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ABSTRAK 

Dwi Restyani, Siska. 2019. Sensitivitas Gender Sosial 

Inklusi Guru Dalam Mendidik Anak (Studi Kasus di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo), Jurusan Guru Madrasah 

Ibtida‟iyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Evi Muafiah, M.Ag. 

Kata Kunci: Sensitivitas Gender Sosial Inklusi Guru, 

Mendidik Anak  

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya 

siswa berkebutuhan khusus yang kurang mendapatkan 

penanganan secara maksimal, ketika siswa itu tidak bisa 

melakukan apa yang menjadi tugas siswa, guru cenderung 

memaklumi peneliti rasa hal itu justru membendung potensi 

siswa berkebutuhan khusus. Tak jarang siswa tersebut 

termarjinalkan oleh teman-temannya karena kekurangan 

yang dimiliki dan pada proses pembelajaran dalam lingkup 

sekolah maupun kelas terdapat ketidakseimbangan peran 

bagi siswa laki-laki dan perempuan.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1.) untuk mengetahui 

rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis GSI di MI 

Ma‟arif Setono (2.) untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembelajaran berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono (3.) untuk 

mengetahui evaluasi pembelajaran berbasis GSI di MI 

Ma‟arif Setono. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus, sebagai informan adalah 

kepala sekolah, guru, dan siswa di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data 



 

viii 

menggunakan konsep Milles & Huberman yaitu: Reduksi 

data, penyajian data (display data),penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam membuat 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran berbasis gender 

sosial inklusi sudah disusun dengan baik, sesuai dengan 

prinsip dan komponen penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Memberikan peran dan tanggung 

jawab yang seimbang terhadap siswa dan siswinya. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis gender sosial inklusi 

sudah sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dibuat sebelumnya. Menggunakan media 

pembelajaran dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan siswinya. Akan tetapi, dari segi 

perhatian guru yang disamakan terhadap semua siswa yang 

justru untuk anak ABK cenderung kurang, serta cara 

penilaian yang diterapkan yang membuat anak ABK 

terkadang merasa kesulitan.Tidak ada guru pendamping 

khusus (GPK) untuk siswa ABK dikelas karena sekolah 

bukan merupakan sekolah inklusi. Proses evaluasi 

pembelajaran berbasis gender sosial inklusi dilakukan 

dengan menilai siswa dan siswi sesuai dengan 

kemampuannya. Jika siswa dan siswi mendapatkan nilai 

dibawah KKM maka dilakukan kegiatan pengayaan dan 

remedial. Tidak ada suplemen khusus dalam mengisi rapor 

siswa dan siswi.    
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, 

baik laki-laki maupun perempuan, untuk 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam 

pendidikan. Berdasarkan UU RI tersebut seluruh 

warga negara dari seluruh lapisan struktur sosial 

yang beragam dan berbeda-beda baik dari suku, ras, 

etnis, agama, jenis kelamin, gender, difable 

mendapatkan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol 

yang sama dalam proses pendidikan (education for 

all) baik pada kurikulum, ujian, pengajar, sarana 

maupun prasarana sekolah. Pendidikan yang inklusif 

akan menciptakan lulusan yang inklusif, dari 

lulusan-lulusannya inilah pada akhirnya menciptakan 

budaya masyarakat inklusif.
1
 

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum 

dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan 

individual, sehingga potensi anak dapat berkembang 

                                                           
1
Admila Rosada, dkk, Menjadi Guru Kreatif Praktik-praktik 

Pembelajaran di Sekolah Inklusif  (Yogyakarta: PT KANISIUS,2018), 

21. 



2 

 

secara optimal. Semangat pendidikan inklusif adalah 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 

semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan 

memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhannya.
2
 

Filosofi pendidikan inklusif sebenarnya hampir 

sama dengan falsafah bangsa ini yaitu Bhineka 

Tunggal Ika, yaitu ketika founding fathers kita 

menanamkan falsafah keberagaman dalam 

kehidupan bernegara tetapi memiliki satu tekad yang 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita telah 

memahami benar arti perbedaan dan keberagaman 

yang terdapat di masyarakat.
3
 

Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki 

makna bahwa Indonesia walaupun terdapat banyak 

suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain 

sebagainya namun tetap satu kesatuan, satu bangsa, 

dan satu tanah air. Negeri ini dipersatukan oleh 

bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan 

lain sebagainya. Bahwa di dalam masyarakat terjadi 

keberagaman adalah merupakan karunia Tuhan yang 

telah menciptakan makhluknya dalam berbagai suku, 

ras, bangsa, dan budaya yang perlu disyukuri.
4
 

Disadari atau tidak, pendidikan di negeri ini telah 

dipikirkan sejak jauh-jauh hari oleh para pendiri 

                                                           
2
 Ibid, 22. 

3
Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif (Bandung : 

PT Refika Aditama, 2015), 48.  
4
Ibid. 
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negeri ini. Kenyataan ini nampak sangat jelas ketika 

founding fathers bangsa ini merumuskan hakikat 

cita-cita bangsa yang dituangkan dalam pembukaan 

undang-undang dasar 1945, yaitu “... membentuk 

suatu pemerintahan negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa,...”.
5
 

Hakikatnya adalah bahwa perbedaan tidak lagi 

dipandang sebagai penyimpangan dari sebuah 

normalitas, melainkan sebagai sesuatu yang patut 

disyukuri. Oleh karena adanya perbedaan, setiap 

manusia dapat berinteraksi untuk saling melengkapi 

kekurangannya. Oleh karena itu, adanya perbedaan 

diantara manusia tidak harus diperlakukan eksklusif, 

karena keberagaman yang terjadi di satu masyarakat 

adalah sesuatu yang lumrah.
6
 

Pandangan layanan pendidikan bagi para 

penyandang cacat adalah layanan pendidikan dengan 

menggunakan pendekatan humanis. Pandangan ini 

sangat menghargai manusia sebagai manusia yang 

sama (equal) dan memiliki kesempatan yang sama 

besarnya (equity) dengan manusia lainnya untuk 

mendapatkan pendidikan.
7
 

                                                           
5
J. David Smith, Sekolah Untuk Semua Teori dan Implementasi 

Inklusi. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), Cet III, 370. 
6
Ibid. 

7
Dadang Garnida,  Pengantar Pendidikan Inklusif , 44. 
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Pendidikan yang tidak diskriminatif ini memiliki 

dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam 

UU RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskiriminasi Terhadap Perempuan. Secara ideal, 

kesetaraan dan keadilan gender dan sosial 

seharusnya menjadi wacana dan kaidah yang dapat 

diterima dengan baik dan dapat disadari sebagai 

prinsip yang penting dalam aktifitas pendidikan dan 

manajemen institusi pendidikan khususnya lembaga 

pendidikan Islam.
8
 Namun kenyatannya hal tersebut 

belum sepenuhnya terlaksana, apalagi mengenai 

implementasi terstruktur serta bagaimana agenda 

tersebut dilakukan di lembaga pendidikan. Selama 

ini kesenjangan gender masih dirasakan berlangsung 

di semua jenjang pendidikan.Selain pembedaan 

karena jenis kelamin, konstruksi sosial juga 

dibangun atas dasar perbedaan etnis, agama, status 

ekonomi, afiliasi politik, kesehatan maupun 

kecacatan, difabel, kelompok terpapar HIV AIDS 

(ODHA) Pembedaan itu sendiri kemudian 

melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. 

Secara alamiah, perbedaan itu adalah keharusan 

tetapi selayaknya konstruksi sosial tidak lalu 

melahirkan ketidakadilan sehingga perilaku-perilaku 

diskriminatif tidak sepantasnya terus dipraktekkan 

dalam segala lini kehidupan. Diskriminasi 

                                                           
8
Herawati, Pendidikan Inklusif, dalam jurnal pendidikan dasar, 

(http.ejournal.upi.edu) diakses pada 4 Januari 2019 pukul 14.35 wib. 
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bertentangan dengan falsafah dan konstitusi negara 

dan juga melanggar hak-hak dasar setiap individu.
9
 

Undang-undang Republik Indonesia No 34 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 

48 UU dikatakan bahwa wanita berhak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 

60 ayat (10) menyatakan setiap anak berhak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan 

minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
10

 

Undang-undang Republik Indonesia No 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga yakni Pasal 3 yang menyatakan 

mengenai asas dan tujuan untuk penghormatan hak 

asasi manusia keadilan dan kesetaraan gender, non 

diskriminasi dan perlindungan korban. Instruksi 

Presiden No Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam pembangunan Nasional. Instruksi 

presiden bertujuan melaksanakan pengarustamaan 

gender guna terselenggarannya perencanaan, 

penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan 

program pembangunan nasional yang berperspektif 

gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta 

kewenangan masing-masing. Pengarusutamaan 

                                                           
9
Admila Rosada, dkk, Menjadi Guru Kreatif Praktik-praktik 

Pembelajaran di Sekolah Inklusif  (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2018), 

33. 
10

Undang-Undang Republik Indonesia, No 34 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, 12. 
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gender dilaksanakan antara lain melalui analisis 

gender dan upaya komunikasi, infomasi dan edukasi 

dan lembaga pemerintah ditingkat pusat dan 

daerah.
11

 

Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat 

dalam hal ini perempuan masih di bawah kekuasaan 

laki-laki. Hal ini disebabkan karena peranan laki-laki 

dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan 

perempuan di bawah kekuasaannya. Melihat 

kedudukan dan peranan strategis dari seorang ibu 

dalam proses pendidikan, sudah sewajarnyalah 

apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan 

dalam hidup bermasyarakat mendapatkan tempat 

yang sewajarnya. Dimana kesetaraan gender 

merupakan salah satu dari hak asasi manusia.
12

 

Kebebasan yang berkeadilan menuntut 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

Kebebasaan yang demikian ialah kebebasan yang 

berkeadilan, artinya terdapat pembagian kekuasaan 

yang adil (fair) antara laki-laki dengan perempuan 

antara lain karena perbedaan biologis antara 

keduanya. Keadilan yang fair berarti kesamaan 

dalam kesempatan dan pemanfaatan sumber-sumber 

(resources) dalam hidup bersama, dapat saja terjadi 

terdapat keadilan dalam kehidupan bersama dalam 

                                                           
11

 Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, 7. 
12

Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender Dalam 

Bidang Pendidikan, dalam jurnal MUSAWA, (http.media.neliti.com) 

diakses pada 25 Januari 2019 pukul 14.45 wib. 
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masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang 

ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik.
13

 

Ketidakadilan gender muncul jika terjadi 

perlakuan yang tidak sama pada kondisi yang sama. 

Misalnya, anak laki-laki dan perempuan seharusnya 

berhak mendapat pendidikan yang sama, tetapi 

masyarakat lebih mengutamakan anak laki-laki 

karena akan menjadi kepala keluarga dan pencari 

nafkah utama.
14

 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 

menjadi kendala bagi pengupayaan kesetaraan 

gender, diantaranya: penjulukan (stereotype), 

subordinasi, marginalisasi atau peminggiran, double 

burden atau beban ganda, dan violence atau 

kekerasan.
15

 

Islam adalah agama yang tidak pernah 

membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali 

dari segi biologis.
16

Al-Qur‟an secara tegas 

menyatakan bahwa yang membedakan laki-laki dan 

perempuan hanyalah ketaqwaan terhadap 

penciptanya, sebagaimana tertuang dalam al-Qur‟an 

                                                           
13

Ibid. 
14

Tim Penyusun Buku Saku PSGAUINSA, Buku Saku Gender 

Islam dan Budaya, (Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN 

Sunan Ampel), 11. 
15

Ibid, 16-19.  
16

Moh. Mukhlas dan Evi Muafiah,  Kyai, Pengantin, Dan 

Netralisasi Masyarakat (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 16. 
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surat al-Hujurat ayat 13.
17

Ayat tersebut perlu 

dipahami secara positif bahwa keragaman dapat 

saling melengkapi berbagai kekurangan dari masing-

masing individu. Perempuan diciptakan Allah untuk 

mendampingi lelaki, demikian juga sebaliknya. Sang 

Maha Pencipta, Maha Mengetahui kebutuhan 

perempuan dan laki-laki serta apa yang terbaik dan 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dia pula 

yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan 

kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa 

ketenangan dan ketentraman hidup. Hal itu 

seharusnya berjalan dengan baik, tetapi dalam 

realitas, kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-

laki sering tidak berjalan seiring, sehingga berakibat 

pada terjadinya tindak kekerasan terhadap salah satu 

pihak, terutama kepada perempuan.
18

 

Perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan 

bahkan kekerasan terhadap perempuan pada 

dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya 

yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun 

karena konstruk sosial budaya semacam itu telah 

menjadi „kebiasaan‟ dalam waktu yang sangat lama, 

                                                           
17

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuandan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal. 

18
 Evi Muafiah,  Pendidikan Islam Berperspektif Gender, dalam 

Jurnal Tadris, vol 5. No 2 (Pamekasan : PS PAI STAIN Pamekasan,  

2010), 203. 
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maka perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan 

dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran 

masing-masing individu, masyarakat, bahkan negara. 

Perbedaan gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan 

yang tidak dapat dirubah dan bersifat kodrati. Tidak 

dapat disangkal bahwa salah satu penyebab yang 

melanggengkan konstruksi sosial budaya yang 

mengakibatkan ketidakadilan gender tersebut adalah 

pemahaman agama.
19

 

Agama Islam sendiri, menempatkan perempuan 

dan laki-laki dalam posisi sejajar. Islam datang 

mendobrak budaya dan tradisi patriarkhi bangsa 

Arab, bahkan dengan cara yang revolusioner. Tradisi 

Arab ketika itu secara umum menempatkan 

perempuan hampir sama dengan hamba sahaya dan 

harta benda. Mereka biasa mengubur hidup-hidup 

bayi perempuan, tidak memberi hak waris kepada 

perempuan, poligami dengan belasan istri, hak-hak 

perempuan, baik dalam wilayah publik maupun 

domestik. Islam datang dengan mengecam 

penguburan bayi perempuan, membatasi poligami, 

memberikan hak waris dan hak-hak lainnya kepada 

perempuan sesuai dengan fungsi dan peran sosial 

perempuan ketika itu. Hal ini ditegaskan kembali 

oleh Nabi SAW dengan menyatakan bahwa hanya 

dengan menuntut ilmulah kebodohan akan sirna. 

