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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian mixed method, yaitu kombinasi antara 

metode kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2009). Data kuantitatif diperlukan 

untuk mengetahui tingkat kesenjangan gender sedangkan data kualitatif 

diperlukan untuk mengetahui penyebab kesenjangan gender . Kerangka berfikir 

dalam penelitian ini yang menggambarkan gabungan metode penelitian kuantitatif 

dan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1  Kerangka Berfikir 

Data dalam penelitian ini didapatkan secara kuantitatif dan kualitatif. Data 

yang didapatkan secara kualitatif dikumpulkan menggunakan observasi dan 

wawancara. Data yang diambil menggunakan observasi adalah pengamatan proses 

pembelajaran dan interaksi antara siswa laki-laki, siswa perempuan dan guru. 

Data yang diambil menggunakan wawancara adalah pernyataan dari guru dan 

siswa perempuan. Pernyataan yang diambil dari guru mengenai pandangan guru 

terhadap kesenjangan gender dalam pendidikan, perlakuan guru kepada siswa 

dalam pembelajaran dan interaksi guru kepada siswa laki-laki dan perempuan. 

Pernyataan yang diambil dari siswa perempuan mengenai perlakuan guru kepada 

siswa dalam pembelajaran, interaksi guru kepada siswa perempuan dan interaksi 

siswa laki-laki kepada siswa perempuan. 

Data yang didapatkan secara kuantitatif dikumpulkan menggunakan 

kuesioner. Data yang diambil menggunakan kuesioner adalah pernyataan dari 
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guru mengenai pandangan guru terhadap kesenjangan gender dalam pendidikan, 

perlakuan guru kepada siswa dalam pembelajaran dan interaksi guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan. Pernyataan yang diambil dari siswa mengenai perlakuan 

guru kepada siswa dalam pembelajaran, interaksi guru kepada siswa dan interaksi 

siswa laki-laki kepada siswa perempuan juga diambil menggunakan kuesioner.  

Ada 3 indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu pandangan 

guru, perlakuan guru dalam pembelajaran dan interaksi. Pandangan guru diteliti 

untuk mengetahui apakah terdapat pemikiran stereotip pada guru SMK. Proses 

pembelajaran di kelas diteliti untuk mengetahui apakah terdapat perlakuan yang 

tidak adil dari guru kepada siswa laki-laki dan perempuan. Interaksi diteliti untuk 

mengetahui bagaimana interaksi antara guru kepada siswa dan antara siswa laki-

laki kepada siswa perempuan.  

Gambar 3.2  Indikator Penelitian 

Pandangan guru SMK mengenai gender dalam pendidikan diketahui 

dengan membagikan kuesioner dan wawancara. Wawancara juga dilakukan untuk 

mendapatkan jawaban yang lebih mendalam serta mengkonfirmasi dari jawaban 

kuesioner yang diberikan guru.  

Perlakuan guru dalam pembelajaran diketahui dengan membagikan 

kuesioner, wawancara dan observasi. Interaksi antara guru dan siswa serta 

interaksi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan juga diketahui dengan 

membagikan kuesioner, wawancara dan observasi. Kuesioner dilakukan untuk 

mendapatkan data dari peristiwa yang telah terjadi dan tidak dapat diamati secara 

langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih 
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mendalam dan mengkonfirmasi jawaban dari kuesioner. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan data secara langsung melalui pengamatan peneliti.  

 
Gambar 3.3 Desain Penelitian 

Sumber data untuk meneliti pandangan guru mengenai gender dalam 

pendidikan berasal dari kuesioner dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada 

guru dan wawancara dilakukan kepada guru. Perlakuan guru dalam pembelajaran 

diteliti dengan membagikan kuesioner kepada guru dan siswa, wawancara yang 

dilakukan kepada guru serta siswa perempuan dan observasi. Interaksi antara guru 

dan siswa dan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan diteliti dengan 

membagikan kuesioner kepada guru dan siswa, wawancara yang dilakukan 

kepada guru serta siswa perempuan dan observasi. 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau kecil. Pusat pemerintahan 

