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ABSTRAK 

 

Rifka, Sabrina. 2019. Kesetaraan Gender dalam 

Pengelolaan Kelas Di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo.Skripsi. Program Study Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing skripsi Dr. Evi Muafiah, M. Ag. 

 

Kata kunci: kesetaraan gender, pengelolaan kelas, 

pembelajaran berbasis gender. 

 

Isu gender  yang ada di masyarakat khususnya 

dalam lingkup pendidikan masih sering dijumpai 

ketidakadilan gender di dalam pembelajaran. Seharusnya 

pergerakan gender ini sering terjadi bentuk-bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan yaitu stereotype, 

marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan. 

Kesetaraan gender di dalam proses pembelajaran 

sangatlah penting agar peserta didik laki-laki dan 

perempuan mendapat hak yang sama tanpa ada 

diskriminasi atau pembedaan. Berdasarkan observasi 

peneliti di MI Ma’arif Setono Ponorogo kelas 2 dan 6, 

mengenai pengelolaan kelas berbasis gender terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran. Peneliti menjumpai masalah tentang 

kesetaraan gender di dalam pembelajaran berlangsung. 

Seperti halnya, kegiatan bertanya, menjawab dan 

berpendapat muncul ketidakadilan gender, namun 

menjadikan ketidakmerataan karena didominasi oleh 

anak yang pandai atau anak perempuan saja.  

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan 

tentang; (1) pengelolaan kelas yang responsif gender  di 



 
 

MI Ma’arif  Setono Ponorogo dan (2) kompetensi guru 

dalam pengelolaan kelas yang responsif gender  di MI 

Ma’arif  Setono Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Sumber data utama penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data dokumen 

dan lain-lain. Untuk menemukan data peneliti 

menggunakan wawancara. Sedangkan teknik analisis 

data adalah analisis yang diberikan Milles dan 

Huberman. 

Dari analisis disimpulkan bahwa: (1) Pengelolaan 

kelas yang ada di MI Ma’arif  Setono Ponorogo terutama 

kelas 2 dan 6 sudah tersusun sistematis. Dalam 

menangani dan menjalankan tugasnya guru-guru di MI 

Ma’arif Setono Ponorogo memiliki cara yang berbeda-

beda dalam mengatur, mendidik, mengevaluasi ada saat 

pembelajaran berlangsung kepada peserta didiknya. 

Yaitu guru harus dapat memahami dan mengetahui 

karakter siswa dan dalam pengelolaan kelas, guru harus 

imbang dan adil antara anak laki-laki dan perempuan 

agar terciptanya kelas yang kondusif dan afektif, mulai 

dari cara menyampaikan materi pembelajaran dan tempat 

duduk peserta didik.  

 (2) Di Ma’arif Setono Ponorogo kompetensi guru 

tentang pengelolaan kelas yang responsif gender sudah 

baik dan setara dalam memberikan layanan untuk peserta 

didik tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan ataupun dari kalangan keluarga mampu atau 

tidak. Karena semua peserta didik mempunyai hak yang 

sama untuk mendapatkan pendidikan. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kata gender telah memasuki perbendaharaan di 

setiap diskusi, tulisan sekitar perubahan sosial, 

budaya dan membangun dunia ketiga. Demikian juga 

di Indonesia, hampir semua uraian tentang program 

pengembangan masyarakat maupun pembangunan di 

setiap organisasi non-pemerintah diperbincangkan 

masalah tentang konsep gender dan kaitannya 

dengan usaha emansipasi kaum wanita. Dari 

pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalah 

fahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep 

gender dan kaitannya dengan emansipasi wanita.
1
 

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam 

dari bahasa Inggris. Jika dilihat di dalam kamus, 

                                                             
1
 Mansour Fakih,  Analisis Gender & Transformasi Sosial, 

(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2013), 7. 
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tidak secara jelas pengertian sex dan gender. 

Sementara itu belum ada uraian yang mampu 

menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai 

konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting 

guna memahami sistem ketidakjelasan sosial. 

Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu 

disebabkan oleh kurangya penjelasan tentang kaitan 

antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan 

lainnya.
2
 

Istilah gender dapat diartikan sebagai sifat atau 

karakter yang melekat pada dua jenis kelamin laki-

laki dan perempuan yang telah ada di masyarakat. 

Gender merupakan suatu konsep untuk membedakan 

antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah 

perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara 

perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari 

                                                             
2
 Ibid, 7-8. 
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konstruk sosial budaya dan dapat berubah sesuai 

perkembangan zaman.
3
 

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan 

kata gender dan kata sex (jenis  kelamin). Pengertian 

jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian 

dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara 

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. 

Sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi 

perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi 

biologi. Misalnya biologi seseorang meliputi 

perbedaan komposis kimia dan hormon di dalam 

tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakter 

biologis lainnya. Studi gender menekankan 

                                                             
3
 Marzani Anwar, Dkk, Membangun Relasi Setara Antara 

Perempuan Dan Laki-Laki Melalui Pendidikan Islam, ( Jakarta:  

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI 

(AIBBEP), 2010), 29. 
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perkembangan aspek maskulinitas dan feminimitas 

seseorang.
4
 

Dengan isu gender  yang ada di masyarakat 

khususnya dalam lingkup pendidikan masih sering 

dijumpai ketidakadilan gender di dalam 

pembelajaran berlangsung. Seharusnya pergerakan 

gender ini sering terjadi bentuk-bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan yaitu stereotype, marginalisasi, 

subordinasi, beban ganda dan kekerasan. Perbedaan 

peran gender ini sangat membentuk untuk 

memikirkan kembali tentang pembagian peran yang 

selama ini dianggap telah melekat pada manusia 

yaitu perempuan dan laki-laki. Dengan mempelajari 

gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak 

permanen sehingga memudahkan untuk membangun 

                                                             
4
 Nasaruddin Umar,  Argumen Kesetaraan Gender 

Perspektif Al – Qur’an, (Jakarta:  Paramadina, 2010), 31. 



5 
 
 

gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-

laki yang dinamis, yang lebih tepat dan cocok 

dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
5
 

Kesetaraan gender di dalam proses pembelajaran 

sangatlah penting agar peserta didik laki-laki dan 

perempuan mendapat hak yang sama tanpa ada 

diskriminasi atau pembedaan. Keadilan dan 

kesetaran gender merupakan suatu kondisi di mana 

anak laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang 

setara dan seimbang untuk memperoleh hak, peran 

dan kesempatan. Kesetaraan gender adalah suatu 

kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan 

dalam mencapai hak-hak dasar dan manfaat 

pembangunan dalam lingkup keluarga, masayarakat 

dan negara. Keadilan gender adalah proses yang 

                                                             
5
 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, 

12-17. 
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seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam 

memperoleh akses atau kesempatan, peran, kontrol 

dan manfaat atas pembanguan hak-hak dasar.
6
 

Kelas merupakan wadah atau tempat yang paling 

dominan bagi terjadinya sekelompok siswa dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian kedudukan 

kelas dalam pembelajaran sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan belajar siswa pada tingkat 

tertentu. Managemen atau pengelolaan kelas adalah 

berbagai jenis kegitaan yang dengan sengaja 

dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan 

kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar 

mengajar di kelas.
7
 

Akan tetapi, dalam menangani dan menjalankan 

tugasnya guru-guru sering menghadapi 

                                                             
6
 Marzani Anwar, Dkk , Membangun Relasi Setara Antara 

Perempuan Dan Laki-Laki Melalui Pendidikan Islam, 33 
7
 Muhammad Ali Rohmad, Pengelolaan Kelas Bekal Calon 

Guru Berkelas, Jakarta: Kaukaba, 2015) , 2. 
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permasalahan dengan kegiatan-kegitan di dalam 

kelasnya, baik menyangkut pengajaran atau pun 

pengelolaan kelasnya. Pada masalah pengelolaan 

kelas misalnya berupa masalah individual siswa dan 

masalah sosial atau kelompok. Dengan masalah 

tersebut guru harus dapat memahami dan 

mengetahui karakter siswa dan dalam pengelolaan 

kelas, guru harus imbang dan adil antara anak laki-

laki dan perempuan agar terciptanya kelas yang 

kondusif dan afektif. Jika guru tidak bias 

mengimbangi atau adil pada saat pembelajaran 

berlangsung maka akan muncul diskriminasi di 

dalam kelas. Akan timbul masalah di dalam kelas 

pada saat pembelajaran yaitu diskriminasi antara 

laki-laki dan perempuan. Untuk mendapatkan 

pemahaman kesetaraan gender yang diharapkan, di 

sekolah harus berusaha dalam menangani atau 
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mencegah ketidakadilan gender melalui pendidikan 

responsif gender dengan menanamkan nilai-nilai 

keadilan dan keseteraan gender melalui model 

pembelajaran responsif gender di dalam pengelolaan 

kelas. 

Dalam posisi setara, laki-laki dan perempuan 

menjalani pilihan yang sebenarnya dan didasarkan 

atas kesempatan yang sama. Kesetaraan gender dan 

keadilan gender membutuhkan sosialisasi yaitu 

intitusi pendidikan adalah salah satu agen 

sosialiasasi gender yang sangat berpengaruh selain 

lingkungan dan keluarga. Dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas ada beberapa hal yang perlu 

dipahami oleh guru yang berkaitan dengan 

kesetaraan gender dalam pengelolaan kelas agar 

tujuan pembelajaran tercapai dan tidak ada 
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ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender di 

dalam kelas.  

Ketimpangan gender pada hasil pembelajaran 

pendidikan adalah perbedaan akhir pendidikan. 

Ketimpangan pada hasil pendidikan menunjukkan 

adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

pada prestasi pendidikan. Prestasi di antara mereka 

tidak sepadan. Prestasi laki-laki lebih tinggi atau 

lebih baik dari pada perempuan atau sebaliknya. 

Ketimpangan akses pendidikan dapat berdampak 

pada feminisasi dalam pendidikan. Ketidaksamaan 

kesempatan dalam pendidikan antara laki-laki dan 

perempuan akan berdampak pada kecenderungan 

melihat bahwa laki-laki atau perempuan hanya bisa 

diterima pada sistem pendidikan tertentu. Di 

masyarakat  berkembang sikap bahwa perempuan 

atau laki-laki hanya cocok pada jenis pendidikan 
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tertentu dan tidak pantas memilih sistem pendidikan 

lainnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan 

penduduk yang berjenis kelamin perempuan atau 

laki-laki maka, secara otomatis perempuan atau laki-

laki belum berperan secara maksimal.
8
 

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menuntut 

ilmu tanpa membedakan jenis kelamin. Islam juga 

memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan 

perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan 

tanpa ada pembedaan. Hal tersebut sebagaimana 

hadis Nabi Muhammad yang artinya: “Mencari ilmu 

adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat”. 

Pendidikan pada masa Nabi ini diawali sejak beliau 

diangkat menjadi Rasulullah yang kemudian 

memulainya dengan cara sembunyi-sembunyi hingga 

                                                             
8
Yenita Roza, Rahmita B.N. Lutfi, Jurnal Pelaksanaan 

Program Sekolah Berwawasan Gender Di Provinsi Riau FKIP 

Universitas Riau,  Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 

Yenita.Roza@Lecturer.Unri.Ac.Id 

mailto:Yenita.roza@lecturer.unri.ac.id
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terbuka. Namun terdapat perbedaan dalam 

penyampaian pendidikan tersebut. Kesempatan 

perempuan untuk mengikuti pembelajaran masih 

dibatasi oleh budaya sekitar dan tidak bebas 

sebagaimana laki-laki. Namun Nabi Muhammad 

S.A.W lambat laun mulai mengubah budaya tersebut 

dengan cara memberikan kesempatan yang sama 

bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan.
9
 

Berdasarkan observasi peneliti mengenai 

pengelolaan kelas berbasis gender terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran. Peneliti menjumpai masalah tentang 

kesetaraan gender di dalam pembelajaran 

berlangsung. Seperti halnya, dalam kegiatan 

bertanya, menjawab dan berpendapat muncul 

                                                             
9
 Evi Muafiah, Realitas Segregasi Gender Di Pesantren, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Http://Proceedings.Kopertais4.Or.Id/Index.Php/Ancoms/Article/Vie

w/206 
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ketidakadilan gender, namun menjadikan 

ketidakmerataan karena didominasi oleh anak yang 

pandai atau anak perempuan saja. Dalam kegiatan 

kelompok belajar terdapat isu kesetaraan gender, di 

mana guru menjadi penentu dalam pembagiannya. 

Dalam pembagian tempat duduk di dalam kelas 

mayoritas anak perempuan duduk di depan dan anak 

laki-laki menempati bangku di belakang. Hal ini 

dikarenakan ada beberapa faktor, di antaranya 

perempuan lebih aktif sehingga dia ingin 

diperhatikan oleh guru dan anak perempuan lebih 

memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan laki-laki lebih diam dan takut pada saat 

pembelajaran dan mayoritas laki-laki lebih suka 

bermain sendiri atau malas dan tidak memperhatikan 

saat pembelajaran. Demikian dalam kegiatan piket 

kelas juga dan pemilihan ketua kelas terjadi 
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ketidakadilan gender karena anak laki-laki yang 

biasa menjadi ketua kelas dan saat piket anak laki-

laki tidak mau melaksanakan piket. Sedangkan 

dalam kegiatan bermain, anak-anak menjadi terpisah 

dan sering terjadi adanya stereotip gender. Anak 

laki-laki selalu menang bagaimanapun caranya dan 

menganggap perempuan adalah makhluk lemah. 

Ketika memilih permainan anak-anak terbatasi oleh 

permainan yang hanya boleh dimainkan untuk laki-

laki saja atau untuk perempuan saja.
10

 

Kasus-kasus diatas akan memunculkan sterotipe 

dan beban ganda untuk anak perempuan yang 

menyebabkan ketidakadilan gender. Tidak semua 

kontek yang muncul terdapat isu kesetaraan gender 

tetapi peran guru sangatlah penting dalam 

                                                             
10

 Observasi Di Mi Ma’arif Setono Ponorogo, 13 Desember 

2018. 
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menerapkan kesetaraan gender dalam pengelolaan 

kelas. Sehingga hal tersebut menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang “Kesetaraan Gender 

Dalam Pengelolaan Kelas di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti 

memfokuskan tentang kesetaraan gender dalam 

pengelolaan kelas, di kelas 2  dan 6 di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : 
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1. Bagaimana pengelolaan kelas yang responsif 

gender  di MI Ma’arif  Setono Ponorogo? 

2. Bagaimana kompetensi guru dalam 

pengelolaan kelas yang responsif gender  di 

MI Ma’arif  Setono Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkaan rumusan masalah yang telah 

disebutkan di atas maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Agar dapat mendeskripsikan tentang 

pengelolaan kelas yang responsif gender di 

MI Ma’arif  Setono Ponorogo. 

2. Agar dapat mendeskripsikan kompetensi guru 

tentang pengelolaan kelas yang responsif 

gender  di MI Ma’arif  Setono Ponorogo.  
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat, yaitu : 

1.  Manfaat Teoretis 

a. Hasil teoretis hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan khasanah keilmuan terkait dengan 

kesetaraan gender dalam pengelolaan 

kelas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Madrasah  

Bagi lembaga madrasah hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan refrensi dan 

refleksi bagi lembaga pendidikan yang 

lain dan sebagai contoh kedepannya dalam 
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pembelajaran responsif gender di 

sekolahan. 

b. Bagi Pendidik  

Bagi pendidik sekolah agar lebih 

memahami tentang kesetaraan gender dan 

ketidakadilan gender didalam pengelolaan 

kelas dimana anak laki-laki dan 

perempuan mendapatkan hak, peran, 

fungsi, dan tanggung jawab. 

c. Bagi pembaca 

Bagi pembaca  agar menambah wawasan 

dan pengetahuan yang lebih luas tentang 

kesetaraan gender dalam pengelolaan 

kelas. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi 

ini terdiri dari enam bab, masing-masing terdiri dari 

sub-sub bab yang berkaitan erat dan merupakan 

kesatuan yang utuh, 

yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan. Bab ini berfungsi 

sebagai gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan penelitian, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, maanfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Telaah terdahulu dan kajian teoretis 

tentang kesetaraan gender dalam 
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pengelolaan kelas MI Ma’arif 

Ponorogo. Dalam bab ini diungkapkan 

mengenai pengertian dan perbedaan 

gender dan sex, pengertian kesetaraan 

gender dan ketidakadilan gender, 

macam-macam diskriminasi berbasis 

gender, pengertian pengelolaan kelas, 

komponen pengelolaan kelas,  tujuan 

dan prinsip pengelolaan kelas, 

pengelolaan kelas berbasis gender, 

prinsip-prinsip pengelolaan kelas 

pembelajaran berbasis gender, 

pengelolaan kelas yang inklusif gender 

dan lingkungan pengelolaan kelas 

berbasis gender. 

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi 
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pendekatan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisi data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahap-tahap 

penelitian. 

BAB IV : Temuan Penelitian. Bagian ini, 

memuat uraian tentang data umum dan 

data khusus. Data umum berisi tentang 

denkripsi singkat profil lokasi 

penelitin. Sedangkan data khusus 

berisi tentang temuan yang diperoleh  

dari pengamatan dan hasil wawancara 

serta dokumentasi lainnya yang terkait 

dengan rummusan masalah. 

BAB V  : Pembahasan. Bab ini memuat 
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gagasan-gagasan peneliti terkait 

dengan pola-pola, kategori, posisi 

temuan terhadap temuan terdahulu,dan 

penjelasan dari temuaan yang 

diungkap di lapangan. 

BAB VI : Penutup. Terdapat kesimpulan yang 

berisi atas jawaban rumusan masalah. 

Berisi tentang Saran yang menjelaskan 

tentang saran yang diajukan yang 

bersumber pada temuan penelitian, 

pembahaan dan kesimpulan hasil. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti 

terdahulu yang mengenai pembelajaran yang 

responsif gender sebagai studi awal berupa 

penelitian itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah 

penelitian yang berjudul Upaya Peningkatan Sikap 

Kesetaraan Gender Melalui Pembelajaran Berbasis 

Gender Sosial Inklusi Pada Peserta Didik kelas V MI 

MAMBA’UL HUDA AL-ISLAMIYAH NGABAR, 

IAIN PONOROGO 2016 oleh Yudi Iswara dengan 

rumusan masalah yaitu bagaimana proses 

peningkatan sikap kesetaraan gender melalui 

pembelajaran berbasis gender sosial inkusif di kelas 

V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar, apakah 

22 
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bentuk-bentuk kegiatan peningkatan sikap 

kesetaraan gender melalui pembelajaran berbasis 

gender sosial inkusif di kelas V MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar dan apakah hambatan dalam 

pelaksanaan peningkatan sikap kesetaraan gender 

melalui pembelajaran berbasis gender sosial inkusif 

di kelas V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar. 

 Hasil penelitian yaitu menyimpulkan bahwa 

peningkatan sikap kesetaraan gender melalui 

pembelajaran berbasis gender kelas V MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar memiliki beberapa 

kelebihan dan mafaat sesuai dengan ungkapan dari 

waka kurikulum bahwa kesetaraan gender dalam 

lingkup madrasah sudah kondusif dan kepala sekolah 

juga tidak membeda-bedakan masalah pelayanan 

pada saat pembelajaran antara siswa laki-laki dan 

perempuan semua rata dan sama. Karena 
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pembelajaran di madrasah membutuhkan pengaturan 

yang dikenal managemen pembelajaran sesuai 

dengan rumusan tujuan pendidikan.
11

 Bentuk-bentuk 

kegiatan peningkatan sikap kesetaraan gender dalam 

pembelajaran berbasis gender sosial inklusi di kelas 

V MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar yaitu 

upaya yang dilakukan untuk menyetarakan gender 

yaitu dengan mewajibkan peserta didik dengan 

mendapatkan giliran piket membersihkan kelas yang 

tidak hanya perempuan saja, akan tetapi anak laki-

laki juga berpartisipasi dan dalam bidang akademik 

madrasah juga memberikan hak yang sama yaitu 

dalam perlombaan, pada saat ekstrakulikuler anak 

laki-laki dan perempuan juga mendapatkan hak yang 

sama juga. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan 
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 Iswara, Yudi. Upaya Peningkatan  Sikap Kesetaraan 

Gender Melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi Pada 

Peserta Didik Kelas V MIMamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar, 

Skripsi IAIN Ponorogo, 2016. 
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peningkatan sikap kesetaraan gender dalam 

pembelajaran berbasis gender di kelas V MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar yaitu menurut 

kepala sekolah kebijakan pondok, karena madrasah 

ini dibawah managemen pondok jadi harus 

melakukan kebijakan sesuai pondok, menurut wali 

kelas V hambatannya adalah latar belakang siswa 

yang berbeda tentunya membawa perilaku yang 

berbeda pada setiap siswa. Mulai dari masalah sosial, 

keyakinan, keluarga, budaya dan ekonomi dan 

hambatan selanjutnya adalah masalah prefesional 

guru pada saat pembelajaran yang kurang koopertif 

pada saat pembelajaran.12 Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan jenuis penelitian studi kasus. 
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Penelitian selanjutnya adalah Pemahaman 

Gender dan Siswa Tentang Konsep Gender dan 

Implikasinya Dalam Aktifitas Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA 2 Muhammadiyah 

Jogyakarta oleh Ika Rahmawati. Dengan rumusan 

masalah yaitu tentang pemahaman guru dan siswa 

SMA 2 Muhammadiyah dalam konsep gender dan 

apa implikasi tentanng pemahaman guru dan siswa 

dalam konsep gender. Hasil penelitian tersebut 

mengatakan bahwa bahwa pemaham guru tentang 

gender dan kesetaraan gender sudah paham dan 

sudah menerapkan beberapa kegiatan yang 

menyangkut kesetaraan gender dan menurut siswa 

gender adalah hubungan rasional laki-laki dan 

perempuan, guru harus berperan aktif untuk 

mengenalkan dan menjelaskan tentang gender agar 

tidak ada ketidakadilan gender di dalam lingkup 
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sekolah. Implikasi pemahaman guru dan siswa 

tentang konsep gender dalam aktifitas pembelajaran 

yaitu terimplikasi pada tujuan pembelajaran yang 

mengarah pada kesamaan tugas manusia di muka 

bumi ini diarahkan kepada mengarahkan pada 

kesetaraan gender, penggunakan metode 

pembelajaran yang berbasis teacher dan student 

cantered dan selain itu berimplikasi pada 

pengelolaan aktivitas pembelajaran di kelas melalui 

proses pembelajaran, subjek belajar, pelajaran yang 

berpusat orientasi. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan jenuis penelitian studi kasus.
13

 

                                                             
13
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Penelitian selanjutnya yaitu Aplikasi 

Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Sekolah 

Menengah Kec.Kresek Balaraja Banten oleh 

Laelatussa’adah. Dengan rumusan masalah yaitu 

bagaimana pelaksanaan kesetaraan gender dalam 

pendidikan di sekolah-sekolah menengah 

Kec.Kresek Balaraja Banten dilihat dari materi 

pembelajaran, tekhnik penyampaian, proses 

pembelajaran, sistem pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran dan bagaimana manajemen pendidikan 

di sekolah dan profil pendidikan sekolah berdasarkan 

gender pada sekolah-sekolah menengah Kec.Kresek 

Balaraja Banten.
14

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran pada sekolah menengah 
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Banten, Jurusan Pendidikan Islam, FATIK UIN Syarif Hidayutullah, 

Jakarta: 2007. 
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Kec.Kresek Balaraja pada prinsipnya tidak ada 

perbedaan bagi laki-laki dan perempuan baik dalam 

materi, penyampaian dan sistem pembelajaran. Akan 

tetapi di lembaga pesantren terkadang budaya dan 

lingkungannya sangat mempengaruhi adanya         

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang 

mengakibatkan kesenjangan gender dalam hal 

kegitan ekstrakulikuler dan pembelajaran. Dalam 

proses pengelolaan manajemen pendidikan 

kesiswaan yang menyangkut tentang pemilihan 

program studi tidak ada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan. Aplikasi kesetaraan gender dalam 

pendidikan sangatlah penting karena ini menyangkut 

dengan hak asasi manusia dalam mendapatkan 

pendidikan. Secara struktural kesetaraan gender 

dalam pendidikan di sekolah menengah Kec. Kresek 

Balaraja sudah terlaksana. Pendekatan yang 



30 
 
 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan jenuis penelitian studi kasus 15 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Gender Dan Sex 

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam 

dari bahasa Inggris. Jika dilihat di dalam kamus, 

tidak secara jelas pengertian sex dan gender. 