Cara melawan kebodohan itu adalah dengan 

membuka selebar-lebarnya peluang menuntut ilmu. 

                                                           
19

Ibid, 204. 
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Beliau juga menyatakan bahwa menuntut ilmu pada 

konteks ini menjadi sebuah kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh umatnya, tanpa perbedaan jenis 

kelamin.“Menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim 

laki-laki maupun perempuan” (HR. Ibnu Majah). 

Islam mendukung pendidikan perempuan dalam 

wilayah agama maupun sosial. Islam tidak mengenal 

prioritas sebagai laki-laki di atas perempuan 

sehubungan dengan hak pendidikan.
20

 

Pembelajaran di setiap lembaga pendidikan 

dibutuhkan pengaturan yang dikenal dengan 

manajemen pembelajaran agar implementasi 

pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Gender sosial inklusi (GSI) merupakan salah satu 

paradigma yang harus dimasukkan dalam 

pembelajaran agar tercipta keadilan dan kesetaraan 

pembelajaran bagi semua masyarakat (baik bagi laki-

laki, perempuan, cacat, miskin, berbagai suku, 

berbagai warna kulit, dan status ekonomi).
21

Agar di 

semua lembaga pendidikan melaksanakan 

pembelajaran gender dan sosial inklusi, maka 

diperlukan paradigma gender dan sosial inklusi 

(GSI) dalam manajemen pembelajaran agar di setiap 

langkah manajemen pembelajaran (perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi serta 

                                                           
20

Ibid, 88. 
21

Gender Sosial Inklusi untuk selanjutnya disingkat GSI. 
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pelaporan) tidak terlepas dari paradigma inklusi 

gender dan sosial (GSI).
22

 

MI Ma‟arif Setono Ponorogo memiliki siswa 

siswi yang berasal dari berbagai latar belakang 

sosial, budaya, maupun ekonomi yang berbeda, dan 

memiliki siswa yang berkebutuhan khusus. Hal ini 

yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di MI Ma‟arif Setono Ponorogo. 

Alasan diterapkannya gender sosial inklusi 

dalam pembelajaran di MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

adalah agar siswa saling menghormati dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai 

bagian dari realitas kehidupan. 

Pada proses pembelajaran di kelas IV al-Qudus 

berlangsung, dimana dikelas tersebut terdapat siswa 

berkebutuhan khusus, guru yang mengajar tidak 

memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki 

siswa tersebut, sehingga belum mendapatkan 

penanganan yang maksimal. Ketika siswa itu tidak 

bisa melakukan apa yang menjadi tugas siswa, guru 

cenderung memaklumi yang peneliti rasa hal itu 

justru membendung potensi siswa berkebutuhan 

khusus. Tak jarang siswa tersebut termarjinalkan 

oleh teman-temannya karena kekurangan yang 

dimiliki. Tidak hanya itu MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo juga memiliki siswa-siswa yang memiliki 

latar belakang yang sangat beragam baik latar 

belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang 

                                                           
22

Tim Penyusun Panduan Pelatihan Inklusi Gender dan Sosial, 

(Surabaya: LAPIS PGMI, 2009), 104. 
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menuntut pihak sekolah memberikan pelayanan 

pendidikan yang sama pada setiap siswanya.
23

 

Di MI Ma‟arif Setono Ponorogo juga terdapat 

ketidakseimbangan peran siswa laki-laki dan 

perempuan, misalnya pada saat kegiatan upacara 

bendera setiap hari Senin, dalam pemilihan 

pemimpin upacara selalu siswa laki-laki, tetapi untuk 

petugas yang lain sudah ada siswa perempuan. 

Pemilihan siswa untuk ketua kelas dari kelas satu 

sampai enam juga didominasi siswa laki-laki. Kepala 

madrasahnya pun juga laki-laki.
24

 

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

sensitivitas GSI guru terhadap siswa masih rendah. 

Berangkat dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk 

mencoba mengungkap permasalahan baru dalam 

pendidikan yang mengedepankan gender sosial 

inklusi (GSI) dalam aspek pembelajaran dalam 

sebuah penelitian yang berjudul “SENSITIVITAS 

GENDER SOSIAL INKLUSI GURU DALAM 

MENDIDIK ANAK (STUDI KASUS DI MI 

MA’ARIF SETONO PONOROGO)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada masalah sensitivitas gender sosial inklusi (GSI) 

guru dalam mendidik anak melalui rencana 

                                                           
23

Observasi Pembelajaran GSI di MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

tanggal 18 Oktober 2018. 
24

Ibid. 
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pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran 

berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono?  

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono?  

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran berbasis 

GSI di MI Ma‟arif Setono?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui rencana pembelajaran 

berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono  

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembelajaran berbasis GSI di MI Ma‟arif 

Setono 

3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran 

berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Secara teoretis  
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Memberikan kontribusi dalam perkembangan 

ilmu pendidikan yang berkaitan dengan 

gender sosial inklusi (GSI).  

2. Secara praktis  

a. Bagi Guru  

Sebagai masukan kepada guru dalam 

mendidik anak dengan latarbelakang dan 

kondisi fisik maupun mental yang 

berbeda dan menambah ilmu 

pengetahuan tentang rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang berbasis GSI, 

pelaksanaan pembelajaran yang berbasis 

GSI, serta evaluasi pembelajaran yang 

berbasis GSI.  

b. Bagi Kepala Sekolah  

Sebagai kajian dan tolak ukur bagi kepala 

sekolah dalam membina maupun 

mengadakan pelatihan kepada guru dalam 

mendidik siswanya, baik siswa yang 

normal maupun yang berkebutuhan 

khusus.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk menambah 

dan mengembangkan wawasan 

pengetahuan tentang sensitivitas gender 

sosial inklusi (GSI) guru dalam mendidik 

anak. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

dan mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam 

penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis 

membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan 

bab yang lain saling terkait, sehingga merupakan 

satu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. 

Masing-masing bab dan sub bab masih 

mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai 

dengan judul skripsi ini, dalam artian tidak 

mengalami penyimpangan dari apa yang dimaksud 

dalam masalah tersebut. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I, pendahuluan, bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran umum pola pemikiran bagi 

seluruh peneliti, yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori tentang sensitivitas GSI guru dalam 

mendidik anak (studi kasus di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo).   

Bab III, membahas tentang metode penelitian, 

yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-

tahapan penelitian. 
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Bab IV, merupakan temuan penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan tentang data umum dan data khusus 

tentang sensitivitas GSI guru dalam mendidik anak 

(studi kasus di MI Ma‟arif Setono Ponorogo).  

Bab V, merupakan analisis data yang berisi 

tentang analisis data sensitivitas GSI guru dalam 

mendidik anak (studi kasus di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo).  

Bab VI, merupakan penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti 

skripsi yaitu berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian terdahulu pada penelitian 

ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh 

peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak 

ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan 

sensitivitas gender sosial inklusi (GSI) guru dalam 

mendidik anak adalah: Penelitian dari  Siany Indria 

Liestyasari tahun 2010 dengan judul” Sensitivitas 

Gender Guru Sekolah Dasar”. Dalam skripsi ini 

dibahas tentang: 

(a) Gambaran persoalan gender dalam bidang 

pendidikan yang dapat dilihat dari pemilihan petugas 

upacara yang cenderung menjadi pemimpin adalah 

laki-laki, pemilihan ketua kelas yang mayoritas laki-

laki, dan penentuan tokoh dalam cerita buku 

pelajaran yang terkadang hanya anak laki-laki. 

(b) Sensitivitas gender guru disekolah dasar 

yang masih kurang. Seorang guru yang sensitif 

gender akan dengan tanggap membedakan persoalan 

anak didiknya di dalam kelas. Dengan demikian dia 
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akan dapat mencari solusi yang responsif gender 

berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya.  

 (c) Aplikasi pendidikan adil gender diterapkan 

melalui proses pengajaran, materi yang disampaikan 

maupun visualisasi dari materi yang 

disampaikan.
25

Terdapat persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu sama-sama membahas tentang 

sensitivitas atau kepekaan guru dan sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaanya yaitu penelitian terdahulu meneliti 

sensitivitas gender guru sekolah dasar, sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti tentang 

sensitivitas gender sosial inklusi (GSI) guru dalam 

mendidik anak.  

Dalam penelitian tesis oleh Ahmad Muthali‟in 

dalam rangka menyelesaikan program pasca sarjana, 

program studi kajian budaya di Universitas Udayana 

tahun 2001, yang dilakukan di SDN Kleco 1 Kota 

Madya Surakarta yang dibukukan dengan judul 

“Bias Gender Dalam Pendidikan” menyebutkan 

bahwa SDN Kleco 1 sebagai salah satu sekolah 

unggulan sejak kelas IV mulai membagi peserta 

didik yang berprestasi dengan yang biasa-biasa saja, 

mereka dipisahkan ke dalam kelas biasa dan kelas 

unggulan. Kelas unggulan ditangani lebih intensif 

dan waktu pembelajaran yang lebih lama. Fakta yang 

                                                           
25

Siany Indria Liestyasari, Sensitivitas Gender Guru Sekolah 

Dasar, (http://Journal.trunojoyo.ac.id)  diakses pada 29 Oktober 2018 

pukul 19.25 wib. 

http://journal.trunojoyo.ac.id/
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lain bisa dilihat pada saat upacara bendera, petugas 

upacara yang diberi tugas sebagai komandan upacara 

selalu anak laki-laki dan pengibar bendera, dan 

pembawa baki, pembaca pembukaan UUD 1945, 

pembawa acara, dan pemimpin Lagu Indonesia Raya 

semuanya perempuan. Pada pelaksanaan 

pembelajaran olahraga lebih tegas menunjukkan 

adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan 

perempuan. Pada seragam dan pelaksanaan gerakan 

semua diperlakukan sama, akan tetapi penataan 

tempat berbeda dan jenis permainan pun berbeda. 

Semua fakta lapangan tersebut sedikit banyak terkait 

dengan pandangan stereotipe feminisme dan 

maskulin yang merujuk pada ketidak-setaraan gender 

pada masing-masing pembelajaran.
26

 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-

sama menggunakan metode penelitian pendekatan 

kualitatif. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian 

terdahulu meneliti tentang bias gender dalam 

pendidikan, sedangkan penelitian yang ini meneliti 

tentang sensitivitas gender sosial inklusi (GSI) guru 

dalam mendidik anak.    

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rumtianing 

dalam bukunya yang berjudul “Gender Sosial Inklusi 

di PTAI antara konsep dan praktik di STAIN 

Ponorogo”  yang diterbitkan oleh STAIN Ponorogo 

                                                           
26

Ahmad Muthali‟in, Bias Gender Dalam Pendidikan, 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001). 
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Press tahun 2012. Dari hasil penelitian tersebut bisa 

disimpulkan bahwa: 

a. Implementasi perkuliahan perspektif GSI di 

STAIN Ponorogo belum sepenuhnya bisa 

terlaksana pada mata kuliah kompetensi utama 

yang disebabkan oleh belum semua dosen 

mendapatkan sosialisasi tentang gender dan 

pendidikan inklusi.  

b. Faktor pendukung pelaksanaan perkuliahan 

perspektif GSI di STAIN Ponorogo adalah 

bahwa sebagian dosen sudah respon gender, 

budaya kampus sensitif gender yang 

menghargai semua civitas akademika dan 

bebas dari segala bentuk pelecehan dan 

kekerasan berbasis gender.  

c. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pembelajaran yang perspektif GSI adalah 

belum semua dosen memiliki sensitivitas 

gender.
27

 

d. Terdapat persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-

sama menggunakan penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian 

terdahulu meneliti tentang gender sosial 

inklusi di PTAI, sedangkan penelitian ini 

tentang sensitivitas gender sosial inklusi (GSI) 

guru dalam mendidik anak.  

                                                           
27

Irma Rumtianing, Gender Sosial Inklusi Di PTAI  

(PONOROGO: STAIN Ponorogo Press, 2012), 18-38.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Iswara 

yang berjudul “Upaya peningkatan sikap kesetaraan 

gender melalui pembelajaran berbasis gender sosial 

inklusi pada peserta didik kelas V di MI Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar” tahun 2016 Stain 

Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Proses peningkatan sikap kesetaraan gender 

kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

dilakukan dengan memperbanyak interaksi 

antar anak laki-laki dengan perempuan dalam 

pembelajaran di kelas dengan bekerja 

kelompok.  

b. Bentuk-bentuk kegiatan peningkatan sikap 

kesetaraan gender pada pembelajaran kelas V 

adalah dengan pemberian kesempatan yang 

sama pada anak laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh hak-hak mereka dalam 

pembelajaran.
28

 

c. Terdapat persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-

sama menggunakan metode penelitian 

pendekatan kualitatif. 

d. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian 

terdahulu meneliti tentang Upaya 

peningkatan sikap kesetaraan gender melalui 

pembelajaran berbasis gender sosial inklusi, 

                                                           
28

Yudi Iswara, Upaya Peningkatan Sikap Kesetaraan Gender 

Sosial Inklusi, Program Studi Guru Madrasah Ibtida‟iyah Jurusan 

Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016. 
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sedangkan penelitian ini tentang sensitivitas 

gender sosial inklusi (GSI) guru dalam 

mendidik anak.    