Kabupaten Karimun terletak di Tanjungbalai. Tanjungbalai memiliki dua SMK 

negeri dan tiga SMK swasta. SMKN 1 Karimun merupakan SMK negeri pertama 

yang terdapat di Kabupaten Karimun. Bidang keahlian di SMKN 1 Karimun 

adalah teknologi dan rekayasa. SMKN 1 Karimun memiliki jumlah siswa 

terbanyak di bandingkan dengan SMK lainnya. Hal ini didukung dengan jumlah 

kompetensi keahlian yang dimiliki, yaitu sebanyak 8 kompetensi. SMK negeri 
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lainnya yang terdapat di Tanjungbalai adalah SMK N 2 Karimun. SMKN 2 

Karimun merupakan SMK pariwisata.  

 

Gambar 3.4 T itik Lokasi SMK di Kabupaten Karimun  
Sumber: Internet  

https://petatematikindo.files.wordpress.com/2015/01/administrasi-karimun-a1.jpg 

Kabupaten Karimun juga memiliki SMK negeri lainnya di Pulau Kundur 

dan Moro. SMKN Kundur adalah SMK dengan bidang keahlian pertanian. Bidang 

keahlian tersebut sesuai dengan potensi Kundur yang memiliki lahan subur untuk 

dikembangkan sebagai daerah perkebunan dan pertanian. SMKN 1 Moro 

merupakan SMK perikanan. Bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi 

Kabupaten Karimun yang dikeliling oleh laut, sehingga berpotensi untuk 

mengembangkan industri berbasis perikanan (Gunawan, 2009). Tabel 3.1 berikut 

menunjukkan jumlah siswa SMK negeri dan swasta yang terdapat di Kabupaten 

Karimun: 

Tabel 3.1 
Jumlah Siswa SMK Kabupaten Karimun 

Sumber: datapokok.ditpsmk.net  

SEKOLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

SMKN Kundur 401 157 

SMKN 2 Karimun 99 359 

SMKN 1 Moro 55 50 

SMKN 1 Karimun 881 106 

SMK Widya Karimun 24 72 

SMKS Budi Mulia Kundur 171 155 

SMKS Vidya Sasana 96 100 

SMKS YASPIKA 145 209 

JUMLAH 1872 1208 

JUMLAH KESELURUHAN 3080 



 

27 
Flocia Novemaharisa, 2017 
ISU GENDER DALAM PENDIDIKAN DI SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Data dari penelitian ini berasal SMKN 1 Karimun. SMKN 1 Karimun 

dipilih karena terdapat bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Tabel 3.2 

menunjukkan jumlah siswa di SMKN 1 Karimun. Perbedaan jumlah siswa 

perempuan dan siswa laki-laki sangat signifikan. Beberapa paket keahlian tidak 

memiliki siswa perempuan sama sekali. Program keahlian yang tidak ada siswa 

perempuannya yaitu teknik mesin dan teknik otomotif. 

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa di SMKN 1 Karimun  
Sumber: Data SMKN 1 Karimun 

Program Keahlian Paket Keahlian Laki-Laki Perempuan 

Tek. Otomotif Tek. Sepeda Motor 55 0 
Tek. Otomotif Tek. Kendaraan Ringan 113 0 

Tek. Mesin Tek. Pengelasan 181 0 

Tek. Elektronika Tek. Audio Video 71 14 

Tek. Ketenagalistrikan Tek. Instalasi Tenaga Listrik 212 7 

Tek. Perkapalan Tek. Gambar Rancang Bangun Kapal 78 11 

Tek. Bangunan Tek. Konstruksi Batu dan Beton 76 10 

Tek. Komputer dan Informatika Tek. Komputer dan Jaringan    95 64 

Jumlah 881 106 

Siswa SMK yang dijadikan partisipan dalam penelitian ini adalah siswa 

SMK dengan rentang usia 14 hingga 18 tahun. 