Sementara itu belum ada uraian yang mampu 

menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai 

konsep gender dan mengapa konsep tersebut 

penting guna memahami sistem ketidakjelasan 

sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan 

itu disebabkan oleh kurangya penjelasan tentang 
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kaitan antara konsep gender dengan masalah 

ketidakadilan lainnya.
16

 

Untuk memahami konsep gender harus 

dibedakan kata gender dan kata sex (jenis kelamin). 

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan 

atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia 

berjenis laki-laki adalah manusia yang memiliki 

atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki 

adalah manusia yang memiliki penis, memiliki 

jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan 

perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim 

dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel 

telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk 
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 Mansour  Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2013), 7. 
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menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis 

melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-

laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat 

tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat 

biologis yang melekat pada mansia laki-lak- atau 

perempuan. Secara permanen tidak berubah dan 

merupakan ketentuan biologis atau sering 

dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.
17

 

Tabel 2.1 Perbedaan gender dengan jenis kelamin 

GENDER LAKI-

LAKI 

PEREMPUAN 

Sifat Maskulin  Feminim 

Peran & 

Fungsi 

Produksi  Reproduksi 

Ruang 

Lingkup 

Publik  Domestik 

Tanggung 

Jawab 

Nafkah 

utama  

Nafkah tambahan  
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Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran 

atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu. Sex secara umum digunakan 

untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi anatomi biologi. Misalnya 

biologi seseorang meliputi perbedaan komposis 

kimia dan hormon di dalam tubuh, anatomi fisik, 

reproduksi, dan karakter biologis lainnya. Studi 

gender menekankan perkembangan aspek 

maskulinitas dan feminimitas seseorang.
18

 

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep 

gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki atau perempuan yang dikontruksi secara 

sosial maupun kultural. Gender sebagai sesuatu 
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 Nasaruddin Umar,  Argument Kesetaraan Gender 

Perspektif Al – Qur’an, (Jakarta:  Paramadina, 2010), 31. 
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konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 

perbedaan  laki-laki dan perempuan dilihat dari 

segi sosial budaya. Jadi, gender adalah perbedaan 

peran, fungsi, dan tanggung jawab antara 

perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari 

kostruk sosial budaya dan dapat berubah sesuai 

perkembangan zaman.
19

 

Kantor Negara Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan (KNPP) 2008, mengartikan bahwa 

gender mengacu kepada peran-peran yang 

dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan 

dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini 

dipelajari, berubah dari waktu kewaktu dan sangat 

bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. 

Tidak seperti seks (perbedan biologis antara laki-
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 Marzani Anwar, Dkk, Membangun Relasi Setara Antara 

Perempuan Dan Laki-Laki Melalui Pendidikan Islam, (Jakarta:  
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laki dan perempuan), gender mengacu kepda 

perilku yang dipelajari dan harapan-harapan 

masyarakat yang membedakan antara maskulinitas 

dan feminitas. Kalau identitas seks ditentukan oleh 

ciri-ciri genetika dan anatomi, gender yang 

dipelajari secara sosial merupakan suatu identitas 

yang diperoleh. Tercakup dalam konsep gender 

juga harapan-harapan tentang ciri-ciri, sikap-sikap, 

dan peilaku-perilaku perempuan dan laki-laki 

(feminitas dan maskulinitas).”
20

 

Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih 

operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar 

bahwa gender adalah konsep kultural yang 

digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan 

dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-
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laki dan perempuan yang berkembang di dalam 

masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. 

bahwa penentuan peran gender dalam berbagai 

sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada 

tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat 

selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara 

laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang 

dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada 

pertumbuhan kematangan emosional dan 

berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat 

emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki 

yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon 

testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih 

obyektif.
21

 

 

                                                             
21

 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif 
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Tabel 2.2 Perbedaan identitas gender dengan jenis 

kelamin 

Identitas Jenis 

Kelamin 

Identitas Gender 

 

 Menyangkut ciri 

dan fungsi 

biologis. 

 Khas bagi laki-

laki dan 

perempuan. 

 Universal dan 

berlaku secara 

umum. 

 Tidak dapat 

berubah karena 

perubahan 

zaman. 

 Menyangkut 

ciri, peran dan 

posisi sosial. 

 Dapat 

dilakukan oleh 

laki-laki dan 

perempuan. 

 Relatif, 

kontekstual, 

dan lonsisional. 

 Dapat berubah 

sesuai 

kebutuhan 

zaman 

 

 

2. Pengertian Kesetaraan dan Ketidakadilan 

Gender  

Keadilan dan kesetaran gender merupakan suatu 

kondisi di mana anak laki-laki dan perempuan 
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dalam kondisi yang setara dan seimbang untuk 

memperoleh hak, peran dan kesempatan. 

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang sama 

antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai 

hak-hak dasar dan manfaat pembangunan dalam 

lingkup keluarga, masyarakat dan negara. 

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi 

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 

pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional 

(HANKAMNAS) serta kesamaan dalam menikmati 

hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan 

gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi 

antara perempuan dan laki-laki, dan dengan 

demikian mereka memiliki akses, kesempatan 
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berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari 

pembangunan. Misalnya, laki-laki dan perempuan 

telah mencapai pendidikan yang relatif seimbang 

pada seluruh jenjang pendidikan. Laki-laki dan 

perempuan menikmati manfaat kesehatan yang 

seimbang, menduduki jabatan yang seimbang dan 

lain lain.
22

 

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi 

bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 

pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional 
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(HANKAMNAS) serta kesamaan dalam menikmati 

hasil pembangunan.
23

 

Kesetaraan yang adil adalah konsep yang 

mengakui faktor spesifik seorang dan memberikan 

haknya sesuai dengan kondisi perorangan. 

Kesetaran ini bukan memberikan perilaku yang 

sama kepada setiap individu yang mempunyai 

aspirasi dan kebutuhan yang berbeda. Melainkan 

dengan memberikan perhatian yang sama kepada 

setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik 

dapat terpenuhi. Artinya kesetaraan adalah bukan 

kesamaan yang menuntut persamaan metamatis, 

melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang 

sesuai dengan konteks masing masing individu.
24
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Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan 

tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan 

laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki 

akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas 

pembangunan dan memperoleh manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan. Jika mampu 

memfasilitasi seluruh pembelajaran memperoleh 

partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat (APKM) 

yang sama dalam pembelajaran dengan 

mengakomodir perbedaan kontruksi gender dalam 

pengelolaan kelas, Adapun indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

a) AKSES adalah peluang atau kesempatan 

dalam memperoleh atau menggunakan sumber 

daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana 

memperoleh akses yang adil dan setara antara 

perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan 
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laki-laki terhadap sumberdaya yang akan 

dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan 

bagi anak didik adalah akses memperoleh 

beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak 

didik perempuan dan laki-laki diberikan secara 

adil dan setara atau tidak. 

b) PARTISIPASI adalah keikutsertaan atau 

partisipasi seseorang atau kelompok dalam 

kegiatan dan atau dalam pengambilan 

keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-

laki apakah memiliki peran yang sama dalam 

pengambilan keputusan di tempat yang sama 

atau tidak. 

c) KONTROL adalah penguasaan atau wewenang 

atau kekuatan untuk mengambil keputusan. 

Dalam hal ini apakah pemegang jabatan 
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tertentu sebagai pengambil keputusan 

didominasi oleh gender tertentu atau tidak. 

d) MANFAAT adalah kegunaan yang dapat 

dinikmati secara optimal. Keputusan yang 

diambil oleh sekolah memberikan manfaat 

yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-

laki atau tidak.
25

 

 

Keadilan gender adalah proses yang seimbang 

antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh 

akses atau kesempatan, peran, control  dan manfaat 

atas pembanguan hak-hak dasar. Keadilan gender 

adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap 

perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender 

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

perempuan maupun laki-laki. Misalnya, akses 

pendidikan laki-laki dan perempuan di Indonesia 

telah terbuka secara setara sebagaiman diamantkan 

oleh UUD 1945 dan Undang-Undang lainnya 

termasuk UU. No. 23 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Anak. Namun demikian, partisipasi 

mereka masih belum setara sebab orang tua atau 

masyarakat lebih mengutamakan laki-laki untuk 

mencapai jenjang pendidikan yang tinggi. 
26

 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah 

menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 

ketidakadilan gender (gender inequealities). 

Namun, yang menjadi persoalan, ternyata 

perbedaan gender telah melahirkan berbagai 
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ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama 

pada kaum perempuan. Ketidakadilan gender 

merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum 

laki-laki dan perempuan menjadi korban dari 

sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana 

perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan 

gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi 

ketidakadilan yang ada.
27

 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam 

berbagai bentuk ketidakadilan, yakni : 

a. Marginalisasi 

Proses marginalisasi yang mengakibatkan 

kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali 

terjadi dalam masyarakat dan negara yang 

menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang 
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disebabkan berbagai kejadian. Banyak cara 

yang dapat digunakan untuk memarjinalkan 

seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah 

dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya 

dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi 

sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika 

mereka bekerja diluar rumah (sector public), 

seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. 

Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah 

berlangsung proses pemiskinan dengan alasan 

gender.
28

 Contoh lainnya yaitu, penggusuran, 

bencana alam atau proses eksploitasi. Namun 

ada salah satu bentuk kemiskinan  atas satu 

jenis kelamin tertentu, dalam hal ini 

perempuan, disebabkan oleh gender. 
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Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran 

akibat perbedaan jenis kelamin yang 

mengakibatkan kemiskinan.
29

 

Contoh : 

a) Guru TK, perawat, pekerja konveksi, 

buruh pabrik, pembantu rumah tangga 

dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga 

berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang 

diterima. 

b) Masih banyaknya pekerja perempuan di 

pabrik yang rentan terhadap PHK 

dikarenakan tidak mempunyai ikatan 

formal dari perusahaan tempat bekerja 

karena alasan-alasan gender, seperti  

sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja 
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sambilan dan juga alasan faktor 

reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, 

melahirkan dan menyusui. 

c) Perubahan dari sistem pertanian 

tradisional kepada sistem pertanian 

modern dengan menggunakan mesin-

mesin traktor telah memarjinalkan pekerja 

perempuan. 

b. Stereotype 

Sterotipe secara umum adalah pelabelan 

atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu. Celakanya sterotipe selalu merugikan 

dan menimbulkan ketidakadilan. Semua 

bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya 

berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang 

sama, yaitu stereotype gender laki-laki dan 

perempuan. Stereotype itu sendiri berarti 
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pemberian citra baku atau label/cap kepada 

seseorang atau kelompok yang didasarkan 

pada suatu anggapan yang salah atau sesat. 

Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua 

hubungan atau lebih dan seringkali digunakan 

sebagai alasan untuk membenarkan suatu 

tindakan dari satu kelompok atas kelompok 

lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya 

relasi kekuasaan yang timpang atau tidak 

seimbang  yang bertujuan untuk menaklukkan 

atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif 

juga dapat dilakukan atas dasar anggapan 

gender. Namun seringkali pelabelan negatif 

ditimpakan kepada perempuan.
30
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Stereotype masyarakat terhadap 

perempuan yakni pembakuan diskriminasi 

antara perempuan dan laki-laki. Perempuan 

dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-

masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat 

diukur dari kodrat yang telah ada. Sebagai 

contoh urusan rumah tangga diserahkan 

kepada istri dan anak perempuan, pendidikan 

anak menjadi tanggung jawab ibu, dan 

mengurus suami diserahkan sepenuhnya 

kepada istri tanpa adanya upah.
31

 

Contoh : 

a) Perempuan dianggap lemah, cengeng, 

suka digoda. 

b) Perempuan tidak rasional, emosional. 
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c) Perempuan tidak bisa mengambil 

keputusan penting. 

d) Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan 

pencari nafkah tambahan. 

e) Laki-laki sebagai pencari nafkah utama. 

c. Subordinasi  

Subordinasi artinya suatu penilaian atau 

anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan 

oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang 

lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku 

di masyarakat, telah memisahkan dan 

memilah-milah peran-peran gender, laki-laki 

dan perempuan. Perempuan dianggap 

bertanggung jawab dan memiliki peran dalam 

urusan domestik atau reproduksi, sementara 

laki-laki dalam urusan publik atau produksi. 

Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi 
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dalam urusan domestik dan reproduksi 

mendapat penghargaan yang sama dengan 

peran publik dan produksi? Jika jawabannya 

“tidak sama”, maka itu berarti peran dan fungsi 

publik laki-laki. Sepanjang penghargaan sosial 

terhadap peran domestik dan reproduksi 

berbeda dengan peran publik dan reproduksi, 

sepanjang itu pula ketidakadilan masih 

berlangsung. Subordinasi terhadap perempuan 

pandangan ini memposisikan perempuan dan 

karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki 

sehingga menyebabkan mereka merasa sudah 

selayaknya sebagai pembantu nomor dua sosok 

bayangan dan tidak berani memperlihatkan 

kemampuannya. Laki-laki menganggap bahwa 

perempuan tidak mampu berpikir. 
32
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Contoh : 

1. Masih sedikitnya jumlah perempuan yang 

bekerja pada posisi atau peran pengambil 

keputusan atau penentu kebijakan 

dibanding laki-laki. 

2. Dalam pengupahan, perempuan yang 

menikah dianggap sebagai lajang, karena 

mendapat nafkah dari suami dan terkadang 

terkena potongan pajak. 

3. Masih sedikitnya jumlah keterwakilan 

perempuan dalam dunia politik (anggota 

legislatif dan eksekutif ). 

d. Beban ganda 

Beban ganda (double burden) artinya 

beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis 
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kelamin lebih banyak dibandingkan jenis 

kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan 

seringkali dianggap peran yang statis dan 

permanen. Walaupun sudah ada peningkatan 

jumlah perempuan yang bekerja di wilayah 

publik, namun tidak diiringi dengan 

berkurangnya beban mereka di wilayah 

domestik.
33

 Upaya maksimal yang dilakukan 

mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan 

tersebut kepada perempuan lain, seperti 

pembantu rumah tangga atau anggota keluarga 

perempuan lainnya. Namun demikian, 

tanggung jawabnya masih tetap berada di 

pundak perempuan. Akibatnya mereka 

mengalami beban yang berlipat ganda. Beban 
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ganda terhadap perempuan pekerjaan yang 

diberikan kepada perempuan lebih lama 

mengerjakannya bila diberikan kepada laki-

laki karena perempuan bekerja di sektor publik 

masih memiliki tanggung jawab pekerjaan 

rumah tangga yang tidak dapat diserahkan 

kepada pembantu rumah tangga sekalipun 

pembantu rumah tangga sama-sama 

perempuan. 

Contoh : Ibu rumah tangga yang bekerja 

mencari nafkah untuk keluarganya dan setelah 

bekerja dia juga mengerjakan pekerjaan rumah 

mulai memasak, mengasuh anak, dan lain-lain. 

e. Kekerasaan 

Kekerasan (violence) artinya tindak 

kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang 

dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau 
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sebuah institusi keluarga, masyarakat atau 

negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran 

gender telah membedakan karakter perempuan 

dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan 

laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian 

mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti 

laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan 

sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap 

lembut, lemah, penurut dan sebagainya. 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan 

pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan 

karakter tersebut melahirkan tindakan 

kekerasan. Dengan anggapan bahwa 

perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai 

alasan untuk diperlakukan semena-mena, 

berupa tindakan kekerasan. Kekerasan 

terhadap perempuan  kekerasan terhadap 
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perempuan dapat berupa kekerasan psikis 

seperti  pelecehan, permintaan hubungan seks 

ditempat umum, senda gurau yang melecehkan 

perempuan. Kekerasaan fisik seperti 

pembunuhan, perkosaan, penganiayaan 

terhadap perempuan dan lain sebagainya. 

Kekerasan terhadap sesama manusia ini pada 

dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun 

salah satu jenis kelamin tertentu yang 

disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan 

yang disebabkan oleh bias gender disebut 

gender-related violence. Pada dasarnya, 

kekeraasan gender disebabkan oleh 

ketidakadilan dan ketidaksetaraan kekuatan 

yang ada dalam masyarakat.
34
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Contoh : 

1. Kekerasan fisik maupun non fisik yang 

dilakukan oleh suami terhadap isterinya 

di dalam rumah  tangga dan kekerasan 

dalam bentuk pemaksaan sterilisasi 

dalam Keluarga Berencana (enforced 

sterilization). 

2. Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan 

yang mengakibatkan perasaan tersiksa 

dan tertekan. Perkosaan juga bisa 

terjadi dalam rumah tangga karena 

konsekuensi tertententu yang 

dibebankan kepada istri untuk harus 

melayani suaminya. Hal ini bisa terjadi 

karena konstruksi yang melekatinya. 

3. Pelecehan seksual (molestation), yaitu 

jenis kekerasan yang terselubung 
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dengan cara memegang atau menyentuh 

bagian tertentu dari tubuh perempuan 

tanpa kerelaan si pemilik tubuh. 

4. Eksploitasi seks terhadap perempuan 

dan pornografi. 

5. Genital mutilation penyunatan terhadap 

anak perempuan. Hal ini terjadi karena 

alasan untuk mengontrol perempuan. 

6. Prostitution: pelacuran. Pelacuran 

dilarang oleh pemerintah tetapi juga 

dipungut pajak darinya. Inilah bentuk 

ketidakadilan yang diakibatkan oleh 

sistem tertentu dan pekerjaan pelacuran 

juga dianggap rendah.
35
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3. Pengertian Pengelolaan Kelas  

Pengelolaan kelas merupakan upaya yang 

dilakukan guru dalam mengelola anak didiknya di 

dalam kelas dengan menciptakan atau 

mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang 

mendukung program pengajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Kelas merupakan 

wahana paling dominan bagi terselenggaranya 

proses pembelajaran bagi anak-anak  sekolah. 

Dengan demikian kedudukan kelas dalam 

pembelajaran sangat penting untuk menentukan 

keberhasilan belajar siswa pada tingkat tertentu.36 

Menurut Winarno Hamiseno pengelolaan adalah 

substanti dari mengelola. Sedangkan mengelola 

adalah suatu tindakan yang dimulai dari 
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penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, 

melaksanakan sampai dengan pengawasan dan 

penilaian.
37

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau 

pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat 

berjalan dengan lancar. Selajutnya pengertian kelas 

sendiri, menurut Hadari Nawawi kelas  dapat 

dipandang dari dua sudut yaitu kelas dalam arti 

sempit yakni, ruangan yang dibatasi oleh empat 

dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk 

mengikuti proses belajar mengajar dan kelas dalam 

arti luas adalah, suatu masyarakat kecil yang 

merupakan bagian dari masyarakat sekolah, yang 

sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi unit 

kerja yang secara dinamis menyelenggarakan 
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kegiatan kegiatan belajar mengajar yang kreatif  

untuk mencapai satu tujuan.
38

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

pengelolaan kelas adalah  suatu usaha yang 

dilakukan oleh penyelenggara atau penanggung 

jawab kegiatan belajar mengajar atau yang 

membantu dengan maksud agar dicapai kondisi 

optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar 

mengajar yang diharapkan. Kemudian menurut 

Made Pidarta untuk mengelola kelas secara efektif 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, bahwa 

kelas adalah sekelompok kerja yang 

diorganisasikan untuk tujuan tertentu yang 

dilengkapi oleh tugas-tugas yang diarahkan oleh 

guru dan dalam situasi kelas, guru bukanlah tutor 
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untuk satu anak pada waktu tertentu, tetapi bagi 

seluruh anak dan kelompok.
39

 

Setiap kelompok mempunyai perilaku sendiri 

yang berbeda dengan perilaku masing-masing 

individu dalam kelompok tersebut, kelompok kelas 

menyisipkan pengaruhnya kepada individu. 

