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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Istilah gender telah menjadi isu penting dan sering diperbincangkan akhir-akhir ini. 

Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan 

perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan 

dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus 

melibatkan laki-laki.  

Perempuan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup besar, bahkan di 

seluruh dunia melebihi jumlah laki-laki. Namun perempuan yang yang 

berpartisipasi di sektor publik berada jauh di bawah laki-laki, terutama di bidang 

politik. Rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik bukan hanya terjadi di 

Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk juga di negara negara maju. 

Sebagai contoh dalam bidang pendidikan kaum perempuan masih tertinggal 

dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan perempuan tersebut tercermin 
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dalam presentase perempuan buta huruf (14,47% tahun 2001) yang lebih besar 

dibandingkan leki-laki (6,87%). Data tersebut menegaskan bahwa  partisipasi 

perempuan di sektor publik dalam bidang pendidikan masih rendah  (Wirutomo, 

2012:188-189). Contoh selanjutnya di India, di negara ini wanita dibagi menjadi 

tiga kelompok atau kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Pandangan 

masyarakat India terhadap wanita ditentukan pada kelas atau strata mana dia 

berada. Umumnya kelas atau strata tersebut dilihat dari kasta atau keturunan, 

selain itu juga dari kelas ekonomi. Tuntutan agar wanita terjun di dunia kerja 

mendorong mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi pendidikan seorang wanita, semakin terangkat kelas dan derajat dia dalam 

masyarakat. Bagi kelas rendah, wanita dilahirkan, dirawat lalu tumbuh, harus 

tinggal dan bekerja di rumah., kemudian dikawinkan dalam usia belia. Artinya 

wanita yang tidak berpendidikan tidak mempunyai alasan untuk mencari 

pekerjaan yang lebih layak.  

Pendidikan dan penegakan hak-hak wanita mempunyai kaitan yang erat, 

semakin rendah pendidikan seorang wanita semakin sedikit kesempatan dia untuk 

menuntuk hak-haknya. Kendala utama datang dari pihak keluarga, wanita 

dianggap hanya pantas bekerja di dalam rumah saja. Oleh karena itu, kesempatan 

bagi mereka untuk berkiprah di luar rumah sangat terbatas. Keinginan untuk 

bersekolah atau mendapatkan pendidikan lainnya karena alasan untuk berkarir di 

luar rumah sangat sedikit yang mendapat persetujuan dari pihak keluarga 

khususnya orang tua (Bainar dan Halik,1999:37-38).  
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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. Akan tetapi pada 

kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya 

menjadi sosok pelengkap.  Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran 

perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, 

sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting.  

Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap 

perempuan, subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil dan semacamnya. 

Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak 

perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau 

kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi 

perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan 

kesadaran perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi 

kehidupan ekonomi, sosial dan politik.  Namun, hal ini justru berbanding terbalik 

dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, 

bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas 

(Megawangi, 1999:19).  
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Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak 

adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. 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. Di sisi lain 

Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada 

perbedaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kodrat sebagai perempuan 

dan laki-laki. Islam memandang kesetaraan gender sebagai keadilan antara laki-

laki dan perempuan, bukan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Konsep 

kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan, karena adil adalah 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak 

menerimanya. Sementara kesamaan adalah menyetarakan antara 2 hal tanpa 

adanya perbedaan (Joana:2013). 

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. Memiliki akses dan 

partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber 

daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara 

penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki 

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil 

sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Hak 

untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan 
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pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun 

mempunyai hak yang sama pada hakikatnya (buletin uny:2013).  

Kesetaraan gender merupakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 

memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan 

pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan (Afif:2013).  Di dunia pendidikan, antara anak perempuan dan anak 

laki-laki hendaknya harus seimbang. Akan tetapi  saat ini masih kerap terdapat 

adanya ketidakadilan gender. Banyak anak perempuan usia sekolah yang tak bisa 

lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena pengaruh 

cara pandang patriarkis dari orang tua mereka. Mereka beranggapan hal tersebut 

hanya menghambur-hamburan uang sebab mereka akan segera bersuami, peluang 

kerjanya kecil dan bisa lebih banyak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. 

Orang tua dari anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin 

menganggap anak perempuan mereka tidak pantas untuk melanjutkan sekolah. 

Lebih baik langsung dinikahkan atau didorong bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga atau buruh informal. Kurangnya pengetahuan dan asupan informasi 

membuat sebagian orang tua masih menganut paham tersebut. Berbeda halnya 

dengan anak laki-laki yang mendapat tempat istimewa baik segi pendidikan 

maupun kedudukan. Hal tersebut menyulut adanya ketimpangan antara budaya 

dan realita yang ada. 