Tabel 3.3 
Usia Siswa SMK   

Sumber: Data SMKN 1 Karimun 

 Rentang Usia (tahun) 

Siswa 14 15 16 17 18 

Laki-Laki 22 135 89 36 16 

Perempuan 9 40 24 3 3 

Jumlah 31 175 113 39 19 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa rata-rata usia siswa SMK yang dijadikan 

sampel adalah anak usia 15 - 16 tahun. Anak-anak pada usia ini memasuki awal 

masa remaja, sebelum masuk ke dunia dewasa. Anak-anak pada fase ini 

memperoleh pemikiran dari informasi yang didengarnya kemudian dinterpretasi 

dan analisis melalui sudut pandang mereka sendiri (Muthivhi, 2015). Anak usia 

siswa SMK pada tahapan kejuruan masih mencoba melakukan berbagai hobi dan 

pekerjaan. Pilihan dan pengembangan keahlian masih bersifat sementara (Hopson 

& Hayes, 1978). Meskipun pada masa remaja anak mengalami peningkatan 

depresi yang memiliki efek cukup besar. Tetapi seiring perkembangan tersebut, 
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otak mereka juga menuju proses perkembangan yang lebih matang menuju 

dewasa.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Sampel untuk Data Kuantitatif 

Sampel yang digunakan untuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru SMK, siswa perempuan dan siswa laki-laki. Siswa perempuan yang 

dijadikan sampel adalah seluruh siswa perempuan kelas 1 dan 2. Siswa laki-laki 

yang dijadikan sampel adalah siswa laki-laki kelas 1 dan 2 yang di dalam kelasnya 

terdapat siswa perempuan. Hal ini dikarenakan, kuesioner yang diberikan kepada 

siswa laki-laki untuk mengetahui bagaimana perlakuan guru kepada siswa laki-

laki dan perempuan dalam pembelajaran serta bagaimana interaksi siswa laki-laki 

kepada siswa perempuan.   

Jumlah siswa laki-laki yang di kelasnya terdapat siswa perempuan adalah 

298 siswa. Jumlah sampel untuk siswa laki-laki dihitung dengan menggunakan 

rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Jumlah siswa laki-laki yang 

dijadikan sampel dengan taraf kesalahan 5% adalah 168 siswa. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. 

Jumlah siswa laki-laki yang dijadikan sampel seperti yang ditunjukkan tabel 3.4 

berikut: 

Tabel 3.4  
Jumlah Sampel Siswa Laki-Laki 

Kelas Jumlah Siswa Laki-Laki 
Jumlah Siswa Laki-Laki yang 

dijadikan Sampel 

X Audio Video 31 17 

XI Audio Video 21 12 
X Instalasi Tenaga Listrik 2 33 19 

XI Instalasi Tenaga Listrik 2 28 16 

X Gambar Rancang Bangun Kapal 33 19 

XI Gambar Rancang Bangun Kapal 24 14 

X Konstruksi Batu Beton 31 17 

XI Konstruksi Batu Beton 20 11 

X Teknik Komputer Jaringan 1 19 11 

X Teknik Komputer Jaringan 2 21 12 

XI Teknik Komputer Jaringan 1 22 12 

XI Teknik Komputer Jaringan 2 15 8 

Jumlah 168 

Jumlah sampel yang diambil untuk data kuantitatif dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 
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Sampel Penelitian 

Sampel Jumlah 

Guru SMK 68 orang 

Siswa Perempuan 75 orang 

Siswa Laki-Laki 168 orang 

 

2. Partisipan untuk Data Kualitatif 

Partisipan yang digunakan untuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

guru SMK dan siswa perempuan. Data kualitatif diperlukan untuk mendapatkan 

pernyataan yang lebih mendalam dari partisipan. Wawancara dilakukan kepada 

siswa perempuan dan guru SMK. Hal ini dikarenakan pada hasil jawaban 

kuesioner yang diberikan siswa, siswa perempuan mendapatkan perlakuan 

diskriminatif dibandingkan siswa laki-laki. Ada beberapa orang siswa laki-laki di 

kompetensi keahlian konstruksi batu beton yang diwawancarai, hal ini disebabkan 

pada konstruksi batu beton banyak terdapat perbedaan perlakuan guru kepada 

siswa perempuan dan siswa laki-laki. Wawancara kepada siswa laki-laki 

dilakukan untuk mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya dari guru dan siswa 

perempuan di kompetensi keahlian konstuksi batu beton. Jumlah siswa yang 

diwawancara adalah sebanyak 23 orang siswa perempuan. Karakteristik siswa 

yang diwawancara ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.6 
Karakteristik Siswa yang Diwawancara 