Pengaruh yang jelek dapat dibatasi oleh usaha guru 

dalam membimbing mereka di dalam kelas, 

Praktek guru waktu belajar cenderung berpusat 

pada hubungan guru dan siswa. Semakin 

meningkat keterampilan guru mengelola secara 

kelompok makin puas individu dalam kelas, 

Struktur kelompok, pola komunikasi dan kesatuan 

kelompok ditentukan oleh cara mengelola, baik 
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untuk mereka yang tertarik pada sekolah maupun 

yang apatis, masa bodoh, dan bermusuhan.
40

 

Pengelolaan kelas yang baik sangatlah 

dibutuhkan. Prosedur pengelolaan kelas pada 

intinya dimaksudkan untuk mengurangi keributan, 

kekacauan, kebosanan, oleh sebab itu seorang guru 

harus memiliki kompetensi pengelolaan kelas yang 

baik sehingga terciptanya pengelolaan kelas yang 

baik dan suasana kelas yang menarik dan 

menyenangkan. Selain itu faktor motivasi yang 

dimiliki oleh siswa juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan seorang guru dalam mendidik 

siswanya dan keberhasilan sisa menerima pelajaran 

dari seorang guru. Guru harus bisa memotivasi dan 
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membantu siswa-siswinya mengenali potensi 

dirinya masing-masing.
41

 

Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan pengelolaan kelas adalah segala 

usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana 

pembelajaran  yang efektif dan menyenangkan 

serta dapat memotivaasi peserta didik untuk belajar 

dengan baik sesuai kemampuan. Artinya 

pengelolaan kelas adalah usaha sadar yang 

dilakukan untuk mengaturproses belajar secara 

sistematik dan sistematis. Dari definisi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas 

merupakan upaya yang dilakukaan oleh guru, 

meliputi perencanaan pengaturan, dan 

pengoptimalkan berbagai sumber, bahan seta 
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sarana pembelajaran yang ada di kelas guna 

menciptakan kegiatan pembelajarn yan efektif dan 

berkualitas untuk peserta didik.
42

 

 

4. Komponen Dalam Pengelolaan Kelas  

Untuk mendukung terjadinya proses 

pembelajaran  maka unsur-unsur pengelolaan kelas 

meliputi : 

1) Model Tindakan 

a. Preventif; yaitu upaya sedini mungkin yang 

dilakukan oleh guru untuk mencegah 

terjadinya gangguan dalam pembelajaran 

berlangsung. Tanggap atau peka yaitu 

kemampuan guru merespon terhadap 

perilaku atau aktifitas yang dianggap akan 

mengganggu pada saat pembelajaran. 
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Selanjutnya perhatian yaitu selalu 

mencurahkan perhatian pada berbagai 

aktivitas, lingkungan maupun segala sesuatu 

yang muncul. 

b. Refresif; yaitu kemampuan guru untuk 

mengatasi, mencari, dan menemukan solusi 

yang tepat untuk memecahkan masalah 

yang terjadi dalam lingkungan 

pembelajaran.
43

 

2) Modifikasi Tingkah Laku 

a. Modifikasi tingkah laku yaitu bahwa 

tingkah laku dapat diamati. 

b. Pengelolaan kelompok, yaitu untuk 

menenangkan permasalahan hendaknya 

dilakukan dengan kaloborsi dan 
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mengikutsertakan berbagai komponen atau 

unsur yang terikat. 

c. Diangnosis, yaitu suatu keterampilan 

untuk mencari unsur-unsur yang akan 

menjadi penyebab gangguan maupun 

unsur-unsur yng akan menjdi kekuaatan 

bagi peningkatan proses pembelajaran. 

3) Peran Guru 

a. Mendorong siswa mengembangkan 

tanggung jawa individu terhadap 

lingkungannya. 

b. Membangun pemahaman siswa agar 

mengerti dan menyesuaikan tingkah 

lakunya yang sesuai dengan tata tertib 

kelas. 
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c. Menimbulkan rasa berkewajiban 

melibatkan diri dalam tugas serta tingkah 

laku yang sesuai dengan aktivitasa kelas. 

d. Guru tidak boleh membeda-bedakan 

antara individu satu dengan individu yang 

lain.
44

 

 

5. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Secara umum tujuan pengeloaaan kelas adalah 

penyedian fasilitas bagi macam-macam kegiatan 

belajar siswa dalam lingkungan sosial emosional, 

dan intelektual dalam kelas. Tujuan pengelolaan 

kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam 

tujuan pendidikan, bahwa tujuan pengelolaan kelas 

adalah agar setiap anak didik di kelas dapat bekerja 

dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan 
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pengajaran secara efektif dan efesien. Sebagai guru  

harus dapat mengelola kelas dengan baik agar tidak 

ada hambatan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Konsep agar terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan, ditinjau dari segi tata ruang, 

pengaturan kelas belajar, penyusunan dan 

pengaturan ruang belajar hendaknya 

memungkinkan peserta didik duduk berkelopok 

dalam bentuk dan memudahkan guru dalam 

bergerak secara leluasa untuk membantu siswa 

dalam belajar.
45

 

Menurut Derektorat Jendral Dikdasmen yang 

menjadi tujuan managemen atau pengelolaan kelas 

adalah
46

 : 
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a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik 

sebagai lingkungan belajar maupun sebagai 

kelompok belajar, yang memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan semaksimal mungkin. 

b. Mengurangi berbagai hambatan yang dapat 

menghalangi terwujudnya interaksi 

pembelajaran.   

c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta 

parabot beljar yang mendukung dan 

memungkinkan siswa belajar sesuai 

lingkungan sosial, emosional, intelektual 

siswa didalm kelas. 

d. Membina dan membimbing siswasesuai 

dengan latar belakang sosial, ekonomi, 

budaya, serta sifat individualnya. 
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Konsep dasar yang dicermati dalam pengelolaan 

kelas adalah penempatan individu, kelompok, 

sekolah, dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Sehingga aktivitas guru yang 

terpenting yaitu memanegemen, mengorganisasi, 

dan mengkoordinasi segala aktivitas peserta didik 

menuju tujuan pembelajaran.
47

 

 

6. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu hak-hal 

yang yang dapat dijadikan pedoman atau 

peganganguru di dalam mengelola kelas agar 

menjadi terarah dan efesien. Dalam rangka 

mengecil masalah gangguan dalam pengelolaan 
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kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat 

dipergunakan, yaitu
48

; 

1) Hangat dan antusias 

Hangat dan antusias diperlukan dalam proses 

belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab 

dengan anak didik selalu munujukan antusias 

pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan 

behasil dalam mengiplementasikan 

pengelolaan kelas. 

Bagaimana rasanya jika suatu ketika anda 

sendiri bertemu dengan seseorang yang dalam 

berkomunikasi dengan anda terasa demikian 

hangatnya? Ia tersenyum, dengan wajahnya 

yang manis (tidak masam) berbicara kepada 

anda. Kata-katanya lembut dan menenangkan, 
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atau paling tidak ia selalu berkata-kata sopan 

dan menampakkan bagaimana ia menghargai 

anda sebagai lawan bicara. Dalam 

melaksanakan pengelolaan kelas (manajemen 

kelas), setiap guru yang berkomunikasi dengan 

siswa-siswanya haruslah menunjukkan 

kehangatan. Walapun kesan kehangatan ini 

sifatnya implisit (tidak diungkapkan secara 

langsung dengan kata-kata), akan tetapi 

bagaimana guru bertutur dan bersikap kepada 

siswanya akan memberikan kesan tertentu bagi 

mereka. Guru juga selain menunjukkan sifat 

hangat bersahabat, juga harus menunjukkan 

antusiasme. Antusiasme dapat terpancar dari 

cara anda bergerak, bagaimana roman muka 

anda, dan kata-kata yang terlontar dari mulut 

anda. Tunjukkanlah selalu, bahwa anda dalam 
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menjalankan profesi sebagai seorang guru 

selalu antusias selama proses pembelajaran 

belangsung di kelas, bahkan saat bertemu 

siswa di luar jam pelajaran (di luar kelas). 

2) Tantangan 

Penggunaan kata-kata tindakan, cara kerja atau 

bahan-bahan yang menantang akan 

meningkatkan gairah anak didik untuk belajar 

sehingga mengurangi kemungkinan munculnya 

tingkah laku yang menyimpang. Tambahan 

lagi akan dapat menarik perhatian anak ddik 

dan dapat mengendalikan gairah belajar 

mereka. Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-

bahan, atau apapun yang anda gunakan di kelas 

dalam rangka proses pembelajaran haruslah 

bersifat menantang. Guru dapat membuat 

mereka tertantang dengan cara-cara yang 



76 
 
 

kreatif yang selalu hadir dengan sesuatu yang 

baru yang sifatnya tidak terlalu mudah (tidak 

menantang) atau tidak terlalu sulit (karena 

dapat membuat anak frustasi dan merasa tidak 

mampu). Penting bagi guru untuk dapat 

melaksanakan prinsip ini, adalah dengan 

mengetahui kemampuan atau pengetahuan 

awal yang telah dimiliki oleh siswa (prior 

knowledge) sehingga guru dapat merancang 

tugas belajar yang berada sedikit di atas 

kemampuan awal tersebut. Jika guru selalu 

mengajar dengan penuh tantangan kepada 

siswa-siswanya, maka pengelolaan atau 

manajemen kelas akan lebih mudah dilakukan. 

Perilaku-perilaku yang menyimpang dari 

kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan 

oleh guru akan dapat direduksi atau bahkan 
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tidak akan muncul sama sekali. Tantangan 

belajar yang baik akan memicu munculnya 

rasa ingin tahu siswa sehingga mereka akan 

berusaha secara aktif terlibat dalam proses 

belajar mengajar yang dilakukan di kelasnya. 

3) Bervariasi 

Penggunaan alat atau media, atau alat bantu, 

gaya mengajar guru, pola interaksi guru dan 

anak didik akan mengurangi munculnya 

gangguan, menngkatkan perhatian anak didik. 

Apalagi bila penggunaanya bervariasi sesuai 

kebutuhan. Kevariasian dalam penggunaan apa 

yang disebutkan di atas merupkan kunci untuk 

tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan 

menghindari kejenuhan. Variasi yang harus 

dilakukan guru dalam proses pembelajaran di 

kelasnya adalah hal yang mutlak. Jika guru 
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ingin sukses mengelola pembelajaran siswa, 

maka variasi pembelajaran merupakan salah 

satu faktor penting yang tidak dapat dianggap 

remeh. Melakukan variasi dalam hal-hal 

seperti strategi pembelajaran, metode 

mengajar, setting pembelajaran, materi dan 

bahan ajar, atau apapun dalam pembelajaran 

akan membuat siswa merasa akan selalu ada 

yang baru dalam pembelajaran guru. Mereka 

akan terhindar dari kebosanan bahkan akan 

menanti-nantikan kehadiran dan pembelajaran 

bersama guru yang bersangkutan. Siswa akan 

senang karena ada saja hal-hal baru yang akan 

didapatkan dari guru, baik itu pengalaman 

belajar yang bermakna maupun pengetahuan 

dan keterampilan. 
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4) Keluwesan 

Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah 

strategi mengajarnya dapat mencegah 

kemungkinan munculnya gangguan anak didik, 

serta menciptakan iklim belajar mengajar yang 

efektif. Keluwesan pengajaran dapat mencegah 

munculnya gangguan seperti keributan anak 

didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan 

tugas dan sebagainya. Begitu dinamisnya 

sebuah kelas dengan beragam siswa yang ada 

di dalamnya, membuat guru harus luwes dalam 

melakukan pengelolaan kelas (manajemen 

kelas). Tidak bisa dihindari, pembelajaran dari 

waktu ke waktu membutuhkan guru yang 

responsif dan cepat tanggap terhadap situasi-

situasi yang terbentul. Guru harus luwes dalam 

menentukan dan memilih alternatif-alternatif 
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tindakan untuk mengelola kelasnya supaya 

tetap berjalan kondusif untuk proses 

pembelajaran. 

5) Penekanan pada hal-hal yang positif 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

tentunya dimaksudkan juga untuk 

menanamkan nilai-nilai atau hal-hal yang 

bersifat positif. Guru yang dapat 

menghindarkan siswa dari pemusatan perhatian 

pada hal-hal yang negatif. Contoh konkret dari 

prinsip penekanan pada hal-hal positif 

misalnya penekanan yang dilakukan guru 

terhadap tingkah laku siswa yang positif 

daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. 

Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan 

pemberian penguatan yang positif dan 

kesadaran guru untuk menghindari kesalahan 
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yang dapat mengganggu jalannya proses 

belajar mengajar. 

6) Penanaman disiplin diri 

Salah satu bagian terpenting dari manajemen 

atau pengelolaan kelas adalah penanaman 

disiplin. Setiap siswa harus belajar berdisiplin. 

Disiplin di sini bukan bermakna kekerasan, 

tetapi disiplin yang berlandaskan pada 

kesadaran diri siswa itu sendiri bahwa belajar 

disiplin itu penting. Cara termudah 

menanamkan displin kepada siswa adalah 

dengan menjadi teladan bagi siswa. Guru dapat 

menunjukkan secara tidak langsung bagaimana 

mengendalikan diri dan melaksanakan sebuah 

tanggung jawab. Seorang guru tidak akan 

berhasil mengelola kelasnya untuk berdisiplin 
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jika ia sendiri terlihat tidak disiplin di mata 

siswa.
49

 

 

7. Problem Sosial dan Individual dalam 

Pengelolaan Kelas 

Ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu 

yang bersifat individual dan yang bersifat 

kelompok. 

1) Masalah yang bersifat Individual. 

Penggolongan masalah individual ini didasarkan 

atas anggapan dasar bahwa tingkah laku 

manusia itu mengarah pada pencapaian suatu 

tujuan. Jika seorang individu gagal 

mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya 

berharga, maka dia akan bertingkah laku 

menyimpang. 
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a. Attention getting behaviors (pola perilaku 

mencari perhatian). 

Seorang siswa yang gagal menemukan 

kedudukan dirinya secara wajar dalam 

suasana hubungan sosial yang saling 

menerima biasanya (secara aktif ataupun 

pasif) bertingkah laku mencari perhatian 

orang lain. Tingkah laku destruktif pencari 

perhatian yang aktif dapat dijumpai pada 

anak-anak yang suka pamer, melawak 

(memperolok), membuat onar, 

memperlihatkan kenakalan, terus menerus 

bertanya; singkatnya, tukang rewel. Tingkah 

laku destruktif pencari perhatian yang pasif 

dapat dijumpai pada anak-anak yang malas 

atau anak-anak yang terus meminta bantuan 

orang lain. 
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b. Power seeking behaviors (pola perilaku 

menunjukkan kekuatan/ kekuasaan) 

Tingkah laku mencari kekuasaan sama 

dengan perhatian yang destruktif, tetapi lebih 

mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif 

suka mendekat, berbohong, menampilkan 

adanya pertentangan pendapat, tidak mau 

melakukan yang diperintahkan orang lain dan 

menunjukkan sikap tidak patuh secara 

terbuka. Pencari kekuasaan yang pasif 

tampak pada anak-anak yang amat 

menonjolkan kemalasannya sehingga tidak 

melakukan apa-apa sama sekali. Anak-anak 

ini amat pelupa, keras kepala, dan secara 

pasif memperlihatkan ketidakpatuhan. 

c. Revenge seeking behaviors (pola perilaku 

menunjukkan balas dendam). 
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Siswa yang menuntut balas mengalami 

frustasi yang amat dalam dan tidak 

menyadari bahwa dia sebenarnya mencari 

sukses dengan jalan menyakiti orang lain. 

Keganasan, penyerangan secara fisik 

(mencakar, menggigit, menendang) terhadap 

sesama siswa, petugas atau pengusaha, 

ataupun terhadap binatang sering dilakukan 

anak-anak ini. Anak-anak seperti ini akan 

merasa sakit kalau dikalahkan, dan mereka 

bukan pemain-pemain yang baik (misalnya 

dalam pertandingan). Anak-anak yang suka 

menuntut balas ini biasanya lebih suka 

bertindak secara aktif daripada pasif. Anak-

anak penuntut balas yang aktif sering dikenal 

sebagai anak-anak yang ganas dan kejam, 

sedang yang pasif dikenal sebagai anak-anak 
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pencemberut dan tidak patuh (suka 

menetang). 

d. Helpessness (peragaan ketidakmampuan). 

Siswa yang memperlihatkan ketidak 

mampuan pada dasarnya merasa amat tidak 

mampu berusaha mencari sesuatu yang 

dikehendakinya (yaitu rasa memiliki) yang 

bersikap menyerah terhadap tantangan yang 

menghadangnya; bahkan siswa ini 

menganggap bahwa yang ada dihadapannya 

hanyalah kegagalan yang terus menerus. 

Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong 

lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku 

mengundurkan atau memencilkan diri. 
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Sikap yang memperlihatkan ketidakmampuan 

ini selalu berbentuk pasif.
50

 

2) Masalah bersifat kelompok. 

Masalah Kelompok, dikenal adanya tujuh 

masalah kelompok dalam kaitannya dengan 

pengelolaan kelas: 

a. Kelas kurang kohesif (akrab), karena 

alasan jenis kelamin, suku, tingkat sosial 

ekonomi, dan sebagainya. 

b. Kekurang mampuan mengikuti peraturan 

kelompok. Seperti Penyimpangan dari 

norma-norma perilaku yang telah 

disepakati sebelumnya. 

c. Reaksi negatif terhadap sesama anggota 

kelompok. 
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d. Penerimaan kelas (kelompok) atau tingkah 

laku yang menyimpang. 

e. Kegiatan anggota atau kelompok yang 

menyimpang dari ketentuan yang telah 

ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan 

atau hanya meniru-niru kegiatan orang 

(anggota) lainnya saja. 

f. Ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, 

dan tingkah laku agresif atau protes. 

g. Ketidak mampuan menyesuaikan diri 

terhadap perubahan lingkungan.
51

 

 

8. Penyebab Timbulnya Masalah Dalam 

Pengelolaan Kelas 

Faktor yang menyebabkan terjadinya atau 

timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas adalah 
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dalam masalah kerja kelompok atau pembagian 

kelompok yang tidak imbang antara anak laki-laki 

atau perempuan, atau berdasarkan pandai dan 

tidaknya,  karakteristik setiap individu itu berbeda-

beda, adanya keharusan bagi siswa untuk tenang 

dan bekerja selama jam pelajaran sehingga 

menimbulkan rasa tegang, cemas dan bosan. 

Menurut Mulyadi timbulnya masalah dalam 

managemen kelas dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya: 

a. Faktor Guru 

Beberapa faktor penyebab timbulnya masalah 

dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; 

1. Tipe kepimimpinan guru yang otoriter dan 

kurang demokratis akan menimbulkan 

sikap agresif atau pasif dari murid-murid. 
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2. Format belajar mengajar yang monoton 

dan format belajar yang tidak bervariasi 

membuat pesertaa didik menjadi bosan, 

kecewa, frustasi, keramaian di kelas dan 

siswa tidak memperhatikan pelajaran yang 

sedang dibahas. 

3. Kurangnya kedekatan guru dengan semua 

peserta didiknya di kelas. Untuk 

memudahkan dalam memanagemen kelas, 

seorang guru harus dekat dengan 

siswanya. Karena dengan dekat dengan 

siswa siswinya guru akan mudah dalam 

mengajar dan memahami karakter peserta 

didik setiap individu di kelasnya. Selain 

itu, jika guru dekat dengan peserta 

didiknya di kelas secara otomatis peserta 

didik akan memilih Sense Of Belonging 
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Ad Sense Of Responsibility terhadap 

gurunya, kelas dan pembelajaranya.
52

 

b. Faktor Siswa 

Kekurang sadaran siswa dalam memenuhi tugas 

dan haknya sebagai anggota kelas dapat 

menjadi faktor utama penyebab masalah 

managemen kelas. Siswa yang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda dalam 

memiliki sifat keegoisan. 

c. Faktor Keluarga 

Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan 

keluarga, seperti tidak patuh pada disiplin, tidak 

tertib atau kebebasan yang berlebihan ataupun 

dikekang berlebihan akan menyebabkan siswa 

melanggar disiplin di kelas. Adapun peserta 
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didik yang kurang perhatian dan dukungan 

dalam lingkungan keluarga menyebabkan 

peserta didik memiliki rasa atau sikap yang 

kurang baik. Disini faktor keluarga sangatlah 

penting dalam proses pembelajaran. 

d. Faktor Fasilitas 

Ruang kelas yang kecil dibandingkan dengan 

jumlah sisa dan kebutuhan siswa untuk 

bergerak dalam kelas merupakan salah satu 

problema yang terjadi  pada managemen 

pengelolaan kelas.
53

 

 

9. Pendekatan dan Teknik dalam Pengelolaan 

Kelas 

1. Pendekatan Dalam Memecahkan Problematika 

Pengelolaan Kelas. 
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Pendekatan adalah tiitik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran. 

