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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

SMK tidak memiliki kebijakan yang membatasi anak laki-laki dan 

perempuan untuk mendaftar ke SMK. Sekolah sangat mengharapkan pendaftar 

dari pihak perempuan akan bertambah tiap tahunnya, tetapi hingga saat ini pun 

belum ada usaha dari pihak sekolah untuk menarik minat siswa perempuan. 

Promosi dan sosialisasi mengenai kompetensi keahlian di SMK kepada 

masyarakat belum pernah dilakukan sejak SMK berdiri.  

Beberapa orang guru di SMK masih berpikiran stereotip. Guru masih 

menganggap bahwa bidang keahlian teknologi lebih sesuai untuk siswa laki-laki. 

Guru SMK berpendapat bahwa jarak sekolah bukanlah merupakan hambatan 

untuk siswa memperoleh pendidikan di sekolah. Pemikiran orang tua dan 

masyarakat tentang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi pada zaman 

modern ini sudah lama dihilangkan. Anak-anak yang tidak dapat bersekolah di 

pendidikan formal juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur 

pendidikan lainnya. Guru SMK masih belum seluruhnya mendapatkan 

pengetahuan mengenai wawasan gender. Sebagian besar guru menganggap bahwa 

guru bukanlah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam 

pendidikan.  

Pemikiran stereotip guru menyebabkan guru mengatakan bahwa siswa 

perempuan tidak sesuai untuk melakukan pekerjaan berat yang biasanya dilakukan 

oleh laki-laki. Hal ini menyebabkan beberapa orang guru membedakan perlakuan 

kepada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa perempuan tidak diberikan 

kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya merupakan bagian 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Perbedaan perlakuan guru yang 

memberikan kesempatan kepada siswa laki-laki terlebih dahulu pada saat proses 

pembelajaran sangat merugikan siswa perempuan.  

Interaksi siswa laki-laki dan perempuan berlangsung secara egaliter. 

Hanya beberapa orang siswa perempuan yang merasa mendapatkan perlakuan 

secara disktiminatif dari siswa laki-laki. Perlakuan tersebut seperti meminta siswa 
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perempuan melakukan berbagai pekerjaan yang bukan tugasnya dan mengejek 

siswa perempuan. Siswa perempuan diminta menyapu kelas dan mencuci piring 

karena pekerjaan tersebut menurut siswa laki-laki adalah pekerjaan perempuan.  

Guru lebih memberikan kesempatan dan memudahkan urusan siswa 

perempuan terlebih dahulu dibandingkan siswa laki-laki dalam berinteraksi. Guru 

perempuan yang lebih mengakomodasi urusan siswa perempuan dibandingkan 

guru laki-laki. Guru berkomunikasi lebih baik dan sering meminta pertolongan 

dalam pembelajaran kepada siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Guru 

juga lebih sering menanyakan kesulitan belajar dan perencanaan karir siswa laki-

laki dibandingkan siswa perempuan.  

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian literatur 

pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan 

dan pemikiran mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya di 

SMK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran semua pihak 

bahwa pemikiran stereotip di SMK dapat menyebabkan kesenjangan gender 

dalam pendidikan. Pemikiran stereotip mengenai pendidikan di SMK diharapkan 

dapat diubah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

pembelajaran di SMK.  

C. Rekomendasi 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu 

berdasarkan hasil penelitian ini. Rekomendasi yang peneliti berikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan juga wawancara kepada siswa 

laki-laki agar data yang dihasilkan lebih valid. Penelitian selanjutnya harus 

memberikan strategi yang efektif untuk menghilangkan kesenjangan gender dalam 

pendidikan di SMK. Penelitian mengenai laki-laki sebagai kelompok minoritas 

dalam pendidikan SMK akan menarik untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan 

peneliti saat ini hanya sebatas kajian literatur untuk perbandingan perempuan 
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sebagai kelompok minoritas pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa di 

SMK. 

 

 

2. Bagi Guru  

Guru sebaiknya memberikan motivasi kepada siswa perempuan di tengah-

tengah mayoritas siswa laki-laki. Siswa perempuan sebagai kelompok minoritas 

biasanya akan merasa malu dan minder untuk menunjukkan kompetensi yang 

dimiliki. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam hal ini. 

3. Bagi SMK 

SMK sebaiknya melaksanakan sosialisasi mengenai kompetensi keahlian 

pada siswa SMP yang akan lulus. Sosialisasi ini dilakukan untuk menarik minat 

siswa-siswa perempuan untuk masuk ke SMK. Dalam sosialisasi ini sebaiknya 

dimunculkan prospek karir kedepan dan perempuan yang sukses sesuai dengan 

bidang keahlian yang ada di SMK. Hal ini juga diharapkan pemikiran stereotip 

yang tumbuh di masyarakat dan orang tua mengenai SMK dapat berubah.  

Sekolah juga sebaiknya memberikan sosialisai kepada siswa dan guru 

SMK mengenai pengetahuan yang berwawasan gender. Hal ini diharapkan dapat 

membuka paradigm dan pemikiran oleh siswa dan guru mengenai gender dalam 

pendidikan di SMK, sehingga perlakuan yang tidak adil dan kesenjangan yang 

terjadi dapat dihilangkan. 

4. Bagi Pemerintah 

Pemerinta perlu mengadakan sosialisasi mengenai wawasan gender kepada 

guru-guru SMK. Hal ini dapat menghilangkan pemikiran-pemikiran stereotip 

yang masih berkembang dalam pendidikan di SMK. 
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