Siswa Jurusan Jenis Kelamin Usia (tahun) 

Siswi A 
Siswi B 

X Instalasi Tenaga Listrik 2 Perempuan 
15 
18 

Siswi E 
Siswi F 

XI Instalasi Tenaga Listrik 2 Perempuan 
15 
18 

Siswi G 

Siswi H 
Siswi I 
Siswi J 

X Konstruksi Batu Beton Perempuan 

15 

15 
16 
16 

Siswi C 

Siswi D 
XI Konstruksi Batu Beton Perempuan 

15 

16 

Siswa M 
Siswa X 
Siswa Y 

XI Konstruksi Batu Beton Laki-Laki 16 

Siswi Q 
Siswi R 

X Audio Video Perempuan 
15 
15 

Siswi K 

Siswi L 
XI Audio Video Perempuan 

15 

16 

Siswi S 
Siswi T 

X Teknik Komputer dan Jaringan Perempuan 
15 
15 

Siswi N 
Siswi O 

Siswi P 

XI Teknik Komputer dan Jaringan Perempuan 
16 
17 

18 
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Siswi U 
Siswi V 

X Gambar Rancang Bangun Kapal Perempuan 
14 
14 

Siswi W X Gambar Rancang Bangun Kapal Perempuan 14 

  Guru yang diwawancara adalah sebanyak 9 orang guru. Guru yang 

diwawancara adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan 

humas, dan guru produktif tiap kompetensi keahlian. Guru produktif diwawancara 

untuk mengetahui perlakuan dan interaksi kepada siswa di kelas serta. Hal ini 

dikarenakan kesenjangan gender yang terjadi banyak dilakukan oleh guru 

produktif. Kepala sekolah diwawancara untuk mengetahui kebijakan-kebijakan 

yang terdapat di sekolah. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum diwawancara 

untuk mengetahui sistematika penerimaan siswa baru, pembelajaran di sekolah, 

dan sistem evaluasi. Wakil kepala sekolah bagian humas diwawancara untuk 

mengetahui hubungan sekolah dan industri dalam mengantar siswa PKL.  

Karakteristik guru yang diwawancara dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7 
Karakteristik Guru yang Diwawancara 

Guru 
Usia 
(thn) 

 

Jenis 
Kelamin 

Status Pendidikan Pegawai Jabatan 

LM 54 Laki-Laki Kawin S2 PNS Kepala Sekolah 

PY 41 Perempuan Kawin S2 PNS Waka. Kurikulum 

LE 38 Laki-Laki Kawin S2 PNS Waka. Humas 

PZ 44 Perempuan Kawin S2 PNS 
Kepala Unit Produksi 

Guru Instalasi Tenaga Listrik 

LV 29 Laki-Laki Kawin S1 Honor Guru Konstruksi Batu Beton 

PR 25 Perempuan 
Belum 

Kawin 
D3 Honor Guru Teknik Komputer Jaringan 

PL 44 Perempuan Kawin S1 PNS Kepala Program Audio Video 

LS 26 Laki-Laki 
Belum 
Kawin 

S1 Honor Kepala Program Teknik Mesin 

LA 51 Laki-Laki Kawin S2 PNS 
Kepala Program Gambar Rancang 

Bangun Kapal 
Keterangan : Huruf pertama pada inisial guru adalah menunjukkan jenis kelamin guru 
LM = Laki-Laki berinisial M 
PY = Perempuan berinisial Y 

Dari sembilan orang guru yang diwawancara, lima orang guru diantaranya 

merupakan lulusan S2. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang diwawancara 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. Status guru yang merupakan 

pegawai negeri sipil dengan umur yang juga berkisar antara 40 hingga 50 tahunan 

menunjukkan guru yang diwawancara memiliki banyak pengalaman dalam 

mengajar di SMK. Pengalaman dan pemahaman mengajar guru dalam pendidikan 
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di SMK merupakan hal yang penting bagi peneliti dalam melakukan wawancara 

kepada guru. Hal ini dikarenakan data dan pernyataan guru mengenai gender 

dalam pendidikan di SMK yang diberikan sesuai dengan pengalaman guru 

mengajar selama ini.   

D. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

wawancara, dan observasi. Gambar 3.5 menunjukkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian. Kuesioner diberikan kepada 68 orang guru, 75 

orang siswa perempuan dan 168 orang siswa laki-laki. 

 
Gambar 3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tabel 3.8 merupakan kisi-kisi kuesioner yang diberikan kepada guru. 

Kuesioner yang diberikan kepada guru berdasarkan tujuan penelitian. Tiap tujuan 

penelitian terdiri dari tiga indikator.  

 Tabel 3.8 

 Kisi-Kisi Kuesioner untuk Guru SMK 

Tujuan  Indikator Item Pertanyaan 

Pandangan guru mengenai 

gender dalam pendidikan  

Kesetaraan dalam akses  3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses 

pembelajaran 
3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 3 pertanyaan 

Perlakuan guru kepada 

siswa laki-laki dan 

perempuan dalam proses 

pembelajaran 

Kesetaraan dalam akses  3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses 

pembelajaran 
3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 3 pertanyaan 

Interaksi guru kepada siswa 

perempuan 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses 

pembelajaran 
2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 
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Interaksi guru kepada siswa 

laki-laki 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses 

pembelajaran 
2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Tujuan penelitian yang ingin diketahui dalam pembagian kuesioner adalah 

pandangan guru mengenai gender dalam pendidikan, perlakuan guru kepada siswa 

perempuan dan laki-laki dalam proses pembelajaran dan interaksi guru kepada 

siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kuesioner yang diberikan kepada guru SMK 

menggunakan skala Likert. Ada dua tipe jawaban dalam kuesioner untuk guru 

SMK. Tipe pertama menyediakan empat pilihan jawaban “Sangat setuju”, 

“Setuju”, “Tidak setuju, dan “Sangat tidak setuju”. Tipe kedua menyediakan 

empat pilihan jawaban “Sering”, “Kadang-kadang”, “Jarang” dan “Tidak pernah”. 

Skala Likert dipilih karena kuesioner yang diberikan menanyakan opini dan sikap 

(Amir, 2015). 

Tabel 3.9 merupakan kisi-kisi kuesioner yang diberikan kepada siswa 

perempuan. Kuesioner yang diberikan kepada siswa perempuan berdasarkan 

tujuan penelitian. Tiap tujuan penelitian terdiri dari tiga indikator.  

Tabel 3.9 
 Kisi-Kisi Kuesioner untuk Siswa Perempuan 

Aspek Indikator Item Pertanyaan 

Perlakuan guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan dalam 

proses pembelajaran 

Kesetaraan dalam akses  3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 3 pertanyaan 

Interaksi siswa laki-laki kepada 

siswa perempuan 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Interaksi guru laki-laki kepada 

siswa perempuan 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Interaksi guru perempuan 

kepada siswa perempuan 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Tujuan penelitian yang ingin diketahui dalam pembagian kuesioner kepada 

siswa perempuan adalah perlakuan guru kepada siswa perempuan dan laki-laki 

dalam proses pembelajaran, interaksi siswa laki-laki kepada siswa perempuan, 

interaksi guru laki-laki kepada siswa perempuan dan interaksi guru perempuan 

kepada siswa perempuan. Kuesioner yang diberikan kepada siswa perempuan 
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menggunakan skala Likert, yang menyediakan empat pilihan jawaban “Sering”, 

“Kadang-kadang”, “Jarang” dan “Tidak pernah”.  