Pendekatan berpusat pada guru menurunkan 

strategi pembelajaran langsung atau direct 

intruction. 

a. Beavior- Modification Approch 

Asumsi yang mendasari penggunanaan 

pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik 

atau buruk individu merupakan hasil 

belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam 

mengelola kelas dilakukan melalui 

pemberian positive reinforcement (untuk 

membimbing perilaku positf) dan negative 

reinforcement ( untuk mengurangi perilaku 

negatif). 
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b. Socio-Emotional Climate Approach 

(Humanistic Approach) 

Asumsi yang mendasari penggunaan 

pendekatan ini adalah bahwa proses belajar 

mengajar yang baik didasari oleh adanya 

hubungan interpersonal yang baik antara 

peserta didik – guru atau perserta didik – 

peserta didik yang lain disini guru memiliki 

posisi yang sangat penting baagi 

terbentuknya iklim socio-emosional yang 

baik. 

c. Grup Process Approach 

Bahwa pengalaman belajar berlangsung 

dalam konteks kelompok sosial dan tugas 

guru adalah membina dan memelihara 

kelompok yang produktif dan kohesif. 
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d. Pendekatan otoriter 

Pengelolaan kelas merupakan seperangkat 

kegiatan untuk menciptakan dan 

mempertahankan ketertiban dan 

kedisiplinan terhadap siswa, maka perlu 

adanya pendekatan seperti perintah atau 

larangan, penekanan atau penguasaan, 

penghukuman atau pengancaman, dan 

perintah atau larangan. 

e. Pendekatan persuasif 

Pendekatan yang kegiatan pengajarannya 

memaksimalkan kebebasan pembelajaran 

untuk melakukan sesuatu. 

f. Pendekatan membiarkan dan memberi 

kebebasan 

Sekali lagii pengajar memandang 

pembelajaran telah mampu melakukan 
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sesuatu dengan prosedur yang “biarlah 

mereka bekerja dengan bebas”, demikian 

adalah pegangan pengajar dalam 

pembelajaran di kelas.
54

 

2. Teknik Dalam Memacahkan Problema 

Pengelolaan Kelas. 

Penanggulangan masalah anak daalam 

pengelolaan kelas tidak semuanya dapat 

dilakukan oleh guru, walaupun sebenarnya, yang 

banyak tahu tentang kondisi anak dalam kelas 

adalah guru. Dalam hal ini ada batasan 

kewenangan guru, karena tidak semua tindakan 

untuk penanggulangan masalah peserta didik 

dalam pengelolaan kelas berada pada 

wewenangnya. Teknik pengelolaan kelas 
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tersebut dikelompokkan ke dalam teknik 

preventif dan teknik kuratif. 

a. Teknik preventif adalah teknik untuk  

mencegah timbulnya tingkah laku anak yang 

dapat menganggu kegiatan pembelajaran. 

a) Sikap terbuka adalah sikap yang 

menciptakan suasana terbuka atau 

keterbukaan, peserta didik benar-benar 

merasa terbuka dan bebas leluasa untuk 

mengemukakan pendapatnya dan sikap 

guru yang mau mendengarkan pendapat 

para pesert didik. 

b) Sikap menerima dan menghargaisiswa 

sebagai manusia. Dengan sikap 

menerima dan menghargai siswa, dapat 

mencegah guru memiliki sifat 

membedakan antara anak laki-laki dan 
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perempuan, atau anak yan pintar dan 

anak yang bodoh. Dalam hal ini guru 

harus memperlakukan hal yang sama 

kepada semua peserta didik. 

c) Sikap demokratis merupakan tindakan 

pencegahan dalm pengelolaan kelas 

agar anak diajarkan sifat yang tanggung 

jaab, diperlakukan manusiawi yaang 

dapat mengambil keputusan yang tepat 

dan bijaksana disamping memberikan 

kesempatan untuk menanggung 

konsekuensi perbuatannya sendiri.
55

 

b. Teknik kuratif adalah teknik untuk 

menaggulangi perilaku anak yang sering 

menganggu dalam kegiatan pembelajaran. 
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a) Penghukuman merupakan tindakan 

yang dapat pula diterapkan guru 

kepada anak yang berperilaku 

mengganggu atau menyimpang  pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

dengan catatan dengan memberi 

hukuman guru tidak diperkenankan 

memberi hukuman yang melampaui 

batas kewajaran.
56

 

 

10. Pengelolaan Kelas Berbasis Gender 

a. Gender dalam Lingkup Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak asasi setiap 

manusia dan menjadi alat yang sangat penting 

untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan 

kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif 
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akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-

laki. Sebagai agen pengubah, perempuan dan 

laki-laki haru memiliki akses yang adil terhadap 

kesempatan pendidikan. Pendidikan formal dan 

in formal serta pelatihan-pelatihan untuk semua 

anak perempuan atau perempuan dewasa  dan 

anak laki-laki atau anak laki-laki dewasa, tanpa 

membedakan status ekonomi, latar belakang, 

suku, agama, dan lain-lain. Oleh karenanya, 

setiap orang tanpa terkecuali, perempuan atau 

laki-laki, harus memiliki akses kependidikan 

serta hak dasar dan pelayanan-pelayanan dasar.
57

  

Konstruk gender yang ada di masyarakat 

dapat menjadi masalah dalam bidang pendidikan 

apabila terdapat persoalan kesenjangan antara 
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laki-laki dan perempuan dalam hal akses dan 

partisipasi serta pelibatan dalam pengambilan 

keputusan dan dalam mendapatkan manfaat dari 

pelayanan pendidikan. Termasuk dalam kategori 

ketidakadilan dibidang kependidikan ini adalah 

ketika seseorang tidak dapat mengoptimalkan 

potensi intelektualnya, seseorang dengan 

kebutuhan khusus tidak mendapat pelayanan 

pendidikan yang memadai serta pengelolaan 

pendidikan yang tidak transparan. Semua 

manusia laki-laki maupun perempuan 

mendapatkan hak untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak.
58
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b. Pengelolaan Kelas yang Inklusif Gender 

Dalam melaksanankan PAKEM dan 

pembelajaran inklusif gender di kelas perlu 

memperthatikan pengelolaan kelas yang 

responsif gender. Menciptakan lingkungan 

kondusif, guru harus memiliki sikap yang 

responsif gender pada saat pembelajaran di 

kelas. 

Pengelolaan kelas harus mempertimbangkan 

prinsip-prinsip kesetaraan gender, keterampilan 

dalam mengajar yang sensitif gender dan 

pembelajaran yang menggunakan strategi-

strategi yang cocok untuk anak laki-laki dan 

perempuan. Segala kegiatan yang berkaitan dan 

ditujukan untuk menciptakan atau memelihara 

kondisi kelas agar kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di kelas oleh murid laki-laki dan 



103 
 
 

perempuan berlangsung secara akti, kreatif, 

efektif dan menyenangkan tanpa ada 

diskriminasi gender meliputi : 

b) Mempertimbangkan adanya perbedaan 

gender dan pengaruhnya dalam 

manajemen kelas. 

c) Menumbuhkan sikap “mampu 

melakukan” tugas-tugas yang sama 

antara laki-laki dan perempuan. 

d) Mendorong partisipasi murid laki-laki 

dan perempuan dalam porsi yang sama 

antara anak laki-laki dan perempuan 

dalam kerja kelompok dan 

kepemimpinan. 

e) Membantu murid laki-laki dan 

perempuan mana yang tertinggal untuk 

membantu dan menguatkan diri mereka. 
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f) Guru perempuan dan laki-laki perlu 

memberi contoh penghargaan diri yang 

sehat dan perlu menghargai murid laki-

laki dan perempuan serta rekan sejawat 

yang berbeda jenis kelamin.
59

 

 

Di dalam pengelolaan kelas berbasis gender 

juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengelolaan kelas seperti kehangatan, 

keluwesan, tantangan untuk mengetahui 

kebutuhan dan pengalaman murid, bervariasi, 

keluwesan/ fleksibel, penekanan pada hal-hal 

yang positif, dan penanamn pada hal yang 

positif. Prinsip-prinsip ini penting untuk murid 
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laki-laki agar lebih menghargai kesenjangan 

gender dan upaya untuk mengatasinya. 
60

 

Manfaat pengelolaan kelas berbasis gender 

yaitu agar lebih mempermudah guru dalam 

menangani kesenjangan antara murid laki-laki 

dan perempuan yang terjadi sebagai dampak dari 

konstruksi sosial yan menempatkan jenis 

kelamin tertentu lebih memungkinkan akses, 

kontrol, partisipasi dan manfaat pembelajaran di 

kelas.
61

 

Adapula manfaat yang diperoleh dalam 

pembelajaran inklusif gender dalam managemen 

pengelolaan kelas yaitu : 

a. Murid laki-laki dan perempuan memiliki 

akses, partisipasi dan manfaat yang sama 
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dalam belajar dengan mengakodir  

perbedaan kontruksi gender mereka 

dalam pembelajaran di kelas. 

b. Tercapainya keadilan dan kesetaraan 

gender, murid laki-laki dan perempuan 

mendapatkan hak-hak dalam belajar 

secara adil, dan dapat belajar secara 

afektif, kreatif, aktif dan menyenangkan. 

c. Murid laki-laki dan perempuan dapat 

berbagi pengalaman hidup yang berbeda. 

d. Mengubah marjinalisai pada salah satu 

jenis kelamin yang disebabkan oleh 

kecenderungan tertentu dalam memilih 

pelajaran kearah kebebasan dalam 

memilih, menentukan sesuai bakat dan 

minat murid laki-laki dan perempuan 

setiap individu. 
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e. Menguatkan murid laki-laki atau 

perempuan yang tertinggal dalam belajar, 

karena hambatan perbedaan gender akibat 

kontruksi sosial budaya. 

f. Murid laki-laki maupun perempuan 

memiliki pilihan peran yang lebih 

beragam dari peran-peran tradisional 

tanpa ada hambatan budaya dalam 

kehidupan mereka pada saat dewasa.
62

 

 

Dengan isu gender  yang ada di masyarakat 

khusunya dalam lingkup pendidikan masih 

sering dijumpai ketidakadilan gender di dalam 

pembelajaran berlangsung. Seharusnya 

pergerakan gender ini sering terjadi bentuk-

bentuk diskriminasi terhadap perempuan yaitu 
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stereotype, marginalisasi, subordinasi, beban 

ganda dan kekerasan. Perbedaan peran gender 

ini sangat membentuk untuk memikirkan 

kembali tentang pembagian peran yang selama 

ini dianggap telah melekat pada manusia yaitu 

perempuan dan laki-laki. Dengan mempelajari 

gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak 

permanen sehingga memudahkan untuk 

membangun gambaran tentang realitas relasi 

perempuan dan laki-laki yang dinamis, yang 

lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang 

ada dalam masyarakat.
63

 

Kesetaraan gender di dalam proses 

pembelajaran sangatlah penting agar peserta 

didik laki-laki dan perempuan mendapat hak 
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yang sama tanpa ada diskriminasi atau 

pembedaan. keadilan dan kesetaran gender 

merupakan suatu kondisi dimana anak laki-laki 

dan perempuan dalam kondisi yang setara dan 

seimbang untuk memperoleh hak, peran dan 

kesempatan. Kesetaraan gender adalah suatu 

kondisi yang sama antara laki-laki dan 

perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dan 

manfaat pembangunan dalam lingkup keluarga, 

masayarakat dan negara. Keadilan gender adalah 

proses yang seimbang antara laki-laki dan 

perempuan dalam memperoleh akses atau 

kesempatan, peran, kontrol dan manfaat atas 

pembangunan hak-hak dasar.
64
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Kelas merupakan wadah atau tempat yang 

paling dominan bagi terjadinya sekelompok 

siswa dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian kedudukan kelas dalam pembelajaran 

sangat penting untuk menentukan keberhasilan 

belajar siswa pada tingkat tertentu. Managemen 

atau pengelolaan kelas adalah berbagai jenis 

kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh 

guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal 

bagi terjadinya proses belajar mengajar di 

kelas.
65

 

Akan tetapi, dalam menangani dan 

menjalankan tugasnya guru-guru sering 

menghadapi permasalahan dengan kegiatan-

kegitan di dalam kelasnya, baik menyangkut 
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pengajaran atau pun pengelolaan kelasnya. Pada 

masalah pengelolaan kelas misalnya berupa 

masalah individual siswa dan masalah sosial 

atau kelompok. Dengan masalah tersebut guru 

harus dapat memahami dan mengetahui karakter 

siswa dan dalam pengelolaan kelas, guru harus 

imbang dan adil antara anak laki-laki dan 

perempuan agar terciptanya kelas yang kondusif 

dan afektif. Jika guru tidak bias mengimbangi 

atau adil pada saat pembelajaran berlangsung 

maka akan muncul diskriminasi di dalam kelas. 

Akan timbul masalah di dalam kelas pada saat 

pembelajaran yaitu diskriminasi antara laki-laki 

dan perempuan. Untuk mendapatkan 

pemahaman kesetaraan gender yang diharapkan, 

di sekolah harus berusaha dalam menangani atau 

mencegah ketidakadilan gender melalui 
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pendidikan responsif gender yaitu dengan 

menanamkan nilai-nilai keadilan dan keseteraan 

gender melalui model pembelajaran responsif 

gender di dalam pengelolaan kelas. 

Di dalam pengelolan kelas berbasis gender 

guru memiliki kompetensi dalam melaksanakan 

PAKEM dan pembelajaraan kontekstual inklusi 

gender, konsep tersebut adalah: 
66

  

Tabel 2.3 pembelajaran kontekstual inklusif gender. 

No  Kompetensi 

guru 

Indikator 

1. Pengetahuan 

yang benar 

tentang 

gender. 

a. Mampu membedakan : 

 Gender sebagai 

kontruks sosial 

budaya. 

 Gender sebagai 

masalah sosial. 

b. Memahami cara 
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membangun kesetaraan 

dan keadilan gender 

dalam pendidikan. 

2. Mampu 

mengaplikasi

kan sikap dan 

perilaku yang 

sensitif 

gender. 

a. Mampu menghindari 

bahasa verbal dan non 

verbal yang bias: 

perempuan lemah dan 

laki-laki kuat. 

b. Berinteraksi dengan 

sesama guru, peserta 

didik dan masyarakat 

umumnya dengan sikap 

ramah dan diluar 

sekolah. 

c. Menghindari sikap 

diskriminatif di 

lingkungan sekolahan 

dan di luar sekolahan. 

d. Menghindari lelucon 

atau humor yang 

melecehkan salah satu 

jenis kelmin. 

3. Memehami 

peran 

pendidikan 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

a. Menyadari bahwa 

sekolah merupakan 

tempat untuk 

mewujudkan sikap yang 

sensitif gender. 

b. Bersedia bekerja sama 
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konstruk 

gender. 

untuk mewujudkan 

lingkungan belajar yang 

kondusif untuk 

mendorong kesetaraan 

gender. 

4. Terampil 

mendesain 

rencana 

pembelajaran 

inklusif 

gender. 

a. Mampu 

mengintegrasikan 

gender dalam rencana 

pembelajaran. 

b. Mampu untuk 

mengkritisi dan 

mempersiapkan materi 

atau bahan ajar yang 

inklusif gender. 

c. Mampu menyusun dan 

melaksanakan strategi 

pembelajaran dan teknik 

evaluasi yang inklusif 

gender. 

5. Melaksanaka

n rencana 

pembelajaran 

inklusif 

gender. 

a. Mampu menerapkan 

RPP atau rencana 

pembelajaran yang 

inklusif gender. 

 

Dalam posisi setara, laki-laki dan perempuan 

menjalani pilihan yang sebenarnya dan 
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didasarkan atas kesempatan yang sama. 

Kesetaraan gender dan keadilan gender 

membutuhkan sosialisasi yaitu intitusi 

pendidikan adalah salah satu agen sosialiasasi 

gender yang sangat berpengaruh selain 

lingkungan dan keluarga. Dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas ada beberapa hal 

yang perlu dipahami oleh guru yang berkaitan 

dengan kesetaraan gender dalam pengelolaan 

kelas agar tujuan pembelajaran tercapai dan 

tidak ada ketidakadilan dan kekerasan berbasis 

gender di dalam kelas. 

Ketimpangan gender pada hasil pembelajaran 

pendidikan adalah perbedaan akhir pendidikan. 

Ketimpangan pada hasil pendidikan 

menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan pada prestasi pendidikan. 
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Prestasi di antara mereka tidak sepadan. Prestasi 

laki-laki lebih tinggi atau lebih baik dari pada 

perempuan atau sebaliknya. Ketimpangan akses 

pendidikan dapat berdampak pada feminisasi 

dalam pendidikan. Ketidaksamaan kesempatan 

dalam pendidikan antara laki-laki dan 

perempuan akan berdampak pada 

kecenderungan melihat bahwa laki-laki atau 

perempuan hanya bisa diterima pada sistem 

pendidikan tertentu.
67

 

Di masyarakat  berkembang sikap bahwa 

perempuan atau laki-laki hanya cocok pada jenis 

pendidikan tertentu dan tidak pantas memilih 

sistem pendidikan lainnya. Dengan rendahnya 

tingkat pendidikan penduduk yang berjenis 
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kelamin perempuan atau laki-laki maka, secara 

otomatis perempuan atau laki-laki belum 

berperan secara maksimal. 

Di dalam pengelolaan kelas berbasis gender 

guru harus memahami karakteristik PAKEM / 

pembelajaran kontekstual inklusif gender agar 

mempermudah dalam sistem pengelolaan kelas 

nantinya. Beberapa karakteristik pembelajaran 

yang responsif gender beserta indikatornya 

diuraikan sebagai berikut
68

 : 

Tabel 2.4 Karakteristik pembelajaran yang 

responsif gender dan indikatornya. 

NO. Karakteristik Indikator 

1.  Berpusat pada 

peserta didik. 

murid laki-laki dan 

perempuan secara 

setara aktif dalam 

mengemukakan 
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pendapat, gagasan, 

bertanya, dan 

mengkritis gagasan 

yang lain tanpa 

perasaan minder  

atau lebih tepat. 

2. Mengembangkan 

kreatifitas. 

Murid laki-laki dan 

perempuan mampu 

menciptakan dan 

mengembangkan 

gagasan tanpa 

dibatasi oleh 

peran-peran baku 

(sterotipe), 

misalnya partisipsi 

dalam pelajaran 

tidak tidak 

didomisi oleh anak 

laki-laki atau 

perempuan. Anak 

laki-laki dan 

perempuan 

diharapkan mampu 

untuk berpikir 

mengkaitkan apa 

yang mereka 

alami. 

3. Menciptakan Murid laki-laki dan 
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kondisi yang 

menyenangkan 

dan menantang. 

perempuan dapat 

menciptakan rasa 

saling 

menghormati, 

menghargai teman 

yang berbeda jenis 

kelamin. Keduanya 

aktif mengkritis 

gagasan yang 

perbedaan 

pengalaman 

sebagai laki-laki 

dan sebagai 

perempuan. 

4. Kontekstual. Murid laki-laki dan 

perempuan 

memiliki peluang 

untuk dapat 

menghubungkan 

materi pelajaran 

dengn konteks 

kehidupannya. 

Keduanya mampu 

membedakan 

perbedaan kondisi 

sebagai anak laki-

laki dan 

perempuan akibat 

kontruksi sosial. 
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Guru memfasilitasi 

murid laki-laki dan 

perempuan tanpa 

diskriminatif untuk 

membangun 

sendiri konsep-

konsep yang 

sedang dipelajari. 

5. Menyediakan 

pengalaman 

belajar yang 

menyenangkan . 

Guru mampu 

memfasilitasi cara 

belajar murid laki-

laki dan 

perempuan secara 

beragam, karena 

keduannya 

mempunyai 

pengalaman 

perlakuan yang 

berbeda akibat 

kontruksi sosial. 

6. Belajar melalui 

berbuat. 

Murid laki-laki dan 

perempuan mampu 

mencoba dan 

melakukan sendiri 

apa yang mereka 

sedang pelajari. 

Guru memberikan 

kesempatan dan 
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peran yang sama 

kepada keduanya. 

Jika partisipsi 

keduannya tidak 

seimbang maka 

guru mampu 

mendorong murid 

laki-laki atau 

perempuan yang 

kurang aktif dan 

tertinggal. 

7. Inti dari 

pembelajaran 

adalah 

menemukan 

(inkuiri) bukan 

mengingat. 

Murid laki-laki dan 

perempuan 

mendapatkan 

kesempatan yang 

sama, dan aktif 

mengajukan 

pertanyaan, 

membuat dugaan, 

mengumpulkan 

data-data serta 

mengambil 

kesimpulan. 

8. Kerja kelompok 

(kooperatif) & 

kompetitif.  

Terdapat 

kelompok yang 

anggota-

anggotanya terlibat 

aktif dalam 
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bertukar gagasan 

dan pemecahan 

masalah bersama 

dengan jumlah 

laki-laki dan 

perempuan yang 

seimbang. 

Keduannya 

mampu kerja sama 

tanpa ada 

subordinasi jenis 

kelamin tertentu. 

Guru mampu 

mendorong anak 

laki-laki dan 

perempuan 

berlomba untuk 

maju dan terampil 

memadukan 

strategi pelajaran 

kompetitif dan 

kooperatif. 

9. Pemodelan 

(contoh yang 

baik)  

Diupayakan ada 

contoh, model, 

peragaan atau 

demonstrasi yang 

dapat 

memudahkan 

murid laki-laki dan 
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perempuan 

memahami konsep. 

Pemodelan 

menghindari 

pelabelan 

(sterotipe) dn 

subtansinya tidak 

bias gender. 

10. Refleksi (menilai 

kemampuan diri) 

. 

