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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan untuk menggambarkan muatan
materi pendidikan kesetaraan gender dalam buku ppKn untuk siswa kelas X
terbitan Kemendikbud dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran ppKn di
kelas X SMK Negeri 8 Surakarta Tahun pelajaran ZOtltZOiS.

. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatil dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancarh, observasi, dokumentasi. Validitasnya menlgunakan
hiangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan
dengan model analisis interaktif untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender
dan non interaktif untuk muatan materi ppKn 

.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Buku ppKn mtuk siswa kelas X
terbitan Kemendikbud memuat materi pendidikan kesetaraan gender mengenai
kesetaraan akses, kesetaraan partisipasi, kesetaraan kontrol serta kesetaraan
manfaat. Muatan materi tersebut dimuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar
serta soal. Materi kesetaraan gender yang dimaksud meliputi napak tilas
penegakan HAM di Indonesia, ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan
bernegara, keutuhan negara dalam naungan NKRI, harmonisasi pemerintah pusat
dan daerah, keadilan bangsa Indonesia, hak dan kewajiban dalam berdemokrasi,
kebersamaan dalam berbhineka, serta kesadaran berbangsa dan bernegara.
Pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender dalam pelalaran PPKn di SMK Negeri
8 Surakarta sudah melaksanakan kesetaraan akses melalui penugasan serta tanya
jawab, kesetaraan partisipasi melalui tugas kelompok, kesetaraan kontrol dengan
kontrol siswa di kelas serta kesetaraan manfaat yang diperoleh siswa laki-laki dan
perempuan dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran PPKn oleh guru
PPKn , selain itu pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender dalam kesetaraan
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat juga dilaksanakan di luar kelas dalam
lingkup sekolah.
Kata Kunci:materi muatan buku PPKn, pendidikan keselaraan geruler,

pendidikan PPKn 
Surakarta,tS Maret 2015



 
 

 
 

 
A. PENDAHULUAN 

Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh 

perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. 

Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor 

biologis sebagian besar justru terbentuk melalu proses sosial dan kultural. Gender 

bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure 

(pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan 

pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.  

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan 

perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi  atau kualitas hidupnya sama. 

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah 

yang pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, 

peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Keadilan gender adalah suatu 

proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender 

berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan 

kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. 

Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 

memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. 

Salah satu mata pelajaran yang diberi beban untuk pendidikan kesetaraan 

gender adalah mata pelajaran PPKn. Kesetaraan gender dimuat dalam 

kurikulumnya, juga dalam satu KD serta materi kajiannya. Visi, misi, dan tujuan 

PPKn di atas selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum, apa yang diatur dalam 

kurikulum selanjutnya dijabarkan dalam materi atau bahan ajar. Materi PPKn 

tersebut juga dituangkan ke dalam buku ajar. Sehingga buku ajar sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan 

siswa, khususnya dalam pendidikan kesetaraan gender. Berdasarkan fakta di atas, 



 
 

mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap isi buku dan 

pelaksanaan pembelajaran pada suatu unit pendidikan, dalam hal ini mengenai 

“Muatan Materi dan Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Mata 

Pelajaran PPKn, yang Dilakukan dengan Analisis Isi pada Buku PPKn untuk 

Siswa Terbitan Kemendikbud Kelas X, serta Pelaksanaannya di SMK Negeri 8 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana muatan materi pendidikan kesetaraan gender 

dalam buku PPKn untuk siswa kelas X terbitan Kemendikbud dan pelaksanaannya 

di kelas X SMK Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menggambarkan muatan materi pendidikan kesetaraan 

gender dalam buku PPKn untuk siswa kelas X terbitan Kemendikbud dan 

pelaksanaannya di kelas X SMK Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini terkait dengan penentuan tempat, waktu, subjek, 

objek, sumber data, instrumen pengumpulan data serta analisisnya. Untuk itu pada 

uraian berikut dikemukakan mengenai hal-hal berikut. 

Tempat penelitian ini di SMK Negeri 8 Surakarta. Tahapan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan. Oktober 2014 

sampai dengan Januari 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode interaktif dengan studi kasus, karena 

dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang diarahkan untuk menghimpun 

data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus serta 

menggunakan non interaktif karena mengkaji Buku PPKn untuk siswa kelas X 

terbitan Kemendikbud.  

