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Pentingnya Pendidikan Perempuan

 Perempuan berperan dominan sebagai pendidik
utama dan pertama dalam keluarga

 Perempuan adalah aktor pencetak sumberdaya
manusia, aktor utama dalam pendidikan
karakter anak dan pelaksana sosialisasi
kemandirian anak

 Perempuan mempunyai pengaruh dan potensi
yang sangat besar dalam proses pembangunan
sumberdaya manusia suatu bangsa.



Pendidikan Manajemen Pekerjaan

 Pekerjaan secara sederhana dapat diartikan

sebagai suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan

untuk memenuhi tujuan tertentu

 Pekerjaan rumahtangga ini sering dikenal dengan

istilah pekerjaan di sektor domestik dan tanggung

jawabnya berada pada ibu rumahtangga. 

 Pembagian tugas seperti ini umumnya banyak

dijumpai di Indonesia dimana keluarga dibentuk

berdasarkan struktural fungsional



Aktivitas Pekerjaan Rumahtangga, Menurut
Walker Dalam Walker Dan Woods (1976)

 Penyediaan makanan tergantung pada kompleksitas

makanan yang disiapkan.

 Pemeliharaan rumah tergantung pada kehadiran

anak.

 Pemeliharaan fisik anggota rumahtangga, trgantung

jumlah dan umur anak.

 Pencucian pakaian, tergantung jumlah anggota

rumahtangga.

 Setrika pakaian.

 Pencucian alat makan.



Pendidikan Manajemen Energi

 Energi adalah sumberdaya yang mempunyai potensi

untuk melaksanakan kegiatan, secara ringkas dapat

pula dikatakan sebagai sumber tenaga. 

 Secara alami setiap kegiatan memerlukan energi untuk

menggerakkannya, dalam hal ini energi merupakan

input yang harus selalu ada dalam proses untuk

memperoleh output

 Manajemen penggunaan energi dalam keluarga lebih

ditujukan pada efisiensi pemakaian dan pengurangan

dampak polutan akibat penggunaan energi.



Pendidikan Manajemen Stres

 Stres adalah perasaan tuntutan terhadap perubahan
lingkungan secara tiba-tiba terjadi tiba-tiba sebagai
respon fisik dan emosional terhadap setiap tuntutan

 Pada dasarnya stres disebabkan oleh 2 (dua) elemen
dasar, yaitu stressor dan stres itu sendiri.  Stressor adalah
elemen lingkungan (stimuli) yang merangsang individu, 
seperti kebisingan, suhu udara dan kepadatan.  
Sedangkan stres adalah ketegangan, tekanan jiwa
yang ditimbulkan dalam diri individu.

 Stres dapat merugikan kesehatan mental, fisik dan
material



Faktor-faktor Eksternal yang 
Mempengaruhi Stres

Berhubungan dengan pekerjaan, peran
dan tanggung jawab yang lebih rutinitas
tuntutan pekerjaan

Berkaitan dengan non pekerjaan misalnya
keluarga, teman, keuangan, hobi, kegiatan
sosial, kondisi fisik, lingkungan fisik

Berkaitan dengan perubahan dalam
kehidupan yang berupa kematian, 
menikah mengubah kebiasaan



Faktor-faktor Internal yang 
Mempengaruhi Stres

Percaya diri, individu yang memiliki self esteem yang 
rendah dan kurang percaya diri umumnya mudah terkena
stres

Motivasi, penilaian terhadap sesuatu yang mengancam
ataupun tidak terhadap dirinya dipengaruhi oleh pola
motivasi yang dimiliki

Keyakinan tentang kehidupan dan kapasitas untuk kontrol

Kemampuan menyesuaikan diri,

Tipe kepribadian



Gejala Stres (Shaevitz ,1989)

1) Gejala fisik, perasaan lesu, sakit kepala (migraine), 
berkeringat lebih banyak, sering buang air kecil, rasa sakit
dileher, bahu atau punggung, nafas pendek atau jantung
berdebar yang keras, sakit perut, diare, mulut/ 
tenggorokkan kering, rasa gatal atau kudisan, kejang
otot/tangan, gemetaran, datang bulan tidak teratur, 
menggigit kuku/bibir, gigi gemeletuk, 

2) Gejala kejiwaan, a) Perasaan terperas habis kekuatannya, 
b) perasaan terganggu ketenangannya, tegang, cemas
atau terancam, c) perasaan ingin lari dan menghindarkan
diri dari setiap orang, d) perasaan sedih, ingin menangis/ 
ingin bunuh diri, e) perasaan sukar berkonsentrasi terhadap
apa yang dikerjakan, f) perasaan sukar tidur/ sering
terbangun dimalam hari, tertawa tidak terkendali/ 
berbicara tersendat-sendat, mudah terkena kecelakaan, 
kehilangan minat pada seks, nafsu makan atau sebaliknya, 
g) melarikan pada rokok/ minuman keras.