Pada akhir 

pelajaran guru 

memberikan 

kesempatan yang 

sama berdasarkan 

murid laki-laki dan 

perempuan untuk 

memberikan 

masukan terhadap 

proses 

pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

11. Evaluasi. Guru melakukan 

penilaian pada 

murid laki-laki dan 

perempuan dengan 

instrumen dan 

kriteria penafsiran 

yang sama. 
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c. Lingkungan Belajar Inklusif Gender 

Dalam melaksanakan PAKEM dan 

pembelajaran inklusif gender di kelas perlu 

memperhatikan pengelolaan kelas yang inklusif 

gender, menciptakan lingkungan kondusif yang 

inklusif gender serta guru memiliki sikap dan 

perilaku yang sensiti gender. Pengelolaan kelas 

perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip 

kesetaraan gender, keterampilan dasar mengajar 

sensitif gender, serta strategi pembelajaran yang 

memperhatikan karakteristik murid laki-laki dan 

perempuan. Pembelajaran kontekstual yang 

inklusif gender dikembangkan daan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut
69

: 
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Tabel 2.5 prinsip-prinsip pembelajaran yang 

responsif gender. 

Kesamaan akses 

atau kesempatan 

bagi peserta didik 

laki-laki dan 

perempuan. 

 Murid laki-laki dan 

perempuan mendapat 

kurikulum dan kegiatan 

yang sama untuk semua 

mata pelajaran tanpa 

membedakan misalnya 

elektro hanya bisa untuk 

murid laki-laki saja dan 

tata boga untuk murid 

perempuan, atau sepak 

bola 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. 

Kesamaan  

partisipasi / peran 

laki-laki dan 

perempuan. 

 Murid laki-laki dan 

perempuan sama-

sam aktif ikut serta 

dalam semua 
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kegiatan selama 

proses kegiatan 

pembelajaran di 

semua bidang studi. 

 Murid laki-laki dan 

perempuan 

mempunyai minat 

dan sikap yang sama 

dibidang study tanpa 

ada kesenjangan 

yang berarti diantara 

keduanya. 

Kesamaan kontrol 

/ tanggunng 

jawab laki-laki 

dan perempuan. 

 Murid laki-laki dan 

perempuan diberi 

tugas dan tanggung 

jawab yang sama 

pada setiap kegiatan 

proses belajar 

mengajar pada setiap 

bidang studi. 

 Murid laki-laki dan 

perempuan diberi 

tanggung jawab 

untuk menjadi 

pemimpin, di tingkat 

sekolah, kelas, dan 

kelompok. 

 



127 
 
 

Adapula penerapan PAKEM dalam 

pembelajaran yang kontekstual inklusif gender : 

a. Murid laki-laki dan perempuan terlibat 

berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka 

dengan penekanan pada belajar melalui 

berbuat. 

b. 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 pada saat 

pembelajaran. 

c. Guru mengatur kelas dengan memajang 

buku-buku dan bahan belajar yang lebih 
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menarik bagi anak laki-laki dan 

perempuan dan menyediakan pojok baca 

untuk keduanya. 

d. Guru menerapkan cara mengajar yang 

komperatif dan interaktif, termasuk cara 

belajar kelompok dengan porsi yang 

seimbang antara anak laki-laki dan 

perempuan (di kelas campur). 

e. Guru mendorong murid laki-laki dan 

perempuan untuk menemukan caranya 

sendiri dalam memecahkan masalah, 

untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan murid-murid untuk 

menciptakan lingkungan belajarnya.
70
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian digunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitiaan yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau 

lisan dari orang serta perilaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 

dalam veriabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai suatu bagian dari suatu 

keutuhan. 
71

  

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa 

karakteristik, yaitu penelitian menggunakan latar 
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alami (natural setting), manusia sebagai alat 

(instrumen), penelitian kualitatif menggunakan 

metode kualitatif, analisis data secara induktif 

(analisis data kualitatif bersama dengan proses 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif 

(data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, 

perilaku), mementingkan segi proses dari pada hasil, 

penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan 

perhatian utama dalam penelitian.
72

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai kesetaraan gender dalam pengelolaan 

kelas di MI Ma’arif Setono Ponorogo. Dalam 

penelitian ini dilakukan secara intensif mengenai 

hal-hal yang melatarbelakangi kesetaraan gender 
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yang ada di kelas dimana guru harus dapat 

memahami pengelolaan kelas berbasis gender. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif berusaha berinteraksi dengan 

subjek penelitiannya secara alamiah, tidak menonjol, 

dengan cara yang tidak memaksa kehadiran peneliti 

disini menggunakan peran sebagai pengamat yang 

berperan serta, yang peneliti mengadakan 

pengamatan dan mendengarkan secara cermat 

sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.
73

 

Sebagai pengamat penelitia berperan serta dalam 

kehidupan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi 

yang  diinginkan untuk dapat dipahami. Jelas tidak 

pada seluruh peristiwa penelitian perlu berperan 

serta. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas 2 dan 6 MI Ma’arif 

Setono Ponorogo, yaitu peneliti ingin 

mendeskripsikan dan mengetahui tentang kesetaraan 

gender dalam pengelolaan kelas yang ada di kelas 2 

dan 6 MI Ma’arif Setono Ponorogo. Karena di MI 

Ma’arif Setono Ponorogo dalam pembelajaran di 

sekolah sudah mengacu pada pembelajaran yang 

inklusif gender. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dibedakan ada 2 yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui 

sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek 

yang diteliti.  Sedangkan data sekunder yaitu  data 

yang tidak langsung memberikan data kepada 
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peneliti, misalnya peneliti harus melaui dokumen, 

buku-buku atau catatan arsip.
74

 

Sumber data dalam peneliti yaitu kepala sekolah, 

guru, wali kelas dan siswa, dan sebagai sumber dan 

data utama adalah berupa kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya. Sumber data dalam penelitian kualitatif 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.
75

 

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan 

sumber data adalah guru kelas 2 dan 6, kata-kata dari 

informan. Sedangkan sumber data tertulis adalah 

hasil dokumentasi atau foto adalah sebagai sumber 

data tambahan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi  berperan serta (participant 

observation), wawancara mendalam (indepth 

interview), dokumentasi dan di mengerti maknanyaa 

secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melalui wawancara dan observsi. Dimana 

fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

yang terjadi, dimana fenomena tersebut berlangung 

dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan 

dokumentasi. 
76

 

a. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Maksud digunakan wawancara antar lain 

adalah: (a) mengontruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, 
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kepedulian, dan lain-lain; (b) merekonstruksi 

kebetulan-kebetulan demikian sebagai yang telah 

dialami masa lalu; (c) memproyeksikan 

kebetulan-kebetulan sebagai yang telah 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

mendatang; (d) memverifikasi, mengubah,  dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang 

lain; (e) memverivikasi, mengubah, dan 

memperluas konstruki yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota.
77

  Dalam  

metode wawancara ini penulis akan mencari data 

tentang penelitian kualitatif tentng kesetaraan 

gender dalam pengelolaan kelas di MIN Ma’arif 

Setono Ponorogo. 
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Sedangkan yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini ada 3 informan yang diambil secara 

purposive, yaitu : 

1) Kepala Madrasah MI Ma’arif Setono Ponorogo. 

Untuk mengetahui tujuan dilaksanakannya 

penelitian tentang kesetaraan gender dalam 

pengelolaan kelas, waktu pelaksanaan 

penelitian, orang yang teribat dalam penelitian, 

faktor penghambat penelitian dan solusinya, 

dan instrumen penelitian tentang kesetaraan 

gender dalam pengelolaan kelas. 

2) Wali Kelas 2 dan 6 

Untuk mengetahui tentang kesetaraan gender 

dalam pengelolaan kelas di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo mulai dari mengetahui tujuan 

dilaksanakannya penelitian tentang kesetaraan 

gender dalam pengelolaan kelas, waktu 
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pelaksanaan penelitian, orang yang teribat 

dalam penelitian, faktor penghambat penelitian 

dan solusinya, dan instrumen penelitian tentan 

kesetaraan gender dalam pengelolaan kelas. 

3) Guru Madrasah  

Untuk mengetahui kompetensi guru Madrasah 

penelitian tentang kesetaraan gender dalam 

pengelolaan kelas di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo mulai dari mengetahui tujuan 

dilaksanakannya penelitian tentang kesetaraan 

gender dalam pengelolaan kelas, waktu 

pelaksanaan penelitian, orang yang teribat 

dalam penelitian, faktor penghambat penelitian 

dan solusinya, dan instrument penelitian 

tentang kesetaraan gender dalam pengelolaan 

kelas. 
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b. Teknik Observasi 

Observasi adalah sebagai aktifitas untuk 

memperhatikan sesutu dengan menggunkan alat 

indra, yaitu melalui penglihatan, peraba, 

penciuman, dan pengecap.  Tujuan observasi 

adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, 

aktifitas-aktifitas yang berlangsung, orang-orang 

yang terlibat dalam aktifitas, dan makna kejadian 

dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam 

kejadian yang dialami tersebut.
78

 

Ada beberapa alasan mengapa teknik 

observasi atau pengamatan digunakan dalam 

penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan 

atas pengalaman secara langsung. Kedua, 

pengamatan memungkinkan peneliti untuk meihat 
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dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku, dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan di sekolah pada saat 

pelaksanaan pembelajaaran berlangsung dan pada 

waktu istirahat.  

Metode observasi ini peneliti digunakan 

untuk melihat secara langsung objek yang sedang 

diteliti dan melihat secara langsung pelaksanaan 

pengamatannya sehingga diperoleh hasil data 

yang konkrit.  

c. Teknik Dokumentasi  

Metode dokumentasi mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan 

metode lain, metode dokumentasi tidaklah terlalu 

rumit dari pada metode lain, dalam artian apabila 
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ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, 

belum berubah. Dengan metode dokumentasi  

yang diamati bukanlah benda hidup tetapi benda 

mati.
79

 

Metode dokumentasi ini peneliti 

menggunakannya untuk menyimpulkan data 

mengenai sejarah singkat berdirinya MI Ma’arif 

Setono Ponorogo, letak geografis, visi dan misi 

madrasah, tujuan madrasah, struktur madrasah, 

data guru dan data siswa. Metode dokumentasi ini 

juga akan menyimpulkan data mengenai 

pengelolaan kelas yang berbasis gender. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis  data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. 

Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman menemukan bahwa 

aktifitas dalam analisa data kualitatif yaitu dilakukan  

secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menenerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 
80
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Adapun langkah-langkah analisisnya adalah : 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Memuat Milles 

dan Huberman. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

Prengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Reduksi 
Data 

Kesimpulan –
kesimpulan: 

Penarikan/Vert
ifikasi  
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

b. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data kedalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian, 

bagan, grafik, matrik, network, dan card. Bila 

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir peneliti. 

Dengan mendisplaykan data, maka 

mempermudah memahami apa yang dipahami 

tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang 

terus-menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan 
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yang dapat menggambarkan pola apa yang 

terjadi. Awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data.
81

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan temuan data merupakan konsep yang 

penting yang diperbarui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat 

keabsahan data kredibilitas data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. Ketekunan pengamatan adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 
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yang relavan dengan persoalan atau isu yang sedan 

dicari. 
82

 

Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu 

untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 

perbandingan terhadap data tersebut, ada empat 

macam teknik triangulasi sebagai pemeriksaan, yang 

dalam hal ini digunakan teknik tringulasi sumber 

metode, teknik, dan teori. 
83

 

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama 

terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, 

objektif. Data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Uji kredibilitas data terhadap data hasil 
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penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan refrensi, kajian 

khasus negativ, dan pengecekan anggota.
84

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kulaitatif ini menyajikan 

tiga tahapan yaitu tahapan pra lapangan, tahap 

kegiatan lapangan, dan tahapan analisis intensif. 

Tahapan penelitia ini yaitu : 

1. Tahapan pra lapangan meliputi : menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 
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perlengkapan penelitian, dan persoalan etika 

penelitian. 

2. Tahapan pekerja lapangan meliputi : 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

3. tahapan ananlisi data meliputi : konsep dasar 

analisis data, menentukan tema dan 

merumuskan hipotesis, dan menganalisis 

berdasarkan hipotesis.
85
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Setono 

Ponorogo. 

Sejarah MI Ma’arif Setono Ponorogo 

diperoleh dari dokumen resmi sekolah
86

. MI 

Ma’arif Setono didirikan di atas tanah wakaf dari 

Bapak Ahmad Ba’asyr dan Bapak Slamet, Hs 

dengan luas tanah 756 m2 dan luas bangunan 480 

m2. Pada tanggal 19 Agustus 2002 tanah wakaf 

tersebut baru diproses ke PPAIW dan kantor 

agraria dengan nomor W. 2. a/ 06/ 02 th 2002 dan 

w. 2 a/05/02 th 2002.  

                                                             
86

 Lihat lampiran transkip dokumentasi, kode 01/D/25-

02/2019 

148 



149 
 
 

MI Ma’arif Setono Ponorogo diresmikan 

pada tanggla 1 Agustus 1955 oleh Organisasi NU 

Setono. Tokoh-tokoh pendiri MI Ma’arif Setono 

ini adalah Ahmad Ba’asyir, K. Abdul Aziz, Syajid 

Singodimejo, dan M. Umar.  Pada awal didirikan 

kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini 

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) sderta 

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. 

Pada waktu itu Ujian Akhir Nasional untuk kelas 

masih bergabung dengan Sekolah Dasar karena 

masih belum dapat melaksanakan ujian sendiri.  
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Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, 

Madrasah wajib belajar mengubah menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan 

Ijazah yang juga setara dengan SD. MI Ma’arif 

Setono dapat melaksanakan UAN sendiri dibawah 

pengawasan Departemen Agama, MI Ma’arif 

Setono juga mendapatkan bantuan dari Depag 

Kabupaten Ponorogo. Dari awal didirikan hingga 

sekarang, MI Ma’arif Setono mengalami enam 

pergantian Kepala Sekolah, yaitu Maesaroh, A. 

MA (1968-1972), M. Daroini, BA (1973-1977), 

Sandi Idris, BA (1978-1982), Sudjiono (1983-

2003), Suparmin, A. MA (2003-2007), Maftoh 

Zaenuri, S. Ag (2007- 2016) dan Muhammad 

Mansur, S.Pd.I (2016 sampai sekarang).
87
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2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono Ponorogo. 

MI Ma’arif Setono terletak di jalan Raden 

Katong No. 1 Kelurahan Setono Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-

batas MI Ma’arif Setono yaitu sebelah utara 

berbatasan dengan makam Batoro Katong, 

Sebelah selatan  berbatasan dengan Desa 

Singosaren, sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Kadipaten, dan sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Japan.
88

 

 

3. Visi dan misi MI Ma’arif Setono Ponorogo. 

MI Ma’arif Setono Ponorogo memiliki visi 

yaitu terbentuknya  peserta didik yang 
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berakhlaqul karimah berkwalitas dan dalam 

IMTEK dan IPTEK berwawasan Aswaja. 

MI Ma’arif Setono Ponorogo memiliki misi yaitu 

mengembangkan SDM untuk meningkatkan 

kwalitas professional para guru dan karyawan 

serta  lingkungan Madrasah, 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, dan Menciptakan lingkungan Madrasah 

yang kondusif yang berwawasan Ahlussunnah 

wal Jama'ah.
89
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4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Setono 

Ponorogo. 

Kedudukan dan posisi masing-masing 

jabatan dalam MI Ma’arif Setono ditunjukkan 

dalam struktur organisasi yang jelas sebagaimana 

terlihat pada lampiran Struktur organisasi MI 

Ma’arif Setono terdiri dari Kepala 

Madrasah, pendidik dan peserta didik. Adapun 

tugas masing-masing dapat dijelaskan sebagai 

berikut 
90

: 

1. Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas 

sebagai educator, manager, administrator, 

dan supervisor, pemimpin atau leader, 

innovator, serta  sebagai motivator. 
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2. Pendidik bertanggung jawab kepada Kepala 

Madrasah dan mempunyai tugas 

melaksnakan kegiatan PBM secara efektif 

dan efisien. 

3. Wali Kelas membantu Kepala Madrasah 

dalam mengelola kelas, penyelenggaraan 

administrasi kelas, penyusunan pembuatan 

statistik bulanan peserta didik, pengisian 

daftar kumpulan nilai peserta didik (legger), 

pembuatan catatan khusus tentang peserta 

didik, pencatatan mutasi peserta didik, 

pengisian buku laporan penilaian hasil belajar 

dan pembagian buku laporan hasil belajar. 

4. Pengurus Madrasah.  

Pengurus Madrasah berperan dalam 

mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan 

sarana dan prasarana. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pengelolaan kelas berbasis gender di MI 

Ma’arif  Setono Ponorogo. 

Kelas merupakan wadah atau tempat yang 

paling dominan bagi terjadinya sekelompok siswa 

dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 

kedudukan kelas dalam pembelajaran sangat 

penting untuk menentukan keberhasilan belajar 

siswa pada tingkat tertentu. Managemen atau 

pengelolaan kelas adalah berbagai jenis kegitaan 

yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan 

tujuan menciptakan kondisi optimal bagi 

terjadinya proses belajar mengajar di kelas.
91

  

Hasil dari peneliti di Sekolah MI Ma’arif 

Setono Ponorogo dalam pengelolaan kelas sudah 
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baik akan tetapi perlu ditingkatkan lagi perhatian 

guru kepada peserta didik pada saat pembelajaran 

berlangsung, seperti pernyataan dari Bapak 

Kepala Sekolah, Sekolah MI Ma’arif Setono 

Ponorogo : 

“Managemen pengelolaan kelas di Sekolah 

MI Ma’arif Setono Ponorogo alhamdulillah 

sudah baik dari pada hari-hari sebelumnya. 

Karena dalam pembelajaran guru wajib 

membuat rencna pembelajaran atau RPP 

agar nantinya pada saat pembelajaran 

berlangsung sudah sistematis dan tersusun 

mulai dari awal hingga akhir pelajaran. 

Dengan RPP guru dapat menyampaikan 

materi pelajaran dengan tersusun dan 

sistematis. Sekolah MI Ma’arif Setono 

Ponorogo setiap minggunya ada evaluasi 

dan sering antara guru dalam perihal 

pembelajaran peserta didik di kelas. Guru-

guru menengahi dan saling memberi 

masukkan dan ide-ide menarik seputar cara 

mengajar. Dan saya harapkan guru-guru 

lebih menambah perhatiannya kepada 
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setiap peserta didik agar dapat memantau 

perkembangan peserta didik.” 
92

 

 

Di sekolah MI Ma’arif Setono Ponorogo 

dalam mengatur pengelolaan kelas guru harus 

membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran untuk menyusun kegiatan awal 

pembelajaran sampai akhir pada saat 

pembelajaran berlangsung di kelas. Dengan RPP 

guru dapat menyampaikan materi pelajaran 

dengan sangat tersusun dan sistematis. Dalam 

pengelolaan kelas guru harus lebih perhatian 

kepada peserta didik dalam pembelajaran 

berlangsung untuk memantau sejauh mana 

perkembangan setiap peserta didik di kelas. 
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seperti yang diungkapkan Bapak Kepala Sekolah 

MI Ma’arif Setono Ponorogo : 

“Sebelum pembelajaran dimulai biasanya 

guru sudah mempersiapkan materi yang 

akan dipelajari atau disampaikan oleh 

peserta didik. Dengan kita menggunakan 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

guru dapat memonitoring apa yang akan 

disampaikan dan agar tersusun. Tak lupa 

sebelum pembelajaran dimulai guru harus 

menentukan atau menggunakan strategi, 

media, dan metode pembelajaran agar 

nantinya pada saat pembelajan materi yang 

kita sampaikan dapat dipahami oleh 

peaserta didik. Dengan menggunakan 

strategi, media dan metode pembelajaran 

siswa merasa semangat, senang dan tidak 

bosan pada saat pembelajaran berlangsung. 

disini sebagai guru harus ulet dan kreatif 

dalam mengajar. Jika ada siswa yang tidak 

memperhatikan guru harus siap-siap untuk 

memberi tugas atau hal yang membuat dia 

mau aktif dan mengerjakan. Dalam sebuah 

pembelajaran selain membuat RPP selalu 

ada evaluasi pembelajaran. Eveluasi 

pembelajaran ini berguna agar nantinya 
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guru dapat mempermudah jalannya 

mengajar peseerta didik.” 
93

 

 

Dengan menggunakan RPP guru dapat 

memonitoring kegiatan pembelajaran menjadi 

tersusun sistematis mulai dari kegiatan awal, 

materi, metode, strategi pembelajaran, dan media 

pembelajaranpun hingga kegiatan akhir. Agar 

nantinya guru-guru dapat mengevaluasi  hasil 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

Dalam pengelolaa kelas di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo cara menyikapi sifat dan 

karakteristik peserta didik sangatlah berbeda 

seperti halnya kelas 1 dengan kelas 6. Karena 

kelas 1 kelas awal diman peserta didik belajar 

mandiri. Sedangkan kelas 6 kelas akhir yang 
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memiliki kemampua lebih tanggap dari pada 

kelas dibawahnya. 

Seperti yang diungkapkan Bapak Kepala 

Sekolah MI Ma’arif Setono Ponorogo : 

“ Pengelolaan kelas di setiap kelas berbeda 

antara kelas 1,2,3,4,5,6 seperti kelas 1 dan 

6 yang mana kelas 1 memiliki karaketer 

berbeda-beda, dimana peserta didik lebih 

aktif berlarian kesana kemari. Ada yang 

naik meja, kursi ada pula yang masih 

menangis. Di kelas 1 ini anak belajar harus 

diajarkan mandiri dan sifat anak-anak kelas 

1 itu masih ingin bermain. Sedangkan kelas 

6 sudah memiliki kemampuan berfikir 

yang sangat raisional dibandingkan anak 

kelas 1. Karena ada beberapa siswa yang 

sudah baligh. Di kelas 6 anak sudah mulai 

terbuka dalam menyampikan masalah 

pribadinyaa. Dalam pengelolaan kelas ini 

di kelas bawah harus lebih intens dalam 

mendidik meraka. Karena karakteristik 

yang berbeda-beda itu tadi guru harus 

pintar-pintar menerapkan pengelolaan kelas 

yang sangat efektif dan menyenangkan. 

