legitimasi politik dari lembaga-lembaga 

pemerintah sedang rapuh-rapuhnya dikarenakan oleh krisis moneter Asia yang 

melanda Indonesia. Hilangnya kebijakan ini biasanya merupakan pertanda  

dari kebijakan yang tidak terlaksanakan, ditafsirkan kembali atau dipermudah 

seriring pergerakannya atau terperosoknya kebijakan ini dalam birokrasi 

(Standing: 2004, 84). 

Lalu ada apa sebenarnya dengan semangat keadilan sosial yang memanasi 

debat PfA di tahun 1995 dan realita tentang sekian banyak aparat resmi di 

banyak negara yang menangani masalah gender, namun dalam 

pelaksanaannya kebijakan-kebijakan tersebut malah hilang? 

Standing (2004) menunjukkan bahwa pemahaman mengenai batas-batas 

kebijakan yang kurang memadai serta cara advokat gender dan pembangunan 

dalam menangani hal tersebut merupakan penghubung yang paling jelas. 

Proses penanaman tujuan mengenai kesetaraan gender semacam ini 

bergantung pada paham tingkat kepemilikan nasional dan lokal yang harus 

senantiasa disebarluaskan sehubungan dengan tujuan-tujuan di atas, (Standing: 

2004, 82).  

Tanpa dukungan politik di bidang pengarusutamaan gender, atau sebuah aksi 

kampanye sosialisasi nasional yang berskala besar dan berfokus pada 

pengarusutamaan gender, perubahan transformatif yang dibutuhkan untuk 

menghapus ketidaksetaraan gender dalam masyarakat tidak mungkin terjadi. 

Sementara di banyak negara advokasi rakyat mengenai isu-isu gender serta 

organisasi-organisasi serupa yang telah mengakar jelas-jelas ada, hal ini 

merupakan kasus yang langka di tingkat nasional dan lokal. Di Indonesia, 

kebijakan-kebijakan pengarusutamaan gender dipandang dengan penuh 

kecurigaan sebagai perwakilan imperialisme barat, terlebih untuk orang-orang 

di tingkat pemerintahan, dimana hal ini diwarnai dengan ambiguitas.  
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Daly (2005) menyatakan bahwa bahkan kalau pelaku birokrasi membuat 

kebijakan yang berkualitas, hal ini masih tidak dapat sepenuhnya 

menghapuskan ketidaksetaraan meskipun kesenjangan mungkin dapat 

dikurangi (Daly: 2005, 447).  Ketidaksetaraan gender sebagai fenomena sosial 

telah mengakar dalam masyarakat dan kebijakan semata tidak dapat 

sepenuhnya mengubahnya. Peran birokrasi bukanlah untuk mengubah 

hubungan antargender, dan birokrasi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk 

hal ini. Tindakan transformatif yang diabadikan dalam kebijakan-kebijakan 

mengenai gender yang masih berlanjut bukan sekedar pernyataan berisi 

undang-undang atau perintah yang harus dilaksanakan oleh birokrasi, namun 

tindakan-tindakan ini membutuhkan  pembangunan koalisi politik,.  

Pernyataan-pernyataan semata tidak dapat menggantikan kerja politik yang 

sebenarnya (Standing:2004, 85). 

Mufidah (2010) menegaskan hal ini saat ia menyatakan bahwa demi mencapai 

kesetaraan gender, adanya sinergi antara kekuatan struktural 

pengarusutamaan gender dalam pemerintahan yang juga memiliki kekuatan 

budaya atas masyarakat sipilnya sangatlah penting. (Mufidah: 2010,111). 

Mufidah menyatakan bahwa ada sejumlah Undang-Undang dan peraturan 

yang berfungsi untuk melengkapi pelaksanaan pengarusutamaan gender di 

Indonesia. Namun, masalah muncul ketika budaya hukum tidak sesuai dengan 

budaya masyarakat. Ketika hal ini terjadi, hukum tidak akan berfungsi seperi 

yang seharusnya untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender, 

terlepas dari apakah hukum telah diberikan dan struktur hukum resmi saat ini 

sedang beroperasi (Mufidah: 2010,115). Yang dibutuhkan adalah 

pempribumian konsep-konsep tentang kesetaraan gender di masyarakat 

Indonesia.  

 



25 

 

2.7  Pendekatan Teori  

Kerangka teoretis dalam penelitian ini mengacu pada perspektif yang 

menyediakan platform untuk memahami pengalaman seseorang mengenai 

konseptualisasi peran gender mereka saat mereka terlibat dalam proses belajar 

dalam lingkup pendidikan dan sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka 

teori yang didasarkan pada konseptualisasi Bronfenbrenner tentang 'ekologi 

pembangunan manusia'. 

Teori Sistem Ekologi (1979) yang dikemukakan Bronfenbrenner memandang 

perkembangan yang terjadi dalam diri anak dalam suatu sistem hubungan 

yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan sosial yang 

terdekat.  Lingkungan di sekitarnya digambarkan sebagai “serangkaian 

struktur bersarang dimana setiap struktur berkesinambungan di dalam sarang 

di sisi kanan dan kiri” (Bronfenbrenner: 1979, 3). Lingkungan ini “termasuk 

rumah tangga, sekolah, pertemanan, serta perumahan dimana mereka 

menghabiskan waktu keseharian mereka” (Berk: 2003, 27). Setiap lapisan 

lingkungan ini dipandang memiliki pengaruh kuat pada perkembangan anak. 

Menurut Bronfenbrenner lingkungan tidak terbatas pada pengaturan tunggal, 

namun lingkungan tersebut “diperluas untuk menggabungkan interkoneksi 

antara pengaturan tersebut, beserta pengaruh eksternal yang berasal dari 

lingkungan yang lebih besar” (Bronfenbrenner:1979, 22).  Seperti yang dicatat 

oleh Berk, “lingkungan bukanlah pengaruh statis yang mempengaruhi anak-

anak dengan cara yang seragam. Sebaliknya lingkungan selalu berubah” 

(Berk:2003, 29). Perubahan-perubahan inilah yang menyediakan kondisi baru 

yang dapat mempengaruhi lingkungan. 

Measor dan Sikes (1992) mendiskusikan konsep kekuatan pengaruh eksternal 

pada konsepsi identitas gender anak, meskipun sudah ada berbagai teori yang 

menjelaskan proses yang kompleks tentang sosialisasi peran gender. Namun 
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telah menjadi pengetahuan umum di tengah-tengah masyarakat bahwa 

sosialisasi peran gender dimulai dalam lingkungan keluarga, taman kanak-

kanak dan sekolah dasar dilanjutkan dengan proses pembangunan gender 

lainnya seperti bermain peran melalui organisasi dan berbagai kegiatan lain. 

Proses-proses dan kegiatan-kegiatan tersebut kemudian berlanjut ke sistem 

pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, meskipun  mungkin dengan 

cara yang berbeda-beda, seiring anak-anak beranjak remaja dan kemudian 

dewasa. Media, interaksi dengan anak-anak yang lain serta faktor lainnya juga 

berkontribusi terhadap proses sosialisasi gender (Measor dan Sikes, 1992: 50). 

Metode penelitian fenomenologis dan analisis kualitatif menggunakan model 

Bronfenbrenner dari Teori Sistem Ekologi, dan telah terbukti sangat efektif 

dalam mengedepankan pengalaman dan persepsi individu dari perspektif 

mereka masing-masing, dan karenanya telah menentang asumi-asumsi 

struktural atau normatif.   
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BAB III:  METODOLOGI  PENELITIAN 

 

Proyek penelitian yang berusaha untuk memahami dan menggambarkan 

peristiwa dari sudut pandang peserta serta dari kontribusi dari pakar gender, 

birokrat pendidikan, pejabat pemerintah, kepala sekolah, para guru dan siswa. 

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis karena metode penelitian ini 

didasarkan pada paradigma pengetahuan pribadi, subjektivitas, serta 

menekankan pentingnya perspektif dan interpretasi pribadi. Dengan demikian, 

penelitian ini menggunakan metode yang kuat untuk memahami pengalaman 

subjektif, mendapatkan wawasan mengenai motivasi dan tindakan orang-

orang/para subyek serta mengeksplorasi asumsi umum dan kebijaksanaan 

konvensional. 

Dalam penelitian berarti peneliti mengumpulkan informasi dan persepsi yang 

mendalam melalui metode induktif dan kualitatif seperti wawancara terbuka, 

diskusi, partisipasi dalam pembelajaran dan pengamatan langsung. 

3.1  Pengumpulan Data dan Penelitian  

Tabel berikut menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan dengan 

berbagai kelompok dan memberikan gambaran luas dan dalamnya penelitian 

ini. Bagian berikut ini akan menguraikan rincian penelitian dan cara-cara di 

mana peserta terlibat dengan berbagai pendekatan untuk pengumpulan data 

yang lebih lengkap. 
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Kerangka Kerja Sederhana: 

Cara 

Pengumpulan 

Informasi  

Siswa Guru Kepala 

sekolah 

Kepala Dinas 

pendidikan 

dan Kepala 

Bidang 

pendidikan 

Dasar 

Pakar / 

Gender 

Wawancara - * * * * 

 

Forum Belajar * - - - - 

Kelompok 

Diskusi 

- * - - - 

Pengamatan 

langsung 

* * * * - 

 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Augustus 2011 sampai akhir 

bulan Desember 2011.  Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengikutsertakan 

wawancara formal yang semi-terstruktur, diskusi kelompok yang terfokus, 

pengamatan dan presensi di seminar dan konferensi. Data sekunder meliputi 

membaca dokumen pemerintah, dokumen kebijakan, pedoman dan kurikulum 

yang berwawasan gender dan bermacam-macam publikasi yang berkaitan 

dengan gender dalam pendidikan.   

Peneliti merekam dan menganalisis transkrip dari wawancara semi-terstruktur 

membandingkan perspektif satu sama lain dan membagikan wawasan kepada 

para peserta untuk memberikan pandangan yang baru. Sebagai peserta, peneliti 

berhasil mendapatkan informasi  dan mengamati kelompok fokus dengan cara 
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hadir di berbagai pertemuan dan mengambil kesempatan untuk masuk ke 

sekolah-sekolah untuk mengamati, berinteraksi dan mendiskusikan  masalah-

masalah di daerah dengan peserta di lapangan. 

 Tiga kelompok utama berpartisipasi dalam penelitian ini. Kelompok pertama 

adalah kelompok pakar gender, kelompok kedua adalah kelompok pegawai 

Diknas Batu dan Malang serta Kepala Seksi Mapenda dari Kementrian Agama 

Malang, sementara kelompok  ketiga terdiri dari Kepala sekolah, administratur 

sekolah, guru dan siswa-siswi yang terdaftar di sekolah berikut.  

Empat Sekolah Dasar yang terlibat penelitian ini adalah: 

 SD Negeri Mojorejo 1, 

 SD Muhamadiyah 4 Batu,  

 SD Sang Timur Malang and  

 SD MIN Malang 1.  

Kesulitan yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah saat mengurus surat 

rekomendasi di Kantor Pendidikan Nasional (Diknas) untuk melakukan 

penelitian di sekolah-sekolah. Masalah-masalah lain yang muncul termasuk 

diantaranya kesulitan dalam mengatur jadwal wawancara dengan pejabat 

pemerintah, juga dalam mengakses informasi di saat beberapa orang sedang 

beribadah Haji.  

3.2  Teknik Menganalisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologis. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengamatan, tanggapan terhadap 

pertanyaan wawancara dan tanggapan untuk bahan stimulus di dalam kelas. 

Semua itu akan disusun dalam bentuk deskriptif, dimana peneliti akan 

menganalisis data dengan cara membandingkan dan membedakan tanggapan, 
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mengkategorikan pengamatan dan menggunakan deskripsi yang menyeluruh 

untuk memberikan kejelasan dan makna dari lingkungan sekolah yang 

merupakan bagian dari penelitian. 

3.3  Etika 

1. Partisipasi bersifat sukarela: Penjelasan lengkap beserta tujuan studi 

dibagikan kepada semua responden. Kantor pemerintah dan sekolah 

yang peneliti masuki juga menerima surat rekomendasi dari UMM. 

