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Kasus 1. DIY, Model Sekolah Berwawasan Gender 

Dinas Pendidikan Propinsi DIY akan menerapkan Model Sekolah 
Berwawasan Gender di 5 kabupaten/kota, dengan uji-coba di Umbulharjo 
(Yogyakarta), Sewon (Bantul), Pengasih (Kulonprogo), Wonosari (Gunungkidul), 
dan Mlati (Sleman). Untuk mewujudkan model sekolah tersebut, SDM dan 
komponen-komponen pendidikan perlu disiapkan agar responsif gender. Kepala 
sekolah, guru, tenaga pendidik, komite sekolah, orangtua murid, dan masyarakat 
sebagai SDM serta komponen-komponen pendidikan yang berwujud kurikulum, 
bahan ajar, sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran harus berperspektif 
gender. Para pengambil kebijakan di lingkungan sekolah mulai dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi harus mengakomodir 
kepentingan SDM laki-laki dan perempuan. Selain itu, para perencana di lingkungan 
sekolah perlu menyusun anggaran belanja yang berpihak kepada kepentingan laki-
laki dan perempuan (gender budgeting). Penganggaran yang responsif gender perlu 
dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan sekolah. 

Beberapa indikator keberhasilan model sekolah tersebut di antaranya 
tersusunnya kurikulum dan bahan ajar, model pelayanan pendidikan yang 
berwawasan gender, tersusunnya alat ukur dan tes untuk penilaian proses 
pembelajaran dan hasil belajar yang berwawasan gender, tersusunnya pedoman 
proses belajar mengajar yang berwawasan gender, terbangunnya sistem informasi 
pendidikan terpadu yang berwawasan gender, dan sebagainya.  

Sumber: Siti Hariti Sastriyani (2007), ”Model Sekolah Berwawasan Gender,” Kedaulatan 
Rakyat, 21 Desember.  
 
Kasus 2. Jawa Barat, Model Media Simulasi Balapan Makanan Ringan dan Balapan 
Rak Bambu  

Model Media Simulasi Balapan Makanan Ringan dan Balapan Rak Bambu 
terwujud dari hasil “Pengembangan Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan 
melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) Responsif Gender” pada dua lokasi uji 
coba di Kabupaten Bekasi dan Sumedang, Jawa Barat. Media simulasi ini 
mendeskripsikan pokok-pokok materi pada 2 Kelompok Belajar Usaha tentang 
hubungan materi simulasi dengan materi pembelajaran perempuan melalui KBU 
yang meliputi manfaat permainan simulasi balapan dan sasaran permainan simulasi 
dengan ciri-cirinya. Lingkup materi permainan media simulasi meliputi tujuan 
belajar, pokok bahasan, materi pada KBU makanan ringan, KBU rak bambu, serta 
sifat media permainan simulasi. Cara pembuatan dan penggunaan perangkat media 
simulasi ini terdiri dari beberapa permainan kartu soal yang memuat soal-soal dari 
pokok-pokok materi (kurikulum) pembelajaran.  

Sumber: http://www.bpplsp-reg2.go.id 

                                                 
1  Makalah untuk Penyusunan Kurikulum Pembelajaran “Living With Gender Equality” Program 
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PENGANTAR 

Berdasarkan dua kasus di atas, isu KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) 
sudah menjadi permasalahan di dalam pembelajaran. Dalam makalah ini, KKG lebih 
dititikberatkan pada “Living With Gender Equality,” sikap berkeadilan dan 
berkesetaraan gender dalam keluarga lintas-iman di DIY. Dengan demikian, makalah 
ini lebih mengelaborasi pembelajaran pada jalur nonformal, yaitu pendidikan 
masyarakat (pendidikan luar sekolah, out of school education, community 
development), berdasarkan agregat kepentingan masyarakat sebagai peserta didik. 

Dibanding jalur formal (yaitu persekolahan, schooling), penyusunan 
kurikulum pembelajaran pada jalur nonformal relatif lebih “bebas.” Dengan merujuk 
kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (Pasal 1 Butir 19 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), penyusunan kurikulum 
pembelajaran jalur ini lebih tertarik untuk mengakomodasi agregat kepentingan 
peserta didik. 
 