 

B. Kajian Teori 

1. Sensitivitas GSI 

Sensitivitas adalah perasaan yang peka atau 

yang lekas timbul.
29

 Sensitivitas/ sènsitivitas/ n 

perihal cepat menerima rangsangan; kepekaan.
30

 

Dalam Women‟s Studies Encyclopedia, 

sebagaimana yang dikutip oleh Nasaruddin 

Umar gender didefinisikan sebagai konsep 

kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(disticntion) dalam hal perilaku, peran, 

mentalitas dan karakteristik emosional antara 

laki-laki dan perempuan yang berkembang 

dalam masyarakat.
31

 

Dapat dipahami bahwa gender adalah 

perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan 

kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus 

dibedakan antara kata gender dan kata seks 

(jenis kelamin). Perbedaan jenis kelamin antara 

laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan 

karena secara permanen tidak dapat berubah dan 

                                                           
29

Pius A Partanto,dkk,  Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: 

ARKOLA, 2001), 709. 
30

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta:Balai 

Pustaka,1990),817. 
31

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif 

al-Qur‟an, Paramadina, Jakarta:2001, 33-34. 
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merupakan ketentuan biologis. Sedangkan 

gender adalah perbedaan tingkah laku antara 

laki-laki dan perempuan yang secara sosial 

dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini 

diciptakan melalui proses sosial dan budaya 

yang panjang.
32

 

Gender adalah peran-peran sosial yang 

dikonstruksikan oleh masyarakat. Hal ini senada 

dengan pendapat Evi Muafiah yang menjelaskan 

bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat 

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial maupun kultural 

dalam lingkungan masyarakat.
33

 

Gender adalah perbedaan dan fungsi peranan 

sosial yang dikontruksikan oleh masyarakat, 

serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, 

sehingga gender belum tentu sama ditempat 

yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke 

waktu.
34

Istilah gender sering diartikan sebagai 

jenis kelamin (seks). Kedua istilah memang 

mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi 

istilah seks terkait pada komponen biologis.
35

 

Gender secara umum digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi sosial budaya. Sementara 

                                                           
32

Ibid, 40. 
33

Evi Muafiah, Realitas Segregasi Gender di Pesantren, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 26. 
34

Irma Rumtianing, Gender Sosial, 19. 
35

Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Oleh 

Perempuan,  (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 4. 

javascript:void(0)
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itu, seks secara umum digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi anatomi biologi. Gender 

bukan kodrat ataupun ketentuan Tuhan.
36

 

Gender inclusion merupakan pandangan dan 

praktik bahwa perempuan merupakan warga 

masyarakat yang sejatinya memang berbeda 

dengan laki-laki. Perbedaan ini harus mendapat 

perhatian agar kepentingannya juga terpenuhi 

sebagaimana warga lainnya. Pandangan ini 

mengingat bahwa perempuan bukan untuk 

didiskriminasi berdasar suatu norma yang 

diciptakan kelompok dominan (laki-laki atau 

penguasa) sehingga menjadi warga yang 

marjinal.
37

 

Social inclusion dapat diartikan pandangan 

bahwa masyarakat memiliki keberagaman dan 

sama sekali tidak homogen. Keberagaman 

tersebut tidak perlu menjadikan pemikiran dan 

tindakan diskriminatif dari kelompok dominan 

atau berkuasa. Pandangan keberagaman ini 

menjadikan seluruh warga masyarakat 

bertoleransi dan menghargai dan bukan saling 

mencemooh atau memandang rendah. Dalam 

konteks pendidikan, keberagaman yang perlu 

diperhatikan karena menyangkut hak atas 

partisipati dan manfaat adalah mereka yang 

                                                           
36

Nasarudin Umar, Argumen  Kesetaraan Gender Perspektif Al 

Qur’an(Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 31. 
37

 Irma Rumtianing, Gender Sosial Inklusi Di PTAI, 14. 
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berbeda secara: gender, ras, etnis dan kelompok 

minoritas, kondisi fisik berbeda dan kecacatan 

serta kelahiran yang tidak biasa, orientasi 

seksual, kelas, kasta-kasta atau suku-suku 

tertentu “yang tak tersentuh”, penggunaan 

bahasa, yatim piatu, kemiskinan dan kondisi 

alam yang rentan bencana, tempat tinggal yang 

membawa pola kebiasaan, seperti pantai, 

pegunungan, daerah perkotaan ataupun daerah 

kumuh, terkena dampak HIV/AIDS, anak-anak 

dari orangtua yang mengidap HIV/AIDS, dan 

lain-lain.
38

 

Pada kasus yang sama terjadi peminggiran 

pada kelompok perempuan. Pendidikan juga 

seringkali tidak mempertimbangkan kondisi dan 

kebutuhan perempuan. Banyak contoh bisa 

dikemukakan. Mulai dari rendahnya referensi 

bahan pembelajaran dari sumber yang ditulis 

perempuan, penggunaan bahasa yang bias 

gender, serta hampir tidak tampilnya perempuan 

sebagai role model dalam konteks bahan ajar. 

Tidak sedikit perempuan yang mampu berkiprah 

dimasyarakat, namun penonjolan peran publik 

selalu berada di pundak laki-laki.
39

 

Model pendidikan semacam ini akan 

menghasilkan masyarakat yang eksklusif dan 

                                                           
38

Muhammad Sugiarmin, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Dalam Perspektif Pendidikan Inklusif, (http://PDFfile.upi.edu) diakses 

pada 6 Januari 2019 pukul 20.00 wib. 
39

Irma Rumtianing, “Gender Sosial Inklusi Di PTAI”, 17.  

http://pdffile.upi.edu/


26 

 

tidak inklusif.
40

Demikian juga sebaliknya, 

masyarakat yang eksklusif akan tercermin pada 

pola pendidikan dan pengajarannya. Bukan 

hanya itu, GSI juga mengangkat kesadaran 

mengenai kelompok minoritas dan peserta didik 

dengan kebutuhan khusus. Misalnya peserta 

didik yang berada pada kondisi konflik atau 

bekas konflik, atau sekelompok peserta didik 

yang memiliki kondisi fisik yang berbeda 

(bukan sekadar cacat). Mereka tentu memiliki 

hak pendidikan yang sama baik kualitas maupun 

intensitasnya. Namun kenyataannya sistem 

pendidikan dan pengajaran yang ada berjalan 

dengan menafikan keberadaan mereka. Pada 

level tertentu, peserta didik yang berkemampuan 

fisik berbeda bisa menyatu dalam sekolah 

regular sebagai bagian dalam membangun 

inklusifitas dalam masyarakat pendidikan 

termasuk peserta didik. Mereka tidak selalu 

harus dilokalisir dengan berada di sekolah luar 

biasa, dimana mereka hanya bertemu kelompok 

dengan kondisi yang relatif sama.
41

 

Dalam rangka memberikan solusi atas 

kenyataan di atas, sedikitnya diperlukan 

kebijakan menyangkut dua hal penting, yaitu: 

(1) Akses; dan (2) Pendidikan. Pendidikan 

bagian terpenting untuk dapat menyelesaikan 

berbagai isu-isu gender dan sosial inklusi. 

                                                           
40

Ibid, 18. 
41

 Ibid, 19. 
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Pendidikan yang ditawarkan untuk mengakui 

dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, 

minat, pengalaman, dan cara belajar peserta 

didik yang disebabkan oleh kodrat dan 

pembiasaan atau konstruksi sosial. Oleh karena 

itu, GSI dapat difokuskan pada pendidikan 

inklusi yaitu sebuah sistem pendidikan dimana 

anak berkebutuhan khusus hingga level 

tertentu,dapat belajar di sekolah umum yang ada 

di lingkungan mereka, dimana sekolah tersebut 

dilengkapi dengan layanan pendukung serta 

pendidikan yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan anak.
42

 

Pendidikan inklusi dapat diartikulasikan 

dengan model sekolah yang ramah. Konsep 

sekolah yang ramah terhadap anak sebagai 

sebuah sekolah, secara proaktif menemukan 

semua anak-anak tanpa memandang status dan 

latar belakang akan membantu guru dan 

pelatihan guru untuk merealisasikan bahwa 

semua anak memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam 

pendidikan. Isu kepekaan terhadap gender juga 

mencakup program ini dalam perbedaan 

individu, sebagai topik yang didiskusikan jangka 

panjang dalam program ini. Pengetahuan 

pembedaan individu menjadikan para guru peka 
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bahwa perbedaan masing-masing anak secara 

unik berasal dari perbedaan kebutuhan akan 

belajar dan perkembangannya, yang seharusnya 

dipertimbangkan sebagai sebuah tantangan dan 

sesuatu yangpatut disyukuri dari pada sebagai 

sebuah masalah yang tidak untuk dibicarakan.
43

 

Selain itu pendidikan dengan perspektif GSI 

juga bisa diterjemahkan sebagai pendidikan 

multikultural atau pluralisme. Keberagaman 

kebudayaan, termasuk budaya-budaya kelompok 

minoritas menjadi hal yang diperhatikan, sama 

halnya kelompok budaya dominan, karena 

keduanya bisa saling melengkapi. Konsep GSI 

sesuai dengan konsep pendidikan, artinya GSI 

adalah wujud dari konsep pendidikan itu sendiri. 

Untuk menyegarkan ingatan, mari dilihat 

definisi pendidikan. Berasal dari kata dasar didik 

yang berarti jaga, pelihara, atau ajar atau 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran.
44

 

Tujuan dari pendidikan inklusi itu adalah 

untuk untuk memastikan bahwa semua anak 

memiliki akses terhadap pendidikan yang 

terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam 

wilayah tempat tinggalnya. Pendidikan ini 

berawal dari dalam rumah bersama keluarga dan 
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diterapkan juga dalam pendidikan formal, non 

formal serta semua jenis pendidikan yang 

berbasis masyarakat. Itulah beberapa definisi 

dan tujuan dari pendidikan inklusi yang 

merupakan hal yang baru bagi kita. Dari sini kita 

bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada 

perbedaan antara anak cacat (berkebutuhan 

khusus) dengan anak normal lainnya. Setiap 

manusia memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.
45

 

Pendidikan Inklusif merangkul sistem 

pendidikan dan sekolah untuk membuat kegiatan 

belajar lebih berpusat pada siswa, fleksibel, dan 

ramah terhadap keberagaman. Melalui dukungan 

terhadap pendidikan inklusi, semua anak 

diuntungkan dari keberagaman gaya belajar dan 

mengajar. Pendidikan Inklusi menekankan pada 

hak anak untuk dilibatkan dalam kerangka 

utama pendidikan dan kesempatan dalam 

pembangunan. Oleh karena itu pendidikan 

inklusi adalah sebuah tahapan penting menuju 

masyarakat inklusif.
46
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2. Mendidik Anak 

Mendidik anak dalam penelitian ini meliputi 

perencanaan pembelajaran berbasis GSI, 

pelaksanaan pembelajaran berbasis GSI, dan 

evaluasi pembelajaran berbasis GSI.  

Pendidikan yang dikembangkan dan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

kesetaraan dan keadilan gender dan sosial oleh 

masing-masing institusi pendidikan dengan 

memperhatikan kondisi institusi, potensi, 

karakteristik daerah, dan sosial budaya yang 

beragam dan berbeda serta memperhatikan 

potensi, perkembangan serta kebutuhan peserta 

belajar yang beragam dan berbeda antara laki-

laki dan perempuan.
47

 

Model pembelajaran berdimensi GSI 

menekankan pentingnya pengintegrasian gender 

dan sosial dalam pengelolaan pembelajaran 

sebagai sarana terciptanya keadilan gender sosial 

dalam proses tersebut. Prinsip-prinsip 

manajemen pembelajaran menyangkut 3 aspek 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan.
48

 

Upaya Untuk mewujudkan manajemen 

pembelajaran berdimensi GSI harus diupayakan 

melalui 3 prinsip yaitu perencanaan, 
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pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan yang mencerminkan akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM)  yang 

adil dan setara.
49

 

a. Pengertian RPP Perspektif GSI: 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur 

dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.  

RPP Ber-GSI adalah proses perencanaan 

pembelajaran yang seluruh aspeknya menjamin 

dan mencerminkan akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat yang sama bagi semua peserta 

didik, tanpa memandang perbedaan jenis 

kelamin dan perbedaan perbedaan sosial yang 

melekat secara kodrati pada peserta didik. 

RPP perspektif GSI adalah proses 

perencanaan pembelajaran yang seluruh 

aspeknya (sekurang-kurangnya: tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar) 

menjamin dan mencerminkan akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat yang sama bagi semua 

peserta didik, tanpa memandang perbedaan jenis 

kelamin dan perbedaan-perbedaan sosial yang 

melekat secara kodrati pada peserta didik. RPP 

dimaksud disusun oleh guru secara lengkap dan 
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sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik.
50

 

Dari sisi struktur, tidak ada perbedaan antara 

komponen RPP perspektif GSI dengan 

komponen RPP yang tidak perspektif GSI. Hal 

yang berbeda dalam seluruh komponen RPP 

perspektif GSI mencerminkan adanya 

penghargaan dan penyediaan ruang yang cukup 

bagi semua peserta didik (tanpa diskriminasi 

dalam bentuk apapun) untuk mendapatkan 

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang 

sama pada dan dalam seluruh komponen RPP 

yang dibuat. Berikut adalah komponen-

komponen RPP pada umumnya:
51

 

1. Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan 

pendidikan, kelas, semester, program studi, mata 

pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 

2. Standar kompetensi merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, 
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dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada 

setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata 

pelajaran. 

3.  Kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan 

yang harus dikuasai peserta didik dalam mata 

pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4. Indikator pencapaian kompetensi, adalah 

perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi 

dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata 

pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

5. Tujuan pembelajaran, menggambarkan proses 

dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.  

6. Materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 

7. Alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan 

keperluan untuk pencapaian KD dan beban 

belajar. 

8. Metode pembelajaran, digunakan oleh guru 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai 

kompetensi dasar atau seperangkat indikator 

yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 
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pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi peserta didik, serta karakteristik dari 

setiap indikator dan kompetensi yang hendak 

dicapai pada setiap mata pelajaran. 

9. Kegiatan pembelajaran : pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

10. Penilaian hasil belajar prosedur dan instrumen 

penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan 

mengacu kepada standar penilaian yang 

perspektif GSI. 

11. Sumber belajar: Penentuan sumber belajar 

didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi. Sesuai dengan kepentingan 

perempuan dan laki-laki dan dapat diakses oleh 

semua pihak. 

 

b. Langkah-Langkah Penyusunan RPP 

Pembuatan RPP ber-GSI diawali dengan 

mencermati kurikulum mata pelajaran dan 

silabus. Mengungkapkan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan RPP ber-GSI, 

memastikan bahwa dalam RPP yang dibuat, 

siswa-siswi dapat memperoleh akses yang sama, 

partisipasi yang sama, kontrol yang sama dalam 

akses pembelajaran yang akan dilakukan. 

Langkah-langkah minimal dari penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, dimulai dari 
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mencantumkan Identitas RPP, tujuan 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. 