Orang tua siswa yang berpotensi untuk berpartisipasi diberitahu oleh 

pihak sekolah. Karena peneliti berinteraksi dengan anak-anak di 

lingkungan sekolah, peneliti juga telah mendapat persetujuan dari para 

orang tua siswa. 

2. Persertujuan dan kerahasiaan: Perserta diyakinkan bahwa semua 

informasi yang diperoleh akan mutlak dirahasiakan. Penggambaran 

karakteristik anak perlu diikutsertakan dalam dokumentasi, namun 

informasi pribadi seperti nama atau karakteristik yang mengarah ke 

identitas anak tidak akan disebutkan atau dimasukkan dalam penelitian 

ini. 

3. Persetujuan untuk mengundurkan diri: Peserta berhak untuk 

mengundurkan diri pada setiap tahap penelitian. Peneliti menjamin 

bahwa tidak akan ada prasangka apapun yang akan merugikan peserta, 

dengan cara apapun apabila mereka memutuskan untuk mengundurkan 

diri. Semua peserta diberi tahu tentang hal ini dan mereka mempunyai 

akses untuk menghubungi peneliti apabila muncul masalah.  
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BAB IV:  HASIL PENELITIAN  

 

Sebagai hasil dari proses penelitian, data yang telah didapatkan akan 

diklarifikasikan dan diorganisasikan dalam tiga kategori, yaitu data dari pakar 

gender, birokrat pendidikan dan personil sekolah. Dengan demikian, peneliti 

menjabarkan pandangan yang luas mengenai isu-isu yang diteliti. 

 

4.1  Para Pakar Gender 

Fokus utama penelitian yang didapat dari pakar gender meliputi: 

 Besarnya dukungan Pemerintah Indonesia mengenai pengarusutamaan 

gender dalam sistem pendidikan. 

 Efektivitas pelaksanaan program sosialisasi pengarusutamaan gender 

dalam sistem pendidikan. 

 Keberhasilan program pengarusutamaan gender pada tahap awal 

pelaksanaan. 

 Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan dan daerah-daerah yang 

masih membutuhkan usaha lebih lanjut. 

Isu-isu yang terus diangkat oleh para pakar gender ialah keberhasilan 

implementasi aktual dari pengarusutamaan gender sebagai platform kebijakan 

yang dirasa masih kurang, meskipun Pemerintah Indonesia sendiri 

mendukung pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat, hukum dan 

peraturan. Meskipun sudah mendapat dukungan dari segi finansial yang 

cukup signifikan untuk program-program pelatihan guru, para pakar gender 
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yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dirasa belum cukup berhasil. 

Salah satu pakar yang mengambil bagian dalam studi ini menyatakan bahwa, 

“Kebijakannya baik, tapi implementasi tidak baik”(Hamidah. Interview, 2011). 

Beliau juga berpendapat bahwa masih ada banyak diskriminasi dalam 

pendidikan. Contoh dari pernyataan tersebut ini dapat ditemukan dalam buku 

teks, kurikulum dan pedagogi di kelas. Hamidah juga menyatakan bahwa: 

 “Masih ada gap dengan implementasi hukum”(Hamidah. Interview, 2011)..  

Beliau kemudian melanjutkan bahwa kesuksesan awal yang telah dicapai di 

beberapa sekolah belum tersebar secara merata dan belum benar-benar di-

implementasikan di semua sekolah di Kota Malang apalagi di seluruh sektor 

pendidikan di Indonesia. 

Areif, seorang pakar gender lainnya, juga berpendapat:  

“umumnya masih ada banyak guru yang malah memperkuat sterotip dan juga, 

masih ada banyak buku yang stereotip terhadap peran perempuan.” (Areif. 

Interview, 2011). 

Beliau juga berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, permasalahan terletak 

pada masalah akses ke materi dan pelatihan yang berawasan gender, 

khususnya pada sekolah yang terletak di desa-desa terpencil, namun masalah 

akses ini juga terletak pada isu-isu yang lebih luas, yaitu masalah anggaran dan 

penganggaran (Areif. Interview, 2011). 

 

Wahyu, responden ketiga dalam penelitian ini mengatakan: 
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 “Sudah banyak kebijakan – memang pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu tidak 

berhasil – masih banyak hambatan kalau diimplementasikan sampai ke 

sekolah-sekolah di Jawa Timur” (Wahyu. Interview, 2011). 

Wahyu juga mengakui bahwa melalui sudut pandangnya, sebagai pelatih 

kepala sekolah, para guru dan administratur sekolah dan beberapa birokrat 

dalam program pendidikan berawasan gender, beliau merasa bahwa pelatihan 

gender selama ini relatif berhasil. Dia menyoroti fakta bahwa isu gender telah 

banyak dibahas dalam seminar-seminar dan telah mampu menembus 

pemikiran dan sikap peserta. Dia menyatakan: 

“sudah relatif berhasil, Sudah relatif berjalan, sudah menghasilkan banyak 

sesuatu yang cukup signifikan – sudah melatih banyak – sisi penetrasi 

pemikiran – kita berhasil – apakah dari sisi orang memahami gender? Ya 

sudah” (Wahyu. Interview, 2011).  

Wahyu kemudian melanjutkan bahwa,  meskipun beliau yakin bahwa orang-

orang yang ikut dalam pelatihan gender sudah lebih paham tentang masalah 

gender, namun beliau tidak dapat memastikan bahwa hal ini telah mengubah 

konsep mereka tentang gender dalam situasi kehidupan sehari-hari. 

Menurut Wahyu dan Asri, ada banyak lagu anak-anak  yang populer  baik di 

sekolah maupun di tengah-tengah keluarga yang memiliki bias gender. Dalam 

lagu-lagu tersebut peran perempuan selalu di dalam rumah sebagai ibu rumah 

tangga, sedangkan peran laki-laki sebagai ayah umumnya di luar rumah, 

bekerja. Mereka percaya bahwa lagu-lagu tersebut memiliki potensi yang 

cukup besar untuk membentuk persepsi anak tentang dunia di sekitar mereka 

dan akibatnya memperkuat struktur gender yang negatif. Pada akhirnya, hal 

ini hanya akan melanggengkan status quo patriarki (Wahyu & Asri. Interview, 

2011). 
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Wahyu mengatakan bahwa: 

 “Lagu seperti ini sangat populer, dan budaya seperti ini sangat umum di sini, 

di Jawa Timur” (Wahyu. Interview, 2011). 

Asri dan Wahyu mengatakan bahwa  ada sejumlah orang yang mungkin telah 

berhenti mendengarkan atau menyenandungkan lagu-lagu tersebut, dan 

mereka juga yakin bahwa  lagu-lagu tadi juga masih diperdengarkan di banyak 

sekolah atau rumah terutama di sekitar daerah yang lebih terpencil di 

Indonesia. 

 

Lagu 1 

Bangun tidur. kuterus mandi tidak lupa menggosok gigi, habis mandi kutolong 

Ibu, membersihkan tempat tidurku 

Lagu 2 

Pada hari minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istemewa kududuk di 

muka kududuk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda 

supaya baik jalannya 

(Wahyu & Asri. Interview, 2011). 

  

Mufidah,  pakar gender lain yang terlibat dalam penelitian ini, mencatat bahwa 

anak-anak sangat rentan terhadap masukan-masukan yang berhubungan 

dengan peran menurut gender. Dia percaya bahwa peran gender telah 

disosialisasikan ke anak-anak dari usia dini baik dari pendidikan informal 

mereka terima dalam keluarga, maupun dari pendidikan formal di sekolah dan 
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juga dengan cara informal dari lingkungan sosial di sekitar mereka dalam 

bermasyarakat (Mufidah. Interview, 2011). 

. 

 “Konstruksi sosial ini, berangkat dari budaya, interpretasi teks agama dan dari 

kebijakan pemerintah itu sendiri.” (Mufidah. Interview, 2011). 

Keberadaan struktur patriarkal yang kuat dalam budaya Jawa melihat 

perempuan sebagai “konco wingking “ (teman di belakang) (Vina S. Interview, 

2011). Hal ini ditambah dengan interpretasi yang salah dari Al-Qur’an telah 

memainkan peran besar dalam menghambat kesetaraan gender di Indonesia 

dan terus menjadi kendala di sektor pendidikan. Meskipun para pakar gender 

telah sepakat bahwa ini merupakan masalah, namun masih terdapat 

perselisihan  mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk 

mengubah masalah ini. 

 

Di antara pakar gender tampaknya ada beberapa pendapat tentang siapa yang 

harus bertanggung jawab atas kegagalan jangka pendek dalam pelaksanaan 

pengarusutamaan gender. 

Areif mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mendukung pelaksanaan 

pengarusutamaan gender  di hukum Indonesia, pemerintah belum mendapat 

dukungan yang cukup kuat untuk pengarusutamaan gender dalam praktek 

pelaksanaannya. Dia juga melanjutkan bahwa: "pengarusutamaan gender 

butuh kemauan politik” (Areif. Interview, 2011) dan hukum-hukum tersebut 

pada umumnya cukup jelas namun dalam pelaksanaannya masih cukup 

ambigu. Dia berpendapat bahwa hal ini mempersulit semua yang terlibat 

dalam proses pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. 
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Beliau mengatakan:  

“Masalahnya ada pada implementasi, implementasi itu berkaitan dengan 

persoalan finansial atau dana. Dan dana itu terkait dengan legislatif, kemudian 

dana itu terkait dengan “what can I do?” Mereka tidak paham.  Mereka tahu 

konsep gender  tapi  ”what can I do?” It’s specific. Itu yang mereka tidak 

paham” (Areif. Interview, 2011). 

Di sisi lain, Hamidah yakin bahwa pemerintah telah sangat mendukung dalam 

pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Meskipun 

realisasi hal ini belum sepenuhnya berhasil, dia mengatakan bahwa 

masalahnya tidak terletak di departemen pendidikan,  melainkan dari sekolah-

sekolah itu sendiri. 

“Masalahnya bukan dengan diknas tapi dengan Sekolah-sekolah” (Hamidah. 

Interview, 2011).  

Masing-masing pakar gender menyatakan keprihatinan akan kurangnya sistem 

pemantauan dan evaluasi yang memadai untuk memeriksa hasil wawasan  

gender dalam pendidikan. Hal ini mendorong peneliti untuk memfokuskan 

penelitian pada hal tersebut beserta dengan departemen pendidikan dan kepala 

sekolah. Dua pakar gender bahkan sampai mendiktekan pertanyaan yang 

mungkin akan ditanyakan (Mufidah dan Trisakti. Interview, 2011).  

 

Satu hal yang cukup menggelitik adalah saat salah satu pakar gender, Areif, 

menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Madiun untuk melakukan 

pengawasan program pengarusutamaan gender di Madiun. Banyak penduduk 

Madiun bingung dengan adanya program sosialisasi gender di bidang 
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pendidikan. Penduduk Madiun mengenal kata gender sebagai nama dari alat 

musik tradisional Jawa, dan mereka mengira pemerintah ingin 

mensosialisasikan pembelajaran alat musik Gender ke sekolah-sekolah di 

daerah, bukannya mensosialisasikan kesetaraan antara pria dan wanita ke para 

siswa di sekolah-sekolah tersebut (Areif.Interview, 2011). Hal ini menunjukkan 

adanya komplikasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di salah satu 

daerah di Jawa Timur. Meski selama ini istilah gender yang digunakan di 

lingkup mungkin tidak pernah menimbulkan kesalahpahaman yang serius di 

lingkup universitas atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal ini dapat 

menciptakan ambiguitas saat istilah ini digunakan dalam kebijakan-kebijakan 

atau peraturan-peraturan yang disebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. 

 

4.2  Birokrasi Pendidikan 

Pada tahap kedua penelitian ini, peneliti mewawancarai 10 birokrat 

pendidikan. 

