
Supporting Girls to Thrive 
Studi Kondisi Awal 
dengan Metode Campuran

Desember 2019

Stats4SD

mpati a



ii Supporting Girls to Thrive

Studi Kondisi Awal dengan Metode Campuran

UNICEF mengadakan studi kondisi awal (baseline) dengan metode 
campuran ini guna memahami situasi dengan jelas kondisi di lapangan 
sebelum penyelenggaraan program Supporting Girls to Thrive, yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan dari 
David Beckham 7 Foundation. Kami berterima kasih kepada delapan 
sekolah di Sorong yang telah dengan tulus memberikan informasi serta 
memfasilitasi survei dan kegiatan observasi sekolah. Tanpa dukungan 
tersebut, studi ini takkan bisa dilaksanakan. Unsur membaur (immersion) 
dalam studi ini dilakukan dengan Pendekatan Reality Check, sebuah 
pendekatan yang awalnya merupakan inisiatif Kedutaan Besar Swedia 
di Bangladesh. Lokasi pendekatan tersebut pertama kali diterapkan 
pada tahun 2007. Kami sangat menghargai dedikasi anggota tim yang 
melakukan studi metode campuran ini dengan menghormati anak-anak, 
keluarga mereka, dan masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada 
keluarga yang selama beberapa hari menampung dan berbagi kehidupan 
dengan anggota tim serta para peneliti di rumah mereka. Kami berharap 
studi ini memberikan gambaran jelas mengenai pandangan para peserta 
studi dan juga membantu peningkatan program Supporting Girls to 
Thrive.

Penafian
Dokumen ini merupakan produk tim Empatika. Temuan, interpretasi, dan 
kesimpulan yang ada di dalamnya adalah milik para penulis dan tidak 
serta-merta menggambarkan pandangan UNICEF. Studi ini diadakan 
oleh UNICEF. Anda dapat menyalin, membagikan, dan menyebarluaskan 
dokumen ini untuk tujuan nonkomersial.

Rekomendasi Pengutipan: Jupp, D., Fisher, A. Riba, A. (2019). Studi 
Baseline Metode Campuran di Sorong, Papua Barat - Supporting Girls 
to Thrive in Indonesia. Jakarta: Empatika dan UNICEF Indonesia.

Foto: Tim Empatika dan UNICEF Indonesia. 

Desain tata letak: Tim Empatika.

Ciri khas yang dapat diidentifikasi telah dihilangkan demi melindungi 
identitas orang-orang dalam foto.
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Glosarium dan Singkatan

ACT Adolescent Country Tracker (penilaian kesejahteraan 
remaja UNICEF)

CHS Core Humanitarian Standards (Standar Kemanusiaan Inti)

CSR Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan)

EGRA Early Grade Reading Assessment (Penilaian Kemampuan 
Membaca Kelas Awal)

Guru Honorer Guru tanpa status pegawai negeri sipil, biasanya diberikan 
honor yang berasal dari sekolah, sumbangan orang tua 
atau Dana Desa

Rp Rupiah

MEL Monitoring, Evaluation, and Learning (Pemantauan, 
Evaluasi, dan Pembelajaran)

Moi Suku Moi, masyarakat adat Papua yang tinggal di 
Kabupaten Sorong

OSIS Organisasi Siswa Intra Sekolah

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

PISA Programme for International Student Assessment 
(Program Penilaian Pelajar Internasional) 

PKHS Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat

SD Sekolah Dasar

SMA Sekolah Menengah Atas

SMP Sekolah Menengah Pertama

Ternate Pulau di Maluku Utara

UAN Ujian Akhir Nasional

Warung Kios/toko kecil

WASH Water, Sanitation, and Hygiene (Air, Sanitasi, dan 
Kebersihan)

UNCRC United Nations Convention on the Rights of the Child 
(Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak)

U-Report Alat penyampaian pesan sosial dan sistem pengumpulan 
data yang dikembangkan UNICEF untuk meningkatkan 
pelibatan anak muda, memberikan informasi kepada 
pemimpin, dan mendorong perubahan yang positif.
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Indonesia adalah rumah bagi 22 juta anak berusia 5 hingga 9 tahun dan 22 juta 
remaja berusia 10 hingga 14 tahun.1 Anak-anak dan remaja tersebut merupakan 
fondasi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang, tetapi 
keduanya masih menghadapi tantangan dan ketidaksetaraan di negara yang 
majemuk ini.

