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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

UUD pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara 

berhak mendapatkan pendidikan, mengindikasikan bahwasannya semua orang 

baik kaya maupun miskin, yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan 

memperoleh hak yang sama atas pendidikan. Pasal ini juga mengamini bahwa 

seharusnya dalam pendidikan terdapat kesetaraan. Kesenjangan-kesenjangan 

seharusnya tidak akan terjadi dalam pendidikan mengingat semua orang 

mempunyai hak yang sama sehingga perbedaan secara sosial ekonomi, gender, 

lokasi tempat tinggal, kondisi fisik, dan intelektual tidak menjadi penghalang 

untuk berkesempatan yang sama memperoleh akses pendidikan (Krisno, 2010). 

Sekolah merupakan wadah untuk melaksanakan tujuan dari pendidikan 

nasional yaitu mencerdaskan bangsa dan memanusiasakan manusia/ menjadikan 

manusia seutuhnya. Sekolah juga merupakan wahana sosialisasi budaya,  

membentuk sistem nilai, sikap dan perilaku.  Dengan kata lain, sekolah 

merupakan tempat pembentukan pola pikir yang utama.  

Mengingat pentingnya keberadaan sekolah, hendaknya dalam kegiatan 

pembelajarannya terdapat unsur responsif gender sehingga antara laki-laki dan 

perempuan tidak ada perbedaan untuk memperoleh akses dan manfaat dari 

pendidikan. Dengan kata lain, ketimpangan pemerolehan manfaat pendidikan 

untuk laki-laki maupun perempuan tidak akan terjadi seperti yag disebutkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 penduduk Indonesia baik di daerah 

perkotaan maupun pedesaan yang belum pernah sekolah lebih banyak kaum 
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perempuan dibandingkan kaum laki-laki yaitu 10.12 % perempuan dibandingkan 

4,38 %  laki-laki. Di samping itu, 7,12 % laki-laki melanjutkan ke jenjang 

Perguruan Tinggi sedangkan hanya 6,62 % perempuan yang melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi
1
. Dapat dibayangkan jika laki-laki lebih banyak mengambil 

peran di negara ini maka perempuan lebih banyak menganggurnya. Hal ini karena 

laki-laki banyak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. 

Padahal jika perempuan banyak yang berpendidikan tinggi maka sebagian besar 

penduduk indonesia menjadi SDM yang bermutu dan dapat membantu negara 

untuk bersaing dengan negara yang lain.  

  Jumlah perempuan yang tidak pernah mengenyam pendidikan tidak 

signifikan dengan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini  dikarenakan 

beberapa stereotipi yang merugikan perempuan yakni perempuan dianggap lemah, 

feminine disebabkan pembagian tugas dan peran yang dikonstruksi dari hasil 

pembangunan. Pemilihan tugas perempuan yang hanya sebagai 3 M (macak, 

manak, masak) masih dijadikan fenomena untuk membiarkan perempuan pada 

level kelas dua.  

  Selain itu, dalam pendidikan sekolah menurut Permeneg Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak no.11 tahun 2010 berdasarkan pemetaan, 

situasi dan kondisi madrasah dari aspek pengelolaan madrasah, proses 

pembelajaran dan pertisipasi masyarakat cenderung menunjukkan adanya 

kesenjangan gender. Sebagai contoh dalam pengelolaan madrasah, meskipun 

peserta didiknya mayoritas perempuan termasuk gurunya tetapi yang menjadi 

pengelola dan kepala madrasah mayoritas masih didominasi oleh Laki-laki. 