Kesetaraan gender menjadi suatu program dan kegiatan yang diharapkan 

dapat meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Al-Qur’an yang menjadi 
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pegangan umat Islam menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki 

kesempatan yang sama di dunia, baik kapasitas moral, spiritual, maupun 

intelektual. Dengan tegas, Al-Qur’an menggunakan ungkapan “laki-laki dan 

perempuan beriman” sebagai bukti pengakuannya terhadap kesetaraan hak dan 

kewajiban laki-laki dan perempuan. Dalam menjalankan ibadah atau kewajiban 

agama, tidak pernah membeda-bedakan beban ibadah antara perempuan dan laki-

laki. Selain itu dalam Al Qur’an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan 

istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki 

dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi 

antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan kebersamaan 

dalam kehidupan manusia. Al-Qur’an juga mengungkapkan perbedaan mendasar 

antara laki-laki  

Kesetaraan gender sebagaimana sudah disinggung di atas mencakup pula 

kesetaraan dalam pendidikan secara yuridis, dan kesetraan tersebut dapat dilihat 

dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk  memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara (ayat 1).  
 

Rumusan pasal tersebut di atas menjelaskan adanya persamaan hak untuk 

memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan, selain 

itu dalam UUD 45 terutama dalam pasal 31 ayat 1 juga dinyatakan bahwa, “Setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Penjelasan tersebut mengandung 



7 
 

 
 

makna bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada 

diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan agar terciptanya kesetaraan 

gender dalam bidang pendidikan. 

Pendidikan berspektif gender dapat diselipkan melalui kurikulum yang 

sensitif gender, sehingga ada bentuk perhatian terhadap hak-hak perempuan. Di 

dalamnya tertuang kesetaraan gender dalam aktivitas pembelajaran siswa sehari-

hari, juga adanya kesetaraan perlakuan pada semua peserta didik baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas, termasuk memperlakukan secara adil semua siswa 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Lebih dari itu pemerintah melalui 

kebijakannya harus menyusun peraturan perundang-undangan dan norma hukum 

yang berpihak pada kesetaraan gender, dalam bidang pendidikan. 

Harapan di atas belum sepenuhnya terwujud, masih cukup banyak kesenjangan 

antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Kesetaraan dalam memperoleh 

pendidikan bagi perempuan sebagaimana dicita-citakan Kartini, belum sepenuhnya  

terealisasi. Perempuan belum sepenuhnya diberi keleluasaan untuk mengaktualisasikan 

diri dalam mengembangkan bakat dan potensinya melalui pendidikan. Perempuan 

masih terbelenggu dan gamang dalam meningkatkan kedudukan dan perannya secara 

maksimal sebagimana cita-cita yang diinginkan (Yusuf, 2000:49).  

Kemampuan perempuan perlu dikembangakan melalui peningkatan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan agar dapat memanfaatkan 

kesempatan berperan aktif disegala bidang termasuk bidang pendidikan. Melalui 

pendidikan kesetaraan gender ini diharapkan pemikiran perempuan akan menjadi lebih 
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berkualitas sehingga dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan di masa 

depan. Guna merealisasikan tersebut memerlukan dukungan dan kerjasama dari 

berbagai pihak, baik dari masing-masing pribadi sendiri, orang tua murid, guru, 

kurikulum, dan komponen sekolah, dan juga pemerintah.  

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. Misalnya materi PPKn 

di SMK terdapat materi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan merupakan 

anugerah sejak lahir dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM tersebut bersifat 

fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati 

oleh individu, masyarakat maupu negara. HAM berlaku secara universal, tidak 

memandang suku, agama, gender, etnis politik. Dalam pasal 17 ayat 3 UUD 1945 

yang merupakan salah satu landasan hukum dalam HAM, dijelaskan adanya 

persamaan perlindungan dalam menentang diskriminasi. Sehingga kedudukan 

antara laki-laki dan perempuan disetarakan baik dalam bidang pendidikan maupun 

yang lainnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan KD pada mata pelajaran PPKn 

yaitu tentang berinteraksi dengan oranglain berdasarkan prinsip saling 

menghormati dan menghargai keberagaman suku, budaya, suku rasa dan gender. 

Materi-materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri 

siswa untuk saling menghormati dan menghargai dalam kesetaraan gender. 