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan investasi untuk pendidikan generasi 
muda melalui program Sekolah Gratis Nasional untuk siswa SD dan SMP sejak 
tahun 2004 dan Wajib Belajar 12 tahun sejak tahun 2016. Kebijakan ini telah 
membantu meningkatkan jumlah siswa yang masuk sekolah hingga lebih dari 99% 
untuk SD dan 85% untuk SMP, meskipun analisis lanjutan (berdasarkan Susenas 
tahun 2015 untuk usia 19-21 tahun) menunjukkan bahwa dari 99% siswa yang 
masuk SD, hanya 83% di antaranya yang lanjut ke SMP, dan hanya 63% yang lanjut 
ke SMA. Tantangan terkait retensi ini tampak lebih mencolok di Papua Barat, yang 
mengalami penurunan angka partisipasi murni (nett) dari sekitar 94% ke 69% untuk 
SD dan 73% untuk SMP di Kabupaten Sorong.

Kualitas pendidikan mengalami perlambatan peningkatan; Indonesia hanya 
menempati peringkat 72 dari 77 negara pada peringkat PISA (2018).2 Penilaian 
Kementerian Pendidikan (INAP 2016) menunjukkan bahwa 23% siswa SD 
memperoleh skor pemahaman berhitung yang baik atau ‘cukup’ (16% untuk Papua 
dan 18% untuk Papua Barat). Untuk kemampuan membaca dan memahami, 53% 
siswa dinilai baik atau ‘cukup’ secara nasional dengan Papua Barat mendapat skor 
sedikit lebih tinggi yakni 54% dan 39% untuk Papua (masih lebih tinggi dari delapan 
provinsi lainnya). Meskipun angka melek huruf nasional untuk remaja lebih dari 
99%, provinsi seperti Papua masih tertinggal dengan angka melek huruf sebesar 
80%–diperkirakan satu juta anak berusia 7 sampai 15 tahun tidak bersekolah di SD 
atau SMP.

Baik anak perempuan maupun laki-laki menghadapi berbagai tantangan kesehatan 
dan perkembangan. Riset Kesehatan Dasar Nasional (2013) menunjukkan sekitar 
sepertiga remaja usia 13-18 tahun mengalami stunting (pendek), 7-11% kelebihan 
berat badan, dan 9-11% wasting (kurus). Lebih dari 40% anak laki-laki berusia 13-15 

1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-
mencapai-267-juta-jiwa

2 https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf

KATA PENGANTAR

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
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tahun saat ini menggunakan produk tembakau dan biasanya mencoba merokok 
sebelum usia 10 tahun. Berbagai wilayah menunjukkan perkembangan yang tidak 
merata, misalnya angka kehamilan remaja adalah 9 per 1.000 anak perempuan di 
Solo (Jawa Tengah) dan 75 per 1.000 anak perempuan di Sorong (Papua Barat). 
Sementara itu, Survei Global Kesehatan Siswa Berbasis Sekolah (2015) menemukan 
1 dari 5 siswa di Indonesia berusia 13-15 tahun pernah mengalami bullying 
(perundungan).

Menyadari kompleksitas perkembangan anak-anak dan remaja, UNICEF 
mengembangkan Adolescents’ Country Tracker (ACT) yang mencakup lima masalah 
prioritas; (i) kesehatan fisik dan mental, (ii) pendidikan formal dan nonformal serta 
kesempatan belajar, (iii) remaja merasa aman dan didukung di lingkungannya, 
(iv) partisipasi yang berkelanjutan dalam mata pencaharian , dan (v) keterlibatan 
remaja dalam isu-isu utama yang penting bagi mereka. Tujuan ACT adalah untuk 
mendukung dan menstimulasi diskusi dan argumentasi terkait pendekatan 
multisektoral berbasis hak untuk isu-isu seputar perkembangan remaja. Pemerintah 
Indonesia juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia 
Sekolah dan Remaja 2017-2019 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan dan 
ketimpangan seputar gizi, WASH, layanan kesehatan khusus anak usia sekolah, dan 
partisipasi yang bermakna bagi anak usia sekolah. Evaluasi Rencana Aksi Nasional 
memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan koordinasi para pelaku di 
tingkat subnasional demi meningkatkan pendekatan yang berpusat pada anak dan 
remaja dalam membangun akses dan layanan yang sesuai bagi mereka.
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Studi kondisi awal metode campuran 
ini dilakukan dari bulan Juli hingga 
Oktober 2019 dan terdiri dari survei 
dengan kuesioner untuk siswa SD dan 
SMP serta guru terkait masalah yang 
berkenaan dengan intervensi program 
Supporting Girls to Thrive. Survei ini 
juga mencakup penilaian kemampuan 
membaca untuk siswa kelas awal, 
pengamatan sekolah dan kelas, dan 
kegiatan membaur (immersion) dengan 
keluarga yang memiliki anak-anak usia 
SD dan SMP.