Matriks 1. Pergeseran agregat guru dan peserta didik dalam pembelajaran 
 
Lingkungan Berpusat ke guru Berpusat ke peserta didik 
Aktivitas kelas Guru sebagai sentral dan 

bersifat didaktis 
Peserta didik sebagai sentral 
dan bersifat interaktif 

Peran guru Menyampaikan fakta-fakta, 
guru sebagai ahli 

Kolaboratif, kadang-kadang 
peserta didik sebagai ahli 

Penekanan 
pengajaran 

Mengingat fakta-fakta Hubungan antara informasi dan 
temuan 

Konsep 
pengetahuan 

Akumulasi fakta secara 
kuantitas 

Transformasi fakta-fakta 

Penampilan 
keberhasilan 

Penilaian acuan norma Kuantitas pemahaman, 
penilaian acuan patokan 

Penilaian Soal-soal pilihan berganda Portofolio, pemecahan 
masalah, dan penampilan 

Penggunaan 
teknologi 

Latihan dan praktek Komunikasi, akses, kolaborasi, 
ekspresi 

Sumber: Muh. Ulinnuha, “Internet sebagai Alternatif Media Pembelajaran (Konsep 
Belajar dari Internet).” Data diadaptasi. 
 

Pergeseran agregat jalur nonformal yang lebih berpusat ke peserta didik 
memajukan klaim:  Apa yang harus diketahui peserta didik dan bagaimana cara 
peserta didik memperolehnya. Konsekuensi klaim tersebut menempatkan kurikulum 
pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kompetensi peserta didik 
mengenai sikap KKG.  

Kurikulum pembelajaran memuat tiga pokok bahasan, yaitu (1) Apa yang 
dirancang untuk peserta didik, (2) Apa yang diberikan kepada peserta didik, dan (3) 
Pengalaman apa yang diperoleh peserta didik. Sedangkan empat elemen pokok 
kurikulum meliputi (1) Isi (content), (2) Strategi pembelajaran (teaching-learning 
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strategies), (3) Proses penilaian (assessment processes), dan (4) Proses evaluasi 
(evaluation processess). Sebagai garansi, kurikulum pembelajaran membutuhkan 
sistem penjaminan mutu (quality assurance system).  

 
PENYUSUNAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 

Dengan merujuk model Grayson Lawrence2, berikut ini diajukan teknik 
penyusunan kurikulum pembelajaran “Living With Gender Equality,” sikap 
berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam keluarga lintas-iman di DIY.  
 
Matriks 2. Aliran metode penyusunan dan pengembangan kurikulum pembelajaran 
 
Pernyataan Visi  → I. PERUMUSAN 

MASALAH 
 

 
    
Kebutuhan Masyarakat  →  
     
     
   Tujuan Pendidikan 

dan Kompetensi 
Lulusan 

 

   ↓  
Ranah Ilmu  → II. PENYUSUNAN 

STRUKTUR 
DAN 

ORGANISASI 
KURIKULUM 

 
    
Karakteristik peserta 
didik 

 →  

    
Sumber Daya (resources)  →  
    
Metode Pembelajaran  →  
     
   Struktur Kurikulum 

pada Tingkat Makro 
dan Rinci 

 

   ↓  
Badan Penasehat  → III. 

IMPLEMENTASI 
DAN 

EVALUASI 
 

Hasil 
Assessment 
Hasil Survei 
Evaluasi Diri 

 

   
Umpan Balik peserta didik  → 
   
Hasil Pencapaian  → 
   ↓  
 
 

                                                 
2  Grayson Lawrence  (1978), On a Methodology for Curriculum Design, Engineering Education, 

285-295, December. Model Lawrence banyak digunakan untuk penyusunan kurikulum karena 
dianggap sistematis, terutama kurikulum pendidikan formal. Untuk kepentingan makalah ini, model 
Lawrence diadaptasi dan dimodifikasi seperlunya.  
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Keterangan: 
I.   PERUMUSAN MASALAH 
 
Pernyataan Visi : Uraian tentang tujuan lembaga (PSI UII) yang akan 

dicapai di masa depan. 
Kebutuhan Masyarakat : Uraian tentang tentang peran dan tanggungjawab 

lulusan, serta dampak ilmu dan/atau teknologi 
terhadap perkembangan masyarakat, setidak-tidaknya 
di masing-masing kelompok pengajian dan pranata 
sosial lainnya. 