Fokus utama penyelidikan di bagian ini mencakup: 

 Pengertian para responden mengenai konsep bias gender dalam sistem 

pendidikan; 

 Masalah dengan 'bias gender' dalam kurikulum sekolah dasar apabila 

ada; 

 Peran diknas dalam menghilangkan bias gender dalam sistem sekolah; 

 Kehadiran para responden di pelatihan-pelatihan gender atau lokakarya 

dan; 

 Sistem pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan atau kegagalan inisiatif pendidikan berwawasan gender. 
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Dalam sebuah wawancara terstruktur dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Batu,  hasil yang didapat menegaskan bahwa tidak ada masalah bias gender 

dalam sistem sekolah di Batu. "Tidak ada Masalah [bias gender] di Batu," 

(Zakaria.Interview, 2011) jawab beliau. Saat ditanya apa mungkin pernah ada 

masalah gender di sistem pendidikan yang ada, beliau mengulangi 

pernyataannya dan menjawab, "tidak ada masalah seperti ini di Batu," serta, 

"tidak, tidak ada masalah seperti ini di Batu" (Zakaria.Interview, 2011).  Kepala 

Diknas lebih lanjut menyatakan bahwa tidak ada lagi buku bias gender yang 

digunakan di sekolah-sekolah di Batu. “Bapak ke Kantor, ibu memasak, tidak 

ada masalah seperti itu” (Zakaria.Interview, 2011). kata beliau. 

Sebelum peneliti bisa mendapatkan kesempatan wawancara dengan Kepala 

Diknas Batu, peneliti mengikutinya ke sebuah konferensi Karakter Pendidikan. 

Di Indonesia, pendidikan yang tidak berprasangka gender dipandang sebagai 

komponen dari Karakter Pendidikan. Peneliti menjelaskan subjek penelitiannya 

ke Kepala Diknas sebelum konferensi, dan dalam pidato pembukaan konferensi 

itu Kepala diknas Kepala berseru bahwa peneliti adalah seorang mahasiswa 

dari Australia yang sedang meneliti bias gender dalam sistem pendidikan 

Indonesia. Beliau berkata bahwa mungkin saat ini Australia sedang memiliki 

masalah dengan sensitivitas gender di bidang pendidikan, namun Indonesia 

tidak mengalami masalah yang serupa. Beliau mengklaim bahwa di Indonesia 

semua orang adalah sama, apapun jenis kelaminnya. Tidak ada diskriminasi 

maupun bias gender termasuk masalah dengan diskriminasi dalam 

pengelolaan sektor pendidikan atau sumber daya pendidikan Indonesia. 

Menariknya saat beliau mengucapkan hal ini beliau berada di ruangan yang 

penuh dengan kaum pria. 

Di kemudian hari, peneliti menemukan ‘Materi Pelatihan Sekolah / Madrasah / 

/ Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di 
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Sekolah Madrasah', buku panduan yang dibagikan saat konferensi. Yang 

menarik, dalam buku tersebut peneliti menemukan uraian mengenai 'Isu 

Gender dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekolah'. Bagian ini hanya diberi 

lima halaman dalam sebuah buku dengan 400 halaman. Tampaknya hal 

tersebut sangat bertentangan dengan kata-kata dari Kepala Diknas Batu yang 

menyebutkan adanya kepedulian akan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

di sekolah-sekolah di Indonesia di dalam buku panduan ini. 

Ketika ditanya mengenai adanya sistem pemantauan atau evaluasi dari Diknas 

untuk memeriksa adanya bias gender di sekolah, Kepala Diknas 

mengkonfirmasi keberadaan sistem ini. Namun, meski Kepala diknas 

menyatakan bahwa ada sistem pemantauan dan evaluasi oleh Dinas 

Pendidikan untuk memeriksa pengarusutamaan gender di sekolah, bukti-bukti 

yang mendukung hal tersebut malahan sangat sedikit (Zakaria.Interview, 2011). 

Penggambaran beliau mengenai proses tersebut sangatlah samar   

“Ada ... dalam setiap petemuan Kepala Sekolah, Saya katakan jangan 

membeda-bedakan antara laki-laki perempuan, semua didorong untuk 

maju dengan cara yang sama” (Zakaria.Interview, 2011). 

Pemantauan ini tidak mencakup penilaian lebih lanjut pada perpustakaan 

sekolah, buku teks dan kurikulum untuk memastikan bahwa tidak ada contoh 

dari bias gender yang diajarkan di sekolah. Ditemukan bahwa kedua Kepala 

baik  Diknas maupun Dikdas Kota Batu,ketika ditanya tentang apakah ada 

mekanisme di tempat yang memastikan bahwa pelajaran kewarganegaraan dan 

sejarah juga mengajarkan tentang peran perempuan dalam membangun bangsa 

Indonesia, serta hak pilih perempuan atau pahlawan nasional Indonesia 

perempuan, baik kepala Diknas maupun Dikdas kota Batu menjawab bahwa di 

luar pelajaran tentang Kartini dan pemerintahan Megawati saat menjabat 
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sebagai presiden, kaum wanita tidak benar-benar diikutsertakan dalam 

kurikulum sejarah (Zakaria dan Indrawati.Interview, 2011). 

Peneliti kemudian mendesak lebih jauh mengenai peran Kartini di kelas, seperti 

apakah Kartini diajarkan dan digambarkan sebagai sosok wanita Indonesia 

modern yang luar biasa. Kepala Dikdas menegaskan bahwa hal tersebut 

bergantung pada peran para guru yang harus inovatif saat mengajar tentang 

ikon perempuan Indonesia. Para guru dapan menambahkan dalam materi yang 

mereka pilih bahwa Megawati adalah seorang perempuan dan salah seorang 

presiden Indonesia di masa lampau. Hal ini menegaskan bahwa para siswa 

sendiri tahu mengenai sosok perempuan Indonesia lainnya tergolong sukses 

(Indrawati.Interview, 2011). Sayangnya, peneliti menemukan fakta bahwa 

selain Kartini atau Megawati, hanya beberapa gelintir siswa yang tahu sosok 

perempuan Indonesia yang sukses yang bukan seorang penyanyi, aktor atau 

selebriti ditelevisi. Saat nama Sri Mulyani Indrawati disebutkan, mayoritas 

siswa di kelas yang diteliti tampaknya tak tahu menahu mengenai hal ini. 

 

Bertentangan dengan pengamatan peneliti mengenai Kepala Diknas dan 

Kepala Dikdas yang tampaknya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang 

kompleksitas yang dihadapi oleh program-program pengarusutamaan gender 

dalam sektor pendidikan Indonesia, ketika ditanya tentang peran Departemen 

Pendidikan dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang sensitif gender di 

sekolah dasar, Kepala Dikdas menjawab 

"Departemen pendidikan mendorong perancangan kurikulum yang tidak 

memiliki bias gender di dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah dasar ' 

(Indrawati.Interview, 2011). 

Kepala Dikdas menyatakan adanya sistem dan pemantauan pengarusutamaan 

gender untuk pemantauan dan evaluasi. 
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  ‘Sudah ada Sistemnya disini. Kami dinas pendidikan melibatkan 

pengolah sekolah. Pengolah sekolah itu kan yang secara teknis yang 

mengawasi di sekolah–sekolah, jadi itu ada di pengawas sekolah itu kan 

ada ketuanya Kelompok Kerja Pengawas sekolah. Dan ada juga 

pembagian wilayah,” (Indrawati.Interview, 2011) Ibu Indrawati 

menegaskan.  

Namun ada dua masalah dengan sistem tersebut. Pertama mayoritas evaluasi 

tampaknya memiliki fokus pada pendidikan paritas dan tingkat retensi 

sekolah, Kedua, sistem evaluasi yang memandang hal-hal seperti kurikulum, 

buku pelajaran dan pedagogi guru hanya terjadi dalam skala kecil sebagai 

bagian dari kelompok sampel dan tidak menyeluruh di Batu. Hal ini ditegaskan 

ketika diknas menegaskan setelah wawancara bahwa Batu merupakan bagian 

dari proyek uji coba untuk menerapkan kedua langkah awal dari 

pengarusutamaan gender di sekolah-sekolah di Jawa Timur. 

Setelah wawancara usai Kepala Dikdas menambahkan bahwa sebagai Ibu RT, 

beliau sedang berusaha untuk meningkatkan pendidikan perempuan dan 

pemahaman tentang peran perempuan di desanya sendiri. 

“Saya kebetulan adalah Ibu RT di desa, Kami menolong anak-anak (di 

desa) - setiap pertemuan PKK, Saya menghimbau Kerja sama di sekolah 

lewat Dharma wanita” (Indrawati.Interview, 2011). 

 

Dalam penelitian ini peneliti tidak dapat mewawancarai Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Malang, namun, peneliti mendapat kesempatan untuk 

wawancara dengan Kepala fungsional. Sebelum peneliti memulai wawancara, 

beliau menguraikan bahwa konsep dasar pendidikan Indonesia adalah bahwa 

semua siswa, apapun etnis, agama atau jenis kelaminnya, diperlakukan sama. 

Semuanya memiliki akses yang sama ke pendidikan. Ketika peneliti bertanya 
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apakah pendidikan Bahasa Indonesia selalu dilaksanakan di sekolah dengan 

cara yang sama ia menjawab bahwa itu juga diimplementasikan dengan cara 

yang sama. 

“Jadi sekolah dalam memberi pelayanan kepada siswa tidak 

memandang dari sisi agama, dari sisi latar belakang suku, tidak 

memandang gender artinya laki-perempuan semua mendapat pelayan 

yang sama, itu menjadi  konsep dasar ... ya implementasinya  juga 

begitu.”(Supriyadi.Interview, 2011). 

Ketika ditanya apakah ada buku pelajaran atau aspek-aspek kurikulum yang 

mungkin mencerminkan bias gender seperti "ibu masak di dapur” 

(Supriyadi.Interview, 2011) Kepala fungsional menjawab; 

"Tidak, menurut pendapat saya tidak ada. Ada pidato yang membedakan 

posisi mereka secara relatif, tapi saya tidak berpikir ini merupakan masalah” 

(Supriyadi.Interview, 2011). 

Kepala fungsional menyatakan bahwa ia telah menghadiri "berbagai macam 

lokakarya" (Supriyadi.Interview, 2011) yang berkaitan dengan 

pengarusutamaan gender. Beliau juga mengungkapkan bahwa meskipun tidak 

ada diskriminasi dalam sistem sekolah, namun memang beberapa keluarga 

Indonesia memiliki kecenderungan untuk menekankan pentingnya pendidikan 

laki-laki lebih dari pendidikan perempuan. “Ya anu, orangtua biasanya 

menganggap laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah” 

(Supriyadi.Interview, 2011)  Beliau menyatakan bahwa ini adalah hal yang 

sedang diatasi di sekolah-sekolah. 

 

Kepala fungsional berpendapat bahwa meskipun sudah ada cara untuk 

mempertahankan anak-anak agar tetap melanjutkan belajar di sekolah, namun 



43 

 

sistem evaluasi untuk memastikan bahwa guru-guru di sekolah dan kurikulum 

yang digunakan di kelas tidak berprasangka gender masih belum ada. 

 

Fokus diskusi kelompok dengan keempat staf Dinas Pendidikan Sekolah Dasar 

Malang sangatlah menarik karena diskusi tersebut mengangkat banyak isu 

mengenai pengarusutamaan gender di Indonesia sebagai topik. Sebelum 

diskusi peneliti ditanya apa arti 'bias gender' sebenarnya apakah peneliti bisa 

menjelaskan apa definisi 'pengarusutamaan gender'. Hal ini tidak biasa terjadi. 

Meski Kepala Keag sendiri tahu apa itu bias gender, beliau bertanya apakah 

peneliti bisa menguraikan proses pengarusutamaan gender. Dalam konteks 

kedua hal di atas, pertanyaan tidak selalu mengacu pada kurangnya 

pemahaman tentang masalah ketidaksetaraan gender, namun lebih kepada 

kurang jelasnya definisi dengan retorika yang digunakan. 