Sehingga peserta didik akan terbiasa untuk menghormati orang lain dan dapat 

menghargai setiap orang tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan. 
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Materi dan penanaman kesetaraan gender mata pelajaran PPKn merupakan 

penjabaran dari tujuannya untuk: 

1) Menanamkan sikap kepada warga negara Indonesia umumnya dan generasi 
muda bangsa khususnya  agar memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan 
dan rasa cinta tanah air  sebagai perwujudan warga negara Indonesia yang 
bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara 

2) Memiliki wawasan dan penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat 
Indonesia sehingga mampu berkomunikasi baik dalam rangka meperkuat 
integrasi nasional  

3) Memiliki wawasan, kesadaran dan kecakapan dalam melaksanakan hak, 
kewajiban, tanggung jawab dan peran sertanya sebagai warga negara yang 
cerdas, trampil dan berkarakter  

4) Memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia 
serta kewajiban dasar manusia sehingga mampu memperlakukan warga 
negara secara adil dan tidak diskriminatif  

5) Berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang  demokratis 
dengan berlandaskan pada nilai dan budaya demokrasi  yang bersumber 
pada Pancasila  

6) Memiliki  pola sikap,  pola pikir dan pola perilaku yang mendukung 
ketahanan nasional Indonesia serta mampu menyesuaikan dirinya dengan 
tuntutan perkembangan zaman demi kemajuan bangsa membentuk peserta 
didik agar menjadi warga negara yang dapat menghormati satu sama lain 
tanpa membedakan status gender sehingga dapat membentuk peserta didik 
agar menjadi warga negara yang dapat menghormati satu sama lain 
khususnya tanpa membedakan status gender (Darmadi: 2013). 

Rumusan tujuan mata pelajaran PPKn di atas secara langsung maupun tidak 

langsung menegaskan kesetaraan gender sangat penting dalam pembelajaran.  

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. 

Buku ajar merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran di sekolah, 

kualitas dalam buku ajar berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. 
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Kualitas tersebut dapat  dilihat dari isi materi yang terkandung di dalam buku dan 

kesesuaian dengan kurikulum.  

Buku pelajaran baik yang diterbitkan oleh Depdiknas maupun buku-buku 

tambahan terbitan lain, memuat banyak konsep bias gender. Jika dikelompokkan 

bias gender yang dimaksud mensosialisasikan bias yang bersifat feminim, peran 

domestik serta subordinasi atau marginalisisi bagi kaum perempuan. Salah satu 

yang utama dari pekerjaan domestik itu adalah memasak dan mengasuh anak. 

Sebaliknya mensosialisasikan sifat maskulin, peran publik dan mendominasi 

peran laki-laki. Maskulinitas laki-laki ini disosialisasikan dengan beberapa hal. 

Misalnya dalam bentuk permainan yang dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki. 

Permainan seperti sepak bola, mobil-mobilan, dan kelereng merupakan beberapa 

dari sekian yang digolongkan maskulin. Bias yang dimaksud termanivestasi dalam 

berbagai rumusan dan gambar suasana, kegiatan, aktivitas, penggambaran, profesi, 

peran, permainan, kepemilikan, tugas, tanggungjawab yang dimiliki atau 

dibebankan pada masing-masing jenis kelamin (Muthali’in, 2001:103-106).  

Di buku ajar terdapat banyak gambar maupun rumusan kalimat yang tidak 

mencerminkan kesetaraan gender. Misalnya gambar seorang pilot selalu laki-laki 

karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya 

dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang sedang mengajar di kelas 

selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan dengan tugas mengasuh atau 

mendidik. Dalam rumusan kalimat juga sering terdapat kalimat seperti berikut: 

 Ini ibu Budi dan bukan ini ibu Suci, Ayah membaca koran dan ibu 
memasak di dapur dan bukan sebaliknya Ayah memasak di dapur dan ibu 
membaca koran. Adi mengisi bak mandi, Siti membantu ibu mencuci 
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pakaian.  Atau dapat juga rimusan kalimat seperti Iwan ingin memiliki 
mobil-mobilan dan Paman bekerja sebagai pilot.(Mutholi’in, 2001:103-111).  
 
Pada upacara bendera di sekolah selalu bisa dipastikan bahwa pembawa 

bendera adalah siswa perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa 

laki-laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di 

tingkat nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana 

negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka 

dan duplikatnya. Sedangkan laki-laki tidak pernah membawa bendera pusaka itu. 

Hal ini menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat pada umumnya 

bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki 

atau pemukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas 

perempuan.  Hal itu mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan tidak 

layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh 

perempuan (Muthali’in, 2001:140).  