Pelajaran dari Mendengarkan 
Siswa dan Guru SD

Fasilitas dan Lingkungan SD

Keempat SD dibangun lebih dari 27 
tahun yang lalu dan tiga di antaranya 
nyaris berusia 40 tahun. Ruang kelas 
yang lebih baru dirancang dengan 
penerangan dan ventilasi yang lebih 
baik. Selain itu, tampak juga bangunan 
yang lebih tua yang kurang terawat dan 
terpelihara (misalnya, anak-anak melepas 
sepatu hanya saat memasuki ruang 
kelas baru dan tetap mengenakannya di 
ruang kelas yang lama; ruang kelas yang 
lebih tua terlihat gelap dan memiliki 
ventilasi yang buruk, sering kali kotor 
dan berdebu). Hanya satu sekolah yang 
kami amati yang bisa dikatakan ‘nyaman’ 
karena terpelihara dan memiliki 

pencahayaan dan ventilasi yang baik 
serta memajang bahan pembelajaran 
dan karya siswa di dindingnya. Di 
SD tempat kami membaur, kami 
mengamati ruang kelas memiliki tata 
letak yang berbeda antara satu sama 
lain yang mencerminkan keragaman 
gaya mengajar dan preferensi guru. Di 
SD lain, meja menyatu dengan bangku 
sehingga tidak bisa diatur selain dalam 
barisan, karenanya tidak ada peluang 
untuk kerja kelompok.

Fasilitas yang tersedia di sekolah sering 
kali hanya merupakan laporan di atas 
kertas. Misalnya, sekolah memiliki 
keran tetapi tidak berfungsi, memiliki 
klinik sekolah tetapi tidak berfungsi 
karena dijadikan gudang, memiliki 
‘perpustakaan’ tetapi yang tersedia 
hanya satu rak buku. Tak satu pun dari 
keempat SD memiliki pojok baca; tiga 
di antaranya memiliki perpustakaan, 
tetapi koleksi dan kurasi bukunya tidak 
memadai, dan sebagian besar tidak 
digunakan. Semua perpustakaan tidak 
memiliki buku cerita.

Hanya 30% guru SD peserta survei 
yang menganggap sekolahnya memiliki 
reputasi hasil pembelajaran yang baik. 
Di satu SD, ada siswa laki-laki berusia 16 
dan 14 tahun yang masih duduk di kelas 
6. Para guru menjelaskan hal tersebut 
dikarenakan mereka sering absen saat 
masih kecil. Di SD lain, kami mendapati 

RINGKASAN
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beberapa siswa tinggal kelas. Hanya 
38% guru SD peserta survei pernah 
mengikuti pelatihan untuk mendukung 
peran sebagai guru dalam lima tahun 
terakhir. Meskipun kami mengamati 
guru datang ke sekolah 30 menit 
sebelum jam masuk, pelajaran sering 
kali terlambat dimulai, dan waktu 
belajar-mengajar harian pun sering kali 
hanya tiga jam. Lebih dari 85% guru SD 
menyebutkan mereka menggunakan tes 
tertulis, tes lisan, ujian akhir semester, 
dan pekerjaan rumah untuk mengukur 
perkembangan siswa, sementara hanya 
sedikit yang menggunakan proyek 
(29%) atau partisipasi (50%) sebagai alat 
untuk menilai perkembangan.