                                                           
1
 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=40&notab=10 
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Demikian pula dalam proses pembelajaran, laki-laki selalu dijadikan panutan dan 

contoh teladan. Padahal banyak anak perempuan yang juga mempunyai prestasi 

tetapi tidak dijadikan contoh teladan. Dalam partisipasi masyarakat, keberadaan 

komite madrasah selalu didominasi oleh laki-laki. Peran orang tua/wali dalam  

keluarga mengenai pendidikan masih menjadi kewajiban orang tua perempuan 

yang seharusnya menjadi tangung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa 

sampai sekarang madrasah-madrasah umumnya belum menerapkan sistem 

pendidikan responsif gender. Konsep KKG belum banyak dipahami oleh 

pemangku kepentingan pendidikan. Ketimpangan gender dalam bentuk perlakuan, 

kesempatan dan pemenuhan hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang 

layak bagi siswa laki-laki dan perempuan masih terjadi (Permeneg Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak no.11 tahun 2010). Di sisi lain, sistem 

manajemen madrasah pun belum memerhatikan keterbatasan dan kebutuhan 

keduanya. Tidak kalah pentingnya, materi pembelajaran belum sepenuhnya 

responsif gender, sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan khusus 

untuk anak laki-laki dan anak perempuan.  

  Jika di sekolah masih bias gender bagaimana mungkin dapat 

menyelesaikan masalah-masalah gender yang ada di masyarakat luas. Pada 

kenyatannya, pendidikan sekolah dasar sering kali sebagai tempat untuk 

pembentukkan pola pikir yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan 

baik dari segi peran, kedudukam/posisi dan jenis pekerjaan. Dengan pengajaran 

yang bias gender, menyebabkan siswa memiliki pola pikir yang tidak sensitif 

gender sehingga akan berdampak pada kehidupan mereka setelah dewasa. Jika 

masalah-masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka di Indonesia akan tetap 
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terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini akan berdampak pada 

keterpurukan bangsa Indonesia karena sumber daya manusia yang bermutu sangat  

sedikit salah satu penyebabnya adalah pemarginalan di bidang pendidikan. Di 

samping itu, sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting untuk 

memajukan bangsa Indonesia yang diperoleh dari pendidikan yang bermutu yakni 

pendidikan tersebut tidak bias gender.  

  Untuk mengatasi hal tersebut serta guna meningkatkan peran madrasah 

dalam upaya pembangunan sektor pendidikan yang berkeadilan, menteri 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI mengeluarkan pedoman 

pelaksanaan pengarusutamaan pada Permeneg Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No.11 tahun 2010 yang menyebutkan tentang “Pedoman 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementrian Agama Republik 

Indonesia”. Dalam pendoman tersebut terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk mewujudkan madrasah yang responsif gender yaitu: aspek 

akademis, sosial, lingkungan fisik maupun lingkungan masyarat yang 

memerhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman aspirasi perempuan dan 

laki-laki di dalam lingkup pendidikan. Pedoman ini didorong oleh Undang–

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah 

memberi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan 

menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otomoni, keadilan dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. Juga didukung oleh INPRES No. 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Roeman dalam Sugiarti 

2003: 254). Dengan demikian Undang–Undang dan INPRES tersebut telah 
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menjamin adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang 

pembangunan khususnya di bidang pendidikan madrasah. 

  Keputusan permeneg ini dijadikan pedoman dengan tujuan agar kepala 

sekolah, pengelola, tenaga pendidik serta komite madrasah dapat 

mengintegrasikan gender dalam pendidikan. Karenanya, dalam pengelolaan 

madrasah baik program-program, kebijakan-kebijakan, maupun keputusan-

keputusan sekolah tersebut menimbulkan pendidikan yang responsif gender. 

  Penelitian tentang masalah gender di bidang pendidikan telah dilakukan 

oleh Gonibala (2007) dalam penelitiannya yang berjudul ”Fenomena Bias Gender 

dalam Pendidikan Islam” bahwa bias-bias gender masih terjadi dalam pendidikan 

Islam yaitu dalam  bidang kurikulum, buku ajar, dan tenaga pengajar yang belum 

seimbang antara perempuan dan laki-laki. Demikian juga dalam pengambilan 

keputusan di bidang pendidikan belum sepenuhnya seimbang antara perempuan 

dan laki-laki.  