Seperti kebanyakan bidang tata pemerintahan Indonesia, ketika menerapkan 

konsep transnasional ke dalam kebijakan Indonesia, bukannya 

menterjemahkan istilah-istilah berbahasa Inggris lalu mengubah kata-katanya 

agar lebih mudah dimengerti oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, kata-kata 

berbahasa Inggris dan terjemahan langsung dari istilah asing tersebut malah 

jauh lebih sering digunakan. Meskipun hal ini mungkin dapat dimengerti oleh 

para pakar gender para intelektual di kalanganan universitas, hal ini 

menciptakan kesulitan dan ambiguitas ketika kebijakan yang mengandung 

kata-kata ini digunakan di diknas atau diterapkan di tingkat sekolah. Semua 

pejabat pemerintah di Kantor Pendidikan Dasar Malang yang terlibat dalam 

pelatihan gender selama beberapa hari dan telah bertemu dengan Pokja PUG 

pakar gender, serta para pelatih yang telah peneliti wawancarai terbukti masih 

bingung mengenai arti dari istilah-istilah seperti 'bias gender' dan 

'pengarusutamaan gender'. 
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Yang menarik, di kantor ini para pejabat telah memahami dan membahas isu-

isu yang berkaitan dengan bias budaya dan agama yang telah mempersulit 

adanya kesetaraan gender, namun ketika ditanya mengapa tampaknya ada 

lebih banyak perempuan yang menjadi SD guru sementara banyak laki-laki 

menjadi seorang pejabat, mereka menjawab; 

 

Kelompok ini memandang Agama sebagai halangan terbesar dalam 

pengarusutamaan gender di sekolah dan hal ini ditegaskan saat mereka 

menyatakan kesulitan yang dialami oleh Kementerian Pendidikan untuk 

mencoba memerangi masalah ini. 

Kelompok ini hanya tahu sedikit tentang hukum atau peraturan pemerintah 

mengenai PUG dan menegaskan bahwa memang ada sebuah buku kecil yang 

telah beredar di lingkungan kantor yang membahas PUG, namun pengetahuan 

mereka seputar masalah ini sangatlah terbatas. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti beruntung karena mendapat kesempatan 

wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kemenag Kota Malang. Ketika 

ditanya apakah beliau merasa ada masalah dengan 'bias gender' dalam sistem 

pendidikan di Indonesia beliau menegaskan bahwa “pasti ada masalah yang 

berkaitan dengan gender” (Muhtar Hazawawi.Interview, 2011).. 

 

Menurut beliau, salah satu contohnya adalah tindakan guru di sekolah yang 

tidak selalu sama terhadap laki-laki dan perempuan, khususnya di beberapa 

sekolah agama di Malang. Dia menyatakan bahwa di beberapa sekolah, anak 

perempuan harus duduk di belakang anak laki-laki dan di tempat lain anak-

anak perempuan bahkan diajar di kelas yang benar-benar terpisah. Dia juga 
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menyatakan bahwa pengarusutamaan gender belum terjadi di banyak sekolah 

di Malang. Ketika ditanya tentang program AusAid madrasah beliau 

menyatakan bahwa meskipun sejumlah sekolah berpartisipasi dalam program 

AusAid yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, tidak semua sekolah 

cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam program ini. 

Beliau menyatakan: 

 “Masalah kurikulum yang berawawasan gender sendiri pun saya kira 

perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah memiliki pendidikan agama, 

termasuk dalam kebijakannya. Seharusnya ada kebijakan dar kepala-

kepala madrasah sekolah dalam hal ini” (Muhtar Hazawawi.Interview, 

2011). 

Kepala Seksi Mapenda Kemenag juga mengakui bahwa sebagian besar sekolah 

belum menerapkan kurikulum pengarusutamaan gender, dan bahwa 

sensitivitas gender belum sepenuhnya disosialisasikan di wilayah ini. 'Di 

Malang hal belum tersosialisasikan dalam secara luas (Muhtar 

Hazawawi.Interview, 2011). 

Kepala Seksi Mapenda Kemenag menunjukkan bahwa kurikulum berwawasan 

gender harus digunakan dalam pendidikan Islam serta mata pelajaran yang 

berhubungan dengan pendidikan moral anak, seperti Pancasilla . Beliau juga 

menyoroti perlunya kesadaran gender dalam setiap mata pelajaran lain di 

mana materinya memiliki pengaruh untuk membentuk pandangan siswa 

tentang hubungan gender. 

Ketika ditanya apakah pemerintah Indonesia mendukung pelaksanaan 

pendidikan berwawasan gender, beliau menyatakan: 

"Sementara ini pemerintah Indonesia telah mulai mendukung 

pendidikan gender, tetapi hal ini masih belum maksimal. Kurikulum 
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yang berwawasan gender masih belum dirancang. Untuk mencapai 

tujuan ini, masih banyak hal yang harus dilakukan." (Muhtar 

Hazawawi.Interview, 2011). 

4.3  Di Tingkat Sekolah: Kepala Sekolah, Guru dan Siswa 

Pada tahap ketiga dari penelitian ini,  tiga subyek, satu wakil kepala 

sekolah, dua administratur sekolah dan tujuh guru berpartisipasi dalam 

wawancara. Ada juga kelas percakapan dalam bahasa Inggris yang 

berfokus pada gender di lima kelas di sekolah-sekolah yang ikut 

berpartisipasi partisipan. 

Fokus utama penelitian ini mencakup: 

 Pengertian para peserta mengenai konsep bias gender dalam sistem 

pendidikan; 

 Bagaimana pandangan mereka mengenai dukungan pemerintah 

Indonesia dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah 

dasar, 

 Apakah sekolah mereka memiliki kurikulum berwawasan gender 

 apakah mereka memiliki  masalah dengan 'bias gender' di 

kurikulum sekolah dasar; 

 Apakah terdapat ketidaksetaraan gender di dalam kelas di sekolah-

sekolah di Indonesia, dan apakah ada perilaku spesifik anak yang 

mengarah kepada bias gender dalam melakukan peran mereka 

sehari-hari? 

 Apakah para peserta telah menghadiri pelatihan gender atau 

lokakarya dan; 

 Apa sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan 

atau kegagalan inisiatif pendidikan berwawasan gender yang 

digunakan? 
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4.3.1  Sekolah 1 

Sekolah pertama yang peneliti kunjungi adalah SD Negri 1 Mojorejo. Ini adalah 

sampel sekolah yang menarik dan juga satu-satunya sekolah negeri dalam 

penelitiannya. 

Kepala sekolah SD Negeri 1 Mojokerto menyatakan bahwa dia tidak 

mendengar apa pun mengenai inisiatif pemerintah mengenai pengarusutamaan 

gender dalam pendidikan. Beliau menunjukkan bahwa beliau tidak menerima 

informasi tentang hal tersebut, serta menyatakan bahwa beliau tidak 

mengunjungi pertemuan apapun di Diknas yang menguraikan dan 

menekankan pentingnya pengarusutamaan gender. Ketika ditanya apakah 

beliau merasa bahwa pemerintah Indonesia telah mendukung pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, beliau 

menjawab, 

 "Sejauh ini... kelihatannya belum, jadi belum ... belum seetle seperti itu 

kalau di Sekolah Dasar ... masih apa ya? kalau Tingkat-tingkat awal 

seperti Sekolah Dasar masih belum. "( Nunuk.Interview, 2011) 

 

Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sekolahnya tidak memiliki kurikulum yang 

berwawasan gender, melainkan berusaha untuk menerapkan kebijakan mereka 

sendiri tentang kepekaan gender berdasarkan pemahaman mereka tentang 

peran jender yang seharusnya, namun mereka mendapat dukungan yang tidak 

seberapa dari Diknas Batu. Ketika diminta untuk mengomentari bagaimana 

pendapat beliau mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia, 

beliau menyatakan: 
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"Di Indonesia, jika kita berbicara tentang masalah ini, tiap sekolah 

memiliki kebijakan yang berbeda. Contohnya, sekolah-sekolah Islam 

mungkin lebih cenderung memperlakukan siswa berbeda berdasarkan 

gender.Kalau di Indonesia, masalahnya lebih rumit lagi, jadi kita bisa 

apa? Setiap Sekolah memiliki kebijakannya sendiri, ya jadi misalkan di 

Sekolah Islam perempuan dengan laki-laki terpisah, tapi dengan Sekolah 

Nasional seperti Sekolah negeri peraturannya tidak begitu ketat. " 

( Nunuk.Interview, 2011) 

Dalam wawancara kepala sekolah juga menyatakan bahwa salah satu guru dari 

sekolah mereka menghadiri lokakarya pengarusutamaan gender dua belas 

bulan sebelumnya dan diharapkan bahwa guru ini kemudian akan 

mendiskusikan pengarusutamaan gender dengan guru-guru lain di sekolah. 

Namun kepala sekolah menunjukkan bahwa ini tidak benar-benar praktis. 

 

Peneliti juga mewawancara salah seorang guru dari SD Negri 1 Mojorejo. 

Ketika ditanya apakah ada buku-buku pelajaran yang menunjukkan stereotip 

peran perempuan atau laki-laki berdasarkan gendernya, baik guru maupun 

kepala sekolah menegaskan bahwa buku-buku seperti itu tidak lagi digunakan 

di sekolah. Guru tersebut menjawab bahwa "Gak, karena sejauh ini buku-buku, 

kami tidak mempersalahkan ini itu"(Guru SD Mojorejo 1.Interview, 2011). 

 

Guru tersebut ditanya apakah para siswa sendiri bertingkah laku seperti 

yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan stereotip gender mereka 

di kelas. Beliau menjawab, "Kadang-kadang ya, laki-laki biasanya hal itu 

tetap agak mendominasi kelas  misalnya berisik di dalam kelas." (Guru 

SD Mojorejo 1.Interview, 2011) 
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Di SD Mojorejo peneliti mengamati bahwa baik laki-laki dan perempuan secara 

aktif terlibat dalam menyapu dan membersihkan kelas mereka. Peneliti juga 

menemukan sejumlah buku yang tidak berawawasan gender di perpustakaan 

yang ternyata juga digunakan di dalam kelas. 

 

4.3.2  Sekolah 2 

Ketika peneliti masuk ke SD Muhammdiyah 04 Batu, peneliti mewawancarai 

kepala sekolah serta memfasilitasi kelompok diskusi dengan empat guru yang 

akan diteliti. Sementara kepala sekolah memahami konsep 'kesetaraan jender' 

beliau meminta peneliti untuk menjelaskan secara tepat apa yang dimaksud 

'pengarusutamaan', karena baginya ini adalah istilah yang ambigu.  

Ketika ditanya pendapat beliau mengenai pelaksanaan pendidikan 

berawawasan gender di Indonesia, beliau menyatakan: 

 “Umumnya kalau di sini kan secara formal itu kan baru dilaksanakan sekitar 2 

tahun ini, tapi jauh-jauh hari sebelumnya  kita  sudah melaksakan, cuma waktu 

itu belum menjadi pengarusutamaan. Kalau secara nasional baru 2  tahun tapi 

secara informal, di sini sudah lama.” (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 

04 Batu .Interview, 2011) 

Kepala sekolah juga menggarisbawahi fakta bahwa sekolah mereka adalah 

sekolah Islam yang berarti ada aspek-aspek tertentu dimana anak perempuan 

dan laki-laki memiliki peran yang berbeda. Namun hal ini hanya sebatas Salat 

dan tidak meluas ke kelas-kelas. Beliau mengatakan bahwa di SD 

Muhammdiyah 04 Batu anak laki-laki dan perempuan diajarkan bahwa mereka 

sama, sederajat. 
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Ketika ditanya apakah sekolah memiliki kurikulum berwawasan gender, 

Kepala Sekolah menjawab,  

"Sebetulnya kalau secara resmi hal itu memang belum kami masukkan, 

tapi sudah dilaksanaan secara informal." Beliau juga menambahkan 

bahwa "Dalam Kurikulum yang lama memang ada ketidaksetaraan 

gender yang terekspos, namun kami berusaha menghilangkan 

kesenjangan tersebut.” (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 

Batu .Interview, 2011). 

 

Ketika ditanya apakah Kepala Sekolah merasa bahwa pemerintah Indonesia 

mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, beliau menyatakan bahwa  

 

"Ya, akhir-akhir ini memang pemerintah mendukung tetapi dari 

birokrasi sama sekali nggak. Ya memang pemerintah Indonesia 

mendukung implementasi di lapangan tapi mereka kurang peduli.” 

(Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 Batu .Interview, 2011) 

 

Beliau juga mengatakan bahwa sementara ada beberapa orang yang 

mendukung pengarusutamaan gender, dukungan itu tidak menyebar di 

seluruh birokrasi pendidikan. "Kalau di secara keseluruhan ya banyak yang 

kurang memahami lah” (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 Batu 

.Interview, 2011).  Ketika ditanya apa yang beliau rasakan dalam pelaksanaan 

pengarusutamaan gender oleh Diknas Batu, beliau menyatakan mengatakan,  

 

"Kayaknya masih kurang... Kurang apa ini..., kurang intensif lah. Artinya 

pengarusutamaan ya nggak digarap (dengan) bagus. Ya kami tahu 

pengarusutamaan gender, tapi kita tidak tahu apa ini apa itu. Gak 
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dilatih, terus kita harus bagaimana? "(Bapak Kepala Sekolah SD 

Muhammdiyah 04 Batu .Interview, 2011) 

 

Beliau mengatakan bahwa masalahnya terletak pada  kurangnya sumber daya.  

“Masalahnya belum ada bahan ajar” (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 

04 Batu .Interview, 2011). Beliau juga mengatakan bahwa beberapa guru telah 

dikirimi beberapa buku, tetapi buku-buku tersebut masih belum relevan 

dengan budaya di sekolah.  

 

"Sebetulnya ada, tapi buku ini kurang sesuai dengan budaya masyarakat 

kita di sini” (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 Batu 

.Interview, 2011). 

 

Beliau menanggapi pertanyaan tentang bagaimana konsep gender di kalangan 

siswa yang berada di tingkat sekolah dengan: 

“Kalau guru-guru ya, memang guru-guru, gak semuanya memahamai 

persis masalah pengarusutamaan gender, memang gak semuanya. Ada 

yang memang masih kurang mengerti sebetulnya. Kemudian juga 

memang secara khusus memang gak diangkat konsep pengarusutamaan 

gender, sehingga di sini belum diintergrasi dalam kurikulum” (Bapak 

Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 Batu .Interview, 2011). 

Ketika ditanya apakah ada buku yang tidak berawawasan gender, kepala 

sekolah menjelaskan bahwa beliau merasa sudah tidak ada lagi buku-buku 

seperti itu yang digunakan di sekolah. "Sejak tahun 2000 sudah kita seleksi, 

setiap buku juga kita seleksi" (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 

Batu .Interview, 2011). 
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Ketika ditanya apakah di ruang kelas anak-anak kemungkinan besar akan 

bertindak dengan cara tertentu sehubungan dengan stereotip peran budaya 

gender mereka, seorang guru menyatakan, 

‘Terkadang ada satu dua anak yang bertindak demikian, tapi pada umumnya 

semua anak sudah bekerja sama dengan baik’ (Bapak Kepala Sekolah SD 

Muhammdiyah 04 Batu .Interview, 2011). 

Hal lain yang menurut kepala sekolah bermasalah adalah ketika Diknas 

meminta agar sekolah tidak memisahkan anak laki-laki dan perempuan ketika 

mengajar tentang hal-hal seperti menstruasi. Kepala Sekolah merasa bahwa ini 

adalah masalah yang sangat sensitif bagi sebagian perempuan. Memang anak 

laki-laki perlu mengerti tentang masalah tersebut karena hal ini dirasa penting, 

namun beliau merasa bahwa anak perempuan pun perlu mendapatkan ruang 

dan kebebasan untuk bertanya mengenai perubahan biologis yang mereka 

alami tanpa perlu merasa malu dengan adanya anak laki-laki di dalam kelas. 

 

Ketika ditanya tentang seminar pelatihan gender, kepala sekolah mengatakan 

bahwa beliau dan para guru dari sekolah telah menghadiri pelatihan gender di 

Diknas. Beliau mengikuti pelatihan selama 2 hari di Diknas Batu pada tahun 

2011, namun beliau merasa pelatihan tersebut tidak terlalu efektif karena 

pelatihan tersebut tidak meluas ke sistem pemantauan pengarusutamaan 

gender di sekolah. 

Kepala sekolah kemudian mengeluarkan sebuah buku yang ia terima dari 

konferensi Pendidikan Karakter—Ini adalah konferensi yang sama yang 

peneliti hadiri dengan Kepala Diknas; buku tersebut berjudul Materi Pelatihan 

"Sekolah / Madrasah / / Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata 

Keloladan Akuntabilitas di Sekolah. Beliau menyatakan bahwa penguraian 
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pengarusutamaan gender di dalam buku itu terlalu luas. Di dalam buku itu 

tidak ada petunjuk tentang cara-cara yang dapat diterapkan oleh sekolah-

sekolah sehubungan dengan pengarusutamaan gender. Menurut beliau, 

pengarusutamaan gender sulit diaplikasikan di sekolah karena masalah ini 

bergantung pada intepretasi masing-masing sekolah akan pengarusutamaan 

gender apabila mereka kurang yakin atau mengerti arti sebenarnya dari 

pengarusutamaan gender terutama jika mereka sendiri kurang kompeten. 

Banyaknya pengertian yang salah akan ‘pengarusutamaan gender’ merupakan 

pencerminan atas hal ini. 

 

Kepala sekolah menjelaskan bahwa di Indonesia sekolah-sekolah biasanya 

tidak melaksanakan atau mengeksplorasi konsep baru secara independen tanpa 

adanya bantuan diknas. Banyak sekolah di daerah ini yang bergantung pada 

petunjuk diknas, namun menurut neliau Diknas tidak selalu menjalankan 

perannya dengan baik. Pada dasarnya, pengarusutamaan gender belumlah 

menjadi prioritas dalam konteks pendidikan di Indonesia. Beliau 

menambahkan, "Saya merasa permasalahan kita adalah kita tidak tahu apa 

yang dimaksud bias gender" (Bapak Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 04 Batu 

.Interview, 2011). 

 

4.3.3  Sekolah 3 

Peneliti memutuskan untuk mengikutsertakan SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

(MIN)1 Malang dalam penelitian ini atas  saran dari sejumlah pakar gender. 

Para pakar gender merasa sekolah itu adalah contoh sekolah dasar yang telah 

menganut pendidikan berwawasan gender dengan baik. Namun pada saat itu, 

peneliti tidak dapat mewawancarai Kepala Sekolah MIN 1 Malang karena 

beliau sedang pergi haji dan baru akan kembali ke MIN 1 Malang pada tanggal 
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15 Desember. Mewakili beliau, Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Urusan 

(Wakaur) Kurikulum dan Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana setuju untuk 

diwawancarai. 

 

Sebelum memulai wawancara, Wakil Kepala Sekolah memperjelas lagi bahwa 

sekolah tersebut adalah sekolah Islam dan meskipun siswa-siswi tidak belajar 

di ruangan terpisah, namun toilet untuk masing-masing gender dipisahkan. 

Wakil Kepala Sekolah ingin meyakinkan peneliti bahwa ini bukanlah suatu 

tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan bias gender atau 

ketidaksetaraan gender. 

 

Ketika Wakaur Kurikulum ditanya apakah beliau merasa bahwa Pemerintah 

Indonesia telah mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah-

sekolah Indonesia, beliau menjawab bahwa  

"Iya, jadi sebenarnya kurikulum tahun 2006 (yang merupakan 

kurikulum yang digunakan oleh MIN 1 Malang) sudah menerapkan 

kurikulum gender. Hanya  memang tidak tersurat; tidak tertulis 

kurikulum gender, tapi sebenarnya tidak ada batasan yang membedakan 

jenis kelamin, ras, agama dan sebagainya ". (Suroto.Interview, 2011). 

 

Perihal mata pelajaran berdasarkan kurikulum yang berwawasan gender, 

Kepala Kurikulum mengatakan bahwa di sekolah tidak ada mata pelajaran atau 

sumber daya kurikulum membahas isu gender atau pengarusutamaan gender 

secara eksplisit, namun hal tersebut diajarkan di kelas. Secara tersirat beliau 

menyatakan bahwa  



55 

 

"Tidak kita tidak dipaksa untuk memasukkan hal semacam ini ke dalam 

kurikulum, karena nanti kurikulum menjadi terlalu berat bagi mereka, 

tapi itu implisit, jadi tidak eksplisit ini pelajaran kesetaraan gender 

nggak begitu" (Suroto.Interview, 2011). 

 

Ketika ditanya apa saja tantangannya dalam mengaplikasikan 

pengarusutamaan gender ke para siswa dari MIN 1 Malang, beliau menjawab 

bahwa tidak ada. Semua anak diperlakukan sama tanpa memandang jenis 

kelamin mereka. 

 

Ketika ditanya mengenai konsep gender masing-masing siswa-siswi di sekolah 

ini, Kepala Kurikulum menyatakan bahwa "Memang mereka sudah memahami 

tentang kesetaraan gender,” (Suroto.Interview, 2011) dan menambahkan bahwa 

ada kelas yang dipimpin oleh baik laki-laki dan perempuan. anak perempuan 

tidak dipaksa untuk duduk di belakang anak laki-laki di dalam kelas dan 

mereka juga tidak dipisahkan menurut jenis kelamin mereka pada saat dikelas. 

"kami tidak membedakan, kita campur, kita Tidak 

memisahkan"(Suroto.Interview, 2011). 

 

Dalam wawancara dengan Kepala Kurikulum peneliti mendapat informasi 

bahwa ada seorang pakar gender dari Kemitraan Australia-Indonesia yang 

telah bekerja sama dengan MIN 1 untuk membantu mereka mensosialisasikan 

perspektif gender di sekolah. Kepala Kurikulum menambahkan bahwa "beliau 

mengadakan kerjasama untuk mengembangkan model pembelajaran perspektif 

gender"(Suroto.Interview, 2011). 
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4.3.4  Sekolah 4 

Sang Timur adalah sekolah keempat yang peneliti kunjungi. Di sekolah ini 

peneliti berbicara dengan seorang guru wanita yang mengajar di kelas 3 serta 

kepala sekolah yang juga seorang Suster Agama Katolik. 

 

Ketika ditanya mengenai dukungan diknas atas pelaksanaan pengarusutamaan 

gender di sekolah-sekolah, Kepala Sekolah menyatakan bahwa pendidikan 

berkarakter, bersama dengan program pemerintah tentang pengarusutamaan 

gender akan diimplementasikan di semua sekolah di Malang Januari 

mendatang. 

 

Ketika ditanya apakah ada proses yang dapat memastikan penggunaan bahan 

atau materi berawasan gender di sekolah-sekolah, kepala sekolah mengatakan, 

"Memang untuk buku-buku yang masuk, kami seleksi juga, maksudnya mana 

yang bisa mengembangkan anak ke arah perkembangan nantinya... Memang 

harus lebih selektif untuk perpustakaan, seperti buku ini nanti, apa plus minus 

nya?” (Suster Kepala Sekolah Sang Timur.Interview, 2011). 

 

Ketika ditanya pendapatnya tentang penerapan diknas Malang akan 

pengarusutamaan gender di sekolah-sekolah di Indonesia, Suster Kepala 

Sekolah menjawab, "Yang bagus ya, memang sejalannya" (Suster Kepala 

Sekolah Sang Timur.Interview, 2011). 

Ketika seorang guru wanita ditanya apakah perilaku anak-anak di kelas 

mencerminkan stereotip gender mereka di masyarakat, beliau menjawab,  

"Anak laki-laki, Perempuan sama aja ... ada saat-saat mereka 

bertindak sejalan dengan stereotip peran tradisional mereka 
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menurut gender, Seperti kemarin di kelas itu kami bikin jus, lalu 

ada anak cowok yang agak tidak mau ikut... Tapi itu bukan 

masalah besar”(Guru perempuan Sang Timur.Interview, 2011). 

 

Meski umumnya di olahraga dan kegiatan ekstra kurikuler tidak ada masalah 

yang serius, namun ketika pertanyaan yang sama ditanyakan ke guru futsal,  

beliau mengatakan bahwa terkadang agak susah untuk mengajak anak-anak 

perempuan untuk bermain dengan anak-anak laki-laki. 