Tabel 3.10 merupakan kisi-kisi kuesioner yang diberikan kepada siswa 

laki-laki. Kuesioner yang diberikan kepada siswa laki-laki berdasarkan tujuan 

penelitian. Tiap tujuan penelitian terdiri dari tiga indikator: 

Tabel 3.10 

 Kisi-Kisi Kuesioner untuk Siswa Laki-Laki 

Aspek Indikator Item Pertanyaan 

Perlakuan guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan dalam 

proses pembelajaran 

Kesetaraan dalam akses  3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 3 pertanyaan 

Interaksi siswa laki-laki kepada 

siswa perempuan 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Interaksi guru laki-laki kepada 

siswa laki-laki 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Interaksi guru perempuan 

kepada siswa laki-laki 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Tujuan penelitian yang ingin diketahui dalam pembagian kuesioner kepada 

siswa laki-laki adalah perlakuan guru kepada siswa perempuan dan laki-laki 

dalam proses pembelajaran, interaksi siswa laki-laki kepada siswa perempuan, 

interaksi guru laki-laki kepada siswa laki-laki dan interaksi guru perempuan 

kepada siswa laki-laki. Kuesioner yang diberikan kepada siswa laki-laki 

menggunakan skala Likert, yang menyediakan empat pilihan jawaban “Sering”, 

“Kadang-kadang”, “Jarang” dan “Tidak pernah”. Kuesioner yang diberikan 

kepada guru, siswa perempuan dan siswa laki-laki diuji terlebih dahulu validitas 

dan reliabilitasnya. Validitas dan instrumen penting dilakukan untuk mengetahui 

apakah instrumen dapat digunakan mengambil data (Creswell, 2013). Validitas 

instrumen menggunakan pengujian validitas konstrak, yaitu menggunakan 

pendapat ahli (expert judgment) (Steenbergen & Marks, 2007). Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan kepada guru SMK dan siswa perempuan. Kisi-kisi 

wawancara yang dilakukan kepada guru SMK seperti ditunjukkan pada tabel 3.11 

berikut: 

Tabel 3.11 

Kisi-Kisi Wawancara untuk Guru SMK 

Aspek Indikator Item Pertanyaan 
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Pandangan guru mengenai 

gender dalam pendidikan 

Kesetaraan dalam akses  3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 1 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 1 pertanyaan 

Perlakuan guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan dalam 

proses pembelajaran 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Interaksi guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan 

Kesetaraan dalam akses  1 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 1 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 1 pertanyaan 

Wawancara yang dilakukan kepada siswa menggunakan Focus Group 

Discussion (FGD). FGD digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan banyak data dalam satu waktu serta dapat menggali data lebih 

mendalam (Herdiansyah, 2013). Penggunaan FGD dalam penelitian ini agar siswa 

perempuan lebih terbuka memberikan pernyataan-pernyataan mengenai perlakuan 

yang didapatkan dari guru SMK dan siswa laki-laki. Kisi-kisi wawancara yang 

dilakukan kepada siswa seperti ditunjukkan pada tabel 3.12 berikut: 

Tabel 3.12 

Kisi-Kisi Wawancara untuk Siswa 

Aspek Indikator Item Pertanyaan 

Perlakuan guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan dalam 

proses pembelajaran 

Kesetaraan dalam akses  3 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 1 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 1 pertanyaan 

Interaksi siswa laki-laki kepada 

siswa perempuan 

Kesetaraan dalam akses  2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 2 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 2 pertanyaan 

Interaksi guru kepada siswa 

laki-laki dan perempuan 

Kesetaraan dalam akses  1 pertanyaan 

Kesetaraan dalam proses pembelajaran 1 pertanyaan 

Kesetaraan dalam hasil pendidikan 1 pertanyaan 

Observasi dapat mencatat perilaku yang sulit untuk diungkapkan melalui 

bahasa verbal dan melihat langsung objek penelitian dengan detail (Herdiansyah, 

2013). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati proses 

pembelajaran di SMK dan mengamati interaksi antara siswa laki-laki, siswa 

perempuan dan guru SMK.  