Dengan mulai mengatur denah tempat 

duduk, membagi regu piket, cara 

pembelajaranya lebih menyenangkan, dan 

materi yang disampaikan lebih mudah 
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dipahami. Karena kelas bawah sering 

merasa bosan dan malas, nanti bagaimana 

guru bisa mengelola kelas dengan baik dan 

adil agar pembelajaran lebih efektif. 

Pengelolaan kelas di kelas 6 saya selalu 

memantau karena terkait akan ada ujian 

kelulusan, agar anak-anak belajar dengan 

giat dan juga memberikan motivasi 

kerohanian dan motivasi diri. dan dalam 

pembelajaran saya harapkan guru-guru 

mempersiapkan dalam penyampaian materi 

yang akan diajarkan dan untuk membuat 

RPP untuk mempermudah dalam 

pengajaran. Jadi setiap kelas memiliki cara 

memanagemen pengelolaan kelas, masing-

masing dan banyak karakteristik anak juga 

banyak cara menyikapinya.” 
94

 

 

Dengan cara memahami karakter peserta 

didik di kelas, guru dapat menangani dan 

mengidentifikasi bagaimana menangani anak 

tersebut. Karena setiap anak memiliki karakter 

berbeda-beda mulai kelas 1,2,3,4,5,6. Dengan 
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adanya pengelolaan kelas yang baik dan cara 

pengajaran yang efektif maka akan terwujud 

tujuan pembelajaran.  

Pengelolaan kelas yang ada di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo memiliki karakter tersendiri di 

setiap masing-masing kelas, seperti yang 

diungkapkan Bapak Kepala Sekolah MI Ma’arif 

Setono Ponorogo : 

“Dalam guru mengajar peserta didik, guru 

harus mengetahui karakteristik sifat-sifat 

peserta didik laki-laki maupun perempuan 

karena setiap individu memiliki karakter 

yang berbeda-beda. Cara guru 

menyikapinya jika ada anak yang memiliki 

sifat-sifat yang negatif sering bertengkar 

laki-laki maupun perempuan guru harus 

memberi motivasi atau arahan dan sanksi. 

selain itu untuk merubah atau memindah 

tempat duduk di dekat guru agar dapat 

memantaunya. Selain itu peserta didik yang 

kurang mampu dalam mengerjakan sesuatu 

kita kelompokan dengan siswa yang 

mampu pintar atau pandai. Jadi satu 
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kelompok bermacam-macam dan semua 

rata.” 
95

 

 

Selain itu faktor motivasi yang diberikan oleh 

guru kepada siswa juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan dalam mendidik siswanya dan 

keberhasilan sisanya yaitu menerima pelajaran 

dari seorang guru. Guru harus bisa memotivasi 

dan membantu siswa-siswinya mengenali potensi 

dirinya masing-masing. Seperti wawancara 

dengan Bapak Kepala Sekolah : 

“Dalam proses belajar mengajar selain 

tugas guru mengajar adalah memberi 

motivasi sebagai arahan agar anak 

semangat dalam belajar. Dalam 

pengelolaan kelas guru harus mengenali 

potensi, minat dan bakat peserta didik. 

Dengan motivasi dan membantu peserta 
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didik dalam hal belajar akan memberi 

semangat untuk maju juga.” 
96

 

 

Dalam menangani dan menjalankan tugasnya 

guru-guru di MI Ma’arif Setono Ponorogo sering 

menghadapi permasalahan dengan kegiatan-

kegitan di dalam kelasnya, baik menyangkut 

pengajaran atau pun pengelolaan kelasnya. Pada 

masalah pengelolaan kelas misalnya berupa 

masalah individual siswa dan kelompok. Dengan 

masalah tersebut guru harus dapat memahami dan 

mengetahui karakter siswa dan dalam pengelolaan 

kelas, guru harus imbang dan adil antara anak 

laki-laki dan perempuan agar terciptanya kelas 

yang kondusif dan afektif, mulai dari cara 

menyampaikan materi pembelajaran dan tempat 

duduk peserta didik. Seperti yang diungkapan 
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pada wawancara oleh wali kelas 6  yaitu terkait 

pengelolaan kelas : 

“Dalam menanganani permasalahan di 

kelas saya memiliki cara berbeda dalam 

penyampaian materi. Dengan strategi 

pembelajaran yang berfariasi dan tidak 

monoton akan membuat anak menjadi 

tidak bosan atau pasif. Dengan cara itulah 

saya selalu menggunakan strategi 

pembelajaran yang menyenangkan. Dalam 

mengajar pula selalu membuaat anak aktif 

dan dapat memecahkan masaalah sendiri. 

Jika ada peserta didik yang tidak paham 

atau tidak bisa mengerjakan soal, sebagai 

guru harus memberi pehamanan secara 

individu karena agar anak tersebut lebih 

paham apa yang disampaikan. Dalam 

pengelolaan kelas denah tempat duduk saya 

buat seperti kelompok belajar. Jadi agar 

anak-anak dapat berdiskusi, bertanya, 

berpendapat dengan temanya. Jadi ada 

komunikasi antara individu 1 dengan yang 

lainya. Dengan tempat duduk yang 

berkelompok guru harus memperhatikan 

cara membaginya, seperti anak laki-laki 

dan perempuan imbang sama rata 1 
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kelompok dan yang pandai maupun tidak 

tetap kita acak.”
97

 

 

Tidak hanya itu saja tetapi guru-guru  lainpun 

di MI Ma’arif Setono Ponorogo dalam proses 

belajar mengajar juga mempunyai model dan cara 

tersendiri dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Seperti yang diungkapan pada wawancara 

oleh wali kelas 2  yaitu Ibu Hera terkait 

pengelolaan kelas : 

“Dikelas 2 peserta didik laki-laki dan 

perempuan lebih banyak siswa perempuan. 

Sistem tempat duduk kita rolling dan kita 

acak anak laki-laki dan perempuan. Jadi 

tidak hanya siswa laki-laki di belakang 

ataupun siswa perempuan yang di depan. 

Setiap minggunya di rolling agar semua 

peserta didik dapat merasakan duduk di 

depan dan di belakang. Mugkin ada 

beberapa anak yang kurang jelas akan 

penglihatanya mungkin bisa duduk di 
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depan ataupun peserta didik yang belum 

paham akan materi. Dalam masalah 

pembelajaran guru juga harus kreatif dalam 

menyampaikan materi agar apa yang kita 

sampaikan keepada peserta didik dapat 

dipahami, seperti menggunakan media dan 

metode pembelajaran yang menyenangkan”  
98

 

 

Mengelola kelas secara efektif perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut, bahwa kelas 

adalah sekelompok kerja yang diorganisasikan 

untuk tujuan tertentu yang dilengkapi oleh tugas-

tugas yang diarahkan oleh guru dan dalam situasi 

kelas, guru bukanlah tutor untuk satu anak pada 

waktu tertentu, tetapi bagi seluruh anak dan 

kelompok. Setiap kelompok mempunyai perilaku 

sendiri yang berbeda dengan perilaku masing-

masing individu dalam kelompok tersebut, 
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kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya 

kepada individu. Pengaruh yang jelek dapat 

dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing 

mereka di dalam kelas, Praktek guru waktu 

belajar cenderung berpusat pada hubungan guru 

dan siswa. 

Seperti yang diungkapan pada wawancara 

oleh wali kelas 2  yaitu Ibu Hera terkait 

pengelolaan kelas : 

“Dalam mengajar saya lebih mengarahkan 

anak-anak, maklum jika mereka belum 

paham atau menguasai materi. Dengan 

cara, metode atau media pembelajaran anak 

akan lebih mudah memahami apa yang 

disampaikan oleh guru. Agar lebih 

bersemangat atau tidak bosen sering kali 

untuk membuat kelompok belajar. Yang 

mana kelompok tersebut berisi laki-laki 

dan perempuan, agar mereka dapat 

bertukar pikiran dan diskusi bersama teman 

sebayanya dalam memecahkan masalah. 

Selain untuk bekerja sama kerja kelompok 

bermanfaat untuk melatih anak untuk 
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berbicara, berinteraksi antar individu 

dengan individu dan individu dengan 

kelompok dan kelompok dengan kelompok 

yang lain.” 
99

 

 

Pengelolaan kelas yang baik sangatlah 

dibutuhkan. Prosedur pengelolaan kelas pada 

intinya dimaksudkan untuk mengurangi 

keributan, kekacauan, kebosanan, oleh sebab itu 

seorang guru harus memiliki kompetensi 

pengelolaan kelas yang baik sehingga terciptanya 

pengelolaan kelas yang baik dan suasana kelas 

yang menarik dan menyenangkan. Dalam 

pembelajaran guru harus memiliki cara agar dapat 

mengkondisikan kelas. Seperti wawancara 

bersama wali kelas 6: 

“Saat saya sedang mengajar dan ada siswa 

yang membuat gaduh saya hanya 
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menggunakan kata-kata, tindakan, dan jika 

ada murid yang memang benar-benar tidak 

dapat terkondisikan saya hanya membrikan 

sanksi-sanksi kecil. Dalam pembelajaran 

saya membuat strategi pembelajaran 

dimana jika ada peserta didik yang rame 

dan membuat gaduh mungkin saya berikan 

hal yang menantang yaitu membuat peserta 

didik yang rame tadi, saya suruh maju 

kedepan untuk menjawab pertanyaan atau 

menjelaskan materi. Simpel-simpel saja 

jangan sampai memberi hukuman fisik 

yang tidak pantas, karena itu bukan etika 

guru yang baik.” 
100

 

 

Menurut wali kelas 6 cara mengkondisikan 

peserta didik yang membuat gaduh di kelas yaitu 

guru menggunakan kata-kata untuk menegur dan 

tindakan yang baik tanpa ada hukuman fisik.  

Dalam pengelolaan kelas terdapat susunan 

regu piket dan dan susunan organisasi kelas. Cara 

pemilihan dan pembagianpun juga sangat adil. 
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Seperti wawancara wali kelas 2 dan 6 sebagai 

berikut: 

“Dalam pembagian regu piket memang 

saya yang menentukan, buka peserta 

didik yang memilih. Karena jika guru 

yang menentukan maka tidak akan 

timbul rasa iri semua laki-laki 

perempuan sama. Sedangkan untuk 

pemilihan struktur kelas seperti ketua 

kelas saya juga yang menujuk, karena 

saya melihat beberapa anak yang lebih 

bertanggung jawab untuk menjadi ketua 

kelals. (wali kelas 2)”
101

 

 

“Sedangkan untuk kelas 6 regu piket 

memang saya acak laki-laki dan 

perempuan. Agar nantinya anak lak-

laki mau ikut bergerak untuk 

membersihkan ruang kelas bersama. 

Sedangkan untuk pemilihan struktur 

organisasi kelas mungkin saya 

pasrahkan kepada peserta didik untuk 
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mengadakan pemilihan ketua kelas 

secara demokrasi.”
102

 

 

 

2. Kompetensi guru dalam pengelolaan kelas 

yang responsif gender  di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo. 

Dengan isu gender  yang ada di 

masyarakat khususnya dalam lingkup pendidikan 

masih sering dijumpai ketidakadilan gender di 

dalam pembelajaran berlangsung. Kesetaraan 

gender di dalam proses pembelajaran sangatlah 

penting agar peserta didik laki-laki dan 

perempuan mendapat hak yang sama tanpa ada 

diskriminasi atau pembedaan. Keadilan dan 

kesetaraan gender merupakan suatu kondisi di 

mana anak laki-laki dan perempuan dalam 
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kondisi yang setara dan seimbang untuk 

memperoleh hak, peran dan kesempatan. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti 

dengan beberapa narasumber yang ada di MI 

Ma’arif Setono Ponorogo tentang pemahaman 

guru tentang pengelolaan kelas yang responsif 

gender yaitu merupakan proses yang seimbang 

antara laki-laki dan perempuan dalam 

memperoleh akses atau kesempatan, peran, 

kontrol dan manfaat atas pembanguan hak-hak 

dasar di dalam lingkup pendidikan, seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala Madrasah MI Ma’arif 

Setono Ponorogo : 

“Dalam memberikan layanan untuk peserta 

didik kami tidak membeda-bedakan antara 

laki-laki dan perempuan entah itu dari 

kalangan keluarga mampu atau tidak. 

Karena semua peserta didik mempunyai 

hak untuk mendapatkan pendidikan. Mulai 

dalam pembelajaran berlangsung dan di 
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luar pembelajaran semua peserta didik 

mendapatkan fasilitas yang sama. 

Semuanya satu pintu jadi tidak ada 

perbedaan antara peserta didik laki-laki dan 

perempuan jadi semuanya setara. 

Semuanya sama, kami terima dari satu 

pintu tidak ada pintu-pintu khusus bagi 

peserta didik yang lain. Upaya yang kami 

lakukan untuk menyetarakan gender agar 

adil yaitu mewajibkan peserta didik untuk 

mendapatkan fasilitias yang ada di 

madrasah ini, mulai pada saat pembelajaran 

di dalam kelas dan di luar kelas.” 
103

 

 

Dari hasil wawancara di Sekolah MI 

Ma’arif Setono Ponorogo bersama kepala Sekolah 

bawasanya tidak ada pembedaan fasilitas dan 

pelayanan yang ada di sekolah untuk para peserta 

didik. Semua masuk dengan jalur satu pintu 

dengan pelayanan yang sama. 

Dari masalah segi fasilitas yang diberikan 

oleh lembaga kepada peserta didik laki-laki 
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maupun perempuan itu sudah setara dan tidak ada 

pembedaa antara peserta didik laki-laki maupun 

perempuan saat pembelajaran  atau di luar 

pembelajaran (di luar kelas) seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah : 

“Kami tidak membeda-bedakan antara 

murid satu dengan murid yang lain. Wali 

kelas dan semua guru paham akan itu. 

Semua siswa yang ada di madrasah ini 

semua sama mulai laki-laki maupun 

perempuan, cacat, miskin, kaya, berbeda 

agama atau suku semua sama. Upaya kami 

dalam mensetarakan  gender peserta didik 

kami yaitu mendapatkan giliran piket kelas, 

tidak hanya perempun saja yang 

membersihkan kelas tetapi anak laki-laki 

ikut serta didalamnya. Pada bidang 

akademik kami menberikan kesempatan 

yang sama bagi peserta didik untuk 

mengikuti lomba apapun dengan catatan 

memenuhi kriteria atau syarat untuk 

mengikuti lomba tersebut. Untuk 

ekstrakulikuler pun juga sama anak laki-
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laki dan perempuan memiliki kesempatan 

yang sama rata dalam mengikutinya.”
104

 

  

Di dalam pembelajaran di suatu lembaga 

sekolah perlu adanya managemen pengelolaan 

kelas agar implementasinya sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. Dalam 

pembelajaran yang responsif gender guru harus 

memahami cara memperlakukan antara anak laki-

laki dan permpuan, agar terciptanya kesetaraan 

dan keadilan dalam pembelajaran bagi seluruh 

peserta didik (baik laki-laki, perempuan, cacat, 

miskin, kaya, pintar, atau tidak pintar bahkan 

perbedaan suku dan agama).  
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Dalam pembelajaran di kelas 2 dan 6 juga 

mengacu konsep responsif gender dalam 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. seperti yang 

diungkapkan oleh wali kelas 2 berikut ini : 

 “Proses peningkatan kesetaraan gender di 

madrasah ini terutama pada pembelajaran, 

kami biasakan secara berkelanjutan. 

Peserta didik kami biasakan bekerja sama 

antara laki-laki dan perempuan dalam 

kegiatan tertentu, karena tidak semua 

kegiatan tidak memungkinkan antara anak 

laki-laki dan perempuan kami jadikan satu. 

Contoh nyata kegiatan di dalam kelas yang 

bisa dijadikan satu yaitu dalam pembagian 

jadwal piket harian di kelas, lomba antar 

kelas, kerja sama dalam berkelompok, dan 

lain-lain. Sedangkan pembelajaran di kelas 

pada saat memecahkan masalah, bertanya 

dan berpendapat kami berikaan kesempatan 

untuk semua pesera didik mulai anak laki-

laki dan perempuan tetap harus imbang dan 

adil.” 
105
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Kesetaraan dan keadilan gender dalam 

pengelolaan kelas yaitu kelas 6 di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo sudah menerapkan beberapa hal 

terkait pembelajaran yang responsif gender. 

Dalam wawancara di atas guru sudah 

membiasakan kegiatan-kegiatan kecil pada 

pembelajaran yang responsif gender kepada 

peserta didik laki-laki maupun perempuan. 

Berikut adalah hasil wawancara bersama wali 

kelas 6 terkait pembelajaran yang responsif 

gender : 

 “Di dalam managemen pengelolaan kelas 

di kelas 6 ini selalu saya perhatikan mulai 

dari kegiatan awal pembelajaran sampai 

akhir. Seperti halnya dalam pembelajaran 

berlangsung guru harus memahami 

karakter setiap anak didik, bawasanya jika 

kita tidak mengetahui karakter masing-

masing anak di kelas akan sulit guru 

melakukan pendekatan kepada peserta 

didik. Dengan pemahaman karakter ini 

kami dapat menyikapi sifat anak didik 
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kami yang kesulitan dalam belajar, adapula 

anak yang ramai, atau tidak melaksanakn 

piket, aktif bahkan pasif antara anak laki-

laki maupun perempuan. Jadi jika ada 

peserta didik laki-laki tau perempuan yang 

tidak ikut serta kegiatan piket kelas akan 

diberi sanksi sendiri. Sedangkan pada 

pembeljaran dikelas, guru-guru sudah 

memahami karakter peserta didik yang 

memang agak berbeda dengan kebanyakan 

kekas. Peserta didik yang aktif dan ramai 

adalah anak laki-laki justru yang pandai 

adalah anak perempuan. Untuk 

mensiasatinya guru itu memberikan 

motivasi kepada anak aki-laki agar tidak 

kalah pandai dari pada perempuan. 

Begitupun perempuan agar lebih 

menambah kemampuan dan tidak kenal 

putus asa. Biar lebih aktif dalam 

pembelajaran di kelas dan tidaak ada pilih 

kasih antara anak laki-laki dan perempuan. 

semuanya sama.” 
106

 

 

Pembelajaran di dalam kelas agar berhasil 

tanpa ada dikriminasi, lembaga pendidikan 

membutuhkan pengaturan yang dikenal 

                                                             
106

  Lihat lampiran transkip wawancara, kode 

006/W/20/03/2019. 



180 
 
 

pengelolaan kelas atau managemen kelas agar 

implementasinya sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang dirumuskan. Kesetaraan gender dalam 

pengelolaan kelas merupakan konsep agar peserta 

didik laki-laki maupun perempuan dapat 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

layak dan adil tanpa ada diskriminasi (baik laki-

laki maupun perempuan, kaya, miskin, cacat, 

bereda suku, agama, dll). 

 Kesetaraan gender di dalam pengelolaan 

kelas di MI Ma’arif Setono Ponorogo memiliki 

cara dalam menangani peserta didik pada saat 

pembelajaran di kelas yaitu berdasarkan hasil 

wawancara bersama wali kelas 6 sebagai berikut :  

“Banyak masalah yang ada dikelas 

terutama menyikapi anak laki-laki dan 

perempuan yang seringkali berantem, ada 

yang main tangan, suka ngledekkin, 

bahkan sampai menangis. Terutama korban 
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adalah anak perempuan. Sering sekali 

terjadi perkelahian dimana anak perempuan 

menjadi kalaha. Disini saya sebagai guru 

selalu memberikan arahan kepada siswa 

laki-laki bawasanya jangan sampai 

berkelahi sesama teman apa lagi dengan 

anak perempun. Saya selalu berikan 

motivasi kepada murid laki-laki dan 

peremuan terkait cara untuk mengalah 

dengn anak laki-laki yaitu mengalah bukan 

kita kalah bawasanya kamu berhak 

melindungi dirimu sendiri jangan sampai 

menjadi wanita lemah jadilah wanita yang 

kuat. Dengan begitu anak-anak perempuan 

agar lebih hati-hati.” 
107

 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan wali kelas 

2 tentang cara dalam menangani peserta didik 

pada saat pembelajaran di kelas di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo : 

“Kalau di kelas 2 memang masih ada 

beberapa masalah dan kendala dalam 

pengelolaan kelas. Karena kelas 2 adalah 

kelas yang aktif. Terkadang sebagai guru 
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terkadang  lelah untuk mengatur dan 

mengkondisikn kelas. Ada beberapa siswa 

yanng membuat kekacauan dan keributan. 

Terkadang saya selalu membuat dan 

memberi sanksi dan teguran agar kondisi 

kelas berjalan lancar. Dengan adanya 

sanksi itu tadi anak akan merasa memiliki 

tanggung jawab dan rasa takut untuk 

berbuat salah.”
108

 

 

Dengan isu gender yang ada di masyarakat 

khusunya dalam lingkup pendidikan masih sering 

dijumpai ketidakadilan gender di dalam 

pembelajaran berlangsung. Seharusnya 

pergerakan gender ini sering terjadi bentuk-

bentuk diskriminasi terhadap perempuan yaitu 

stereotype, marginalisasi, subordinasi, beban 

ganda dan kekerasan. 