 

Di kelas-kelas, beliau mencoba mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran 

yang beragam, lebih dari sekedar "ibu rumah tangga,“ dan jika ayah tidak 

memiliki pekerjaan maka ibu harus mampu mencuci atau membantu pekerjaan 

di rumah. Beliau menambahkan bahwa orang tua harus mampu bekerja sama. 

Namun meski telah menjelaskan macam-macam peran laki-laki dan 

perempuan dalam keluarga guru tetap menganut stereotip gender dengan 

mengatakan, "Ayah tetaplah kepala keluarga"(Guru perempuan Sang 

Timur.Interview, 2011). 

4.3.5  Para Siswa 

Peneliti meminta kelima kelas yang terlibat dalam penelitian ini untuk 

membaca sebuah kisah dari UNESCO di tahun 2004 mengenai Gender 

Sensitivity Training Manual perihal stereotip gender.   Nama-nama karakter 

dan negara di dalam artikel tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan 

konteks Indonesia. 

 

"Saya tidak bisa mengoperasi anak ini.” 
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Budi dan putranya, Arjuna, tinggal di Jakarta. Pada hari  

Minggu, mereka mengendarai mobil ke pasar. Dalam perjalanan, mereka 

mengalami kecelakaan serius dan Budi terluka parah dan akhirnya koma. Putranya, 

yang terluka dan tidak sadar segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ketika dokter 

bedah yang bertugas masuk ke ruang operasi untuk mengobati Arjuna, dengan segera 

ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dokter bedah tersebut menjadi 

emosi dan bergegas keluar dari ruang operasi sambil berkata, "Saya tidak bisa 

mengoperasi anak ini. Dia anak saya. " 

Bagaimana mungkin? (UNESCO: 2004, 12) 

 

Kemudian, peneliti meminta para siswa untuk menjelaskan bagaimana 

mungkin Arjuna adalah anak sang dokter bedah, padahal cerita tadi 

mengatakan bahwa ayah anak itu sedang dalam keadaan koma akibat 

kecelakaan mobil. 

 

Cerita itu dibacakan dengan hasil yang bervariasi di setiap kelas. Peneliti 

menggunakan cerita tersebut di dua kelas di SD Mojorejo 1, yaitu kelas 4 dan 

kelas 6. Para siswa di kelas 4 tidak yakin dengan jawaban mereka. Reaksi awal 

mereka adalah bahwa pakar bedah di dalam cerita adalah kakek Arjuna, atau 

"mungkin Pak Budi bukan ayah Arjuna tapi hanya sopirnya dan pakar bedah 

tersebut adalah Ayahnya. "(Para siswa di kelas 4,  SD Mojorejo 1. Forum Belajar, 

2011). Ada juga reaksi yang menyatakan bahwa meskipun Pak Budi berada 

dalam keadaan serius, mungkin beliau tetap mencoba untuk mengoperasi 

anaknya. Akhirnya setelah memperjelas bahwa pakar bedah tersebut adalah 

keluarga dekat Arjuna, dan bahwa keluarga dekat Arjuna terdiri dari ibu, ayah 

dan Arjuna, dengan ragu-ragu para siswa menjawab bahwa bisa jadi pakar 
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beda tersebut adalah ibu Arjuna. Di kelas enam, siswa-siswi menduga bahwa 

Budi adalah saudara perempuan atau laki-laki Arjuna, atau ibu Arjuna. 

 

Lain halnya di kelas 6 SD Muhammadiyah 4 Batu. Pertama seorang siswa 

berspekulasi Arjuna adalah sang dokter, kemudian lainnya berkata bahwa Budi 

seorang ayah sekaligus pakar bedah dan yang terakhir seorang siswi dengan 

ragu-ragu menjawab bahwa dokter bedah tersebut adalah ibunya. 

4.4  Pengamatan 

Dalam wawancara dengan guru dan kepala sekolah SD Mojorejo dikatakan 

bahwa sudah tidak ada buku yang mendiskriminasi atau membedakan peran 

perempuan dengan laki-laki. Namun di sekolah masih saja ada buku yang 

berisi stereotip gender. Contohnya, saat berdiskusi mengenai cita-cita dengan 

para siswa, seorang siswa mengeluarkan sebuah buku berbahasa Inggris yang 

berisi daftar berbagai profesi dengan gambar pada setiap halamannya yang 

dapat dilihat dalam lampiran. 

 

Dalam sekejap, masing-masing anak bertingkah laku dengan cara yang berbeda 

sesuai dengan gender mereka dimana anak laki-laki berjalan mengelilingi 

ruangan dan mendominasi kelas sedangkan anak perempuan bekerja dengan 

tenang dan memperhatikan. Di SD Mojorejo ada suatu dinamika yang menarik. 

Anak laki-laki akan melakukan interaksi fisik terhadap satu sama lain. Mereka 

menyeret teman-teman mereka ke sisi ruangan, lalu saling memeluk dan 

duduk di pangkuan teman-teman mereka sementara anak perempuan duduk 

diam di kursi mereka. Hal yang sama terjadi di SD Muhammadiyah, di mana 

anak laki-laki aktif di ruang kelas, sedangkan anak perempuan lebih pasif. 
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Di SD Muhammadiyah, seorang siswa laki-laki memasuki kelas sambil 

menangis ketika seorang siswa dari kelas lain memanggil namanya. Sang Guru 

memastikan siswa tersebut baik-baik saja, lalu bertanya apa yang terjadi. Beliau 

mengajak siswa tersebut makan siang lalu  meminta seluruh kelas menjelaskan 

tentang apa yang terjadi (jelas bahwa seisi kelas sangat simpatik/merasa 

kasihan terhadap anak itu). Tak seorangpun menjelek-jelekkan fakta bahwa 

siswa laki-laki tersebut menangis. 

 

Pengamatan yang dilakukan di dalam kelas memberikan kejelasan bahwa anak 

laki-laki cenderung lebih dominan dalam semua kegiatan sedangkan anak 

perempuan sebaliknya. Apapun sekolahnya, cara guru berinteraksi dengan 

siswa dan dengan cara siswa berinteraksi dengan satu sama lain tetaplah 

serupa. Pengarusutamaan gender tampaknya tidak memiliki dampak yang 

signifikan di kelas, karena  pada diri anak-anak telah melekat peran gender 

mereka yang dibangun di masyarakat. Di taman bermain MIN Malang, terlihat 

anak-anak bermain secara terpisah menurut gendernya. Banyak perempuan 

duduk mengobrol sementara anak laki-laki berlarian. Menurut pengamatan 

peneliti, tampaknya anak-anak sendiri tidak memiliki kesadaran yang tinggi 

atas sifat alamiah mereka berdasarkan gender. Seandainya mereka menyadari 

masalah ini pun, tampaknya mereka tidak berinisiatif untuk merubah hal 

tersebut dan menentang norma-norma yang telah ada di tengah-tengah 

masyarakat sejak dulu. 
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BAB V: DISKUSI 

 

Penelitian ini membahas sejumlah isu pengarusutamaan gender di bidang 

pendidikan di Indonesia. Saat melakukan penelitian, peneliti  mencari tahu 

pandangan orang-orang dari semua tingkat yang berbeda mengenai proses 

pengarusutamaan gender melalui wawancara untuk mendapatkan wawasan 

mengenai proses legislasi, kebijakan pemerintah dan pengarusutamaan gender 

dalam prakteknya. Bagian berikut ini akan membahas setiap pertanyaan dalam 

penelitian melaporkan pengamatan, komentar dan pendapat-pendapat yang 

dikemukakan. 

 

 

5.1  Dukungan pemerintah dalam Pengarusutamaan Gender 

 

Fokus pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah peran pemerintah dalam 

mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah 

Indonesia mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang 

Pendidikan. Program edukasi gender didanai oleh pemerintah dan mereka 

memang telah mengalokasikan sejumlah besar anggaran ke Dinas Pendidikan 

untuk melaksanakan seminar pendidikan gender, lokakarya dan pelatihan. Ada 

juga Tim Spesialis Kerja Gender Provinsi yang bertugas menjadwalkan seminar 

pendidikan, workshop dan pelatihan dan juga melakukan penelitian tentang 

pelaksanaan pengarusutamaan gender. Namun, menurut keduapuluh anggota 

Kelompok Kerja PUG, status mereka di Pokja Jawa Timur hanyalah sebatas 

‘sukarelawan.’ Mereka tidak digaji, dan semua yang mereka lakukan di Jogja 

harus menyesuaikan jadwal kerja tetap mereka yang padat. Jawa Timur 
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merupakan propinsi yang cukup besar, dan kedua puluh anggota Pokja tidak 

dapat mengunjungi semua komunitas, sekolah, dan Dinas Pendidikan yang ada 

di propinsi tersebut dikarenakan keterbatasan fasilitas, waktu, maupun dana. 

Karenanya, ada beberapa daerah di Jawa Timur yang belum mendapat 

penyuluhan atau informasi mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

Terutama di sekolah-sekolah. Ini sebabnya beberapa sekolah tertinggal atau 

tidak ikut serta dalam program pelaksanaan pengarusutamaan gender. Dalam 

penelitian ini, begitulah kasusnya di SD Mojorejo 1. 

 

Banyak responden yang menyatakan bahwa pemerintah belum 

memaksimalkan kapasitas mereka dalam mendukung pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. 

 

Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi: 

• Seperti yang diungkapkan dalam tinjauan literatur, pelaksanaan 

pengarusutamaan gender sebagian besar telah terjadi dikarenakan oleh tekanan 

dari lembaga-lembaga internasional yang cukup berpengaruh di Indonesia 

seperti IMF dan AusAid. 

• Kurangnya pemahaman orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan 

pengarusutamaan gender mengenai makna pengarusutamaan gender dan apa 

saja yang diikutsertakan dalam program pendidikan pengarusutamaan gender. 

• Kurangnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya ketidaksetaraan gender dalam sistem pendidikan. 

• Seperti ditegaskan oleh Dr Areif – masih terdapat kurangnya"kemauan 

politik" sebagian politisi dalam mendukung pengarusutamaan gender. 

Sebagaimana dibahas dalam tinjauan literatur, tanpa dorongan politik 

pemerintah, pengarusutamaan gender tidak bisa menghasilkan perubahan 

sosial yang  diperlukan untuk mengubah hubungan antargender. 
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• Bagi pemerintah tampaknya pengarusutamaan gender hanyalah sebatas 

kebijakan semata tanpa risiko atau akibat yang perlu dikhawatirkan. 

Karenanya pengawasan dari pemerintah akan pelaksanaan program ini 

tidaklah seberapa. 

 

5.2  Ketidaksetaraan Gender di Sekolah-sekolah di Indonesia 

Fokus kedua dari penelitian ini adalah sejauh mana ketidaksetaraan gender 

terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, dan apakah perilaku para siswa di 

kelasmencerminkan stereotip gender mereka yang telah secara turun-temurun 

diwariskan oleh masyarakat. Penelitian ini menyoroti sejauh mana 

ketimpangan gender baik secara implisit maupun eksplisit dibahas di kelas. 

Sejauh ini sekolah-sekolah yang diteliti telah melakukan yang terbaik sejauh 

pengertian mereka mengenai hal ini, namun belum ada sekolah yang 

sepertinya menganggap masalah gender adalah masalah yang penting atau 

yang kurikulumnya sudah cukup berwawasan gender. 

Setiap sekolah sebaliknya menyatakan bahwa mereka telah membahas 

masalah-masalah kesetaraan gender secara implisit di dalam kelas. Namun, 

saat mengamati para siswa di sekolah yang diteliti, sebagian besar siswa 

bertingkah laku sesuai dengan stereotip gender mereka. Para siswa 

mendominasi kelas dengan perilaku hiperaktif mereka, misalnya mengganggu 

teman mereka dan berteriak-teriak dengan lantang di kelas, sementara para 

siswi pada umumnya lebih tenang dan duduk dengan diam memperhatikan. 