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Ketiga tahapan tersebut sebagai 

berikut: 
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1. Tahap Persiapan 

Observasi dilakukan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan. Hasil 

dari observasi tersebut, kemudian peneliti menyusun rencana waktu pelaksanaan 

penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengambil data 

penelitian disusun peneliti pada tahap persiapan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kuesioner dibagikan ke tiap-tiap kelas yang 

memiliki siswa perempuan. Tahapan selanjutnya setelah kuesioner dibagikan 

kepada siswa laki-laki dan perempuan adalah membagikan kuesioner sekaligus 

melakukan wawancara kepada guru. Hasil jawaban kuesioner siswa perempuan 

menjadi rujukan dalam melakukan wawancara kepada siswa perempuan. Peneliti 

melakukan klarifikasi atas jawaban kuesioner yang diberikan oleh siswa 

perempuan. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban yang 

lebih spesifik dan mendalam. Peneliti melakukan observasi ketika peneliti 

membagikan kuesioner di kelas, berinteraksi kepada siswa dan guru selama 

wawancara. Peneliti melakukan pengamatan bagaimana interaksi antara sesama 

siswa laki-laki dan perempuan dan interaksi guru kepada siswa. Triangulasi data 

dilakukan peneliti dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi untuk 

memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh selama penelitian.  

 
Gambar 3.6 Prosedur Penelitian 

3. Tahap Akhir 
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Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menyusun laporan penelitian. 

Laporan yang disusun dimulai dari pertanyaan-pertanyaan penelitian peneliti 

hingga kesimpulan akhir apakah penelitian ini telah menjawab pertanyaan 

penelitian tersebut.  

 

 

 

F. Analisis Data 

Kuesioner yang dibagikan menggunakan empat pilihan jawaban. Setiap 

pilihan jawaban mempunyai skor. Pernyataan dalam kuesioner terdiri dari 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Penskoran pada pernyataan positif 

berbeda dengan penskoran pada pernyataan negatif. Penskoran pernyataan negatif 

ditunjukkan pada tabel 3.13: 

Tabel 3.13 

 Pedoman Penskoran Kuesioner Pernyataan Negatif  

Jawaban Kuesioner Keterangan Skor 

SE Sering 1 

K Kadang 2 

J Jarang 3 

TP Tidak Pernah 4 

Penskoran pernyataan positif ditunjukkan pada tabel 3.14 berikut: 

Tabel 3.14 

 Pedoman Penskoran Kuesioner Pernyataan Positif  

Jawaban Kuesioner Keterangan Skor 

SE Sering 4 

K Kadang 3 

J Jarang 2 

TP Tidak Pernah 1 

Kuesioner yang dibagikan kepada guru SMK memiliki dua tipe pilihan 

jawaban yang berbeda. Pedoman penskoran jawaban kuesioner untuk guru SMK 

tipe yang lainnya sebagai berikut: 

Tabel 3.15 

 Pedoman Penskoran Kuesioner Guru SMK Pernyataan Negatif 

Jawaban Kuesioner Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 1 

S Setuju 2 



 

37 
Flocia Novemaharisa, 2017 
ISU GENDER DALAM PENDIDIKAN DI SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

TS Tidak Setuju 3 

STS Sangat Tidak Setuju 4 

Pertanyaan dalam kuesioner diuji dua kali validitas dan reliabilitasnya. Uji 

validitas dan reliabilitas yang kedua menggunakan software SPSS 24. Uji 

reliabilitas dengan menggunakan SPSS 24 menunjukkan kuesioner guru dan siswa 

reliabel sebagai alat untuk mengumpulkan data. Hasil uji validitas menghasilkan 

ada beberapa pertanyaan kuesioner yang dihilangkan karena tidak valid. Tabel 

3.16 menunjukkan hasil uji validitas kuesioner guru. Hasil uji kuesioner guru 

terdapat 9 butir pernyataan yang tidak valid. Jumlah pernyataan kuesioner guru 

yang valid dan dapat digunakan adalah sebanyak 21 butir pernyataan: 