Di dalam pembelajran, peserta didik adalah 

aktor utama dan tugas guru adalah membimbing 
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agar nantinya tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Seperti hasil wawancara bersama wali kelas 2 

berikut ini : 

“Memang ada beberapa kendala terkait 

pengelolaan kelas yang mana adanya 

sterotipe yaitu beban ganda yang biasanya 

korbannya adalah anak perempuan. Contoh 

nyata seperti anak perempuan selalu 

mengerjakan piket sedangkan laki-laki 

tidak mau mengerjakan piket kelas dan 

akhirnya anak perempuan yang selalu 

membersihkan kelas, dan kekerasan juga di 

alami oleh perempuaan seperti anak laki-

laki yang merasa jagoan dan merasa 

menang dari pada perempuan terkadan 

muncul hal-hal yang dapat melukai 

temanya. Disini saya selalu mengarahkan 

peserta didik bawasanya ha-hal seperti itu 

tidak boleh dan memotivasi untuk berbuat 

kebikan terutama anak laki-laki. Dan tak 

lupa saya selalu berikan tindakan atau kata-

kata untuk peserta didik yang lepas kendali 

begitupun memberikan sanksi untuk semua 

peserta yang melanggar peraturan.” 
109
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Ada beberapa masalah dalam pengelolaan kelas, 

guru harus dapat memahami dan mengetahui 

karakter siswa dan dalam pengelolaan kelas, guru 

harus imbang dan adil antara anak laki-laki dan 

perempuan agar terciptanya kelas yang kondusif dan 

afektif. Jika guru tidak bias mengimbangi atau adil 

pada saat pembelajaran berlangsung maka akan 

muncul diskriminasi di dalam kelas. Seperti hasil 

wawancara bersama Wali kelas 2 berikut ini : 

“Dalam pembelajaran berlangsung guru 

harus memiliki sifat adil, dimana adil 

dalam sebuah pembelajaran sepertihalnya 

untuk memberikan nilai, memperikan kasih 

sayang dan perhatian, membagi grup piket 

dan membagi kelompok belajar antara laki-

laki mapun perempuan. Agar nantinya pada 

saat pembelajaran itu tidak ada 

kecemburuan seperti itu. Hal-hal kecil 

seperti itulah yang harus saya perhatikan 

agar nanti peserta didik lebih senang dan 

mencegah timbulnya diskriminasi atau 

kecemburuan.guru harus memberi 

kesempatan kepada semua peserta didik 
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untuk menunjukan ekspresi dan 

kekreatifannya mulai dengan menunjukan 

bakat dan minat, memberikan kesempatan 

untuk semua  dalam akademik seperti 

bertanya menjawab dan lain-lain.”
110

 

 

Menurut Wali kelas 2 bahwa guru harus memiliki 

sifat adil pada saat pembelajaran berlangsung  

kepada peserta didik. Agar nantinya tidak timbul 

diskriminasi dan kecemburuan. Kesetaraan gender di 

dalam proses pembelajaran sangatlah penting agar 

peserta didik laki-laki dan perempuan mendapat hak 

yang sama tanpa ada diskriminasi atau pembedaan. 

Kedilan dan kesetaran gender merupakan suatu 

kondisi di mana anak laki-laki dan perempuan dalam 

kondisi yang setara dan seimbang untuk memperoleh 

hak, peran dan kesempatan. 
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Banyak manfaat guru menetahui manfaat 

pembelajaran yang responsif gender untuk 

pengelolaan kelas. Karene dengan guru mengetahui 

dan mengimplementasikan pembelajaran akan 

berjalan kondusif.  

Seperti wawancara oleh wali kelas 6 : 

“Banyak manfaat yang saya dapat jika 

saya menggunakan ilmu-ilmu tentang 

kesetaraan dan keadilan gender. 

Dengan itu kita bisa adil dalam 

melakukan pembelajaran, 

menghindarkan hal-hal yaitu seperti 

kecemburuan, diskriminasi. Dan 

peserta didik laki-laki dan perempuan 

memiliki hak dan akses pembelajaran 

di sekolah ini tanpa membedakan jenis 

kelamin, jadi semua sama.” 
111
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Sedangkan manfaat lainnya yaitu seperti deskripsi 

wawancara bersama Bapak kepala sekolah yaitu : 

“Murid laki-laki dan perempuan 

memiliki akses, partisipasi dan manfaat 

yang sama dalam belajar dengan 

mengakodir  perbedaan kontruksi 

gender mereka dalam pembelajaran 

dikelas, tercapainya keadilan dan 

kesetaraan gender, murid laki-laki dan 

perempuan mendapatkan hak-hak 

dalam belajar secara adil, dan dapat 

belajar secara afektif, kreatif, aktif dan 

menyenangkan, mengubah marjinalisai 

pada salah satu jenis kelamin yang 

disebabkan oleh kecenderungan 

tertentu dalam memilih pelajaran 

kearah kebebasan dalam memilih, 

menentukan sesuai bakat dan minat 

murid laki-laki dan perempuan setiap 

individu, menguatkan murid laki-laki 

atau perempuan yang tertinggal dalam 

belajar, karena hambatan perbedaan 

gender akibat kontruksi sosial budaya, 

dan murid laki-laki maupun perempuan 

memilikipilihan peran yanglebih 

beragam dari peran-peran tradisional 

tanpa ada hambatan budaya dalam 
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kehidupan mereka pada saat dewasa.” 
112
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengelolaan kelas berbasis gender di MI Ma’arif  

Setono Ponorogo. 

Pengelolaan kelas merupakan upaya yang 

dilakukan guru dalam mengelola anak didiknya di 

dalam kelas dengan menciptakan atau 

mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang 

mendukung program pengajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Kelas merupakan 

wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses 

pembelajaran bagi anak-anak  sekolah. Dengan 

demikian kedudukan kelas dalam pembelajaran 

sangat penting untuk menentukan keberhasilan 

belajar siswa pada tingkat tertentu. 

189 
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Pengelolaan kelas yang baik sangatlah 

dibutuhkan. Prosedur pengelolaan kelas pada 

intinya dimaksutkan untuk mengurangi keributan, 

kekacauan, kebosanan, oleh sebab itu seorang guru 

harus emiliki kompetensi pengelolaan kelas yang 

baik sehingga terciptanya pengelolaan kelas yang 

baik dan suasana kelas yang menarik dan 

menyenangkan. Selain itu faktor motivasi yang 

dimiliki oleh siswa juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan seorang guru dalam mendidik 

siswanya dan keberhasilan sisa menerima pelajaran 

dari seorang guru. Guru harus bisa memotivasi dan 

membantu siswa-siswinya mengenali potensi 

dirinya masing-masing. 

Kelas merupakan wadah atau tempat yang 

paling dominan bagi terjadinya sekelompok siswa 

dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 
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kedudukan kelas dalam pembelajaran sangat 

penting untuk menentukan keberhasilan belajar 

siswa pada tingkat tertentu. Managemen atau 

pengelolaan kelas adalah berbagai jenis kegitaan 

yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan 

tujuan menciptakan kondisi optimal bagi 

terjadinya proses belajar mengajar dikelas. 

MI Ma’arif Setono Ponorogo memiliki 

managemen pengelolaan kelas sudah baik mulai 

dari menyusun RPP atau rencana pembelajaran 

yang sistematis. Agar nantinya pada saat 

pembelajaran berlangsung sudah tersusun mulai 

dari awal hingga akhir pelajaran. Dengan RPP 

guru dapat menyampaikan materi pelaajaran 

dengan sangat tersusun dan sistematis. Dalam 

pengelolaan kelas guru juga harus lebih perhatian 

kepada peserta didik dalam pembelajaran 
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berlangsung untuk memantau sejauh mana 

perkembangan setiap peserta didik di kelas. 

Peran guru sangatlah pentig dan besar dalam 

pengelolaan kelas karena guru bertindak sebagai 

penanggung jawab kegiatan pembelajaran di 

kelas. Guru merupakan sentral serta sumber 

kegiatan pembelajaaran. Guru harus penuh 

inisiatif dan kreatif dalam mengelola kelas karena 

dialah yang mengetahui secara pasti dan kondisi 

kelas, terutama keadaan peserta didik dengan 

segala latar belakangnya. 

Setiap minggu di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo guru-guru memiliki agenda yaitu rapat 

evaluasi dalam perihal pembelajaran peserta didik 

di kelas. Disini guru-guru menengahi dan saling 

memberi masukkan dan ide-ide menarik seputar 

cara mengajar. Dengan menggunakan RPP guru 



193 
 
 

dapat memonitoring kegiatan pembelajaran 

menjadi tersusun sistematis mulai dari kegiatan 

awal, materi, metode, strategi pembelajaran, dan 

media pembelajaranpun hingga kegiatan akhir. 

Agar nantinya guru-guru dapat mengevaluasi  

hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

Penggunaan alat atau media, atau alat 

bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi guru 

dan anak didik akan mengurangi munculnya 

gangguan, meningkatkan perhatian anak didik. 

Apalagi bila penggunaanya bervariasi sesuai 

kebutuhan. Kevariasian dalam penggunaan apa 

yang disebutkan di atas merupakan kunci untuk 

tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan 

menghindari kejenuhan. Variasi yang harus 

dilakukan guru dalam proses pembelajaran di 

kelasnya adalah hal yang mutlak. Jika guru ingin 
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sukses mengelola pembelajaran siswa, maka 

variasi pembelajaran merupakan salah satu faktor 

penting yang tidak dapat dianggap remeh. 

Melakukan variasi dalam hal-hal seperti strategi 

pembelajaran, metode mengajar, setting 

pembelajaran, materi dan bahan ajar, atau apapun 

dalam pembelajaran akan membuat siswa merasa 

akan selalu ada yang baru dalam pembelajaran 

guru. Mereka akan terhindar dari kebosanan 

bahkan akan menanti-nantikan kehadiran dan 

pembelajaran bersama guru yang bersangkutan. 

Siswa akan senang karena ada saja hal-hal baru 

yang akan didapatkan dari guru, baik itu 

pengalaman belajar yang bermakna maupun 

pengetahuan dan keterampilan.  

Sebelum pembelajaran dimulai guru sudah 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari atau 
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disampaikan oleh peserta didik. Dengan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) guru dapat 

memonitoring apa yang akan disampaikan dan 

agar tersusun. Saat  pembelajaran dimulai guru 

harus menentukan atau menggunakan strategi, 

media, dan metode pembelajaran agar nantinya 

pada saat pembelajan materi yang disampaikan 

oleh guru dapat dipahami oleh peaserta didik. 

Dengan menggunakan strategi, media dan metode 

pembelajaran siswa merasa semangat, senang dan 

tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Disini sebagai guru harus ulet dan kreatif dalam 

mengajar. Jika ada siswa yang tidak 

memperhatikan guru harus siap-siap untuk 

memberi tugs atau hal yang membuat dia mau 

aktif dan mengerjakan.  



196 
 
 

Dalam sebuah pembelajaran selain membuat 

RPP selalu ada evaluasi pembelajaran. Yaitu guru 

melakukan peneliaian pada murid laki-laki dan 

perempuan dengan adil dan dengan instrumen 

yang berbeda, agar peserta didik dapat 

mengerjakan dengan baik.  Eveluasi pembelajaran 

ini berguna agar nantinya guru dapat 

mempermudah jalannya mengajar peseerta didik.  

Pengelolaan kelas yang baik sangatlah 

dibutuhkan. Prosedur pengelolaan kelas pada 

intinya dimaksudkan untuk mengurangi 

keributan, kekacauan, kebosanan, oleh sebab itu 

seorang guru harus emiliki kompetensi 

pengelolaan kelas yang baik sehingga terciptanya 

pengelolaan kelas yang baik dan suasana kelas 

yang menarik dan menyenangkan. Selain itu 

faktor motivasi yang dimiliki oleh siswa juga 
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berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru 

dalam mendidik siswanya dan keberhasilan sisa 

menerima pelajaran dari seorang guru. Guru harus 

bisa memotivasi dan membantu siswa-siswinya 

mengenali potensi dirinya masing-masing. 

Dalam pengelolaa kelas di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo cara menyikapi sifat dan karakteristi 

peserta didik sangatlah berbeda seperti halnya 

kelas 1 dengan kelas 6. Karena kelas 1 kelas awal 

dimana peserta didik belajar mandiri. Sedangkan 

kelas 6 kelas akhir yang memiliki kemampuan 

lebih tanggap dari pada kelas dibawahnya. 

Pengelolaan kelas di setiap kelas berbeda 

antara kelas 1,2,3,4,5,6 seperti kelas 1 dan 6 yang 

mana kelas 1 memiliki karaketer berbeda-beda, 

dimana peserta didik lebih aktif berlarian kesana 

kemari. Ada yang naik meja, kursi dan ada pula 
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yang masih menangis. Di kelas 1 ini anak harus 

diajarkan kemandirian dan sifat anak-anak kelas 1 

masih ingin bermain. Sedangkan kelas 6 sudah 

memiliki kemampuan berfikir yang sangat 

raisional dibandingkan anak kelas 1. Karena ada 

beberapa siswa yang sudah baligh. Di kelas 6 

anak sudah mulai terbuka dalam menyampikan 

masalah pribadinya. Dalam pengelolaan kelas ini, 

di kelas bawah harus lebih intens dalam mendidik 

meraka. Karena karakteristik yang berbeda-beda 

guru harus pintar-pintar menerapkan pengelolaan 

kelas yang sangat efektif dan menyenangkan. 

Dengan mulai mengatur denah tempat duduk, 

membagi regu piket, cara pembelajaranya lebih 

menyenangkan, dan materi yang disampaikan 

lebih mudah dipahami. Karena kelas bawah 

sering merasa bosan dan malas, dan guru bisa 
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mengelola kelas dengan baik dan adil agar 

pembelajaran lebih efektif. Pengelolaan kelas di 

kelas 6 saya selalu memantau karena terkait akan 

ada ujian kelulusan, agar anak-anak belajar 

dengan giat dan juga memberikan motivasi 

kerohanian dan motivasi diri. dan dalam 

pembelajaran diharapkan guru-guru 

mempersiapkan dalam penyampaian materi yang 

akan diajarkan dan untuk membuat RPP untuk 

mempermudah dalam pengajaran. Jadi setiap 

kelas memiliki cara memanagemen pengelolaan 

kelas ,asing-masing dan banyak karakteristik anak 

juga banyak cara menyikapinya. 

Usaha dalam membantu peserta didik 

untuk mencapai tujua pembelajaran, guru 

menyampaikan sejumlah materi pelajaran yang 

berupa informasi, fakta, serta tugas keterampilan 
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yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

ditetapkan. Untuk itu guru harus menguasai 

materi ajaran, metode mengajar dan teknik-tenik 

evaaluasi. Guru juga harus membuat media, 

menyampaikan ilustrasi, menganalisa, 

mensintesis, bertanya serta menyiapkan RPP 

sebelum pembelajaran. 

Dengan cara memahami karakter peserta 

didik di kelas, guru dapat menangani dan 

mengidentifikasi bagaimana menangani anak 

tersebut. Karena setiap anak memiliki karakter 

berbeda-beda mulai kelas 1,2,3,4,5,6. Dengan 

adanya pengelolaan kelas yang baik dan cara 

pengajaran yang efektif maka akan terwujud 

tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas yang ada 
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di MI Ma’arif  Setono Ponorogo memiliki 

karakter tersendiri di setiap masing-masing kelas. 

Dalam guru mengajar peserta didik, guru 

harus mengetahui karakteristik sifat-sifat peserta 

didik laki-laki maupun perempuan karena setiap 

individu memiliki karakter yang berbeda-beda. 

Cara guru menyikapinya jika ada anak yang 

memiliki sifat-sifat yang negatif sering bertengkar 

laki-laki maupun perempuan guru harus memberi 

motivasi atau arahan dan sanksi. selain itu untuk 

merubah atau memindah tempat duduk di dekat 

guru agar dapat memantaunya. Selain itu peserta 

didik yang kurang mampu dalam mengerjakan 

sesuatu kita kelompokan dengan siswa yang 

mampu pintar atau pandai. Jadi satu kelompok 

bermacam-macam dan semua rata. 
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Selain itu faktor motivasi yang dibrikan 

oleg guru MI Ma’arif Setono Ponorogo kepada 

siswa juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

dalam mendidik siswanya dan keberhasilan 

sisanya yaitu menerima pelajaran dari seorang 

guru. Guru harus bisa memotivasi dan membantu 

siswa-siswinya mengenali potensi dirinya 

masing-masing. Dalam proses belajar mengajar 

selain tugas guru mengajar adalah memberi 

motivasi sebagai arahan agar anak semangat 

dalam belajar. Dalam pengelolaan kelas guru 

harus mengenali potensi, minat dan bakat peserta 

didik. Dengan motivasi dan membantu peserta 

didik dalam hal belajar akan memberi semangat 

untuk maju juga. 

Dalam menangani dan menjalankan tugasnya 

guru-guru di MI Ma’arif Setono Ponorogo sering 
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menghadapi permasalahan dengan kegiatan-

kegitan di dalam kelasnya, baik menyangkut 

pengajaran atau pun pengelolaan kelasnya. Pada 

masalah pengelolaan kelas misalnya berupa 

masalah individual siswa dan kelompok. Dengan 

masalah tersebut guru harus dapat memahami dan 

mengetahui karakter siswa dan dalam pengelolaan 

kelas, guru harus imbang dan adil antara anak 

laki-laki dan perempuan agar terciptanya kelas 

yang kondusif dan afektif, mulai dari cara 

menyampaikan materi pembelajaran dan tempat 

duduk peserta didik.  

Di MI Ma’arif Setono Ponorogo dalam 

menanganani permasalahan di kelas setiap wali 

kelas memiliki cara berbeda dalam penyampaian 

materi. Seperti halnya ali kelas  6 dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang 
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berfariasi dan tidak monoton akan membuat anak 

menjadi tidak bosan atau pasif.  Menggunakan 

strategi pembelajaran yang menyenangkan  akan 

membuaat anak aktif dan dapat memecahkan 

masaalah sendiri. Jika ada peserta didik yang 

tidak paham atau tidak bisa mengerjakan soal, 

sebagai guru harus memberi pehamanan secara 

individu karena agar anak tersebut lebih paham 

apa yang disampaikan. 

Dalam pengelolaan kelas denah tempat duduk 

untuk kelas 6 MI Ma’arif Setono Ponorogo dibuat 

seperti kelompok belajar. Jadi agar anak-anak 

dapat berdiskusi, bertanya, berpendapat dengan 

temanya. Jadi ada komunikasi atau interaksi 

antara individu 1 dengan yang lainya. Dengan 

tempat duduk yang berkelompok guru harus 

memperhatikan cara membaginya, seperti anak 
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laki-laki dan perempuan imbang sama rata 1 

kelompok dan yang pandai maupun tidak tetap 

kita acak. 

Konsep dasar yang di cermati dalam 

pengelolaan kelas adalah penempatan individu, 

kelompok, sekolah, dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Sehingga aktivitas guru yang 

terpenting yaitu memanegement, mengorganisasi, 

dan mengkoordinasi segala aktivitas peserta didik 

menuju tujuan pembelajaran. 

Tidak hanya itu saja tetapi guru-guru  lainpun 

di MI Ma’arif Setono Ponorogo dalam proses 

belajar mengajar juga mempunyai model dan cara 

tersendiri dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Di kelas 2 MI Ma’arif Ponorogo 

peserta didik laki-laki dan perempuan lebih 

banyak siswa perempuan. Sistem tempat duduk 
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kita rolling dan kita acak anak laki-laki dan 

perempuan. Jadi tidak hanya siswa laki-laki di 

belakang ataupun siswa perempuan yang di 

depan. Setiap minggunya di rolling agar semua 

peserta didik dapat merasakan duduk di depan 

dan di belakang. Mugkin ada beberapa anak yang 

kurang jelas akan penglihatanya mungkin bisa 

duduk di depan ataupun peserta didik yang belum 

paham akan materi. Dalam masalah pembelajaran 

guru juga harus kreatif dalam menyampaikan 

materi agar apa yang sampaikan keepada peserta 

didik dapat dipahami, seperti menggunakan 

media dan metode pembelajaran yang 

menyenangkan.  

Mengelola kelas secara efektif perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut, bahwa kelas 

adalah sekelompok kerja yang diorganisasikan 
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untuk tujuan tertentu yang dilengkapi oleh tugas-

tugas yang diarahkan oleh gur u dan dalam situasi 

kelas, guru bukanlah tutor untuk satu anak pada 

waktu tertentu, tetapi bagi seluruh anak dan 

kelompok. Setiap kelompok mempunyai perilaku 

sendiri yang berbeda dengan perilaku masing-

masing individu dalam kelompok tersebut, 

kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya 

kepada individu. Pengaruh yang jelek dapat 

dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing 

mereka di dalam kelas, Praktek guru waktu 

belajar cenderung berpusat pada hubungan guru 

dan siswa.   

Di MI Ma’arif Setono Ponorogo setiap guru 

lebih mengarahkan anak-anak jika mereka belum 

paham atau menguasai materi. Dengan cara, 

metode atau media pembelajaran anak akan lebih 
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mudah memahami apa yang disampaikan oleh 

guru. Agar lebih bersemangat atau tidak bosen 

sering kali untuk membuat kelompok belajar. 

Yang mana kelompok tersebut berisi laki-laki dan 

perempuan, agar mereka dapat bertukar pikiran 

dan diskusi bersama teman sebayanya dalam 

memecahkan masalah. Selain untuk bekerja sama 

kerja kelompok bermanfaat untuk melatih anak 

untuk berbicara, berinteraksi antar individu 

dengan individu dan individu dengan kelompok 

dan kelompok dengan kelompok yang lain. 

Pengelolaan kelas yang baik sangatlah 

dibutuhkan. Prosedur pengelolaan kelas pada 

intinya dimaksudkan untuk mengurangi 

keributan, kekacauan, kebosanan, oleh sebab itu 

seorang guru harus memiliki kompetensi 

pengelolaan kelas yang baik sehingga terciptanya 
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pengelolaan kelas yang baik dan suasana kelas 

yang menarik dan menyenangkan. Dalam 

pembelajaran guru harus memiliki beberapa cara 

agar dapat mengkondisikan kelas.  