Penjelasan tiap-tiap komponen adalah sebagai 

berikut:
52

 

1. Mencantumkan Identitas 

Terdiri dari: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, 

Kelas, Semester, Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, Indikator dan Alokasi 

Waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah: 

a. RPP boleh disusun untuk satu Kompetensi 

Dasar. 

b. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, 

dan Indikator dikutip dari silabus. 

c. Indikator merupakan: Ciri perilaku yang 

dapat memberikan gambaran bahwa 

peserta didik telah mencapai kompetensi 

dasar. 

d. Alokasi waktu diperhitungkan untuk 

pencapaian satu kompetensi dasar, 

dinyatakan dalam jam pelajaran dan 

banyaknya pertemuan. 

2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran  

Output dari satu 

paket  kegiatan  pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran, boleh salah satu atau 

keseluruhan tujuan pembelajaran.  

Bila pembelajaran dilakukan lebih dari 

satu pertemuan, ada baiknya tujuan 
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pembelajaran juga dibedakan menurut 

waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan 

dapat memberikan hasil. 

3. Menentukan Materi Pembelajaran 

Untuk memudahkan penetapan materi 

pembelajaran, dapat diacu dari indikator.  

4. Menentukan Metode Pembelajaran 

Metode diartikan benar-benar sebagai 

metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai 

model atau pendekatan pembelajaran, 

bergantung pada karakteristik pendekatan 

dan atau stategi yang dipilih. 

5. Menetapkan Kegiatan Pembelajaran  

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar 

harus dicantumkan langkah-langkah 

kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, 

langkah-langah kegiatan memuat unsur 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. 

Langkah-langkah minimal yang harus 

dipenuhi pada setiap unsur kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1)  Orientasi: memusatkan peserta didik 

pada materi yang akan dibelajarkan, 

dengan cara menunjukkan benda yang 

menarik, memberikan ilustrasi, membaca 

berita di surat kabar, menampilkan slide 

animasi dan sebagainya. 
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2)  Apersepsi: memberikan persepsi awal 

kepada peserta didik tentang materi yang 

akan diajarkan. 

3) Motivasi: guru memberikan gambaran 

manfaat mempelajari gempa bumi, 

bidang-bidang pekerjaan berkaitan dengan 

gempa bumi, dan sebagainya. 

4) Pemberian Acuan: biasanya berkaitan 

dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. 

Acuan dapat berupa penjelasan materi 

pokok dan uraian materi pelajaran secara 

garis besar. 

5) Pembagian kelompok belajar dan 

penjelasan mekanisme peleksanaan 

pengalaman belajar. 

b.Kegiatan Inti 

Berisi langkah-langkah sistematis yang 

dilalui peserta didik untuk dapat 

mengkonstruksi ilmu sesuai dengan 

schemata (frame work) masing-masing. 

Langkah-langkah tersebut disusun 

sedemikian rupa agar peserta didik dapat 

menunjukkan perubahan perilaku 

sebagaimana dituangkan pada tujuan 

pembelajaran dan indikator. 

Untuk memudahkan, biasanya kegiatan 

inti dilengkapi dengan Lembaran Kerja 

Siswa (LKS), baik yang sejenis cetak atau 

non cetak. Khusus untuk pembelajaran 

berbasis ICT yang online dengan koneksi 
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internet, langkah-langkah kerja peserta 

didik harus dirumuskan detail mengenai 

waktu akses dan alamat website yang 

jelas. Termasuk alternatif yang harus 

ditempuh jika koneksi mengalami 

kegagalan. 

c. Kegiatan Penutup 

a) Guru mengarahkan peserta didik untuk 

membuat rangkuman/ simpulan. 

b) Guru memeriksa hasil belajar peserta 

didik. Dapat dengan memberikan tes 

tertulis atau tes lisan atau meminta peserta 

didik untuk mengulang kembali simpulan 

yang telah disusun atau dalam bentuk 

tanya jawab dengan mengambil ± 25% 

peserta didik sebagai sampelnya. 

c) Memberikan arahan tindak lanjut 

pembelajaran, dapat berupa kegiatan 

diluar kelas, dirumah atau tugas sebagai 

bagian remidi/ pengayaan. 

Langkah-langkah pembelajaran 

dimungkinkan disusun dalam bentuk 

seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan 

karakteristik model pembelajaran yang 

dipilih, menggunakan urutan sintaks 

sesuai dengan modelnya.  

6. Memilih Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar mengacu 

pada perumusan yang ada dalam silabus 

yang dikembangkan. Sumber belajar 
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mencakup sumber rujukan, lingkungan, 

media, narasumber, alat dan bahan. Sumber 

belajar dituliskan secara lebih operasional, 

dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar 

apa yang digunakan. Misalnya, sumber 

belajar dalam silabus dituliskan buku 

referensi, dalam RPP harus dicantumkan 

bahan ajar yang sebenarnya. 

Jika menggunakan buku, maka harus 

ditulis judul buku teks tersebut, pengarang, 

dan halaman yang diacu. Jika 

menggunakan bahan ajar berbasis ICT, 

maka harus ditulis nama file, folder 

penyimpanan, dan bagian atau link file 

yang digunakan, atau alamat website yang 

digunakan sebagai acuan pembelajaran. 

7. Menentukan Penilaian 

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, 

bentuk instrumen, dan instrumen yang 

dipakai. 

 

c. Prinsip-prinsip penyusunan RPP ber-GSI 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan 

sebagai dasar penyusunan RPP adalah sebagai 

berikut:
53

 

1. Memperhatikan individu semua peserta 

didik  
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RPP disusun dengan memperhatikan 

perbedaan jenis kelamin, kemampuan 

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi,  kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan atau 

lingkungan peserta didik. 

2. Mendorong partisipasi aktif semua 

peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan 

berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan 

semangat belajar. 

3. Mengembangkan budaya membaca dan 

menulis untuk semua peserta didik. 

Proses pembelajaran dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, 

pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk 

tulisan. 

4. Memberikan umpan balik dan tindak 

lanjut untuk semua peserta didik. 

RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, 

penguatan,  pengayaan, dan remedial. 

5. Keterkaitan dan keterpaduan. 

RPP disusun dengan memperhatikan 

keterkaitan dan keterpaduan antara SK, 
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KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman 

belajar.  

6. Menerapkan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dapat diakses dengan 

mudah oleh seluruh peserta didik.  

RPP disusun dengan mempertimbangkan 

penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 

 

d. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif 

Gender 

Dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif 

gender, ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan yaitu: 
54

 

1. Memahami sifat yang dimiliki anak laki-laki 

dan perempuan  

Memahami sifat rasa ingin tahu dan 

berimajinasi murid sebagai modal dasar 

berpikir kritis dan kreatif. Guru harus 

menunjukkan sikap yang adil terhadap anak 

laki-laki dan perempuan seperti memberikan 

pujian, memberikan dorongan berkembang, 
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termasuk melakukan percobaan yang 

menantang untuk keduanya. 

2. Mengenal anak laki-laki dan perempuan 

secara perorangan  

Para murid berasal dari lingkungan keluarga 

yang berbeda pula. Inklusifitas gender dalam 

PAKEM adalah memperhatikan perbedaan 

kecenderungan belajar anak laki-laki dan 

perempuan. Karena proses sosialisasi dan 

permainan yang berbeda maka anak laki-laki 

lebih mudah beradaptasi dengan cara belajar 

yang kompetitif sedangkan anak perempuan 

lebih nyaman dengan pola belajar 

kolaboratif. Idealnya guru dapat membantu 

anak laki-laki untuk dapat belajar secara 

kolaboratif untuk menguatkan kemampuan 

bekerja sama dalam tim. Sementara, anak 

perempuan didukung untuk dapat belajar 

secara kompetitif agar mereka memiliki 

motivasi untuk bersaing dengan sehat. 

3. Memanfaatkan perilaku murid laki-laki & 

perempuan dalam belajar  

Pada kelas campur, dalam pembentukan 

kelompok perlu diperhatikan keseimbangan 

jumlah anak laki-laki dan perempuan. Sangat 

penting mengajarkan mereka bersikap santun 

terhadap teman beda jenisnya, menghargai 

pendapat yang berbeda dan sikap bekerja 

sama secara setara antara anak laki-laki dan 

perempuan sejak dini sehingga mereka kelak 
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dapat menerapkan pada dunia kerja dan 

kehidupan berkeluarga.
55

 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, dan kemampuan memecahkan 

masalah bagi laki-laki & perempuan  

Tugas guru adalah mengembangkan 

kemampuan siswanya antara lain dengan 

sering-sering memberikan tugas atau 

mengajukan pertanyaan yang terbuka. 

5. Mengembangkan ruang kelas sebagai 

lingkungan belajar yang menarik bagi anak 

laki-laki dan perempuan  

Guru dapat memasang pajangan dari hasil 

karya siswa laki-laki dan perempuan yang 

dapat digunakan guru sebagai rujukan dalam 

kegiatan belajar mengajar, pastikan pajangan 

berasal dari karya murid laki-laki dan 

perempuan secara seimbang. 

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar yang menarik bagi murid laki-laki dan 

perempuan  

Lingkungan dapat berperan sebagai media 

belajar, tetapi juga sebagai objek kajian 

(sumber belajar). Hadirkan sumber belajar 

laki-laki dan perempuan secara bergantian 

untuk memberikan contoh bahwa kedua jenis 
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kelamin tersebut memiliki kapasitas yang 

sama.
56

 

7. Memberikan umpan balik yang tepat untuk 

meningkatkan kegiatan belajar murid laki-

laki dan perempuan  

Pemberian umpan balik dari guru kepada 

murid merupakan salah satu bentuk interaksi 

antara guru dan murid. Umpan balik 

hendaknya lebih mengungkap kekuatan dari 

pada kelemahan murid. 

8. Membedakan antara aktif fisik dan aktif 

mental murid laki-laki dan perempuan  

Karena proses sosialisasi yang berbeda sejak 

dini, anak laki-laki dan perempuan cenderung 

mengembangkan aktifitas fisik dan mental 

yang berbeda, perbedaan aktifitas tersebut 

seringkali berpengaruh terhadap proses 

belajar. Guru dalam merancang pembelajaran 

hendaknya mempertimbangkan perbedaan 

tersebut.
57

 

 

e. Materi Pembelajaran Perspektif GSI 

Materi pembelajaran yang dibuat harus 

materi yang inklusi gender dan inklusi sosial. 

Materi yang dapat dikatakan sosial dan gender 

inklusif adalah materi-materi pembelajaran yang 

tidak netral gender dan tidak bias gender dan bias 

sosial. Materi netral gender adalah materi 
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pembelajaran yang menyamakan secara membabi 

buta anak laki-laki dan anak perempuan, contoh: 

pada mata pelajaran olahraga: siswa-siswi 

mengikuti lomba lari 100 meter dalam satu 

kelompok, materi ini tidak memperhatikan 

perbedaan-perbedaan kemampuan fisik dan psikis 

kodrati yang dimiliki anak laki-laki dan anak 

perempuan. Materi netral sosial adalah materi 

yang tidak memperhatikan perbedaan kemampuan 

peserta didik berbasis perbedaan sosial, semisal, 

perbedaan kelompok anak-anak dengan kelompok 

remaja dan orang dewasa, kelompok masyarakat 

kaya dan miskin, dan seterusnya. Materi yang bias 

gender dan bias sosial adalah materi yang dapat 

mendiskreditkan jenis kelamin tertentu, suku 

tertentu, agama dan ras tertentu, kelas tingkat 

sosial serta, materi-materi yang bersifat 

streotipe.
58

 

 

f. Metode Pembelajaran Perspektif GSI 

Metode pembelajaran disesuaikan dengan 

karakter peserta didik, materi ajar, dan tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih 

adalah metode pembelajaran yang 

memungkinkan: 

a.Terciptanya suasana kelas yang menyenangkan 

semua siswa-siswi; 
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b. Terciptanya keaktifan yang sama antara siswa-

siswi 

c.Terciptanya krativitas yang sama antara siswa-

siswi 

d.Semua siswa-siswi efektif dalam mencapai 

kompetensi pembelajaran.
59

 

 

g. Sarana Dan Media Pembelajaran 

Sarana dan media pembelajaran disesuaikan 

dengan karakteristik materi ajar, tujuan 

pengajaran, dan metode pembelajaran. Sarana dan 

media pembelajran ber-GSI minimal apabila: (1) 

Sarana dan media pembelajaran yang dibuat dapat 

diakses dan dimanfaatkan oleh semua siswa-siswi 

secara proporsional, (2) sarana dan media 

pembelajran yang dibuat tidak bias gender. 

 

h. Waktu 

Waktu yang disediakan disesuaikan dan 

mempertimbangkan kemampuan dan kondisi-

kondisi objektif, spesifik, latar belakang peserta 

didik multi sosial dan jenis kelamin. 

 

i. Evaluasi Pembelajaran Perspektif GSI 

Evaluasi dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui tingkat penguasaan kompetensi murid 

laki-laki dan perempuan yang ditetapkan, bersifat 

internal, bagian dari pembelajaran, dan sebagai 
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bahan untuk mengetahui ada dan tidaknya 

kesenjangan gender dari aspek capaian prestasi 

belajar murid laki-laki dan perempuan, serta 

untuk meningkatkan mutu hasil belajar keduanya. 

Penilaian menjadi tidak adil jika dilakukan secara 

bias gender.  

Evaluasi pembelajaran diarahkan untuk 

menilai kompetensi siswa-siswi dalam aspek 

kognitif, afektif, psikomotorik, spiritualitas, dan 

emosionalitas. Evaluasi pembelajaran dilakukan 

kepada semua peserta belajar secara proporsional, 

sesuai dengan kondisi objektif dan kodrati peserta 

belajar. Dalam lomba lari maraton umpamanya, 

peserta belajar perempuan dan laki-laki harus 

dievaluasi secara sendiri-sendiri, seperti halnya 

juga pada anak-anak yang cacat dan tidak cacat, 

anak yang sakit dan anak-anak yang sehat.
60

 

Penilaian yang berbasis gender terkait 

dengan aspek-aspek dibawah ini:  

1. Aspek-aspek penilaian berbasis gender  

(a). Penilaian berbasis gender  

Penilaian dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui tingkat penguasaan 

kompetensi murid laki-laki dan 

perempuan, bersifat internal, bagian dari 

pembelajaran tertentu, dan sebagai bahan 

untuk mengetahui ada dan tidaknya 
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kesenjangan gender serta untuk 

membantu peningkatan.  

(b). Prinsip-prinsip penilaian efektif 

berbasis gender  

(1) Jelas dan berhubungan langsung 

dengan kurikulum dan kompetensi murid 

laki-laki dan perempuan. 