Tabel 3.16 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Guru 

No. Soal Validitas No. Soal Validitas No. Soal Validitas 

1 Valid 11 Valid 21 Valid 

2 Tidak Valid 12 Tidak Valid 22 Valid 
3 Tidak Valid 13 Valid 23 Valid 

4 Valid 14 Valid 24 Valid 

5 Tidak Valid 15 Tidak Valid 25 Valid 

6 Valid 16 Tidak Valid 26 Valid 

7 Tidak Valid 17 Tidak Valid 27 Valid 

8 Tidak Valid 18 Valid 28 Valid 

9 Valid 19 Valid 29 Valid 

10 Valid 20 Valid 30 Valid 

Tabel 3.17 menunjukkan hasil uji validitas kuesioner siswa. Hasil uji 

kuesioner siswa terdapat 6 butir pernyataan yang tidak valid. Jumlah pernyataan 

kuesioner siswa yang valid dan dapat digunakan adalah sebanyak 21 butir 

pernyataan: 

Tabel 3.17 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Siswa 

No. Soal Validitas No. Soal Validitas No. Soal Validitas 

1 Valid 10 Valid 19 Valid 

2 Tidak Valid 11 Valid 20 Valid 

3 Valid 12 Tidak Valid 21 Valid 

4 Valid 13 Tidak Valid 22 Valid 

5 Valid 14 Valid 23 Tidak Valid 

6 Valid 15 Valid 24 Valid 

7 Valid 16 Tidak Valid 25 Valid 

8 Valid 17 Tidak Valid 26 Valid 

9 Valid 18 Valid 27 Valid 

Analisis gender merupakan langkah penting dalam pengerustamaan gender 

untuk mencapai kesetaraan gender. Analisis gender diperlukan untuk mengetahui 
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kesetaraan gender dalam kebijakan dan program yang ada. Jika analisis gender 

tidak dilakukan, secara tidak sengaja dapat meningkatkan ketidaksetaraan gender 

yang telah terjadi (UNGEI, 2012). Analisis gender yang digunakan untuk melihat 

isu gender dalam pendidikan di SMK adalah gabungan antara Gender Analysis 

Pathway (GAP) (BAPPENAS, 2007) dan The Harvard Framework (March, et.al., 

1999; Leach, 2003). 

GAP dalam penelitian ini terdiri dari tahap analisis gender. Tahap analisis 

gender pada GAP terdiri dari lima langkah. Langkah pertama adalah memilih 

gender dalam pendidikan di SMK sebagai isu yang akan dianalisis. Langkah 

kedua menyajikan data kuatitatif dan data kualitatif yang didapat dari penelitian. 

Langkah ketiga menganalisis data tersebut berdasarkan indikator kesetaraan 

gender dalam pendidikan. Langkah keempat mengidentifikasi kesenjangan gender 

dalam pendidikan di SMK dan penyebabnya. Langkah terakhir mengenali isu 

gender pada proses pelaksanaan pendidikan di SMK tersebut dan menjawab 

pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada sebelumnya.  

Gambar 3.7 merupakan bentuk alur kerja GAP dalam menganalisis isu 

gender dalam pendidikan di SMK.  

 
Gambar 3.7 Alur Kerja Gender Analysis Pathway 

Sumber : Adaptasi dari BAPPENAS 
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Gambar 3.8 merupakan empat kerangka kerja analisis Harvard. Keempat 

kerangka tersebut tidak dapat memecahkan seluruh kompleksitas kesenjangan 

gender yang terjadi, tetapi hanya mampu membantu untuk memperjelas dampak 

yang terjadi dari kesenjangan gender antara siswa laki-laki dan perempuan dalam 

pendidikan di SMK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Harvard Tool Gender Analysis 
Sumber : Adaptasi dari The Harvard Framework 

Gabungan Gender Analysis Pathway (GAP) dan The Harvard Framework 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut: 

Harvard Tool 1: Activity Profile 

Harvard Tool 2: Access and Control Profile 

Harvard Tool 3: Influencing Profile 

Harvard Tool 4: Project Cycle Analysis 
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Gambar 3.9 Analisis Gender Gabungan GAP dan The Harvard Framework 
Sumber : Adaptasi dari The Harvard Framework dan BAPPENAS 

 

 

 

 

 