 

5.3  Perspektif Para Pekerja di bidang Pendidikan mengenai 

Pengarusutamaan Gender 

Sekolah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk para 

siswanya dalam proses bersosialisasi, dan karenanya bisa menjadi fasilitas/alat 
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yang cukup efektif untuk menanamkan atau bahkan menentang norma-norma 

yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat mengenai gender. Dalam 

rangka menangani masalah ini, sejumlah pengamatan yang dilakukan, 

misalnya sejauh mana departemen pendidikan dan sekolah-sekolah memahami 

stereotip gender dan apakah mereka benar-benar menyadari bahwa gender 

merupakan sebuah masalah. Dalam penelitian ini, ternyata semua peserta yang 

terlibat telah memiliki beberapa pemahaman mendasar tentang kompleksitas 

proses pengarusutamaan gender dan isu yang ada. 

 

Namun sebagian besar peserta masih bingung mengenai makna 

pengarusutamaan gender. Mereka masih mempertanyakan kejelasan 

pelaksanaan hal ini di kenyataannya.. Hal ini tercermin di MIN  1 Malang saat 

Kepala sekolah menjelaskan bahwa terpisahnya untuk anak laki-laki dan 

perempuan bukanlah upaya untuk mengacuhkan pengarusutamaan gender. 

Contoh serupa juga ditemukan ketika Dinas Pendidikan Kota Batu 

menyampaikan agar anak laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan saat 

pembelajaran sehubungan dengan masalah yang sensitif seperti menstruasi 

wanita di SD Muhammadiyah 04 Batu. 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa peserta yang sudah lebih mengerti akan 

makna dari pengarusutamaan gender dibandingkan dengan peserta lainnya 

dalam beberapa kasus, dimana sebagian besar tidak mengetahui apa itu 

pengarusutamaan gender. Namun masih banyak kebingungan di antara semua 

peserta. Tampak jelas adanya konflik antara arti dari pengarusutamaan gender 

dengan bagaimana mereka malah memperkuat sisi negatif dari stereotip 

gender tradisional saat mempelajari/meneliti pelaksanaan pengarusutamaan 

gender di dalam sistem pendidikan di Malang dan Batu. Contoh dari hal ini 

meliputi pernyataan resmi dari kantor Pendidikan Dasar Malang yang 
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menegaskan bahwa perempuan lebih sabar' serta penegasan dari guru Sang 

Timur yang menyatakan laki-laki adalah kepala keluarga. 

 

Konsep pengarusutamaan gender dan peran alamiah menurut gender belum 

mempribumi ke dalam konteks Indonesia. Masih ada banyak kebingungan 

åkan konsep ini dan bagaimana sebaiknya mengatasi masalah ini. Namun 

sudah ada kemajuan yang signifikan sehubungan dengan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat tentang isu-isu gender dan pengarusutamaan gender, 

meskipun memang masih ada banyak hal yang harus diatasi untuk mencapai 

pengarasutamaan gender yang sebenar-benarnya. Meski di dalam sekolah-

sekolah di Indonesia masih ada orang-orang yang menanamkan stereotip 

gender kuno/tradisional, namun hal ini sudah berbeda dibandingkan dengan 

sepuluh tahun lalu. Sudah ada kemajuan yang terjadi. 

 

5.4  Pemantauan Program Pengarusutamaan Gender dalam 

Pendidikan 

Meski Kepala Diknas dan birokrat pendidikan berbicara tentang efektivitas 

pengarusutamaan gender di sekolah, bukti akan adanya penelitian dan 

pemantauan proses yang konsisten untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan program pengarusutamaan gender dalam sistem sekolah dasar 

masih sangat sedikit dan tidaklah mendukung pernyataan mereka. 

Pelaksanaan pengarusutamaan gender selama ini belumlah efektif karena 

pejabat pendidikan biasanya lebih memprioritaskan untuk mengajak siswa 

yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Sayangnya, hal ini seringnya 

dilakukan setelah siswa ini meninggalkan bangku sekolah, padahal sangatlah 

penting untuk memantau faktor-faktor lain  saat mereka masih bersekolah 

daripada harus menunggu sampai mereka telah meninggalkan sekolah. Agar 
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pengarusutamaan gender bisa berjalan dengan efektif, penyuluhan untuk para 

guru dan orangtua mengenai hal ini sangatlah penting. 

 

Meski ada evaluasi dalam skala kecil di Batu, hanya beberapa sampel sekolah 

di Jawa Timur yang terlibat. Ini pun karena mereka terlibat di proyek 

percobaan pengarusutamaan gender. Kepala Sekolah SD Mojorejo menyatakan 

bahwa beliau belum pernah mendengar tentang evaluasi tersebut. Sekolahnya 

pun tidak pernah dihubungi Peneliti mengasumsikan bahwa MIN 1 Malang  

akan memiliki tingkat evaluasi sebagai bagian dari keterlibatan mereka dalam 

kemitraan Australia-Indonesia. Ada evaluasi terjadi di Batu, bagaimanapun, ini 

hanya di beberapa sekolah sampel sebagai bagian dari keterlibatan mereka 

dalam proyek percontohan pengarusutamaan gender dan tidak terjadi di 

semua sekolah di wilayah tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh kedua SD, yaitu 

SD Mojorejo dan SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

Kenyataan bahwa Kepala Sekolah Muhammadiyah dan Sang Timur telah 

menerapkan proses pemilihan dan mengevaluasi buku-buku yang akan 

dimasukkanke perpustakaan sekolah serta kurikulum merupakan langkah 

pertama yang menjanjikan. Namun tidak adanya sistem evaluasi atau 

pemantauan program-program tersebut dari Diknas mempersulit penilaian 

mengenai sejauh mana program-program tersebut telah dilaksanakan atau 

seberapa efektif program-program itu dalam memastikan bahwa sistem yang 

digunakan oleh sekolah tidak memperkuat ketidaksetaraan gender dalam 

interaksi antara para siswa dengan para guru atau dalam sumber daya 

pendidikan . 
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BAB VI: PENTUTUP 

6.1  Kesimpulan: 

Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari pelaksanaan pengarusutamaan 

gender pada tataran kebijakan Pemerintah sampai kepada pelaksanaan praktis 

di sekolah dasar (SD) negeri dan sekolah dasar agama di daerah Malang dan 

Batu, Jawa Timur.  

 

Karena itu, peneliti  meninjau berbagai pandangan dari orang-orang di semua 

tingkat mengenai proses pengarusutamaan gender melalui wawancara untuk 

mendapatkan wawasan internal proses legislasi, kebijakan pemerintah dan 

pengarusutamaan gender dalam prakteknya. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. 

Yang pertama, pelaksanaan program pengarusutamaan gender pemerintah 

Indonesia dinilai kurang berhasil. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya 

dalam penelitian ini, pemerintah belum mendukung pelaksanaan PUG secara 

maksimal. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia baru mulai 

terlihat secara nyata setelah lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti 

IMF dan AusAid mendesak adanya program ini, namun pemerintah Indonesia 

sendiri tampaknya tidak pernah memusingkan masalah pengarusutamaan 

gender. Akibatnya banyak orang Indonesia yang menganggap 

pengarusutamaan gender bukanlah masalah yang penting karena pemerintah 

sendiri sepertinya tidak memiliki inisiatif apapun untuk mengubah masalah 

peran gender tradisional di Indonesia Meski memang pemerintah telah 

mendanai program pendidikan berwawasan gender, namun dukungan politik 

dari pemerintah sendiri untuk menuntaskan dan memecahkan masalah ini 

tidaklah tampak. 
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Alhasil, masalah PUG masihlah sangat samar dalam sistem pendidikan yang 

ada.  

Penelitian mengekspos masalah ini sampai ke titik dimana ketidaksetaraan 

gender diajarkan di dalam kelas secara eksplisit maupun implisit. Meskipun 

sekolah-sekolah yang diteliti telah melakukan semampu mereka, namun belum 

ada sekolah yang mengkhususkan masalah gender sebagai isu yang cukup 

penting, dan belum ada kurikulum yang berwawasan gender. 

 

Hanya ada segelintir guru yang ikut berpartisipasi di Lokakarya atau pelatihan 

PUG. Meski beberapa pakar gender berpendapat bahwa lokakarya dan 

pelatihan yang ada sudah cukup efektif, kurangnya peserta menunjukkan hal 

yang sebaliknya. Hal lain yang dirasa penting oleh peneliti adalah Perlunya 

diadakan sistem resmi yang terstruktur untuk memantau dan mengevaluasi 

faktor-faktor internal sistem sekolah yang dapat mengakibatkan siswa putus 

sekolah atau kurangnya pengertian para siswa mengenai isu gender di sekolah-

sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. 

 

Ada banyak petinggi Diknas yang belum memahami konsep bias gender serta 

kurang memahami seriusnya masalah bias gender di sekolah. Hal ini 

mengakibatkan pejabat-pejabat diknas malahan menanamkan stereotip gender 

yang negatif. Meski ‘pelaksana’ kebijakan ini mungkin tidak mengerti makna, 

tujuan, serta pentingnya pengarusutamaan gender, hal ini dapat 

mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kebijakan itu sendiri, bahkan sebelum 

program ini dimulai.   
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Istilah ‘pengarusutamaan gender’ sendiri merupakan adaptasi dari bahasa 

Inggris, namun karena ketidakjelasan konsep mengenai peran gender yang 

terstruktur di Indonesia, terdapat kesalahpahaman serta konflik saat 

menjelaskan masalah bias gender atau stereotip peran gender. Ketidaksetaraan 

gender dan peran tradisional masing-masing gender telah benar-benar 

mengakar dalam pemikiran masyarakat Indonesia, dan budaya serta agama 

merupakan hambatan terbesar, terutama di Jawa Timur. 

Oleh karena itu, masih banyak orang yang bingung dan kurang mengerti akan 

makna dari pengarusutamaan gender dan aplikasi pengarusutamaan gender di 

kenyataannya yang mengakibatkan adanya konflik sehubungan dengan apa itu 

pengarusutamaan gender dan bagaimana masing-masing orang sebenarnya 

dapat menanamkan sisi negatif dari peran berdasarkan gender. 

 

Mengajar anak-anak dan para guru mengenai kesetaraan gender bukanlah hal 

yang mudah karena memang belum ada kesetaraan gender di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia. 

 

6.2  Saran Umum 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin menyarankan beberapa hal yang 

dirasa perlu: 

Para petinggi Politik harus menekankan pentingnya masalah PUG sebagai isu 

politik di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengadakan kampanye 

nasional tentang Kesetaraan Gender secara intensif. Hal ini dapat direalisasikan 

melalui kampanye sosial, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain.   

Untuk mendukung kampanye ini, Pemerintah dapat mendorong universitas-

universitas yang mempunyai program S1 Pendidikan untuk memasukkan mata 

kuliah mengenai kesetaraan gender di dalam kurikulum sebagai syarat 
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kelulusan. Ini dapat menjadi investasi yang bagus dan strategis yang dapat 

digunakan oleh pemerintah di masa depan. Namun faktanya sampai detik ini 

belum ada kelas khusus diperguruan tinggi yang membahas tentang isu gender 

dalam bidang pendidikan, dan hal ini menambah kesulitan yang sudah ada 

dalam pelatihan para guru di Lokakarya pengarusutamaan gender. Andaikan 

semua guru yang menghadiri Lokakarya telah mempelajari hal ini sebelumnya, 

misalnya saat mereka menempuh pendidikan S1 mereka, Lokakarya yang 

diadakan akan jauh lebih efektif di kemudian hari.  

Elemen lainnya dari kampanye pendidikan pengarusutamaan gender di 

tengah-tengah masyarakat adalah penggabungan seminar penyuluhan dari 

sekolah-sekolah. 

Hal-hal semacam pendidikan keluarga yang berwawasan gender1 sampai 

kepada berbagai macam variasi topik sehubungan dengan kegiatan belajar-

mengajar atau pendidikan di dalam rumah dapat menjadi variasi topik dalam 

seminar-seminar tersebut. 

 

Program ini dapat berdampak tidak hanya pada penyaluran informasi yang 

cukup efektif perihal isu-isu mengenai kesetaraan gender tapi juga 

memperbaiki kualitas komunikasi dan harmonisasi antaranggota keluarga 

yang dapat berakibat kepada peningkatan kualitas dalam komunikasi dan 

harmonisasi di dalam masyarakat di Indonesia. 