Tingkat Melek Huruf SD

Kami berusaha memahami kemampuan 
membaca siswa SD saat ini dan 
efektivitas fasilitas maupun kegiatan 
pendukung yang ada melalui beberapa 
metode penelitian berbeda; tes Early 
Grades Reading Assessment (EGRA), 
survei menggunakan kuesioner untuk 
siswa SD dan guru, empat observasi 
sekolah, dan studi dengan metode 
membaur.

Tes EGRA yang melibatkan 81 siswa 
kelas 2 dan 3 SD menunjukkan, secara 
keseluruhan, 26% siswa ‘membaca 
dengan lancar dan paham,’ 20% 
siswa ‘membaca dengan pemahaman 
terbatas,’   dan  25%  lainnya  diklasifikasikan 
sebagai ‘bukan pembaca.’ Para siswa 
mendapat nilai tertinggi untuk bagian 
kosakata pada tes EGRA dan keempat 
sekolah mendapat nilai baik untuk siswa 
kelas 2 dan kelas 3 (~91-95%). Selama 
tes EGRA, para peneliti mendapati para 
siswa kesulitan mengenali alfabet dan 
tidak terbiasa mendengarkan bacaan. 
Dalam banyak kasus, tes tersebut tidak 
bisa diselesaikan. Untuk kelas 2, skor 

EGRA serupa untuk siswa laki-laki dan 
perempuan tetapi untuk kelas 3, skornya 
berbeda secara signifikan berdasarkan 
gender yakni ada lebih banyak siswa 
perempuan yang mampu ‘membaca 
dengan lancar dan paham’ (24% untuk 
siswa perempuan dan 13% untuk siswa 
laki-laki). Menariknya, di sekolah dengan 
skor EGRA tertinggi, kami menemukan 
adanya pemahaman bersama bahwa 
perhatian guru terhadap kesejahteraan 
siswanya tinggi. Masyarakat memuji 
sekolah tersebut, dan banyak yang 
mengatakan sekolah tersebut ramah 
dan memercayai para gurunya sebab 
sebagian besar di antaranya telah 
mengajar di sekolah tersebut selama 
bertahun-tahun.

Lebih dari separuh guru SD yang disurvei 
mengatakan bahwa sekolahnya tidak 
memiliki lingkungan yang literat; lebih 
banyak guru sekolah di pedesaan yang 
menganggap sekolahnya merupakan 
lingkungan yang literat dibandingkan 
guru sekolah di perkotaan. Siswa dan 
guru di perkotaan mengatakan memiliki 
akses yang jauh lebih rendah ke bahan 
bacaan dibandingkan yang ada di 
pedesaan, hal ini mungkin disebabkan 
sumbangan dari perusahaan Coorporate 
Social Responsibility (CSR) yang 
dialokasikan ke sekolah di pedesaan.

75% siswa SD di pedesaan mengatakan 
suka membaca dan hanya 34% siswa di 
perkotaan mengatakan suka membaca. 
Namun, studi dengan metode 
membaur (di pedesaan) menunjukkan 
tanggapan ini mungkin memiliki bias 
social desirability (kepatutan sosial), 
karena saat ditanyai soal jenis buku 
kesukaan, siswa tidak dapat menjawab 
dan kami tidak pernah melihat aktivitas 
membaca di rumah mana pun yang 
kami tinggali atau kunjungi selama lima 
hari membaur. Dari 60% siswa laki-
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laki yang mengatakan suka membaca, 
23% di antaranya mengatakan mereka 
melakukannya karena alasan kewajiban. 
Namun, siswa perempuan a) sedikit 
lebih suka membaca dibandingkan siswa 
laki-laki dan sebanyak 22% di antaranya 
mengatakan mereka melakukannya 
untuk bersenang-senang, serta b) hanya 
5% yang menganggapnya sebagai 
kewajiban.

Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) 
di SD

90% siswa SD mengatakan mereka 
mencuci tangan secara teratur. Namun, 
temuan studi metode membaur kami 
menunjukkan hampir tidak ada siswa 
yang mencuci tangan sebelum makan 
dan/atau setelah ke toilet. Fakta 
bahwa siswa tidak mempraktikkan cara 
mencuci tangan yang baik tidaklah 
mengherankan mengingat fasilitas di 
sekolah sering kali tidak mendukung 
perilaku tersebut. Data pengamatan 
menunjukkan bahwa, sekalipun ada 
keran air yang berfungsi, tidak ada 
sabun yang tersedia, dan ada banyak 
keran yang bocor atau pecah. Tersedia 
air minum memadai di rumah siswa, 
tetapi siswa masih menggunakan uang 
jajannya untuk membeli air minum di 
sekolah.

Kami mengamati hanya satu pelajaran 
di satu sekolah yang memberikan siswa 
kelas 1 informasi tentang pentingnya 
mencuci tangan. Secara keseluruhan, 
temuan dari segi fasilitas atau praktik 
cuci tangan kurang memuaskan.

Temuan kami menunjukkan bahwa 
kondisi toilet lebih buruk dibanding 
pasokan air. Toilet terletak cukup 
jauh dari ruang kelas dan bau/kotor, 
serta tidak ada siswa yang terlihat 
menggunakannya selama jam sekolah. 

Siswa juga memberi tahu kepada peneliti 
bahwa mereka tak suka toilet sekolah; 
45-50% siswa menolak menggunakan 
toilet sekolah dan menunggu waktu 
pulang untuk menggunakan toilet di 
rumah, 40% selalu atau terkadang 
buang air besar di tempat lain selain 
toilet di sekolah. 99% siswa mengatakan 
bahwa mereka menggunakan toilet 
untuk buang air besar di rumah, tetapi 
peneliti kami mengamati siswa sering 
buang air besar sembarangan di banyak 
lokasi. Lebih dari separuh siswa tidak 
memiliki kesadaran tentang diare.

Kedisiplinan dan Hukuman di SD

46% guru SD mengatakan bahwa 
mereka memiliki sistem pendisiplinan di 
sekolah, tetapi tidak berdasarkan poin 
melainkan hukuman. Tidak ada bukti 
penerapan pendekatan pendisiplinan 
positif dan 95% guru SD mengatakan 
mereka menghukum siswa. Dua pertiga 
dari guru SD mengatakan bahwa 
kenakalan siswa (umumnya membuat 
gaduh dan mengganggu satu sama 
lain) memengaruhi kegiatan belajar-
mengajar dan sekitar sepertiga dari 
waktu mengajar hilang karena perilaku 
buruk ini. Para guru menyebutkan bahwa 
kegaduhan dan candaan antarsiswa 
adalah contoh perilaku buruk umum 
yang mengganggu kegiatan di ruang 
kelas.

Dari guru SD yang menerapkan hukuman 
(hanya 5% yang tidak menerapkannya), 
73% mengatakan mereka memberikan 
hukuman yang berbeda kepada anak 
laki-laki. Sangat sedikit guru SD yang 
mengatakan mereka memukul siswa. 
Banyak guru menggunakan pilihan 
hukuman fisik (misalnya jongkok/lari) 
untuk siswa perempuan. Yang lainnya 
menyatakan menggunakan penghinaan 
atau ancaman untuk menghukum siswa. 
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Guru meneriaki siswa laki-laki lebih 
sering dari siswa perempuan, dan siswa 
laki-laki lebih sering disuruh berdiri 
di luar atau di depan kelas daripada 
siswa perempuan. Tampak ada 
ketidaksinambungan antara hukuman 
yang disampaikan guru dan hukuman 
yang guru lain lakukan dengan yang 
disampaikan siswa kepada kami. Hal 
ini menunjukkan bias kepatutan social 
dari pelaporan mandiri. Seperempat 
guru SD yang disurvei menyatakan 
setuju bahwa hukuman verbal atau 
fisik diperlukan untuk mendisiplinkan 
siswa dan sebagian besar guru yang 
menyetujui hal tersebut adalah guru 
muda. 60% guru SD mengatakan hanya 
hukuman verbal dapat diterima, bukan 
hukuman fisik. Pengamatan di salah 
satu SD menemukan bahwa seorang 
guru melakukan kekerasan terutama 
kepada beberapa siswa laki-laki di kelas, 
termasuk mencoret dan mencocok 
wajah mereka dengan pena. Para siswa 
menganggap ‘memberi hormat kepada 
bendera’ sebagai hukuman terburuk 
karena dilakukan pada siang hari dan 
menimbulkan rasa malu.