  Penelitian lain juga menyebutkan hal yang sama. Seperti Azizah (2008) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Pendidikan Berwawasan Gender di 

SD/MI Kota Pasuruan” menyebutkan bahwa pemahaman dan penerapan 

pendidikan berwawasan gender oleh guru di SDN Purutrejo II dan MIN Bugul 

Kidul masih minim. Hal ini karena para guru walaupun bekerja tapi masih 

menganut paradigma lama dalam keluarga yaitu pemegang kebijakan sepenuhnya 

adalah laki-laki yang pada akhirnya berdampak pada pembagian tugas siswa/siswi 

di sekolah. Di samping itu, buku ajar bahasa Indonesia masih menggambarkan 

peran anak laki-laki dan perempuan dibedakan. 
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  Dari penelitian-penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa masih adanya 

bias-bias gender dalam pendidikan terutama dalam pendidikan Islam. Oleh karena  

itu, peneliti menganggap penting untuk mengamati dan mencermati proses 

pembelajaran di tingkat madrasah ibtidaiyah apalagi peneliti terdahulu belum 

nampak jelas dan detail mengenai kegiatan belajar-mengajar yang bias gender 

sehingga subjek penelitian ini lebih ditekankan pada mata pelajaran TEMATIK 

(PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS) kelas 1-3.   

  Penelitian ini dilakukuan di MI Sunan Giri Kota Malang karena 

merupakan MI pinggiran yang dapat menjadi gambaran betapa faktor geografis 

menjadi penghambat akses pendidikan bermutu bagi mayoritas siswa madrasah. 

Di samping itu, madrasah biasanya masih mempunyai tradisi Islam tradisional 

yang kental yang masih memercayai bahwa pemegang kepemimpinan adalah para 

kaum laki-laki sehingga para perempuan masih terhegomoni atau termarginalkan. 

Oleh karenanya mindset tersebut dapat berakibat pada praktek pendidikan yang 

akhirnya berpengaruh pada proses berpikir para siswa. 

Namun tidak kalah pentingnya, penelitian ini dilakukan di madrasah 

Ibtidaiyah karena madrasah merupakan wahana sosialisasi agama dan budaya 

yang terstruktur dan terarah. Madrasah sebagai wahana membentuk sistem nilai 

pertama dan utama. Madrasah juga sebagai membentuk sikap dan perilaku di 

tingkat dasar. Dengan kata lain, pendidikan dasar merupakan saat dimulainya 

pembentukan pola pikir. Selain itu, pada masa kelas 1-3 SD/MI konstruksi nilai 

anak masih mudah dibentuk (dipengaruhi) karena pada usia 7 tahun merupakan 

masa peralihan dari tahap praoperasional ketahap operasi konkrit dimana anak-

anak mengalami perubahan yang penting (Siegar dalam Slavin, 2008: 106). 
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  Menyadari hal tersebut, maka perlu kiranya melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran dan materi pembelajaran di sekolah 

yang bernuansa Islam khususnya pada usia rigid (kelas 1-3), untuk itu  penelitian 

ini diadakan dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Responsif Gender 

dalam Proses Pembelajaran di MI Sunan Giri Kota Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang sudah diutarakan di atas, maka focus 

penelitian yang didasarkan pada kebijakan tentang pendidikan responsif gender di 

MI Sunan Giri Kota Malang adalah:    

1. Bagaimanakah perencanaan proses pembelajaran TEMATIK yang 

responsif gender oleh guru MI Sunan Giri Kota Malang?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran TEMATIK yang 

responsif gender oleh guru MI Sunan Giri Kota Malang? 

3. Faktor-faktor apakah yang mendukung maupun yang menghambat 

implementasi kebijakan pendidikan responsif gender dalam proses 

pembelajaran TEMATIK di MI Sunan Giri Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan dirumuskannya fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk:  

1) Mendeskripsikan perencanaan proses pembelajaran yang Responsif gender 

dalam mata pelajaran TEMATIK oleh guru MI Sunan Giri Kota Malang. 
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2) Mendeskripsikan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang 

Responsif gender dalam mata pelajaran TEMATIK oleh guru MI Sunan 

Giri Kota Malang. 