Pendidikan Manajemen Lingkungan

 Hubungan antara keluarga dengan lingkungan
merupakan hubungan timbal balik yang saling
mempengaruhi yang dikenal dengan ekosistem. 

 Manajemen lingkungan akhirnya harus mampu
memberi solusi pada pemanfaatan lingkungan
dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

 Manajemen lingkungan perlu memperhatikan
keseimbangan ekologi dengan menggunakan
pendekatan “3R” yaitu Reducing, Reusing dan
Recyling.



Konsep dan Filosofi Pendidikan 
Adil Gender 

 Konsep dasar Pendidikan Adil Gender sebagai
konsekuensi dari adanya Pendidikan Untuk Semua
termasuk Pendidikan yang didasari oleh
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

 Secara konseptual, pendidikan berperspektif
gender adalah sub-set dari Pendidikan untuk
Semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak
untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah
satu komponen dari hak asasi manusia yang 
merupakan (sesuai dengan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal
20 November 1989).



Konsep dasar Pendidikan Adil Gender

1
•Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 

2
•Pendidikan adil gender  bermakna sangat luas, universal namun tegas

3

•secara konseptual, pendidikan adil gender adalah sub-set dari Pendidikan untuk 
Semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak untuk mendapatkan pendidikan 
sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia 

4
•Arah dan Kebijakan Umum Pendidikan Adil Gender 

5
•Strategi Utama yang dilakukan dalam mewujudkan Pendidikan Adil Gender

6
•Desentralisasi PUG pada Provinsi dan Kabupaten/ Kota



Pendidikan Adil Gender di Bidang 
Pendidikan

 Kesetaraan dan keadilan gender bidang 
pendidikan di Indonesia masih belum merata

 Bentuk kesenjangan gender tersebut bervariasi 
antar wilayah di Indonesia, baik antar desa-kota 
maupun antar status sosial masyarakat

 Isu kesenjangan gender yang ditemukan di Bidang 
Pendidikan mengarah pada tiga pilar yaitu: (1) 
Akses dan Pemerataan Pendidikan; (2) Mutu dan 
Relevansi Pendidikan; dan (3) Penguatan Tata 
Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan 
Publik. 



Faktor yang Berpengaruh pada Kesenjangan 
Gender di Bidang Pendidikan 

Faktor sosial budaya dan  norma  masyarakat

Faktor ekonomi yang berhubungan dengan tingkat 
kemiskinan masyarakat

Anggaran pendidikan kabupaten/ kota 

Faktor kebijakan pendidikan yang belum responsif 
gender

Faktor keterbatasan sarana/prasarana pendidikan

Faktor jarak geografis



Model Aplikasi PAG di Masyarakat Secara 
Terintegrasi dengan Program Posyandu dan PKK

Integrasi Pendidikan Adil Gender Melalui Program
Posyandu

 Dapat dilakukan pada Posyandu yang telah
mencapai minimal tingkat Posyandu Purnama, 
dan lebih baik pada tingkatan Posyandu Mandiri.

 Posyandu dapat digunakan sebagai media 
untuk berinteraksi antara masyarakat yang 
membutuhkan dengan masyarakat yang dapat
membantu dan juga dengan petugas dari dinas 
terkait



Model Aplikasi PAG di Masyarakat Secara 
Terintegrasi dengan Program Posyandu dan PKK

Integrasi Pendidikan Adil Gender Melalui Program PKK

 Program PKK dapat dilakukan pada Pokja II yang 

bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang terkait

dengan Program Pendidikan dan Keterampilan. 

 Pemberian Pelatihan Pendidikan Adil Gender Pada

kader Posyandu untuk meningkatkan Kualitas

Penyuluhan di setiap Pokja

 Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan

Program Posyandu.Pada seluruh tempat di Indonesia, 

biasanya Kader PKK juga sekaligus menjadi kader

Posyandu.



Model Aplikasi PAG di Masyarakat Melalui 
KIE  Massal: Media Cetak dan Elektronik

 Media berasal dari Bahasa Latin yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar, 

sehingga media mempunyai pengertian 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan.

 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

menggunakan media massa sebagai wahana 

penyalur pesan.



Macam-macam Media 

 Berdasarkan jenisnya, media dapat berupa:

 Media Auditif, adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio.

 Media Visual, adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan seperti foto, gambar, cetakan.

 Media Audiovisual, adalah media yang mempunyai unsur suara

dan unsur gambar

 Berdasarkan Daya Liputnya:

 Media dengan daya liput luas dan serentak.

 Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat.

 Media untuk pengajaran individual.

 Berdasarkan Bahan Pembuatannya:

 Media sederhana

 Media kompleks