Kekerasan di SD

Pengamatan di berbagai SD 
menunjukkan bahwa sekolah adalah 
tempat yang membahagiakan bagi 
siswa, khususnya, karena mereka bisa 
bermain bersama teman. Pengamatan 
mendapati kegiatan bermain bersifat 
inklusif dan para siswa gemar memeluk 
satu sama lain. Siswa laki-laki dan 
perempuan bermain bersama dan 
selalu bersemangat. Terkadang, siswa 
mendorong, menggelitik, dan meninju 
siswa lain saat bermain tetapi tindakan 
tersebut dilakukan hanya untuk 
bersenang-senang.

Perilaku Sehat dan Tidak Sehat di SD

Sebagian besar siswa yang kami ajak 
bicara dan amati suka makan kue lokal 
dan ‘jajanan berat’ seperti nasi kuning 
bungkus serta bakso dan pisang goreng 
yang sering dikonsumsi bersama 
minuman ringan manis. Penelitian yang 
dilakukan Empatika di tempat lain 
menunjukkan bahwa Papua memiliki 
kebiasaan ‘ngemil’ yang lebih rendah 
dibandingkan banyak daerah lain di 
Indonesia.

Kami hanya melihat beberapa poster 
tentang makan sehat di sekolah 
tempat kami membaur yang berasal 
dari sejumlah perusahaan dan tidak 
ada pelajaran tentang gizi. Melalui 
studi dengan metode membaur, kami 
mengamati anak-anak berusia 3 tahun 
mengunyah pinang.

Dalam studi ini, data survei dan data 
observasi menunjukkan aktivitas fisik 
lebih umum di Papua dibandingkan 
wilayah lain di Indonesia.3 Kami 
mendapati anak perempuan segala usia 
melakukan aktivitas fisik, tidak dibatasi, 
dan sering terlibat dalam sejumlah 
aktivitas yang biasanya dilakukan 
oleh anak laki-laki (misalnya sepak 
bola dan panjat pohon). Sebagaimana 
diperkirakan, anak perempuan lebih 
paham soal menstruasi ketimbang anak 
laki-laki, tetapi hanya 10% anak usia 8-10 
tahun yang tahu tentang menstruasi.

3 Lihat, sebagai contoh, Reality Check 
Approach (2016), Adolescents and Their 
Families Perspectives and Experiences 
on Nutrition and Physical Activities: 
UNICEF.
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Kepercayaan Diri, Pengambilan 
Keputusan, dan Partisipasi di SD

Kami hanya menemukan sedikit bukti 
di tingkat SD terkait partisipasi siswa 
dalam segala bentuk pengambilan 
keputusan mengenai sekolah, pelajaran, 
atau lingkungan sekolah. Namun, 
hampir semua anak mengatakan 
memiliki banyak teman dan senang 
serta puas akan hal ini. Hanya 14% siswa 
perempuan yang merasa kurang senang 
dengan penampilan fisik mereka dan 
hanya 2% siswa laki-laki yang merasa 
demikian. Tidak ada siswa atau guru 
yang tahu tentang alat U-Report.

Kami mendengar dari siswa bahwa siswa 
laki-laki ‘kutu buku’ sering diejek. Siswa 
perempuan memberi tahu kami bahwa 
siswa laki-laki yang menggoda mereka 
adalah siswa laki-laki yang ‘genit,’ 
mereka tampaknya tidak memandang 
negatif godaan tersebut.

Pelajaran dari Mendengarkan 
Siswa dan Guru SMP

Fasilitas, Lingkungan, dan Reputasi 
SMP

Sekalipun sudah memiliki bangunan 
baru, dua sekolah berusia kurang 
dari 10 tahun sedangkan dua lainnya 
jauh lebih tua. Ruang kelas lama yang 
masih digunakan saat ini kondisinya 
buruk dengan lantai semen berlubang, 
langit-langit berlubang, dan perabot 
tua. Meskipun beberapa pengamatan 
terhadap kerja kelompok kelas yang 
kami lakukan dimaksudkan untuk 
membuat pembelajaran lebih berpusat 
pada anak di beberapa sekolah, di 
satu SMP guru hanya menulis di papan 
tulis dan menjelaskan tanpa menguji 
pemahaman.