                                                           
1
 Yang dimaksud dengan ‘pendidikan keluarga yang berwawasan gender’ adalah suatu upaya 

pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengarusutamaan gender 

yang berhubungan dengan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan bagi setiap 

anggota keluarga apapun gendernya demi mewujudkan kehidupan yang mandiri dan 

sejahtera. 
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BAB VII: LAMPIRAN-LAMPIRAN 

7.1  Daftar Pertanyaan 

Pakar Gender 

 

1. Bagaimana arti dari  ‘pengarusutamaan gender’ dan apa fungsinya dalam 

konteks Indonesia ? 

 

2. Mengapa pengarusutamaan gender penting untuk dunia pendidikan?  

 

 

3. Apakah terdapat Undang-undang atau peraturan pemerintah yang 

mengatur pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan? 

 

 

4. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana implementasi pengarusutamaan 

gender pada sistem pendidikan Indonesia?  

 

 

5. Adakah masalah dengan implementasi pengarusutamaan gender?  

 

 

6. Adakah implementasi pengarusutamaan gender 

dalam sistem pendidikan yang sudah berhasil? 

 

 

7. Menurut pendapat Bapak//Ibu, apakah pemerintah 

Indonesia mendukung implementasi 

pengarusutamaan gender pada sekolah di Indonesia?  

 

8. Apakah sekolah-sekolah dasar di Indonesia 

melakukan ketidaksetaraan gender di  dalam 

lingkungan ruang kelas?  
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9. Dalam lingkungan ruang kelas, apakah perilaku spesifik anak melakukan  

peran gender budaya mereka?  

 

10. Menurut pendapat Anda, Apakah para guru memperkuat sterotip-sterotip 

tentang gender?  

 

11. Apakah cita-cita para siswa di tahun-tahun awal mereka bersekolah, khusus 

berkaitan dengan masalah gender? 

 

12. Apakah Ibu/Bapak setuju dgn kalimat ini? 

Ketika para guru mampu menciptakan suasana di mana anak perempuan 

dan anak laki-laki merasa setara, sama dihargai dan sama diterima, maka 

anak perempuan secara sadar dan positif akan menyuarakan pendapat dan 

gagasan mereka. Selain itu, dorongan seorang guru sangat penting dalam 

pengembilan keputusan untuk cita-cita atau karir para siswa.  
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Para Guru dan Kepala Sekolah  

1. Bagaimana implementasi pengarusutamaan gender di sekolah dasar di 

Indonesia?  

 

2. Apakah sekolah ini mempunyai kurikulum sensitif gender? 

 

3. Menurut pendapat Bapak//Ibu, apakah pemerintah Indonesia mendukung 

implementasi pengarusutamaan gender pada sekolah dasar?  

 

4. Apakah terdapat  masalah dengan implementasi kurikulum 

pengarusutamaan gender pada sekolah ini? 

 

5. Menurut pendapat Bapak/Ibu, 

bagaimana konsep gender  pada siswa-

siswi di sekolah dasar ini? 

 

6. Apakah terdapat aspek-aspek dalam 

kurikulum yang diajarkan di sekolah 

ini yang tidak sensitif gender? 

 

7. Dalam lingkungan ruang kelas, apakah perilaku spesifik anak melakukan  

peran gender budaya mereka? 

 

8. Menurut pendapat Bapak/Ibu,  dalam lingkungan ruang kelas apakah 

Bapak/Ibu memperkuat stereotip-stereotip tentang gender?  

 

9. Apakah Anda memfokuskan lebih banyak perhatian kepada siswa laki-laki 

daripada  siswi perempuan?  

 

10. Di dalam ruang kelas, gender apa yang lebih terlibat dalam kegiatan atau 

tanya jawab dan sering berbicara di dalam kelas? 
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11. Dalam ruangan kelas, apakah Bapak/Ibu secara sadar membuat usaha untuk 

menempatkan lebih banyak perhatian dan energi kepada siswa-siswi yang 

diam? 

 

12. Apakah Bapak/Ibu memiliki metode atau cara untuk mendorong siswa yang 

lebih diam untuk berbicara, dan terlibat dalam kegiatan atau tanya jawab di 

kelas? 

 

13. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kalimat berikut? 

Ketika para guru mampu menciptakan suasana di mana anak perempuan 

dan anak laki-laki merasa setara, sama dihargai dan sama diterima, maka 

anak perempuan secara sadar dan positif akan menyuarakan pendapat dan 

gagasan mereka. Selain itu, dorongan seorang guru sangat penting dalam 

pengembilan keputusan untuk cita-cita atau karir para siswa.  

 

14. Apakah dalam mata pelajaran yang diajarakan oleh guru dikelas, juga 

terdapat komponen yang menciptakan kesadaran dan 

kekhawatiran pada isu gender? 

 

15. Apakah ada mata pelajaran khusus yang fokus pada isu-isu 

gender? 

 

16. Apakah tingkat yang terpenting dalam isu-isu gender di kelas? 

 

17. Apakah ada lokakarya pelatihan atau pengembangan pegawai 

dan guru yang berurusan isu-isu sensitif gender di sekolah ini? 

 

18. Apakah tujuan dan isi kurikulum yang sedang diajarkan mencerminkan 

bias gender? 

 

19. Apakah di dalam buku pelajaran dan bahan ajar lainnya juga 

menggambarkan stereotip perempuan atau laki-laki? 

- Kalau jawabannya Iya, apa yang Ibu/Bapak lakukan  ketika 

menemukan sebuah gambar yang mencerminkan bias gender?  
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Dinas Pendidikan 

1. Apakah Bapak/Ibu mengatahui tentang konsep bias gender dalam dunia 

pendidikan? 

 

2. Apakah terdapat masalah pada sistem kurikulum sekolah dasar tentang bias 

gender? 

 

3. Menurut bapak/Ibu, bagiaman peran dan fungsi sistem kurikulum pada 

sekolah dasar yang berkaitan dengan sensitif gender? 

 

4. Asumsi yang berkembang mengatakan bahwa di sekolah dasar pada 

umumnya di dominasi oleh guru perempuan. Bagaimana menurut Anda? 

 

 

5. Bagaimana peran Dinas pendidikan dalam 

menyusun kebijakan tentang bias gender di 

sekolah dasar?  

 

6. Apakah Bapak/Ibu  pernah mengikuti 

pelatihan/lokakarya tentang sensitif gender? 

 

7. Bagaiamana hasil dari lokakarya tentang sensitif gender tersebut? 

 

8. Apakah terdapat hubungan langsung antara bias gender yang diajarkan di 

kelas dengan masa depan siswa? 

 

9. Apakah terdapat Undang-Undang atau peraturan pemerintah Indonesia 

tentang bias gender dalam sistem pendidikan? 
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10. Apakah Dinas Pendidikan pernah melaksanakan pertemuan atau lokakarya 

dengan para guru sekolah dasar yang khusus membahas tentang bias 

gender? 

 

 

11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam menyusun kurikulum pendidikan sekolah 

dasar dalam konsep kesetaraan gender? 

 

12. Apakah ada sistem monitoring atau evaluasi untuk mengukur keberhasilan 

atau kegagalan program pengarusutamaan gender? 
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7.2  Daftar Wawancara 

Pakar Gender 

Tangal  Responden Oganisasi Peran 

26/10/2011 

 

 

29/10/2011 

Dr Asri Harijati 

M.Ed, Ph.D 

Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa 

Timur  

 

Kasi Pendidikan 

Karakter dan 

Pekerti Bangsa 

 

Anggota Pokja 

PUG Jatim 

29/10/2011  Dr. Trisakti 

Handayani, MM 

LP3A UMM Kepala LP3A 

UMM 

29/10/2011  Prof. Dr. Ir. 

Wahyu Widodo, 

MS 

UMM Kepala Badan 

Kendali Mutu 

Akademik  

(BKMA) 

Anggota Pokja 

PUG Jatim 

1/11/2011  Ibu Ch. Hamidah, 

M.Pd 

UM Dosen UM 

Anggota Pokja 

PUG Jatim 

2/11/2011  

11/11/2011  

Dr. Hj. Mufidah 

Ch, M.Ag 

UIN Ketua LPM UIN 

Maliki Malang 

Anggota Pokja 

PUG Jatim 

3/11/2011  Dr. Sugiarti, M.Si UMM Kepala Lembaga 

Kebudayaan 

Anggota Pokja 

PUG Jatim 
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18/11/2011  Dr Arif Budi 

Wurianto, Drs, 

Msi 

UMM DOSEN PNS 

DPK, 

Jurusan 

Pendidikan, 

Bahasa, Sastra 

dan Budaya 

UMM 

Anggota Pokja 

PUG Jatim 

18/11/2011 Dr. Vina Salviana 

Darvina 

Soedarwo, M.Si 

UMM Dosen jurusan 

Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik di 

UMM 
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Dinas Pendidikan   

Tangal  Responden  Organisasi  Peran  

7/11/2011  Bapak Supriyadi Dinas Pendidikan 

Kota Malang 

Kepala Bidang 

Fungsional  

Kependidikan  

15/11/2011 Bapak RM 

ZAKARIA 

Dinas Pendidikan  

Kota Batu 

Kepala Dinas 

Pendidikan  

15/11/2011 Dra Indrawati 

Diwi R, MM 

Dinas Pendidikan 

Kota Batu 

Kepala Bidang 

Pendidikan Dasar 

15/11/2011 Bapak Baldk 

Wudyono 

Dinas Pendidikan 

Kota Batu 

Official dari Dinas 

Batu 

15/11/2011 Ibu Susi Dinas Pendidikan 

Kota Batu 

Official dari 

Kantor 

Pendidikan Dasar 

1/12/2011 Para pegawai 

Dinas  Pendidikan 

Dasar Malang 

Dinas Pendidikan 

Kota Malang 

Orang yang kerja 

untuk Dinas  

Pendidikan Dasar 

8/12/2011  Bapak Muhtar 

Hazawawi 

Kementrian 

Agama Kota 

Malang  

Kasi Mapenda 
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Sekolah-sekolah  

Tangal  Responden Organisasi  Peran 

18/11/2011 Para guru  SD Mojorejo 1 Guru-guru 

20/11/2011 Ibu Nunuk 

Wahutiarsih 

SD Mojorejo 1 Kepala sekolah 

6/12/2011  Bapak Kepala 

Sekolah   

SD 

Muhammadiyah 

4 Batu  

Kepala sekolah 

6/12/2011 Ibu Puji dkk SD 

Muhammadiyah 

4 Batu 

Guru-guru 

14/12/2011  Bapak Suroto SD MIN Malang 1 Kepala Urusan 

(Wakaur) 

Kurikulum 

14/12/2011 Bapak Imam 

Ghozali 

SD MIN Malang 1 Wakil Kepala- 

Humas 

14/12/2011 Bapak Suyanto SD MIN Malang 1 Wakil Kepala 

Bidang Sarana - 

Prasarana 

14/12/2011 Para Guru SD MIN Malang 1 Guru-guru 

16/12/2011 Para Guru Sang Timur 

Malang 

Guru-guru 

16/12/2011 Suster Kepala 

Sekolah Sang 

Timur 

Sang Timur 

Malang 

Kepala Sekolah 
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7.3  Daftar Gambar dan Foto 

 

Wawancara dan dialog interaktif dengan Ibu Asri dan Jatim staf dari Dinas 

Pendidikan Surabaya di Malang 

 



82 

 

SD Muhammadiyah 4 Batu, bersama kepala sekolah dan keempat guru yang 

berpartisipasi di dialog interaktif. 

 

Siswa-siswi SD Muhammadiyah  

 

Mengajar forum belajar  



83 

 

Buku pelajaran Bahasa Inggris 

yang menunjukan gambar-

gambar ketidaksetaraan gender  
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Bahan pelajaran dari perpustakaan SD1  Mojorejo di  Batu 

 

 

Pengkarakterisasian peran wanita di buku pelajaran di SD Mojorejo 
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Konferensi Dinas Pendidikan Batu yang dihadiri penulis 

 

Buku yang dibagikan di konferensi  
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Standar minimal PUG menurut buku di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur Pengarusutamaan Gender 
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Gambar-gambar yang sensitif dengan masalah gender 
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