Kebutuhan Keadaban : Uraian tentang tentang kompetensi lulusan yang 
ditetapkan oleh organisasi keberagamaan, dan kriteria 
program pendidikan menurut organisasi profesi 
keberagamaan.  
 

Catatan: Kebutuhan Industri dan Kebutuhan Profesional dalam model Lawrence 
tidak dimasukkan. Kebutuhan Industri adalah persyaratan dari lapangan kerja 
terhadap tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari lulusan. Dalam hal 
ini, kaidah link and match tidak tepat untuk sikap gender. Sedangkan Kebutuhan 
Profesional --yaitu persyaratan tentang kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh 
organisasi profesi, dan kriteria program pendidikan menurut organisasi profesi-- 
diadaptasi menjadi Kebutuhan Keadaban.  
 
Keluaran dari Tahap Perumusan Masalah 
a. Pernyataan Tujuan Pendidikan 
Pernyataan tentang sasaran program pembelajaran “Living With Gender Equality” 
sebagai penjabaran visi program dan kebutuhan para pemangku kepentingan pada 
saat ini dan yang akan datang. Berhubung luasnya cakupan kebutuhan ini, 
dibutuhkan penetapan batas sasaran yang paling mungkin dicapai sesuai dengan 
kondisi dan kemampuan program. 
 
b. Kompetensi Lulusan 
Pernyataan program studi tentang kompetensi dalam hal ilmu, keterampilan, dan 
sikap, serta berbagai kualifikasi lulusan lainnya. Kompetensi merupakan tolok ukur 
setiap keluaran pembelajaran yang secara normatif diperoleh peserta didik. 
 
II.   PENYUSUNAN STRUKTUR DAN ORGANISASI KURIKULUM 
 
Ranah Ilmu : Ranah ilmu adalah cakupan pengetahuan dari 

program pembelajaran “Living With Gender 
Equality”. Ranah ilmu memuat prinsip-prinsip 
keilmuan serta aplikasi praktisnya. Perkembangan 
ilmu akan berdampak pada ranah ilmu, sehingga 
perlu dilakukan modifikasi kurikulum agar sesuai 
dengan perkembangan ilmu tersebut. 

Karakteristik Peserta 
Didik 

: Program pembelajaran “Living With Gender 
Equality” harus mampu mengakomodasi karakteristik 
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peserta didik. Karakteristik peserta didik mencakup 
kebiasaan/cara belajar, motivasi, pengalaman, latar 
belakang, dan jumlah peserta didik pada program 
dimaksud. Perkembangan metode pembelajaran 
memungkinkan penyusunan peta kebiasaan/cara 
belajar (learning styles) peserta didik, yang sangat 
berguna bagi penyusunan learning strategies. 

Sumber Daya 
(resources) 

: Kurikulum harus mempertimbangkan sumber daya 
dan prasarana-sarana yang diperlukan untuk 
penerapannya. Untuk pendidikan jalur nonformal 
diusahakan menyesuaikan ketersediaan yang ada di 
lingkungan masing-masing. 

Metode Pembelajaran : Penguasaan berbagai metode pembelajaran dapat 
memperkuat proses pembelajaran program dimaksud. 
Penguasaan ini dapat memengaruhi rancangan 
kurikulum, metode pembelajaran, prosedur penilaian, 
dan teknologi pembelajaran yang digunakan. 
Pengaruh metode pembelajaran tersebut akan nampak 
pada rincian rancangan kurikulum, yaitu pada 
rancangan silabus untuk menjamin perolehan hasil 
pembelajaran (learning outcomes) dari modul. 
 

 
Keluaran dari Tahap Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum 
a. Struktur Kurikulum pada Tingkat Makro 

Struktur kurikulum pada tingkat makro adalah organisasi unsur-unsur pokok 
kurikulum. Pada tahap ini ditentukan struktur umum program yang memuat lama 
program dan persentase pembagian/pengelompokan (klustering) sebagai desain 
penelitian sebelumnya. 
 
b. Struktur Kurikulum pada Tingkat Rinci 

Struktur kurikulum pada tingkat rinci berupa pernyataan isi setiap sumber 
belajar yang memuat silabus, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, kriteria 
penilaian, alokasi waktu pembelajaran, tutorial, belajar mandiri, dan belajar 
terstruktur. 
 
 
 