3) Mengetahui Faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat 

implementasi kebijakan pendidikan responsif gender dalam proses 

pembelajaran TEMATIK di MI Sunan Giri Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat baik bagi 

peneliti, subyek peneliti maupun peneliti lainnya.   

1. Secara keilmuan 

a. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai pengembangan 

pendidikan responsif gender pada jenjang madrasah yaitu tentang proses 

pembelajaran yang memerhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman 

aspirasi perempuan dan laki-laki di dalam lingkup pendidikan. 

b. Memberikan manfaat penting bagi pengembagan SDM guru serta 

professional guru dalam proses belajar mengajar yang responsif gender 

sehingga guru mampu memberikan pengajaran yang berkeadilan gender. 

c.  Memberikan refrensi penting bagi penelitian yang akan datang tentang 

analisis kebijakan pendidikan responsif gender terutama di MI Sunan Giri 

Kota Malang. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan masukan atau pemahaman positif tentang pentingnya 

pendidikan responsif gender dalam proses belajar mengajar di sekolah. 
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b. Memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat lain akan 

pentingnya pendidikan responsif gender sehingga dalam penenerapannya, 

masyarakat dan orang tua menjadi satu kesatuan dalam memberikan 

konsep pendidikan responsif gender yaitu pendidikan yang menyetarakan 

antara laki-laki dan perempuan. 

c. Memberikan konstribusi pemikiran maupun pengembangan pengetahuan 

tentang pendidikan responsif gender kepada pemerintah sehingga akan 

menjadi bahan masukan yang berarti dalam melaksanakan sosialisasi 

pendidikan responsif gender. 

d. Pada akhirnya, memeberikan manfaat bagi peneliti untuk dapat 

mengembangkan diri melalui penelitian ini. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

mendefinisikan istilah yang digunakan. Untuk itu, batasan-batasan istilah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang 

dirancang secara khusus atau dengan menuangkannya kedalam program-

program yang lebih operasional (program aksi) untuk 

mewujudkan/mengarahkannya menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang diharapkan dalam kebijakan tersebut. (Wahab, 2008: 177). 
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2. Gender 

Istilah gender merupakan klasifikasi sifat laki-laki dan perempuan atau 

tingkah laku/kebiasaan yang terbentuk secara sosio-kultural atau konstruksi 

budaya sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang ada di dalam 

masyarakat. (Muslikhati, 2004: 19-20; Fakih, 1996: 8). 

3. Pengarusutamaan Gender 

Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memerhatikan 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki 

kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan 

pembangunan. (Inpres No.9/2000; Kepmendagri No. 132/2003 Bab I Psl 1) 

4. Responsif gender 

Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap 

perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang 

disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam 

mencapai kesetaraan gender. (Permeneg Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak no. 11 tahun 2010: 17).  

5. Kesetraan gender 

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, 

sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan 
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dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang (Permeneg Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak no. 11 tahun 2010: 17). 

6. Keadilan gender 

Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam 

keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan 

mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai 

perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari 

usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil 

keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam 

memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam 

mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll) 

(Permeneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 11 tahun 

2010: 17).  

7. Madrasah Ibtidaiyah 

Merupakan pendidikan formal sebagai tempat proses belajar mengajar yang 

terkait dengan ajaran Islam dengan dipandu oleh kurikulum pendidikan umum 

yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. MI ini setara dengan sekolah dasar yang mana 

merupakan modal dasar terhadap pengembangan pendidikan murid yang 

menanamkan norma-norma sosial maupun agama yang diharapkan mampu 

menjadi bekal seorang anak didik terhadap masa depan maupun pendidikan 

selanjutnya (Fadhil dikutip oleh Azizah, 2008: 9). 
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8. Madrasah responsif gender 

Menurut Permeneg Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

nomor 11 tahun 2010, madrasah responsif gender adalah madrasah yang 

memiliki aspek akademis, sosial, lingkungan fisik, maupun lingkungan 

masyarakat yang memerhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman 

aspirasi perempuan dan laki-laki di dalam lingkup pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


