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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang sains, teknologi, rekayasa dan 

matematik adalah dampak dari pendidikan yang diwariskan oleh kolonialisme. 

Pemerintahan kolonial melatih perempuan untuk mengasuh anak, mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga dan berdagang, sementara laki-laki dilatih untuk memasuki 

bidang sains, teknologi, rekayasa dan matematik (Baryeh, Obu, & Lamptey, 2009) 

masih terdapat stereotip mengenai ilmuwan dan insinyur adalah laki-laki (Hoh, 2007) 

kurangnya keterlibatan perempuan dalam sebuah organisasian pada bidang sains, 

teknologi, rekayasa dan matematik (Dutta, 2017) stereotip negatif, ancaman sosial dan 

kurang keterwakilan perempuan pada bidang sains, teknologi, rekayasa dan matematik 

(Hall, Schmader, & Croft, 2015). Kesenjangan gender pada bidang ini menjadi suatu 

permasalahan sosial yang kompleks dan beragam (Chen & Moons, 2015) kekhawatiran 

terdapat kekurangan inovasi ilmiah untuk daya saing dalam hal ekonomi, karena 

kurangnya keterlibatan perempuan pada bidang sains, teknologi, rekayasa dan 

matematik, di mana seiring berjalannya waktu populasi perempuan itu sendiri terus 

meningkat dibanding laki-laki (Dasgupta & Stout, 2014). Pengaruh dari lingkungan 

yang tidak nyaman untuk perempuan pada bidang sains, teknologi, rekayasa dan 

matematik, menimbulkan stereotip yang menyebabkan bias dan perlakuan tidak adil 

terhadap perempuan pada bidang ini (Pietri, Ozgumus, & Young, 2018) mengakibatkan 

terhambatnya perempuan untuk bekerja terutama pada sains, teknologi, rekayasa dan 

matematik, dipengaruhi peranan perempuan untuk melakukan pekerjaan keluarga, 

menyangkut struktur keluarga modern., perempuan menjadi tipe pencari nafkah ganda, 

akan tetapi masalah-masalah terkait tuntutan pekerjaan dan keluarga akan selalu 

muncul dan menjadi hambatan bagi perempuan bekerja pada bidang sains, teknologi, 

rekayasa dan matematik (Uzoigwe, Low, Nurani, & Noor, 2016). 
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Hanya sebagian perempuan yang lulus pendidikan bidang sains, teknologi, 

rekayasa dan matematik yang bertahan pada bidangnya (Fouad, Singh, Cappaert, 

Chang, & Wan, 2016) akan tetapi pada praktik atau pembelajaran dalam bidang teknik 

kadang kala gender tidak terlalu berpengaruh, tetapi jelas berdampak signifikan  pada 

perkembangan karirnya (Broadley, 2015) pada kenyataannya perempuan dan laki-laki 

memiliki skor kinerja yang sebanding, tetapi perempuan memiliki efisiensi sains dan 

matematik lebih rendah dibandingkan laki-laki (Falk, Rottinghaus, Casanova, Borgen, 

& Betz, 2016). Perubahan pada ekonomi dan norma-norma patriarki, berdasarkan 

contoh-contoh serta budaya barat ke negara-negara di timur ini mempengaruhi 

banyaknya perempuan pada bidang sains, teknologi, rekayasa dan matematik (Gupta, 

2015). 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan penemuan peneliti di lapangan 

berdasarkan observasi di SMK Negeri 4 Kota Sukabumi. Peneliti mendapatkan jumlah 

siswa atau peserta didik perempuan dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah 

perempuan pada setiap tahunnya data yang di awali tahun 2014 terdapat 5 orang 

perempuan yang setiap tahunya terjadi peningkatan lebih dari lima puluh persen, di 

mana pada tahun 2018 terdapat lebih dari 20 orang perempuan yang terdata, perempuan 

di SMK bidang teknik merupakan suatu hal yang jarang ditemui karena pada SMK 

teknik yang identik dengan praktik kerja, yang sebagian besar didominasi oleh laki-

laki dan lebih banyak menggunakan kemampuan secara fisik. Diketahui saat ini 

stereotip budaya serta perempuan yang berkarakter feminim menjadi suatu hal yang 

menarik untuk dibahas terkait dengan peran serta mereka pada sekolah menengah 

kejuruan bidang teknik khususnya pada SMKN 4 Kota Sukabumi dengan Program 

Studi Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. 

Berdasarkan Uraian di atas tentang penemuan yang didapatkan dari SMKN 4 Kota 

Sukabumi maka penulis melakukan kanjian tentang Women in Engineering: Kajian 

Tentang Relasi Gender di Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Teknik. 
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang diuraikan di atas, menjadi rumusan masalah 

penelitian berupa: 

1. Apakah latar belakang dan pandangan siswa laki-laki dan perempuan dalam 

pemilihan Program Studi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor? 

2. Bagaimana responsivitas gender pada proses pembelajaran di Program Studi 

Teknik Bisnis dan Sepeda Motor? 

 

C. Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui latar belakang pemilihan program studi siswa (laki-laki dan 

perempuan). 

2. Mengetahui pandangan siswa (laki-laki dan perempuan) dalam Program Studi 

Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. 

3. Mengetahui responsivitas gender pada proses pembelajaran di Program Studi 

Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. 

 

D. Manfaat 

 Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada manfaat baik yang dapat dirasa 

semua kalangan. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menggali pandangan serta pengalaman pada 

siswa laki-laki dan perempuan di SMK bidang keahlian teknik yang selama ini 

bisa jadi luput dari perhatian pengambilan kebijakan. 
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2. Bagi praktisi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi, memberikan arahan yang baik berkaitan dengan permasalahan 

gender. 

3. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi, pengambilan kebijakan yang lebih responsif berkaitan dengan 

permasalahan gender. 

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dalam penulisan tugas ini, 

maka penulis merincikan urutan dalam penulisan yang dibagi atas 5 (lima) bab, sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi dan 

rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini menjelaskan tentang kajian teoritis yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut. 

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu 

penelitian, desain penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data dan analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapat dari 

keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V Penutup: Bab ini menjelaskan tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi 

DAFTAR PUSTAKA: Berisikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan teori 

penelitian. 

LAMPIRAN 
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