(2) Meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemandirian serta mampu bekerja sama 

dengan teman yang berbeda jenis 

kelamin.  

 (3) Menyatu dengan pembelajaran yang 

inklusif gender.  

(4) Mempertimbangkan aspek-aspek 

berbedaan minat, kemampuan, 

kebutuhan, dan pengalaman, antara murid 

laki-laki dan perempuan akibat kontruksi 

sosial.  

(5) Menggunakan alat-alat penilaian yang 

beragam untuk mengakomodir 

perbedaan-perbedaan karakter gender.  

(6) Menggunakan indikator kesetaraan 

gender agar terjaga validitasnya (akses, 

partisipasi, dan manfaat).  

(7) Bersifat individual dan berpusat pada 

murid laki-laki dan murid perempuan 

secara terpilah, agar teridentifikasi 

kesenjangan keduanya.  

(8) Melibatkan orang tua murid (ayah dan 

ibu secara seimbang).  
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(9) Mampu menumbuhkan sikap positif 

bagi murid laki-laki maupun perempuan. 

(10) Dapat mendorong murid laki-laki 

maupun perempuan mampu melakukan 

penilaian dirinya sendiri.  

(11) Dapat digunakan sebagai upaya 

perubahan bias gender menuju sensitif 

gender.  

(12) Bersifat kontinyu, agar mudah 

teridentifikasi jika terjadi kesenjangan 

gender antara keduanya dan menentukan 

alternatif solusinya.  

(13) Ada program Remedial, jika terjadi 

kesenjangan gender yang cukup tajam 

antara murid laki-laki dan perempuan 

akibat konstruksi sosial, diperlukan 

program remedial bagi murid yang 

tertinggal sebagai tindakan “khusus 

sementara” dengan cara:  

a. Pemberian tugas 

b. Pembelajaran ulang + ujian  

c. Belajar mandiri + ujian  

d. Ujian  

e. Belajar kelompok dengan bimbingan 

alumni, dan sebagainya. 

 

j. Referensi Ber-GSI 

Dari aspek gender referensi yang digunakan 

harus diupayakan seimbang, antara referensi yang 

ditulis oleh tokoh-tokoh perempuan dan tokoh-
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tokoh laki-laki pada bidangnya. Dari aspek sosial 

inklusi: referensi yang ditulis seimbang antara 

yang ditulis oleh tokoh berbagai lapisan sosial, 

tokoh politik, tokoh agama, suku, barat, timur, 

timur tengah, sehingga telaahan tersebut betul-

betul akomodatif dan multi perspektif.
61
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dengan mencermati fokus masalah yang hendak 

dijawab dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif karena 

permasalahan belum jelas, holistik, dinamis, dan 

penuh makna. Selain itu dengan pendekatan 

kualitatif, akan diperoleh data yang lebih lengkap, 

dapat memahami situasi sosial secara mendalam, 

kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai.
62

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian studi kasus (case Study), penelitian ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang dan posisi saat ini, serta 

interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat 

apa adanya. Subyek penelitiannya berupa individu, 

kelompok, instuisi atau masyarakat.
63

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 
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skenarionya.
64

 Di dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. 

Sedangkan instrumen yang lain terbatas hanya 

sebagai pendukung.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo, yang beralamat di Jl. Raden Katong No 

01 Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk memilih 

lembaga ini sebagai lokasi penelitian karena di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo memiliki siswa yang 

beragam latar belakang baik latar belakang ekonomi, 

keluarga, dan budaya masing-masing, dan MI 

Ma‟arif Setono memiliki siswa yang merupakan 

anak berkebutuhan khusus. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah sumber 

data tambahan berupa dokumen dan lainnya.
65

 

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

fokus dan tujuan penelitian. Maka yang dijadikan 

sumber data utama adalah guru kelas IV yang akan 

memberikan data tentang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran di MI Ma‟arif Setono 
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Ponorogo, sedangkan sumber data tertulis berupa 

hasil dokumentasi atau foto yang digunakan sebagai 

sumber data tambahan. 

  

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi berperan serta (participant 

observation), wawancara mendalam (indepth 

interview), dan dokumentasi.   

1. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku. Dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung.
66

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi (observasi 

berperan serta) dan non participant observation. 

a. Observasi Berperan Serta (Participant 

Observation) 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya.  
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b. Observasi Non─Partisipan 

Dalam observasi ini, peneliti tidak terlihat 

dan hanya sebagai pengamat independen. 

Pengumpulan data dengan observasi 

non─partisipan ini tidak akan mendapatkan 

data yang mendalam, dan tidak sampai pada 

tingkat makna.
67

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik observasi partisipan. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) di MI Ma‟arif Setono Ponorogo, 

pelaksanaan pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo, dan evaluasi pembelajaran 

di MI Ma‟arif Setono Ponorogo.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

responden dan mencatatat atau merekam jawaban-

jawaban responden.
68

 Wawancara dapat dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung dengan 

sumber data. Secara umum, terdapat dua macam 

pedoman wawancara sebagai berikut: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan.  
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b. Pedoman wawancara tersruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang disusun secara 

terperinci sehingga menyerupai cheklist. 

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda √ 

pada nomor yang sesuai.
69

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang rencana pelaksanaan pembelajaran di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo, pelaksanaan 

pembelajaran di MI Ma‟arif Setono Ponorogo, 

dan evaluasi pembelajaran di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo. 

Untuk menentukan informan, disini peneliti 

menggunakan teknik purposive dan snowball. 

Purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan 

melakukan penelitian tentang sensitivitas gender 

sosial inklusi (GSI) guru dalam mendidik anak, 

maka sampel sumber datanya adalah kepala 

sekolah, dan guru, dipilih karena merupakan 

kebijakan peneliti. Sedangkan snowball adalah 

teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar.
70

 Ibarat 

bola salju yang menggelinding yang lama-lama 

akan menjadi besar, yang dipilih adalah siswa, 

pertama-tama dipilih satu atau dua siswa, tetapi 
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karena dengan dua siswa ini belum merasa 

lengkap terhadap data yang diberikan, maka 

peneliti mencari siswa lain yang dipandang lebih 

tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan 

oleh dua siswa sebelumnya. Begitu seterusnya, 

sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peritiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian ini.
71

 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui tentang sejarah, 

letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, 

keadaan guru, keadaan peserta didik, sarana 

prasarana, dan program- program di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo.   

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen bahwa analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk 

mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi 

satuan-satuan, mensintesis, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting, dan 
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memutuskan apa yang dapat dilaporkan kepada 

orang lain.
72

 

Miles and Hubermen mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai 

jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Pada tahap ini mereduksi data diperlukan 

untuk membantu peneliti dalam menulis hasil data 

lapangan. Reduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang penting.  

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data merupkan sekumpulan 

informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk 

penyajian datanya adalah bentuk uraian singkat, 

bagan dan sebagainya.  

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 
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pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

belum jelas.
73

 

Langkah-langkah analisis data ditunjukan 

pada gambar 1.1 berikut:  

 
Gambar 1.1  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data ini perlu diterapkan 

pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian 

dengan kenyataan dilapangan. Adapun pengecekan 

keabsahan data sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali kelapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah di temui maupun yang baru. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, 
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semakin terbuka, saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan meningkatkan 

ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah 

ditemukan itu salah atau tidak. Sebagai bekal 

peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah 

dengan cara membaca berbagai referensi buku, 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang 

diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan 

peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga 

dapat digunakan untuk memeriksa data yang 

ditemukan itu benar dipercaya atau tidak.
74

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Denzin membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori.
75
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Dalam penelitian ini akan digunakan 

teknik triangulasi sumber, teknik ini dipilih 

karena merupakan cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi 

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi 

sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Ada enam tahap kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini 

ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. 

Kegiatan dan pertimbangan tersebut adalah 

sebagai berikut: (1) menyusun rancangan 

penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3) 

mengurus perizinan, (4) menjajaki dan menilai 

lapangan, (5) memilih dan memanfaatkan 

informan, (6) menyiapkan perlengkapan 

penelitian, (7) persoalan etika penelitian.
76

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu: (1) memahami 

latar penelitian, dan persiapan diri, (2) 
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memasuki lapangan, dan (3) berperan serta 

sambil mengumpulkan data.
77

 

3. Tahap Analisis Data 

Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, 

tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara analisis 

data itu dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya.
78
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Setono 

Ponorogo  

Dalam Profil MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo,
79

disebutkan bahwa MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1955 

oleh Organisasi NU Setono. Di atas tanah wakaf dari 

Bapak Ahmad Ba‟asyr dan Bapak Slamet, Hs 

dengan luas tanah 756 m2 dan luas bangunan 480 

m2. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Ahmad 

Ba‟asyir, K. Abdul Aziz, Syajid Singodimejo, dan 

M. Umar.  

Pada awalnya kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan pada sore hari dengan nama Madin 

Ma‟arif Setono.Kemudian atas dasar keputusan 

Menteri Agama RI no. K/4/C.N/Agama pada tanggal 

1 Maret 1963 (1 Syawal 1382) serta Departemen 

Agama Kabupaten Ponorogo no. m/3/;195/A/1987, 

madrasah ini diakui dan diberi nama MWB 

(Madrasah Wajib Belajar) dengan kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan pagi hari.  

Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, 

Madrasah wajib belajar mengubah menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan Ijazah 
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yang juga setara dengan SD. MI Ma‟arif Setono 

dapat melaksanakan UAN sendiri dibawah 

pengawasan Departemen Agama. MI Ma‟arif Setono 

terletak di jalan Raden Katong No. 1 Kelurahan 

Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

Visi dan misi di MI Ma‟arif Setono Ponorogo, 

adalah terbentuknya  anak yang berakhlaqul karimah 

berkwalitas dalam Imtek dan IPTEK berwawasan 

Aswaja". Sedangkan misinya mengembangkan SDM 

untuk meningkatkan kwalitas profesional, efektifkan 

KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler 

serta meningkatkan ketrampilan sejak dini, 

menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana 

belajar mengajar, pemberdayaan potensi dan peran 

serta masyarakat dilingkungan sekolah, menciptakan 

lingkungan madrasah yang kondusif yang ber-

wawasan Ahlussunnah wal Jama'ah. 

 

2. Perkembangan MI Ma’arif Setono Ponorogo  

MI Ma‟arif Setono Ponorogo memiliki 11 kelas 

rombongan belajar, yaitu kelas 1 sampai 5 yang 

dibagi menjadi 2 rombongan belajar dan kelas 6 

yang dijadikan 1 kelas rombongan belajar.  Jumlah 

peserta didik tahun pelajaran 2018/2019 di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo yaitu kelas 1 terdari dari 

34 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan, kelas 2 

terdiri dari 24 siswa laki-laki dan 30 siswa 

perempuan, kelas 3 terdiri dari 34 siswa laki-laki dan 

26 siswa perempuan, kelas 4 terdiri dari 23 siswa 

laki-laki dan 26 siswa perempuan, kelas 5 terdiri dari 
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23 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan, serta 

kelas 6 yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 20 

siswa perempuan. 

Sedangkan tenaga pendidik di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo berjumlah 16 Guru dan 1 

Karyawan. Jumlah guru yang mempunyai jenjang 

pendidikan S1 ada 14 dan jumlah guru yang 

mempunyai jenjang pendidikan S2 ada 2 orang.  

Kegiatan ekstra kurikuler yang diadakan di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo antara lain sebagai berikut: 

Qiro‟ah, Hadroh, Sholawat, Tahsinul Qur‟an, 

Muhadloroh, Kaligrafi, Pramuka, dan kegiatan seni 

Tari.  

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran 

berbasis Gender Sosial Inklusi Di MI Ma’arif 

Setono 

Perencanaan pembelajaran merupakan hal 

penting untuk memulai kegiatan pembelajaran dan 

mempengaruhi proses keberhasilan pendidikan. 

Perencanaan pembelajaran berkaitan dengan 

kemampuan untuk membuat keputusan tentang 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah 

tugas penting guru untuk mempertimbangkan 

tentang siapa mengerjakan apa, kapan dilaksanakan 

dan bagaimana melaksanakannya, di mana akan 

disampaikan, bahan apa saja yang akan diperlukan 

untuk menjadi penunjang pembelajaran. 
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Perencanaan pembelajaran Ber-GSI adalah 

proses perencanaan pembelajaran yang seluruh 

aspeknya menjamin dan mencerminkan akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi 

semua peserta didik, tanpa memandang perbedaan 

jenis kelamin dan perbedaan perbedaan sosial yang 

melekat secara kodrati pada peserta didik. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak 

Muhammad Mansur, S.Pd.I selaku kepala sekolah 

MI Ma‟arif  Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan 

pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. 
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo menggunakan Kurikulum 2013 

yang digunakan untuk semua siswa yang ada. Dalam 

penyusunan RPP materi yang digunakan sama. Komponen 

yang digunakan disesuaikan dengan prinsip penyusunan 

RPP yang telah ada. RPP dibuat sesuai dengan tema dan 

materi yang akan diajarkan pada hari tersebut.
80

 

Sebelum memasuki kelas setiap guru selalu 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

untuk proses pembelajaran di kelas. Baik hal-hal 

yang menyangkut materi yang akan diajarkan, 

strategi yang akan diterapkan dalam proses 

pembelajaran, sumber belajar dan alat peraga yang 

sesuai. Hal ini dimaksudkan agar proses 

pembelajaran nanti dapat berjalan dengan sebaik 

mungkin dan seefektif mungkin. Perencanaan lain 

yang perlu dibuat yaitu dengan membuat kalender 

pendidikan, kemudian membuat soal remidial 
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pembelajaran, pengayaan pembelajaran, 

pengembangan kurikulum dan Rancangan kerja 

Manajerial. Format silabus yang disusun berdasarkan 

data yang peneliti peroleh meliputi: satuan 

pendidikan, mata pelajaran, kelas, Kompetensi Inti 

(KI), Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan 

sumber belajar. Silabus mencakup: Satuan 

Pendidikan , Mata Pelajaran, Kelas, Kompetensi Inti 

(KI), Kompetensi Dasar (KD), Materi Pembelajaran, 

Kegiatan Pembelajaran, Penilaian, Alokasi Waktu, 

dan Sumber Belajar. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Farida Hera, 

S.Pd.I selaku wali kelas empat MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Perencanaan lain yang perlu dibuat yaitu dengan 

membuat kalender pendidikan, kemudian membuat soal 

remidial pembelajaran, pengayaan pembelajaran, 

pengembangan kurikulum dan rancangan kerja manajerial. 