Subjek-subjek penelitian di ini terdiri dari Buku Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pegangan siswa kelas X, kepala sekolah, Wakasek Kurikulum, 

Wakasek Kesiswaan, Guru PPKn kelas X, dan siswa kelas X. Objek penelitian ini 

adalah muatan materi pendidikan kesetaraan gender pada buku PPKn terbitan 

Kemendikbud dan pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender pada pembelajaran 



 
 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 8 Surakarta, dengan 

indikator Kesetaraan akses, kesetaraan partisipasi, kesetaraan kontrol dan 

kesetaraan manfaat. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber atau informan, 

aktivitas serta arsip maupun dokumen. Narasumber atau informan terdiri dari 

kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, guru mata pelajaran 

PPKn, serta siswa kelas X. Aktivitas dalam penelitian ini adalah Proses 

pembelajaran PPKn pada siswa kelas X SMK Negeri 8 Surakarta serta aktivitas 

siswa saat interaksi dengan temannya, interaksi peserta didik dengan guru maupun 

antar teman dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender. Arsip atau 

dokumen  yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah buku PPKn 

untuk kelas X terbitan Kemendikbud, RPP, silabus, dan evaluasi pembelajaran, 

foto kegiatan siswa, dokumen kegiatan ekstrakulikuler dan dokumen lain yang 

terkait. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang 

meliputi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan 

dengan tidak terstruktur, karena peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang 

disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data. Wawancara pada penelitian 

ini dilakukan pada kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, guru 

mata pelajaran PPKn kelas X, dan siswa kelas X. Wawancara dilakukan terpisah 

antara informan satu dengan informan yang lain. Wawancara ini dilakukan guna 

memperoleh data atau informasi mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan 

gender kelas X dan muatan materi pendidikan kesetaraan gender dalam buku siswa 

kelas X SMK. 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak berperan serta 

(non participant observation) terstruktur. Observasi dilakukan pada proses 

pembelajaran di kelas, untuk untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan 

pendidikan kesetaraan gender yang berlangsung di kelas serta Aktivitas atau 

peristiwa siswa kelas X interaksi dengan temannya, interaksi peserta didik dengan 

guru maupun antar teman.  



 
 

Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari Buku PPKn siswa kelas X, RPP, 

silabus, dan foto kegiatan yang terkait. Buku PPKn siswa kelas X, untuk 

mengetahui muatan materi tentang pendidikan kesetaraan gender. RPP, untuk 

mengetahui rencana pembelajaran yang dilaksanakan guru, khususnya mengenai 

pendidikan kesetaraan gender yang dilakukan oleh guru. Silabus, untuk 

mengetahui panduan yang digunakan guru dalam pembuatan RPP khususnya 

mengenai pendidikan kesetaraan gender. Foto kegiatan yang terkait dengan 

pendidikan kesetaraan gender, untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan 

kesetaraan gender di SMK Negeri 8 Surakarta. 

Validitas data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:127). Penelitian 

ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber 

data, yaitu informan atau narasumber, aktivitas, dan dokumen. Informan atau 

narasumber, seperti guru mata pelajaran PPKn, kepala sekolah, siswa kelas X, 

wakil kepala sekolah urusan kurikulum, dan wakil kepala sekolah urusan 

kesiswaan. Aktivitas atau peristiwa dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran PPKn di kelas X dan kegiatan di luar kelas pada SMK Negeri 8 

Surakarta yang menanakan pendidikan kesetaraan gender. Serta dokumen yang 

berupa arsip silabus, RPP, presensi siswa kelas X, dan foto dokumentasi kegiatan-

kegiatan dari sekolah. Triangulasi teknik dalam penelitian ini menggunakan 

metode observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk 

mendapatkan data pelaksanaan penilaian autentik. 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan 

Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2010:246), yang berupa tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Pengumpulan data mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan 

gender di SMK N 8 Surakarta dengan cara observasi, wawancara dan menelaah 

dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan dipilah-pilah secara 

masalah penelitian. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam suatu 



 
 

analisis sehingga dapat diperoleh muatan pendidikan kesetaraan gender dalam 

buku PPKn untuk siswa dan pelaksanaannya di SMK N 8 Surakarta. Berdasarkan 

gambaran muatan pendidikan kesetaraan gender dalam buku PPKn untuk siswa 

dan pelaksanaannya di SMK N 8 Surakarta selanjutnya ditarik kesimpulan. 

C. DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan kesetaraan akses dalam buku PPKn. Kesetaraan akses 

diuraikan berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa bahwa buku PPKn 

untuk siswa Kelas X terbitan Kemendikbud memuat materi pendidikan kesetaraan 

gender untuk indikator kesetaraan akses. Kesetaraan akses dimaksud meliputi hak 

untuk mendapatkan akses pendidikan, memperoleh akses dalam fungsi pelayanan 

publik serta serta kesehata, akan tetapi ada beberapa pembahasan yang tidak 

mencerminkan kesetaraan akses dalam pendidikan kesetaraan gender. 

