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Pendidikan memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan 

suatu Negara, sehingga pelaksanaan pendidikan hendaknya melihat manusia 

secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi, baik laki-laki maupun perempuan. 

Namun sekarang ini kesenjangan gender masih terjadi dalam berbagai bidang 

kehidupan termasuk bidang pendidikan akibat kesalahan pemahaman terhadap 

gender itu sendiri. Oleh karena itu, perlu diupayakan penegakan nilai-nilai 

keadilan gender dalam pendidikan melalui komponen-komponen pembelajaran 

yang berperspektif gender, salah satunya bisa melalui penyediaan bahan ajar atau 

buku pelajaran yang berperspektif gender. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah bahan 

ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan di SD se-Kec. Bawen sudah 

berperspektif gender? (2) Faktor-faktor  apa yang menyebabkan bahan ajar 

Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan di SD se-Kec. Bawen sudah/belum 

berperspektif gender?  

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui bahan ajar yang 

disajikan guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang selama ini sudah berperspektif gender atau belum. 

(2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bahan ajar yang disajikan guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar se-Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang sudah/belum berperspektif gender. 

Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan dan guru beserta kepala sekolah. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis isi (content analysis). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bahan ajar yang digunakan di 

SD se-Kec. Bawen terdapat teks-teks dan gambar-gambar yang menunjukkan 

adanya aspek bias gender, sehingga dapat dikatakan bahwa bahan ajar belum 

berperspektif gender. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor 

berikut : (1) Kurangnya pemahaman konsep gender para pengembang bahan 

ajar/guru, (2) Kurangnya sensitivitas gender dari para pendidik, dan (3) Belum 

tersosialisasikannya bahan ajar yang berperspektif gender.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan: (1) Dalam 

mengembangkan bahan ajar, hendaknya guru memperhatikan nilai-nilai keadilan 

dan kesetaraan gender. Dengan kata lain, hendaknya guru menggunakan bahan 

ajar yang berwawasan/ berperspektif gender. Karena dengan bahan ajar yang 

berperspektif gender dapat menghindari terjadinya ketimpangan gender. 

Kesetaraan gender antara siswa laki-laki dan perempuan akan terbentuk dan tidak 
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ada diskriminasi. (2) diselenggarakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah baik 

tingkat pendidikan dasar, menengah dan tingkat pendidikan selanjutnya terkait 

dengan penyusunan bahan ajar yang berperspektif gender. 

 

 