Dalam tindakan guru dalam menyikapi 

peserta didik yang ramai atau gaduh, salah satu 

wali kelas di MI Ma’arif Setono Ponorogo yaitu 

wali kelas 2 saat sedang mengajar dan ada siswa 

yang membuat gaduh nenyikapinya dengan 

menggunakan kata-kata, tindakan, dan jika ada 

murid yang memang benar-benar tidak dapat 

terkondisikan memberikan beberapa sanksi-sanksi 

kecil. Dalam pembelajaran juga menggunakan 

strategi pembelajaran dimana jika ada peserta 

didik yang ramai dan membuat gaduh guru 

memberikan hal yang menantang yaitu membuat 

peserta didik yang ramai dan guru tersebut 
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menyuruh maju kedepan untuk menjawab 

pertanyaan atau menjelaskan jika memberikan 

hukuman atau sanksi guru harus menentukan apa 

yang sesuai untuk anak seusia mereka. 

Menurut wali kelas 6 cara mengkondisikan 

peserta didik yang membuat gaduh di kelas yaitu 

guru menggunakan kata-kata untuk menegur dan 

tindakan yang baik tanpa ada hukuman fisik.  

 

2. kompetensi guru dalam pengelolaan kelas yang 

responsif gender  di MI Ma’arif Setono Ponorogo. 

Dengan isu gender  yang ada di masyarakat 

khusunya dalam lingkup pendidikan masih sering 

dijumpai ketidakadilan gender di dalam 

pembelajaran berlangsung. Seharusnya pergerakan 

gender ini sering terjadi bentuk-bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan yaitu stereotype, marginalisasi, 
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subordinasi, beban ganda dan kekerasan. Perbedaan 

peran gender ini sangat membentuk untuk 

memikirkan kembali tentang pembagian peran yang 

selama ini dianggap telah melekat pada manusia 

yaitu perempuan dan laki-laki. Dengan mempelajari 

gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak 

permanen sehingga memudahkan untuk membangun 

gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-

laki yang dinamis, yang lebih tepat dan cocok 

dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. 

Kesetaraan gender di dalam proses pembelajaran 

sangatlah penting agar peserta didik laki-laki dan 

perempuan mendapat hak yang sama tanpa ada 

diskriminasi atau pembedaan. Kedilan dan kesetaran 

gender merupakan suatu kondisi dimana anak laki-

laki dan perempuan dalam kondisi yang setara dan 

seimbang untuk memperoleh hak, peran dan 
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kesempatan. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi 

yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam 

mencapai hak-hak dasar dan manfaat pembangunan 

dalam lingkup keluarga, masayarakat dan negara. 

Keadilan gender adalah proses yang seimbang antara 

laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses 

atau kesempatan, peran, kontrol dan manfaat atas 

pembanguan hak-hak dasar. 

Kelas merupakan wadah atau tempat yang paling 

dominan bagi terjadinya sekelompok siswa dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian kedudukan 

kelas dalam pembelajaran sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan belajar siswa pada tingkat 

tertentu. Managemen atau pengelolaan kelas adalah 

berbagai jenis kegitaan yang dengan sengaja 

dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan 
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kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar 

mengajar di kelas. 

Di Ma’arif Setono Ponorogo pemahaman guru 

tentang pengelolaan kelas yang responsif gender 

sudah baik. seperti yang diungkapkan oleh Kepala 

Madrasah MI Ma’arif Setono Ponorogo bawasanya 

dalam memberikan layanan untuk peserta didik tidak 

membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan 

ataupun dari kalangan keluarga mampu atau tidak. 

Karena semua peserta didik mempunyai hak untuk 

mendapatkan pendidikan. Mulai dalam pembelajaran 

berlangsung dan di luar pembelajaran semua peserta 

didik mendapatkan fasilitas yang sama. Semuanya 

satu pintu jadi tidak ada perbedaan antara peserta 

didik laki-laki dan perempuan jadi semuanya setara. 

Upaya yang yang dilakukan guru-guru yaitu untuk 

menyetarakan peserta didik laki-laki dan perempuan 
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agar adil dalam mendapatkan fasilitias yang ada di 

madrasah mulai pada saat pembelajaran di dalam 

kelas dan di luar kelas. 

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia 

dan menjadi alat yang sangat penting untuk 

mencapai kesetaraan, keadilan, dan kedamaian. 

Pendidikan yan tdak diskriminatif akan bermanfaat 

bagi perempuan maupun laki-laki. Sebagai agen 

pengubah, perempuan dan laki-laki haru memiliki 

akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. 

Pendidikan formal dan in formalserta pelatihan-

pelatihan untuk semua anak perempuan atau 

perempuan dewasa  dan anak laki-laki atau anak 

laki-laki dewasa, tanpa membedakan status ekonomi, 

latar belakang, suku, agama, dll. Oleh karenanya, 

setiap orang tanpa terkecuali, perempuan atau laki-
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laki, harus memiliki akses kependidikan serta hak 

dasar dan pelayanan-pelayanan dasar. 

Guru-guru MI Ma’arif Setono Ponorogo selalu 

bersikap ramah dan masalah kesetaraan gender tidak 

ada pembedaan fasilitas dan pelayanan yang ada di 

sekolahan untuk para peserta didik. Semua masuk 

dengan jalur satu pintu dengan pelayanan yang sama. 

Dari masalah segi fasilitas yang diberikan oleh 

lembaga kepada peserta didik laki-laki maupun 

perempuan itu sudah setara dan tidak ada pembedaa 

antara peserta didik laki-laki maupun perempuan 

saat pembelajaran  atau di luar pembelajaran (di luar 

kelas). Semua siswa yang ada di madrasah ini semua 

sama mulai laki-laki maupun perempuan, cacat, 

miskin, kaya, berbeda agama atau suku semua sama. 

Upaya dalam mensetarakan  gender peserta didik 

kami yaitu mendapatkan giliran piket kelas, tidak 
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hanya perempun saja yang membersihkan kelas 

tetapi anak laki-laki ikut serta didalamnya. Pada 

bidang akademik yaitu memberikan kesempatan 

yang sama bagi peserta didik untuk mengikuti lomba 

apapun dengan catatan memenuhi kriteria atau syarat 

untuk mengikuti lomba tersebut. Untuk 

ekstrakulikuler pun anak laki-laki dan perempuan 

memiliki kesempatan yang sama rata dalam 

mengikutinya. 

Konstruk gender yang ada dimasyarakat dapat 

menjadi masalah dalam bidang pendidikan apabila 

terdapat persoalan kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan dalam hal akses dan partisipasi serta 

pelibatan dalam pengambilankeputusan dan dalam 

mendapatkan manfaat dari pelayanan pendidikan. 

Termasuk dalam kategori ketidakadilan dibidang 

kependidikan iniadalah ketika seseorang tidak dapat 
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mengoptimalkan potensi intelektualnya, seseorang 

dengan kebutuhan khusus tidak mendapat pelayanan 

pendidikan yang memadai serta pengelolaan 

pendidikan yang tidak transparan. Semua manusia 

laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak. 

Di dalam pembelajaran di suatu lembaga sekolah 

perlu adanya managemen pengelolaan kelas agar 

implementasinya sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan. Dalam pembelajaran yang 

responsif gender guru harus memahami cara 

memperlakukan antara anak laki-laki dan permpuan, 

agar terciptanya kesetaraan dan keadilan dalam 

pembelajaran bagi seluruh peserta didik (baik laki-

laki, perempuan, cacat, miskin, kaya, pintar, atau 

tidak pintar bankan perbedaan suku dan agama). 

Proses peningkatan kesetaraan gender di madrasah 
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terutama pada pembelajaran, ada beberapa 

pembiasaan secara berkelanjutan. Yaitu peserta didik 

dibiasakan bekerja sama antara laki-laki dan 

perempuan dalam kegiatan tertentu, karena tidak 

semua kegiatan tidak memungkinkan antara anak 

laki-laki dan perempuan kami jadikan satu. Contoh 

nyata kegiatan di dalam kelas yang bisa dijadikan 

satu yaitu dalam pembagian jadwal piket harian di 

kelas, lomba antar kelas, kerja sama dalam 

berkelompok, dll. Sedangkan pembelajaran di kelas 

pada saat memecahkan masalah, bertanya dan 

berpendapat kami berikaan kesempatan untuk semua 

pesera didik mulai anak laki-laki dan perempuan 

tetap harus imbang dan adil. Kesetaraan dan keadilan 

gender dalam pengelolaan kelas yaitu kelas 6 di MI 

Ma’arif Setono Ponorogo sudah menerapkan 
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beberapa hal terkait pembelajaran yang responsif 

gender.  

Sedangkan kelas 2 di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo Guru sudah membiasakan kegiatan-

kegiatan kecil pada pembelajaran yang responsif 

gender kepada peserta didik laki-laki maupun 

perempuan. Di dalam managemen pengelolaan kelas 

di kelas 2 ini guru selalu memperhatikan mulai dari 

kegiatan awal pembelajaran sampai akhir. Seperti 

halnya dalam pembelajaran berlangsung guru harus 

memahami karakter setiap anak didik, dengan guru 

tidak mengenali dan mengetahui karakter masing-

masing anak di kelas akan sulit untuk  melakukan 

pendekatan kepada peserta didik. Dengan 

pemahaman karakter ini guru dapat menyikapi sifat 

anak didik kami yang kesulitan dalam belajar. Jadi 

jika ada peserta didik laki-laki tau perempuan yang 



220 
 
 

tidak ikut serta kegiatan piket kelas akan diberikan 

sanksi tersendiri. Sedangkan pada pembelajaran 

dikelas, guru-guru sudah memahami karakter peserta 

didik yang memang agak berbeda dengan 

kebanyakan kekas. Yang aktif dan ramai adalah anak 

laki-laki justru yang pandai adalah anak perempuan. 

Untuk mensiasatinya guru itu memberikan motivasi 

kepada anak aki-laki agar tidak kalah pandai dari 

pada perempuan. Begitupun perempuan agar lebih 

menambah kemampuan dan tidak kenal putus asa. 

Biar lebih aktif dalam pembelajaran di kelas dan 

tidaak ada pilih kasih antara anak laki-laki dan 

perempuan semuanya sama. 

Pembelajaran di dalam kelas agar berhasil tanpa 

ada dikriminasi, lembaga pendidikan membutuhkan 

pengaturan yang dikenal pengelolaan kelas atau 

managemen kelas agar implementasinya sesuai 
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dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan. 

Kesetaraan gender dalam pengelolaan kelas 

merupakan konsep agar peserta didik laki-laki 

maupun perempuan dapat mendapatkan pendidikan 

dan pengajaran yang layak dan adil tanpa ada 

diskriminasi (baik laki-laki maupun perempuan, 

kaya, miskin, cacat, berbeda suku, agama, dan lain-

lain). 

Kesetaraan gender di dalam pengelolaan kelas di 

MI Ma’arif Setono Ponorogo memiliki cara dalam 

menangani peserta didik di kelas 6 pada saat 

pembelajaran di kelas yaitu banyak masalah yang 

ada dikelas terutama menyikapi anak laki-laki dan 

perempuan yang seringkali berkelahi, ada yang main 

tangan, suka mengejek, bahkan sampai menangis. 

Terutama korban adalah anak perempuan. Sering 

sekali terjadi perkelahian dimana anak perempuan 
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menjadi kalaha. Disini guru selalu memberikan 

arahan kepada siswa laki-laki bawasanya jangan 

sampai berkelahi sesama teman apa lagi dengan anak 

perempun. Guru selalu memberikan motivasi kepada 

murid laki-laki dan peremuan terkait cara untuk 

mengalah dengan anak laki-laki yaitu mengalah 

bukan kita kalah bawasanya kamu berhak 

melindungi dirimu sendiri jangan sampai menjadi 

wanita lemah jadilah wanita yang kuat. Dengan 

begitu anak-anak perempuan agar lebih hati-hati. 

Dalam melaksanankan PAKEM dan 

pembelajaran inklusif gender di kelas perlu 

memperthatikan pengelolaan kelas yang responsif 

gender. Menciptakan lingkungan kondusif, guru 

harus memiliki sikap yang responsif gender pada 

saat pembelajaran dikelas. Pengelolaan kelas harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan 
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gender, keterampilan dalam mengajar yang sensitif 

gender dan pembelajaran yang menggunakan 

strategi-strategi yang cocok untuk anak laki-laki dan 

perempuan. Segala kegiatan yang berkaitan dan 

ditujukanuntuk menicptakan atau memelihara 

kondisi kelas agar kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di kelas oleh murid laki-laki dan 

perempuan berlangsung secara akti, kreatif, efektif 

dan menyenagkan tanpa ada diskriminasi gender. 

  Di kelas 2 MI Ma’arif Setono Ponorogo ada 

beberapa kendala terkait pengelolaan kelas yang 

mana adanya sterotipe yaitu beban ganda yang 

biasanya korbannya adalah anak perempuan. Contoh 

nyata seperti anak perempuan selalu mengerjakan 

piket sedangkan laki-laki tidak mau mengerjakan 

piket kelas dan akhirnya anak perempuan yang selalu 

membersihkan kelas, dan kekerasan juga di alami 
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oleh perempuaan seperti anak laki-laki yang merasa 

jagoan dan merasa menang dari pada perempuan 

terkadan muncul hal-hal yang dapat melukai 

temanya. Peran guru yaitu selalu mengarahkan 

peserta didik bawasanya ha-hal seperti itu tidak 

boleh dan memotivasi untuk berbuat kebikan 

terutama anak laki-laki. Dan guru selalu memberikan 

sebuah tindakan atau larangan untuk peserta didik 

yang lepas kendali begitupun memberikan sanksi 

untuk semua peserta yang melanggar peraturan. 

Segala kegiatan yang berkaitan dan 

ditujukanuntuk menicptakan atau memelihara 

kondisi kelas agar kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di kelas oleh murid laki-laki dan 

perempuan berlangsung secara akti, kreatif, efektif 

dan menyenagkan tanpa ada diskriminasi gender 

meliputi; Mempertimbangkan adanya perbedaan 
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gender dan pengaruhnya dalam manajemen kelas, 

menumbuhkan sikap “mampu melakukan” tugas-

tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan, 

mendorong partisipasi murid laki-laki dan 

perempuan dalam porsi yang sama antara anak laki-

laki dan perempuan dalam kerja kelompok dan 

kepemimpinan, membantu murid laki-laki dan 

perempuan mana yang tertinggal untuk membantu 

dan menguatkan diri mereka, dan guru perempuan 

dan laki-laki perlu memberi contoh penghargaan diri 

yang sehat dan perlu menghargai murid laki-laki dan 

perempuan serta rekan sejawat yang berbeda jenis 

kelamin. 

Ada beberapa masalah dalam pengelolaan kelas, 

guru harus dapat memahami dan mengetahui 

karakter siswa dan dalam pengelolaan kelas, guru 

harus imbang dan adil antara anak laki-laki dan 
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perempuan agar terciptanya kelas yang kondusif dan 

afektif. Jika guru tidak bias mengimbangi atau adil 

pada saat pembelajaran berlangsung maka akan 

muncul diskriminasi di dalam kelas. 

Bentuk kegiatan peningkatan sikap kesetaraan 

gender dalam pengelolaan kelas di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo di antaranya yaitupemberian 

kesempatan  yang sama pada peserta didik untuk 

memperoleh hak-hak dasar mereka dalam belajar di 

kelas. Ketika peserta didik memperoleh hak-hak 

dasar dalam belajar, mereka memiliki kesempatan 

yang besar mengembangkan potensinya agar 

menjadi anak yang beriman, bertaqwa, berakhlaq, 

mandiri, kreatif, dan menjadi warga yang 

demokratis, tanggung jawab serta menjunjung tinggi 

keadilan dan kesetaraan. Bentuk kegiatan lainnya 

yaitu ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler pun 
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bisa menjadisarana dalam peningkatan kesetaraan 

gender. Dalam setiap kegiatan peserta didik 

diajarkan berbagai kondisi untuk memperoleh hak-

haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik, 

ekonomi, sosial masyarakat, pendidikan, dll. 

Dalam pembelajaran berlangsung guru/wali kelas 

6 MI Ma’arif Setono Ponorogo sudah membiasakan 

untuk bersikap adil, dimana adil dalam sebuah 

pembelajaran sepertihalnya untuk memberikan nilai, 

memperikan kasih sayang dan perhatian, membagi 

grup piket dan membagi kelompok belajar antara 

laki-laki mapun perempuan. Agar nantinya pada saat 

pembelajaran itu tidak ada kecemburuan seperti itu. 

Hal-hal kecil seperti itulah yang harus guru 

perhatikan agar nanti peserta didik lebih senang dan 

mencegah timbulnya diskriminasi atau 
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kecemburuan.guru harus memberi kesempatan 

kepada semua peserta didik untuk menunjukan 

ekspresi dan kekreatifannya mulai dengan 

menunjukan bakat dan minat, memberikan 

kesempatan untuk semua  dalam akademik seperti 

bertanya menjawab dan lain-lain. 

Keadilan dan kesetaran gender merupakan suatu 

kondisi di mana anak laki-laki dan perempuan dalam 

kondisi yang setara dan seimbang untuk memperoleh 

hak, peran dan kesempatan. Banyak manfaat guru 

mengetahui manfaat pembelajaran yang responsif 

gender untuk pengelolaan kelas. Didalam 

pengelolaan kelas berbasis gender juga harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

kelas seperti : kehangatan, keluwesan, tantangan 

untuk mengetahui kebutuhan dan pengalaman murid, 

bervariasi, keluwesan/ fleksibel, penekanan pada hal-
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hal yang positif, dan penanamn pada hal yang 

positif. Prinsip-prinsip ini penting untuk murid laki-

laki agar lebih menghargai kesenjangan gender dan 

upaya untuk mengatasinya. Manfaat pengelolaan 

kelas berbasis gender yaitu agar lebih mempermudah 

guru dalam menangani kesenjangan antara murid 

laki-laki dan perempuan yan terjadi sebagai dampak 

dari konstruksi sosial yan menempatkan jenis 

kelamin tertentu lebih memungkinkan akses, control, 

partisipasi dan manfaat pembelajaran dikelas. 

Adapula manfaat yang diperoleh guru dalam 

pembelajaran inklusif gender dalam managemen 

pengelolaan kelas yang ada di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo yaitu murid laki-laki dan perempuan 

memiliki akses, partisipasi dan manfaat yang sama 

dalam belajar dengan mengakomodir perbedaan 

kontruksi gender mereka dalam pembelajaran 
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dikelas, tercapainya keadilan dan kesetaraan gender, 

murid laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-

hak dalam belajar secara adil, dan dapat belajar 

secara afektif, kreatif, aktif dan menyenangkan, 

mengubah marjinalisai pada salah satu jenis kelamin 

yang disebabkan oleh kecenderungan tertentu dalam 

memilih pelajaran kearah kebebasan dalam memilih, 

menentukan sesuai bakat dan minat murid laki-laki 

dan perempuan setiap individu, menguatkan murid 

laki-laki atau perempuan yang tertinggal dalam 

belajar, karena hambatan perbedaan gender akibat 

kontruksi sosial budaya, dan murid laki-laki maupun 

perempuan memiliki pilihan peran yang lebih 

beragam dari peran-peran tradisional tanpa ada 

hambatan budaya dalam kehidupan mereka pada saat 

dewasa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan kelas berbasis gender di MI 

Ma’arif  Setono Ponorogo. 

Pengelolaan kelas yang berbasis gender 

ada di MI Ma’arif  Setono Ponorogo terutama 

kelas 2 dan 6 sudah tersusun sistematis dan 

setara. Dalam menangani dan menjalankan 

tugasnya guru-guru di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo memiliki cara yang berbeda-beda 

dalam mengatur mendidik, mengevaluasi ada 

saat pembelajaran berlangsung kepada peserta 

didiknya. Yaitu guru harus dapat memahami dan 

mengetahui karakter siswa dan dalam 

pengelolaan kelas, guru harus imbang dan adil 

antara anak laki-laki dan perempuan agar 

231 
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terciptanya kelas yang kondusif dan afektif, 

mulai dari cara menyampaikan materi 

pembelajaran dan tempat duduk peserta didik. 

2. kompetensi guru dalam pengelolaan kelas 

yang responsif gender  di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo. 

Di Ma’arif Setono Ponorogo pemahaman 

guru tentang pengelolaan kelas yang responsif 

gender sudah baik, dalam memberikan layanan 

untuk peserta didik tidak membeda-bedakan 

antara laki-laki dan perempuan ataupun dari 

kalangan keluarga mampu atau tidak. Karena 

semua peserta didik mempunyai hak untuk 

mendapatkan pendidikan. Mulai dalam 

pembelajaran berlangsung dan di luar 

pembelajaran semua peserta didik 

mendapatkan fasilitas yang sama. Semuanya 
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satu pintu jadi tidak ada perbedaan antara 

peserta didik laki-laki dan perempuan jadi 

semuanya setara.  

 
B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan kesetaraan gender dalam 

pengeloan kelas di MI Ma’arif Setono Ponorogo. 

Maka penyusun memberikan beberapa saran yang 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya di dalam madrasah. 

1. Saran untuk madrasah. 

a. Menambah wawasan bagi para guru dalam 

pemahaman kesetaraan gender dalam 

pengelolaan kelas sehingga pembelajaran 

semakin berkualitas. 
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b. Menambah koleksi  buku-buku pelajaran 

yang dapat menunjang proses pembelajaran 

khususnya buku yang berhubungan tentang 

wacana gender. 

2. Saran untuk para pendidik. 

a. Berusaha meningkatkan dan mengembangkan 

kompetensi yang dimiliki serta dapat 

meningkatkan pembelajaran yang responsif 

gender. 

3. Saran untuk peserta didik. 

a. Untuk meningkatkan kembali kesadaran 

belajar dan saling menghormati antara peserat 

didik laki-laki dan perempuan. 
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