Format silabus yang disusun berdasarkan data yang 

peneliti peroleh meliputi: satuan pendidikan, mata 

pelajaran, kelas, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar 

(KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. silabus 

mencakup: satuan pendidikan , mata pelajaran, kelas, 

kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar.
81

 

Tahapan-tahapan dalam perencanaan 

pembelajaran, perencanaan pembelajaran dimulai 
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dengan menentukan langkah apa saja yang akan 

disampaikan saat pembukaan, inti, dan penutup, 

kedua penyiapan media apa saja yang dibutuhkan 

misal seperti buku cerita sesuai dengan tema, alat 

peraga yang menunjang pemahaman anak pada 

materi, atau aplikasi dari materi yang diajarkan. 

Program pembelajaran yang sudah direncanakan 

harus dibuat secara bertahap, sehingga program yang 

ada akan berjalan sesuai dengan tahapannya baik 

secara harian, mingguan, maupun semesteran yang 

menjadi pedoman dalam pembelajaran.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arum Suji 

Heni, S.Pd.I selaku wali kelas satu MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Semester (RPPS), 

berisi tentang daftar tema dan sub tema dalam satu 

semester, serta kompetensi dasar yang dipilih pada tema 

tersebut, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan 

menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan yang 

bersifat fleksibel. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM), merupakan rencana kegiatan yang 

disusun untuk pembelajaran selama satu minggu. 

Diturunkan dari program semester yang berisikan tentang 

sub tema, muatan/materi pembelajaran dan rencana 

kegiatan. Muatan/ materi pembelajaran dikembangkan 

dari KD dan dihubungkan dengan tema/sub tema yang 

dipilih. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH), didalamnya terpilih beberapa kegiatan yang ada 

di RPPM, disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan oleh lembaga, kegiatan harian berisi 

tentang pembuka, inti dan penutup pembelajaran. 
82
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Perencanaan pembelajaran dimulai dengan 

menentukan langkah apa saja yang akan 

disampaikan saat kegiatan pembukaan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup, kedua penyiapan media apa 

saja yang dibutuhkan misal seperti buku cerita sesuai 

dengan tema, alat peraga yang menunjang 

pemahaman anak pada materi, atau aplikasi dari 

materi yang diajarkan. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad 

Munir, S.Pd selaku wali kelas lima MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa:  

Perencanaan pembelajaran dimulai dengan 

menentukan langkah apa saja yang akan disampaikan saat 

pembukaan, inti, dan penutup, kedua penyiapan media apa 

saja yang dibutuhkan misal seperti buku cerita sesuai 

dengan tema, alat peraga yang menunjang pemahaman 

anak pada materi, atau aplikasi dari materi yang 

diajarkan.
83

 

Adapun format Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang disusun oleh guru kelas tersebut 

secara umum meliputi: satuan pendidikan, mata 

pelajaran, kelas/semester, alokasi waktu, kompetensi 

inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, 

media dan sumber belajar, langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran dan penilaian (evaluasi). 

RPP mencakup: Nama Sekolah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester, program keahlian, materi pokok, 

alokasi waktu, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi 

Dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetensi 
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tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan 

penilaian. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam 

Mustofa S.Pd.I selaku wali kelas enam MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

disusun oleh guru kelas tersebut secara umum meliputi: 

satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester, alokasi 

waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan, materi, media dan sumber belajar, langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran dan penilaian (evaluasi). RPP 

mencakup: Nama Sekolah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester, program keahlian, Materi pokok, Alokasi 

waktu, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan 

indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat 

dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dan Penilaian.
84

 

Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya 

dokumentasi tertulis yang tertera dalam RPP kelas 4 

MI Ma‟arif  Setono Ponorogo yang terdapat dalam 

lampiran.
85

 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran berbasis Gender 

Sosial Inklusi Di MI Ma’arif Setono  

Pelaksanaan pembelajaran selalu disesuaikan 

dengan perencanaan pembelajaran yang sudah 
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dirumuskan. Hal ini bertujuan agar guru mempunyai 

pedoman langkah mengajar sehingga tetap pada 

rencana awal.  

Pelaksanaan pembelajaran yang ber-GSI adalah 

proses belajar mengajar yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 

atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan 

secara bersama-sama dengan peserta didik pada 

umumnya. 

Guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran 

berupa RPP yang di desain sedemikian rupa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Karena begitu banyak 

tujuan yang harus dicapai dari kompetensi dasar, 

sehingga pendekatan, strategi dan teknik yang kami 

gunakan menyesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Kemudian Menyiapkan bahan ajar 

berupa buku pelajaran dalam pembelajaran tematik. 

Di dalam kelas guru sebagai pemimpin dalam proses 

pembelajaran.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Farida Hera, 

S.Pd.I selaku wali kelas empat MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran 

berupa RPP yang di desain sedemikian rupa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Karena begitu banyak tujuan yang 

harus dicapai dari kompetensi dasar, sehingga pendekatan, 

strategi dan teknik yang kami gunakan menyesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan.Kemudian 

Menyiapkan bahan ajar berupa buku pelajaran dalam 
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pembelajaran tematik. Di dalam kelas guru sebagai 

pemimpin dalam proses pembelajaran.
86

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru 

wajib untuk menerapkan pembelajaran yang awali 

dengan kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan 

penutup, hal ini dilakukan agar proses pembelajaran 

berjalan baik dan sesuai dengan rencana 

pembelajaran.  

Dari hasil wawancara dengan Muhammad 

Mansur, S.Pd.I selaku wali kelas empat MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Tahap pendahuluan, guru telah melakukan pembiasaan 

untuk senantiasa berdoa bersama sebelum melaksanakan 

sebuah proses pembelajaran. Setelah itu mengadakan 

absensi kehadiran siswa, serta bercakap-cakap tentang 

materi yang telah disampaikan dihari yang lalu. Pada 

tahap kegiatan inti guru melakukan serangkaian aktivitas 

pembelajaran bersama peserta didik dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Setelah materi 

tersampaikan, untuk menunjang pemahaman anak maka 

diadakannya unjuk kerja terkait dengan materi yang 

diajarkan. Pada tahap kegiatan akhir guru selalu 

memberikan penguatan atau kesimpulan tentang 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pemberian 

penguatan atau kesimpulan tentang materi pembelajaran 

kepada siswa akan berguna untuk memberikan 

pemahaman yang lebih terkait pembahasan selama proses 

pembelajaran, hal ini dikarenakan ada sebagian siswa baru 

dapat memahami pelajaran setelah mendengar kesimpulan 

dari guru.
87
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Dalam pembelajaran murid laki-laki dan 

perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan yang 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan 

mereka. Ketika ada tugas mengerjakan di papan tulis 

atau membaca di depan kelas guru menyuruh siswa 

baik laki-laki maupun perempuan dengan adil secara 

bergantian. Guru menggunakan berbagai alat bantu 

dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, 

termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi murid laki-laki dan 

perempuan. Guru menerapkan cara mengajar yang 

lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar 

kelompok dengan proporsi yang seimbang antara 

anak laki-laki dan perempuan. Guru mendorong 

murid laki-laki dan perempuan untuk menemukan 

caranya sendiri dalam memecahkan suatu masalah, 

untuk mengungkapkan gagasannya. Dalam 

pembelajaran di luar kelas atau kegiatan 

ekstrakulikuler terdapat ketidakseimbangan dalam 

pembagian peran terhadap siswa misalnya ketika 

pemilihan petugas upacara untuk pemimpin 

upacaranya selalu didominasi oleh siswa laki-laki, 

akan tetapi untuk struktur organisasi lain kecuali 

ketua atau pemimpin sudah terbagi antara siswa laki-

laki dan perempuan.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arum Suji 

Heni, S.Pd.I selaku wali kelas satu MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 
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Dalam pembelajaran murid laki-laki dan perempuan 

terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan 

pada belajar melalui berbuat. Guru menggunakan berbagai 

alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi murid laki-laki dan 

perempuan. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih 

kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok 

dengan proporsi yang seimbang antara anak laki-laki dan 

perempuan. Guru mendorong murid laki-laki dan 

perempuan untuk menemukan caranya sendiri dalam 

memecahkan suatu masalah, untuk mengungkapkan 

gagasannya.
88

 

Pelaksanaan pembelajaran di laksanakan pada 

pagi hari. Dimana 1 jam pelajaran itu waktunya 35 

menit. Jam belajar perminggu itu 38-42 jam 

pelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

penyampaian materi menyesuaikan dengan silabus 

dan RPP yang telah direncanakan. Dalam 

penyampaian materi untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan guru  menggunakan 

metode dan teknik pembelajaran yang diantaranya 

penerapan pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran yang ditetapkan.  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad 

Munir, S.Pd selaku wali kelas lima MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Pelaksanaan pembelajaran di laksanakan pada pagi 

hari. Dimana 1 jam pelajaran itu waktunya 35 menit. Jam 

belajar perminggu itu 38-42 jam pelajaran. Dalam 
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pelaksanaan pembelajaran, penyampaian materi 

menyesuaikan dengan silabus dan RPP yang telah 

direncanakan. Dalam penyampaian materi untuk 

mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan guru  

menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang 

diantaranya penerapan pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran yang ditetapkan.
89

 

Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, 

perlu kreatifitas guru dalam mendesain pembelajaran 

sesuai dengan tujuan pembelajaran terutama 

mendesain strategi pembelajaran yaitu pendekatan, 

metode, dan teknik. 

Dari hasil wawancara dengan Imam Mustofa, 

S.Pd.I selaku wali kelas enam  MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, perlu 

kreatifitas guru dalam mendesain pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran terutama mendesain strategi 

pembelajaran yaitu pendekatan, metode, dan teknik.
90

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran terkait 

pendekatan, metode dan teknik yang digunakan 

dalam mendesain Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan pendekatan 

scientifick dengan pembelajaran Tematik.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Farida Hera, 

S.Pd.I selaku wali kelas empat  MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran terkait pendekatan, 

metode dan teknik yang saya gunakan dalam mendesain 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saya 

menggunakan pendekatan scientifick dengan 

pembelajaran Tematik.
91

 

Pada pemilihan metode atau strategi, setiap guru 

kelas itu memilih metode sesuai dengan tema yang 

akan diajarkan. Dimana metode itu dipilih supaya 

guru kelas mudah untuk menyampaikan materi yang 

akan diberikan kepada para siswa. Memang dalam 

pemilihan metode guru kelas harus efektif dan 

kreatif supaya proses pembelajaran itu bisa sesuai 

dengan siswa yang diinginkan. Apalagi kalau siswa 

MI itu lebih senang pada pembelajaran yang 

menyenangkan dengan bermain. Disitulah guru 

harus selektif mungkin memilih metode yang akan 

digunakan.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Farida Hera, 

S.Pd.I selaku wali kelas empat MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Pada pemilihan metode atau strategi, setiap 

guru kelas itu memilih metode sesuai dengan tema 

yang akan diajarkan. Dimana metode itu dipilih supaya 

guru kelas mudah untuk menyampaikan materi yang 

akan diberikan kepada para siswa. Memang dalam 

pemilihan metode guru kelas harus efektif dan kreatif 

supaya proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan 

siswa yang diinginkan. Apalagi kalau siswa MI Itu 

lebih senang pada pembelajaran yang menyenangkan 
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dengan bermain. Disitulah guru harus selektif mungkin 

memilih metode yang akan digunakan.
92

 

Untuk siswa siswi yang memiliki kebutuhan 

khusus di sekolah ini, memang tidak menyediakan 

guru pendamping khusus atau GPK hal ini 

dikarenakan keterbatasan biaya dan sekolahpun 

bukan merupakan sekolah berbasis inklusi melainkan 

sekolah reguler atau biasa. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Farida Hera, 

S.Pd.I selaku wali kelas empat MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Untuk siswa siswi yang memiliki kebutuhan 

khusus di sekolah ini, memang tidak menyediakan 

guru pendamping khusus atau GPK hal ini 

dikarenakan keterbatasan biaya dan sekolahpun bukan 

merupakan sekolah berbasis inklusi melainkan sekolah 

reguler atau biasa.
93

 

Dalam proses pembelajaran murid ABK kurang 

mendapatkan perhatian khusus, guru hanya 

mengamati seberapa perkembangan anak tersebut. 

Terkadang siswa ABK diganggu dan diejek oleh 

teman-teman lain baik dari kelasnya maupun dari 

kelas lainnya.  

Dari hasil wawancara dengan Arum Suji Heni, 

S.Pd.I selaku wali kelas satu  MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Dalam proses pembelajaran murid ABK kurang 

mendapatkan perhatian khusus, guru hanya mengamati 
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seberapa perkembangan anak tersebut. Terkadang 

siswa ABK diganggu dan diejek oleh teman-teman 

lain baik dari kelasnya maupun dari kelas lainnya.
94

 

Agar siswa dan siswi tidak kesulitan dalam 

memahami pelajaran, maka guru memerlukan media 

pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. 

Apabila jumlah media pembelajaran yang ada di 

madrasah terbatas maka dalam pemanfaatannya 

siswa dan siswi bergantian untuk menghindari 

dominasi siswa laki-laki maupun sebaliknya. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam 

Mustofa S.Pd.I selaku wali kelas enam MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Agar siswa dan siswi tidak kesulitan dalam 

memahami pelajaran, maka guru memerlukan media 

pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Apabila 

jumlah media pembelajaran yang ada di madrasah 

terbatas maka dalam pemanfaatannya siswa dan siswi 

bergantian untuk menghindari dominasi siswa laki-laki 

maupun sebaliknya.
95

 

Untuk pengelolaan kelas, terutama dalam hal 

tempat duduk agar siswa dan siswi tidak merasa 

bosan, setiap satu minggu tiga kali guru merotasi 

atau merollying tempat duduk siswa, jadi semua 

siswa dan siswi bisa merasakan tempat duduk di 

depan maupun di belakang. 
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Dari hasil wawancara dengan Bapak 

Muhammad Mansur, S.Pd.I selaku kepala sekolah 

MI Ma‟arif  Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Untuk pengelolaan kelas, terutama dalam hal 

tempat duduk agar siswa dan siswi tidak merasa bosan, 

setiap satu minggu tiga kali guru merotasi atau 

merollying tempat duduk siswa, jadi semua siswa dan 

siswi bisa merasakan tempat duduk di depan maupun 

di belakang.
96

 

 

3. Evaluasi Pembelajaran berbasis Gender Sosial 

Inklusi Di MI Ma’arif Setono 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses 

untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan 

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat 

beberapa alternatif dalam mengambil keputusan. 

Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap 

kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu 

proses yang sengaja dilaksanakan untuk memperoleh 

informasi atau data; berdasarkan data tersebut 

kemudian dicoba membuat keputusan. Dimana 

informasi data yang dikumpulkan itu haruslah data 

yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang 

direncanakan.  

Evaluasi pembelajaran yang ber-GSI dilakukan 

oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan 

kompetensi murid laki-laki dan perempuan yang 

ditetapkan, bersifat internal, bagian dari 
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pembelajaran, dan sebagai bahan untuk mengetahui 

ada dan tidaknya kesenjangan gender dari aspek 

capaian prestasi belajar murid laki-laki dan 

perempuan, serta untuk meningkatkan mutu hasil 

belajar keduanya. Penilaian menjadi tidak adil jika 

dilakukan secara bias gender.  

Dari hasil wawancara dengan Bapak 

Muhammad Mansur, S.Pd.I selaku kepala sekolah 

MI Ma‟arif  Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Evaluasi pembelajaran di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo dilakukan oleh guru dengan tidak 

membedakan atau mengistimewakan siswa dan siswi 

tertentu yang memiliki kebutuhan khusus, guru 

memberikan evaluasi sesuai dengan kemampuan siswa 

dan siswinya masing-masing. Saat proses evaluasi 

guru memberikan toleransi tambahan waktu untuk 

siswa dan siswinya yang kesulitan atau yang 

mengalami kebutuhan khusus.
97

  

Bentuk penilaian pembelajaran dapat dibagi 

menjadi beberapa macam penilaian yang 

dilaksanakan di dalamnya. Penilaian hasil belajar 

menggunakan penilaian berbasis kelas dan luar kelas 

karena anak-anak terkadang melakukan kegiatan 

diluar kelas pula. Dalam hal ini bentuk penilaian 

yang digunakan adalah penilaian proses dan 

penilaian hasil. Penilaian hasil dengan melaksanakan 

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS), namun pada setiap harinya guru 

juga melakukan penilaian melalui, pengamatan, 
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unjuk kerja, dan percakapan terstruktur maupun 

tidak terstruktur.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Farida Hera, 

S.Pd.I selaku wali kelas empat MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa: 

Penilaian proses dilakukan terhadap partisipati 

siswa baik secara individu maupun kelompok selama 

proses pembelajaran di dalam ataupun luar kelas 

berlangsung. Standart yang digunakan di dalam 

penilaian prose dapat dilihat dari ketertiban siswa 

secara aktif, sopan-santun terhadap guru, mental 

maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

menunjukkan semangat yang tinggi dan rasa percaya 

diri sendiri. Penilain proses dalam bidang kognitif bisa 

dilakukan dengan adanya test tulis berupa unjuk kerja 

setelah materi diberikan atau ulangan terprogram 

seperti ujian tengah semester maupun akhir semester. 

Penilaian Hasil Proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku positif 

pada diri peserta didik seluruhnya atau sebagian besar. 

Dalam melaksanakan penilaian hasil dilakukan pada 

keseharian, ulangan tengah dan akhir semester. 

Penyelenggaraannya berguna untuk mendapatkan 

gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai 

pemahaman dan ketuntasan belajar. Dalam penilaian 

hasil ini dilakukan dengan berbagai cara : 1) 

Pertanyaan lisan di dalam dan luar kelas, 2) Latihan 

harian sesuai dengan materi yang telah disampaikan, 

3) Tugas individu, tugas ini diberikan pada siswa lewat 

buku paket, buku tulis, dan buku gambar  yang 

dimiliki masing-masing siswa, 4) Ulangan semester 

yaitu ujian yang dilakukan pada akhir semester.
98

 

Dalam menentukan ketuntasan penilaian ada 

tiga aspek yang harus diperhatikan, yang pertama 
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aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotorik, dan 

yang terakhir yaitu aspek afektif.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arum Suji 

Heni, S.Pd.I selaku wali kelas satu  MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa: 

Aspek kognitif, penilaian kognitif dilakukan 

dengan adanya test tulis. Tugas setelah materi 

tersampaikan, latihan terprogram serta ulangan tengah 

dan akhir semester. Aspek psikomotorik, penilaian 

psikomorik ini dapat dinilai sesuai materi dan metode 

yang digunakan, misal metode bekerja kelompok, 

maka akan terlihat bagaimana tingkat perhatian anak 

terhadap pelajaran, keberanian mengungkapkan 

pendapat. Aspek afektif, penilaian ini mencapkup 

kehadiran, kesopanan, kerajinan, kedisiplinan, cara 

bergaul sesama teman.  melakukan kegiatan secara 

mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang 

belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang 

diharapkan.
99

 

Pada proses pembelajaran atau di akhir proses 

pembelajaran ini ada laporan pembelajaran yang 

dilaporkan setelah adanya evaluasi pembelajaran. 

Pada laporan hasil pembelajaran ini dilakukan satu 

bulan sekali kepada kepala sekolah, kemudian 

melaporkan kepada pengawas sekolah dalam 6 bulan 

sekali, laporan hasil pembelajaran kepada wali murid 

setiap Mid semester dan pada akhir semester pada 

rapot hasil pembelajaran murid. 

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Munir, 

S.Pd  selaku wali kelas lima  MI Ma‟arif  Setono 

Ponorogo diketahui bahwa:  
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Pada proses pembelajaran atau di akhir proses 

pembelajaran ini ada laporan pembelajaran yang 

dilaporkan setelah adanya evaluasi pembelajaran. Pada 

laporan hasil pembelajaran ini dilakukan satu bulan 

sekali kepada kepala sekolah, kemudian melaporkan 

kepada pengawas sekolah dalam 6 bulan sekali, 

laporan hasil pembelajaran kepada wali murid setiap 

Mid semester dan pada akhir semester pada rapot hasil 

pembelajaran murid.
100

 

Mengenai laporan hasil evaluasi yang 

diserahkan kepada kepala sekolah maupun kepada 

pengawas, ketika ada siswa yang nilainya dibawah 

KKM, itu guru kelas harus melakukan remidial 

dengan memberikan tugas atau melakukan 

pengulangan ulangan guna untuk mencapai nilai 

yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan 

sesuai dengan KKM. Nilai KKM untuk semua siswa 

dan siswi sama. Tidak ada suplemen khusus yang 

ditambahkan guru dalam mengisi rapor siswa dan 

siswinya. 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam 

Mustofa S.Pd.I selaku wali kelas enam MI Ma‟arif  

Setono Ponorogo diketahui bahwa:  

Mengenai laporan hasil evaluasi yang 

diserahkan kepada kepala sekolah maupun kepada 

pengawas, ketika ada siswa yang nilainya dibawah 

KKM, itu guru kelas harus mlakukan remidial dengan 

memberikan tugas atau melakukan pengulangan 

ulangan guna untuk mencapai nilai yang telah 

direncanakan atau yang telah ditetapkan sesuai dengan 

KKM.Nilai KKM untuk semua siswa dan siswi sama. 
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Tidak ada suplemen khusus yang ditambahkan guru 

dalam mengisi rapor siswa dan siswinya.
101
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

Gender Sosial Inklusi di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo 

RPP perspektif GSI adalah proses perencanaan 

pembelajaran yang seluruh aspeknya (sekurang-

kurangnya: tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar) menjamin dan mencerminkan akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi semua 

peserta didik, tanpa memandang perbedaan jenis 

kelamin dan perbedaan-perbedaan sosial yang melekat 

secara kodrati pada peserta didik. RPP dimaksud 

disusun oleh guru secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Hal ini yang juga telah 

diterapkanoleh MI Ma‟arif Setono Ponorogo. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa 

rencana pelaksanaan pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo disusun dan diterapkan untuk seluruh 
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siswa yang ada tanpa membeda-bedakan perbedaan 

baik kondisi fisik, ekonomi, maupun sosial siswa. 

Dari sisi struktur, tidak ada perbedaan antara 

komponen RPP perspektif GSI dengan komponen RPP 

yang tidak perspektif GSI. Hal yang berbeda dalam 

seluruh komponen RPP perspektif GSI mencerminkan 

adanya penghargaan dan penyediaan ruang yang cukup 

bagi semua peserta didik (tanpa diskriminasi dalam 

bentuk apapun) untuk mendapatkan akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat yang sama pada dan dalam seluruh 

komponen RPP yang dibuat. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa 

Rencana pelaksanaan pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo disusun sesuai dengan komponen 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada, dan telah 

dijelaskan bahwa dari segi komponen RPP berbasis 

gender sosial inklusi dan RPP yang tidak berbasis 

gender sosial inklusi tidak ada perbedaannya.  

Materi pembelajaran yang dibuat harus materi 

yang inklusi gender dan inklusi sosial. Materi yang 

dapat dikatakan sosial dan gender inklusif adalah 

materi-materi pembelajaran yang tidak netral gender 

dan tidak bias gender dan bias sosial. Materi netral 

gender adalah materi pembelajaran yang menyamakan 

secara membabi buta anak laki-laki dan anak 

perempuan, contoh: pada mata pelajaran olahraga: 

siswa-siswi mengikuti lomba lari 100 meter dalam satu 

kelompok, materi ini tidak memperhatikan perbedaan-
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perbedaan kemampuan fisik dan psikis kodrati yang 

dimiliki anak laki-laki dan anak perempuan. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa 

materi ajar yang diterapkan  di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo disesuaikan dengan materi yang ada pada 

buku tematik, yang didalamnya belum tentu sudah 

mengandung unsur gender sosial inklusi. 

Pengelolaan kelas sangat dibutuhkan dan sangat 

diperlukan dalam pembelajaran, karena sebagai acuan 

proses pembelajaran dan untuk mengetahui seberapa 

jauh pembelajaran itu berhasil dilaksanakan. 

Pengelolaan kelas yang inklusi gender perlu 

mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, 

ketrampilan dasar mengajar sensitif gender, serta 

strategi pembelajaran yang memperhatikan karakteristik 

murid laki-laki dan perempuan. Pengelolaan kelas harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip diantaranya; 

kehangatan dan antusias, tantangan untuk mengetahui 

kebutuhan dan pengalaman murid, bervariasi, 

keluwesan atau fleksibel, penekanan kepada hal-hal 

yang positif, serta penanaman disiplin diri. Manfaat 

pengelolaan kelas yang berbasis gender sosial inklusi 

yaitu untuk lebih mempermudah guru dalam menangani 

kesenjangan antara murid laki-laki dan perempuan yang 

terjadi sebagai dampak dari konstruksi sosial yang 

menempatkan jenis kelamin tertentu lebih 

memungkinkan mendapatkan akses, partisipasi, dan 

manfaat dari belajar di kelas. 
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Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa 

pengelolaan kelas yang dilakukan di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo dilakukan dengan menyusun pengurus kelas 

yang terbagi atas siswa laki-laki dan perempuan, akan 

tetapi ketua kelas masih didominasi oleh laki-laki. 

Untuk penataan tempat duduk setiap minggunya selalu 

di rollying sehingga semua siswa bisa merasakan 

tempat duduk di depan guru.  

Dalam penyusunan RPP yang berbasis Gender 

Sosial Inklusi (GSI) ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan antara lain sebagai berikut: RPP perlu 

mempertimbangkan murid dengan kebutuhan khusus 

seperti murid laki-laki dan perempuan, murid dengan 

agama dan keyakinan beragam, murid dengan latar 

belakang etnis dan suku beragam, murid dari kelas 

sosial dan ekonomi berbeda, murid dengan kemampuan 

intelektual dan fisik berbeda serta murid dengan 

kebutuhan khusus lainnya, cermati rumpun indikator 

kesetaraan gender yang di integrasikan (akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat),  kembangkan 

kegiatan awal dengan mempertimbangkan pengalaman 

murid laki-laki dan perempuan agar dapat menarik 

dapat menarik minat dan motivasi dalam mempelajari 

konsep, kembangkan pengalaman belajar yang berbeda 

antara murid laki-laki menjadi kegiatan inti yang 

menarik sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, 

RPP dibuat dengan mencantumkan strategi untuk 

memberikan penguatan kepada kelompok yang 

tertinggal dalam hal prestasi, kerajinan, partisipasinya 
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di suatu mata pelajaran. Kelompok yang tertinggal ini 

bisa laki-laki atau perempuan, Bahan ajar dan media 

mengajar dipilih yang tidak bias gender, Strategi 

mengajar dan manajemen kelas bisa mengaktifkan 

murid laki-laki dan perempuan secara seimbang dan 

tidak monoton,  evaluasi bervariasi dan data hasil; 

evaluasi terpilah , melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk mengetahui keefektifan proses dan hasil belajar 

antara murid laki-laki dan murid perempuan,  dan 

kembangkan kelengkapan rencana pembelajaran dengan 

menghindari terjadinya kesenjangan gender baik dari 

aspek, partisipasi, kontrol maupun manfaat bagi 

keduanya.  

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa 

RPP yang disusun di MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

belum mempertimbangkan murid dengan kebutuhan 

khusus. Dari segi perhatian guru disamakan terhadap 

semua siswa yang justru untuk anak ABK cenderung 

kurang, serta cara penilaian yang diterapkan yang 

membuat anak ABK terkadang merasa kesulitan. 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Gender Sosial 

Inklusi di MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis gender sosial 

inklusi merupakan pembelajaran yang menjamin bagi 

siswa laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-

hak yang sama di bidang pendidikan. 
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Pelaksanaan pembelajaran hakikatnya 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran 

yang sudah dirumuskan. Hal ini bertujuan agar guru 

mempunyai pedoman langkah mengajar sehingga tetap 

pada rencana awal. Pada pelaksanaan pembelajaran, 

guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa 

RPP yang di desain sedemikian rupa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Karena begitu banyak tujuan yang 

harus dicapai dari kompetensi dasar, sehingga 

pendekatan, strategi dan teknik yang kami gunakan 

menyesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan.Kemudian Menyiapkan bahan ajar berupa 

buku pelajaran yang dinamakan buku babon dalam 

pembelajaran tematik. Di dalam kelas guru sebagai 

pemimpin dalam proses pembelajaran. Proses belajar 

mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan 

utama. Peristiwa belajar mengajar banyal berakar pada 

berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu, 

perwujudan proses belajar mengajar dapat terjadi dalam 

berbagai model. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa pembelajaran di MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

sudah sesuai dengan pengertian pembelajaran yang 

berbasis gender sosial inklusi yaitu pembelajaran yang 

menjamin bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk 

memperoleh hak-hak yang sama di bidang pendidikan. 