Kesetaraan partisipasi dalam buku PPKn. Kesetaraan partisipasi diuraikan 

berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa bahwa buku PPKn untuk Kelas 

X terbitan Kemendikbud memuat materi pendidikan kesetaraan gender untuk 

indikator kesetaraan partisipasi. Kesetaraan partisipasi dalam buku PPKn untuk 

kelas X terbitan Kemendikbud memuat materi pendidikan kesetaraan gender 

untuk indikator kesetaraan pertisipasi. Rumusan kesetaraan partisipasi diwujudkan 

dalam ke dalam uraian materi, dan gambar, serta soal refleksi. 

Kesetaraan kontrol dalam buku PPKn. Kesetaraan partisipasi diuraikan 

berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa bahwa buku PPKn untuk Kelas 

X terrbitan Kemendikbud memuat materi pendidikan kesetaraan gender untuk 

indikator kesetaraan kontrol. Rumusan materi kesetaraan kontrol diwujudkan 

dalam ke dalam uraian materi serta gambar. 

Kesetaraan manfaat dalam buku PPKn.  Kesetaraan partisipasi diuraikan 

berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa bahwa buku PPKn untuk Kelas 

X terbitan Kemendikbud memuat materi pendidikan kesetaraan gender untuk 

indikator kesetaraan kontrol. Disimpulkan bahwa buku PPKn untuk siswa kelas X 

terbitan Kemendikbud tersebut memuat mengenai kesetaraan manfaat. Muatan 

materi tersebut berupa uraian materi dan tidak terdapat pada soal atau refleksi 



 
 

Pelaksanaan kesetaraan akses di SMK Negeri 8 Surakarta. Kesetaraan akses 

diuraikan berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan akses 

dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu kegiatan di dalam kelas yang 

meliputi pemberian tugas PR serta kesempatan bertanya kepada siswa tanpa 

membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu kesetaraan akses juga 

dilakukan di lur kelas meliputi kegiatan undangan kesenian di berbagai daerah 

serta dalam kegiatan Pramuka. 

Kesetaraan partisipasi di SMK Negeri 8 Surakarta. Kesetaraan partisipasi 

diuraikan berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan partisipasi 

dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang meliputi kegiatan di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Untuk kegiatan di dalam kelas dilaksanakan dengan 

memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan dalam 

kerja kelompok yang dikerjakan oleh semua siswa, sehingga semua siswa dapat 

ikut berpartisipasi dalam tugas tersebut. Selain itu di dalam kegiatan di luar kelas 

dengan outing class Pramuka. 

Kesetaraan kontrol di SMK Negeri 8 Surakarta. Kesetaraan kontrol 

diuraikan berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan kontrol 

dilaksanakan di dalam kelas serta di luar kelas. Untuk kegiatan di dalam kelas 

dilaksanakan dengan cara mengkontrol seluruh siswa laki-laki dan perempuan 

dengan tidak membeda-bedakan. Sedangkan daam kegiatan di luar kelas 

dilakukan dengan membuat peraturan sekolah yang bertujuan untuk mengontrol 

siswa, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi yang 

sama, dan tidak membeda-bedakan antara siswa perempuan dan laki-laki. 

Kesetaraan manfaat di SMK Negeri 8 Surakarta. Kesetaraan manfaat 

diuraikan berdasarkan indikator, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan manfaat 

dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Untuk kegiatan di dalam kelas dapat 

dilihat bahwa siswa semakin percaya diri dengan aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk kegiatan di luar kelas dapat dilihat bahwa 

siswa sering mendapat job sehingga membawa manfaat untuk siswa secara 

pribadi. 

 



 
 

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada 

bab IV maka penelitian ini yang berjudul muatan materi dan pelaksanaan 

pendidikan kesetaraan gender (analisis isi buku PPKn untuk siswa kelas X 

terbitan Kemendikbud yang digunakan di SMK Negeri 8 Surakarta tahun 

pelajaran 2014/2015). Dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

Muatan materi pendidikan kesetaraan gender dalam buku PPKn sudah 

mencangkup kesetaraan gender yang meliputi kesetaraan akses, kesetaraan 

partisipasi, kesetaraan kontrol serta kesetaraan manfaat. Muatan materi tersebut 

diuraikan dalam pembahasan materi, gambar serta soal refleksi. Namun tidak 

semua indikator terdapat soal refleksi. 

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender di SMK Negeri 8 

Surakarta.dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender, SMK Negeri 8 

Surakarta telah melaksanakan pendidikan kesetaraan gender dengan indikator 

kesetaraan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat. Pendidikan kesetaraan gender 

dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.   
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