Contoh yang lain terdapat dalam Buku Pelajaran untuk TK, dalam buku ini 

hanya terdapat gambar anak laki-laki saja, seharusnya gambar anak perempuan 

juga di masukkan dalam buku tersebut. Selain itu contoh Stereotip Gender dalam 

buku IPA Kelas 6 sebagai berukut: 

Terdapat sekelompok anak yang terdiri dari dua murid perempuan dan satu 
murid laki-laki. Salah satu murid perempuan digambarkan sebagai 
seseorang yang seringkali bertanya dan berkali-kali melakukan kesalahan 
seperti memegang kuali panas atau tidak mematikan lampu setelah 
digunakan pada malam hari. Murid perempuan lainnya digambarkan sebagai 
seseorang yang selalu bertanya mengenai berbagai hal. Sementara itu, murid 
laki-laki digambarkan sebagai murid yang pintar, selalu mengetahui 
jawaban yang benar, dan menjelaskan jawaban-jawaban tersebut kepada 
teman sekelasnya (ACDP:2013) 
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melihat pernyataan di atas menunjukkan seolah-olah laki-laki ditunjukkan sebagai 

makhluk yang lebih pintar serta mengetahhui segala sesuatu daripada perempuan. 

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 siswa kelas X, serta pelaksanaannya di SMK Negeri 8 Surakarta tahun 

pelajaran 2014/2015. Alasan penelitian dalam menggunakan buku PPKn siswa X 

dikarenakan buku tersebut merupakan buku panduan yang digunakan oleh siswa 

dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Negeri 8 Surakarta, sebagai media 

utama. Sebagai calon guru PPKn dapat mengetahui kesetaraan gender guna 

memperlakukan siswa laki-laki maupun perempuan secara adil. Serta sebagai panduan 

guru dalam proses pembelajaran yang berkeadilan gender.  

 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah, di atas dapat dirumusan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana muatan materi pendidikan kesetaraan gender dalam buku siswa 

PPKn kelas X digunakan di kelas X SMK Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 

2014/2015?  

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender dalam proses 

pembelajaran PPKn di kelas X SMK Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 

2014/2015?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus agar 

penelitian ini terarah dan terfokus dalam mengumpulkan data, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan kesetaraan gender dalam 

buku siswa PPKn kelas X digunakan di kelas X SMK Negeri 8 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender dalam 

proses pembelajaran PPKn di kelas X SMK Negeri 8 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberi sumbangan konsep mengenai materi atau bahan ajar 

PPKn, khususnya mengenai kesetaraan gender. 

b. Sebagai bahan kajian untuk  penelitian lebih lanjut yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Siswa mendapat perlakuan yang lebih adil dari guru dan lingkungan 

sekolah, sekaligus memotivasi siswa untuk saling menghargai dalam 

kesetaraan gender. 
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b. Manfaat bagi guru 

Untuk pengembangan materi kesetaraan gender, guna menanamkan 

kesetaraan gender dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah.  

c. Manfaat bagi sekolah 

Untuk memperbaiki dan mengembangkan kesetaraan gender dalam 

keseluruhan pembelajaran  khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Gender 

Gender adalah adalah pembedaan peran, status, pembagian kerja yang 

dibuat oleh sebuah masyarakat berdasarkan jenis kelamin (Simatauw, 2001:7), 

disebut pula hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga gender 

merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak 

perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender 

bersifat dinamis dan berubah antar waktu (Komnas HAM:2011). Jadi gender 

merupakan suatu hubungan sosial antara laki-laki dan hanya dibedakan dengan 

peran, status, serta pembagian kerja yang dibuat oleh masyarakat.  

2. Kesetaraan Gender 

Kesetaraan Gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, 

dilandaskan kepada pengakuan atas ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh 

diskriminasi struktural dan kelembagaan (Fakih 1999, xii). Disebut pula sebagai 

ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi 

sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan (Komnas HAM:2011). 
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Jadi kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan 

atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap 

kenyamanan. 

3. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar 

dan standar kompetensi. Secara garis besar, materi pembelajaran berisikan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa 

(Retnowati, 2006). Materi pelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, serta 

sikap yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para peserta didik dalam rangka untuk 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Permana:2013). Jadi materi 

pelajaran adalah suatu komponen yang berisi pengetahuan dan standar kompetensi 

untuk disampaikan kepada peserta didik. 

4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

terdapat dalam kurikulum sekolah, untuk membina perkembangan moral anak 

didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat mencapai perkembangan 

secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono, 

2011:1). Disebut pula sebagai mata pelajaran yang dirancang untuk membekali 

peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh 

falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, 

peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif 

dan bertanggung jawab (Nuh, 2014:iii). Jadi Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan (PPKn) adalah pelajaran untuk membina perkembangan moral 

peserrta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sertra dibekali dengan 

keimanan serta dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang 

efektif dan bertanggungjawab.  