Dalam proses pembelajaran murid laki-laki dan 

perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan yang 
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mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka 

dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Guru 

menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara 

dalam membangkitkan semangat, termasuk 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk 

menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan 

cocok bagi murid laki-laki dan perempuan. Guru 

mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik bagi anak laki-laki dan 

perempuan serta menyediakan pojok baca bagi 

keduanya. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih 

kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar 

kelompok dengan proporsi yang seimbang antara anak 

laki-laki dan perempuan. Guru mendorong murid laki-

laki dan perempuan untuk menemukan caranya sendiri 

dalam memecahkan suatu masalah, untuk 

mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan murid 

dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa penerapan pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo sudah sesuai. Dalam proses 

pembelajaran murid laki-laki dan perempuan terlibat 

dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan 

penekanan pada belajar melalui berbuat. Ketika ada 

tugas mengerjakan di papan tulis atau membaca di 

depan kelas guru menyuruh siswa baik laki-laki 

maupun perempuan dengan adil secara bergantian. 

Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai 
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cara dalam membangkitkan semangat, termasuk 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi murid laki-laki dan 

perempuan. Guru mengatur kelas dengan memajang 

buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik 

bagi anak laki-laki dan perempuan serta 

menyediakan pojok baca bagi keduanya. Guru 

menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

interaktif, termasuk cara belajar kelompok dengan 

proporsi yang seimbang antara anak laki-laki dan 

perempuan. Guru mendorong murid laki-laki dan 

perempuan untuk menemukan caranya sendiri dalam 

memecahkan suatu masalah, untuk mengungkapkan 

gagasannya, dan melibatkan murid dalam 

menciptakan lingkungan sekolahnya. Dalam 

pembelajaran di luar kelas atau kegiatan 

ekstrakulikuler terdapat ketidakseimbangan dalam 

pembagian peran terhadap siswa misalnya ketika 

pemilihan petugas upacara untuk pemimpin 

upacaranya selalu didominasi oleh siswa laki-laki, 

akan tetapi untuk struktur organisasi lain kecuali 

ketua atau pemimpin sudah terbagi antara siswa laki-

laki dan perempuan.  

 

Prinsip pengembangan pembelajaran berbasis 

gender sosial inklusi antara lain: murid laki-laki dan 

perempuan mendapat kurikulum dan kegiatan yang 

sama untuk semua mata pelajaran tanpa membedakan 

misalnya elektro hanya untuk murid laki-laki dan tata 
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boga untuk murid perempuan. Atau sepakbola untuk 

anak laki-laki dan kasti untuk anak perempuan. Murid 

laki-laki dan perempuan mendapatkan gedung dengan 

mutu yang sama, guru dengan kualifikasi yang sama 

dan peralatan dengan mutu, jenis, dan jumlah yang 

sama. Murid laki-laki dan perempuan mempunyai minat 

dan sikap yang sama di semua bidang studi tanpa ada 

kesenjangan yang berarti diantara keduanya. Murid 

laki-laki dan perempuan diberi tugas dan tanggung 

jawab yang sama pada setiap kegiatan proses belajar 

mengajar di semua bidang studi. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa prinsip pengembangan pembelajaran di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo sudah sesuai. Murid laki-laki 

dan perempuan diberi tugas dan tanggung jawab yang 

sama pada setiap kegiatan proses belajar mengajar di 

semua bidang studi. 

Prinsip pelaksanaan pembelajaran inklusif gender 

antara lain; memahami sifat yang dimiliki anak laki-laki 

dan perempuan seperti rasa ingin tahu dan berimajinasi. 

Mengenal anak laki-laki dan perempuan secara 

perseorangan. Memanfaatkan perilaku murid laki-laki 

dan perempuan dalam belajar. Mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan 

memecahkan masalah bagi laki-laki dan perempuan. 

Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan 

belajar yang menarik bagi anak laki-laki dan 

perempuan. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar yang menarik bagi murid laki-laki dan 
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perempuan. Memberikan umpan balik yang tepat untuk 

meningkatkan kegiatan belajar murid laki-laki dan 

perempuan. Membedakan antara aktif fisik dan aktif 

mental murid laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa prinsip pelaksanaan pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo belum sesuai, karena dalam 

penerapannya ada beberapa hal yang belum sesuai 

dengan prinsip gender sosial inklusi.   

Agar siswa dan siswi tidak kesulitan dalam 

memahami pelajaran, maka guru memerlukan media 

pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Apabila 

jumlah media pembelajaran yang ada di madrasah 

terbatas maka dalam pemanfaatannya siswa dan siswi 

bergantian untuk menghindari dominasi siswa laki-laki 

maupun sebaliknya. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa penerapan media pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo sudah sesuai. Agar siswa dan siswi 

tidak kesulitan dalam memahami pelajaran, maka guru 

memerlukan media pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran. Apabila jumlah media pembelajaran 

yang ada di madrasah terbatas maka dalam 

pemanfaatannya siswa dan siswi bergantian untuk 

menghindari dominasi siswa laki-laki maupun 

sebaliknya. 
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C. Evaluasi Pembelajaran Berbasis Gender Sosial 

Inklusi di MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran tidak boleh 

membedakan atau mengistimewakan siswa dan siswi 

tertentu yang memiliki kebutuhan khusus, guru 

memberikan evaluasi sesuai dengan kemampuan siswa 

dan siswinya masing-masing. Saat proses evaluasi guru 

memberikan toleransi tambahan waktu untuk siswa dan 

siswinya yang kesulitan atau yang mengalami 

kebutuhan khusus. 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang telah 

direncanakan dan dilakukan secara sistematis serta 

berkesinambungan untuk memperoleh informasi yang 

ada tentang keadaan siswa mengenai proses dan hasil 

belajar peserta didik. Tanpa adanya evaluasi mustahil 

tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru 

dan direncanakan oleh lembaga pendidikan akan 

tercapai. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa evaluasi pembelajaran di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo sudah sesuai. Evaluasi pembelajaran tidak 

boleh membedakan atau mengistimewakan siswa dan 

siswi tertentu yang memiliki kebutuhan khusus, guru 

memberikan evaluasi sesuai dengan kemampuan siswa 

dan siswinya masing-masing.  

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa siswi bisa mencapai 
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suatu tujuan yang direncanakan atau sudah sesuaikah 

dengan pengelolaan yang dibuat oleh guru kelas 

tersebut. Pada evaluasi disini bisa dilihat dari hasil 

Ujian tengah semester , ujian akhir semester, ulangan 

harian, tugas-tugas dan PR dan penilaian tulis . Pada 

penilaian tulis ini observasinya sambil berjalan atau 

seiring dengan proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa tujuan diadakannya evaluasi pembelajaran 

berbasis gender sosial inklusi di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo sudah sesuai. Evaluasi pembelajaran 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa siswi 

bisa mencapai suatu tujuan yang direncanakan atau 

sudah sesuaikah dengan pengelolaan yang dibuat oleh 

guru kelas tersebut.  

Evaluasi hasil pembelajaran dilaporkan kepada 

wali murid setiap Mid semester dan pada akhir semester 

pada rapot hasil pembelajaran murid. Mengenai laporan 

hasil evaluasi yang diserahkan kepada kepala sekolah 

maupun kepada pengawas, ketika ada siswa yang 

nilainya di bawah KKM, itu guru kelas harus 

melakukan remidial dengan memberikan tugas atau 

melakukan pengulangan ulangan guna untuk mencapai 

nilai yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan 

sesuai dengan KKM. Nilai KKM untuk semua siswa 

dan siswi sama. Tidak ada suplemen khusus yang 

ditambahkan guru dalam mengisi rapor siswa dan 

siswinya. Untuk nilai yang kurang dilakukan 

pengkatrolan nilai saat pengisian rapor siswa. 
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Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa pelaporan evaluasi hasil pembelajaran di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo sudah sesuai. Evaluasi hasil 

pembelajaran dilaporkan kepada wali murid setiap Mid 

semester dan pada akhir semester pada rapot hasil 

pembelajaran murid. Mengenai laporan hasil evaluasi 

yang diserahkan kepada kepala sekolah maupun kepada 

pengawas, ketika ada siswa yang nilainya di bawah 

KKM, itu guru kelas harus melakukan remidial dengan 

memberikan tugas atau melakukan pengulangan 

ulangan guna untuk mencapai nilai yang telah 

direncanakan atau yang telah ditetapkan sesuai dengan 

KKM. Nilai KKM untuk semua siswa dan siswi sama. 

Prinsip-prinsip penilaian yang efektif berbasis 

gender inklusif antara lain yaitu: Evaluasi yang 

dilakukan guru diharapkan dapat meningkatkan rasa 

percaya diri dan kemandirian pada diri siswa dan siswi, 

serta mampu menumbuhkan rasa kerja sama yang baik 

antar teman yang berbeda jenis kelamin, Evaluasi yang 

dilakukan harus mempertimbangkan perbedaan minat, 

kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman antara murid 

laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial, 

Menggunakan alat penilaian yang beragam untuk 

mengakomodir perbedaan-perbedaan karakter gender, 

Menggunakan indikator kesetaraan gender agar terjaga 

validitasnya (akses, partisipasi, dan manfaat), dan 

bersifat individual dan berpusat pada murid laki-laki 

dan murid perempuan secara terpilah, agar 

teridentifikasi kesenjangan keduanya. 
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Berdasarkan hasil deskripsi data dalam BAB IV 

bahwa prinsip penilaian atau evaluasi yang efektif di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo sudah sesuai. Prinsip- prinsip 

penilaian yang efektif berbasis gender inklusif antara 

lain yaitu: Evaluasi yang dilakukan guru diharapkan 

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian 

pada diri siswa dan siswi, serta mampu menumbuhkan 

rasa kerja sama yang baik antar teman yang berbeda 

jenis kelamin, Evaluasi yang dilakukan harus 

mempertimbangkan perbedaan minat, kemampuan, 

kebutuhan, dan pengalaman antara murid laki-laki dan 

perempuan akibat konstruksi sosial, Menggunakan alat 

penilaian yang beragam untuk mengakomodir 

perbedaan-perbedaan karakter gender, Menggunakan 

indikator kesetaraan gender agar terjaga validitasnya 

(akses, partisipasi, dan manfaat), dan bersifat individual 

dan berpusat pada murid laki-laki dan murid perempuan 

secara terpilah, agar teridentifikasi kesenjangan 

keduanya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada tiga rumusan masalah dari 

penelitian ini yang berjudul “Sensitivitas Gender 

Sosial Inklusi Guru Dalam Mendidik Anak (Studi 

Kasus di MI Ma‟arif Setono Ponorogo)” yakni; 

pertama, bagaimana perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono; 

kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis GSI di MI Ma‟arif Setono; ketiga,  

bagaimana evaluasi pembelajaran berbasis GSI di 

MI Ma‟arif Setono. Peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran di MI 

Ma‟arif Setono Ponorogo apabila dilihat dari sudut 

pandang gender sosial inklusi sudah disusun dengan 

baik, sesuai dengan prinsip dan komponen 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Pemberian peran dan tanggung jawab yang 

seimbang terhadap siswa dan siswinya tanpa 

membedakan latar belakang sosial. 

2.Pelaksanaan pembelajaran di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo apabila dilihat dari sudut pandang 

gender sosial inklusi sudah sesuai karena diterapkan 
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sesuai dengan perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Menggunakan media pembelajaran dan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 

dan siswi. Meskipun ada kekurangan dari segi 

perhatian guru yang disamakan terhadap semua 

siswa, yang justru untuk anak ABK cenderung 

kurang, serta cara penilaian yang diterapkan yang 

membuat anak ABK terkadang merasa kesulitan. 

Serta tidak ada guru pendamping khusus untuk siswa 

ABK dikelas karena sekolah bukan merupakan 

sekolah inklusi. Jadi, disatu sisi sudah ada sisi 

inklusinya dan disisi lain masih terdapat bias gender.  

3. Evaluasi pembelajaran di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo apabila dilihat dari sudut pandang gender 

sosial inklusi sudah baik, karena dilakukan dengan 

menilai siswa dan siswi sesuai dengan 

kemampuannya. Jika siswa dan siswi mendapatkan 

nilai dibawah KKM maka dilakukan kegiatan 

pengayaan dan remedial. Tidak ada suplemen khusus 

dalam mengisi rapor siswa dan siswi. Pengkatrolan 

nilai yang dilakukan untuk menambah nilai siswa 

yang kurang saat pengisian rapor siswa.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan 

yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah sebagai pimpinan 

penyelengaraan pendidikan, harus berperan 

aktif dalam membina dan mengevaluasi 

seluruh komponen dalam penyelengaraan 

pendidikan. Hendaknya meningkatkan 

motivasi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang adil bagi seluruh siswa 

dan siswinya. 

2. Bagi para guru  

Guru harus mampu meningkatkan 

kompetensi dan meningkatkan pembelajaran, 

sehingga dapat dijadikan model-model 

pembelajaran yang lainnya. Guru harus 

memberikan motivasi belajar peserta didik 

dan mengontrol berbagai kegiatan di kelas.  

 

3. Bagi peserta didik  

Siswa dan siswi hendaknya berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun 

kegiatan lain yang mendukung pendidikan 

berbasis gender sosial inklusi di sekolah. 
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Siswa dan siswi harus meningkatkan kembali 

kesadaran belajar dan untuk memotivasi diri 

sendiri untuk belajar dengan rajin dan 

sungguh-sungguh, baik siswa dan siswi laki-

laki dan perempuan memiliki kewajiban yang 

sama dalam belajar. 

 

4. Bagi peneliti yang akan datang  

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai 

sensitivitas gender sosial inklusi guru dalam 

mendidik anak dan menyediakan informasi 

baru mengenai pelaksanaan pembelajaran 

berbasis gender sosial inklusi.  
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