Sebanyak 11% guru SMP yang disurvei 
berpendapat bahwa sekolah mereka 
memiliki reputasi buruk terkait hasil 
belajar dan prestasi akademis, dan 
reputasi keduanya lebih buruk di daerah 
perkotaan. Guru menyatakan salah 
satu sebab hasil belajar rendah ialah 
ketidakhadiran siswa. Di satu sekolah 
yang kami kunjungi, peneliti mengamati 
hanya empat dari 16 guru yang hadir di 
sekolah. Selama membaur, saat ditanyai 
soal siswa laki-laki atau perempuan yang 
lebih sering absen, siswa menjawab, 
‘kami selalu hadir, justru guru kami 
jarang hadir.’

Selama membaur dan melakukan 
interaksi informal lainnya, beberapa 
guru menyebutkan merasa perlu 
memperlakukan siswa Papua secara 
berbeda karena mereka ‘miskin’ dan 
mengatakan gizi buruk serta kapasitas 
intelektual sebagai masalah yang khas 
bagi siswa Papua. Beberapa kali dalam 
interaksi informal dengan guru, terlihat 
jelas bahwa mereka punya ekspektasi 
lebih rendah terhadap siswa Papua 
dibandingkan siswa lainnya. Kami 
mendengar dari para guru bahwa tingkat 
ketidakhadiran dan putus sekolah lebih 
tinggi di antara siswa Papua.

16% siswa dan 5% siswi SMP menunjukkan 
mereka tidak percaya diri untuk 
mengemukakan pendapat di kelas. Studi 
dengan metode membaur menemukan 
perbedaan tingkat kepercayaan diri 
yang signifikan antara siswa laki-laki dan 
perempuan, hal tersebut didukung hasil 
survei yang menunjukkan siswa laki-
laki merasa kurang didengarkan oleh 
guru jika dibandingkan dengan siswa 
perempuan.

Guru tidak secara aktif menggunakan 
materi ajar (mereka memberi tahu 
kami telah mengupayakannya, tetapi 
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merasa bahwa penggunaan materi ajar 
tidak efektif merepotkan) serta tidak 
mengupayakan bantuan bagi siswa yang 
kurang berprestasi selain mengajar 
dengan lebih pelan. Kami mengamati 
siswa yang kurang berprestasi 
dipermalukan oleh guru.

50% guru yang disurvei menyatakan 
salah satu dari tiga tantangan utama 
adalah sumber daya yang tidak 
memadai. Guru menganggap sejumlah 
fasilitas seperti perpustakaan, fasilitas 
olah raga, dan toilet buruk (lihat bagian 
WASH di bawah). Hampir 55% guru 
SMP merasa perpustakaan sekolahnya 
buruk, hal ini diungkapkan lebih banyak 
oleh guru di sekolah pedesaan. Buku-
buku mereka sering kali berdebu. 71% 
guru SMP merasa bahwa fasilitas olah 
raga di sekolahnya buruk dan tidak ada 
sekolah yang memiliki fasilitas ganti baju 
untuk olah raga atau olah raga dalam 
ruangan.

Kedisiplinan dan Hukuman di SMP

40% guru yang disurvei menyebut 
perilaku siswa sebagai salah satu dari 
tiga tantangan terbesar mereka di 
kelas dan sekitar 75% guru SMP merasa 
perilaku siswa adalah masalah di kelas. 
Guru yang lebih tua menyatakan lebih 
mampu menangani perilaku buruk 
dibandingkan guru yang lebih muda. 
Perilaku mengganggu yang paling 
umum ialah membuat kegaduhan di 
kelas serta mengejek dan menggoda 
teman. 80% siswa mengatakan mereka 
selalu atau kadang terganggu oleh 
siswa lain di kelas.

49% guru SMP menjawab bahwa 
sekolah tempat mereka bekerja memiliki 
sistem pendisiplinan dan 94% guru SMP 
mengungkapkan memberi hukuman 
demi mendisiplinkan siswa (mirip dengan 

SD). 80% guru mengatakan selalu atau 
biasanya menghukum siswa laki-laki dan 
perempuan secara berbeda. 17% guru 
menyatakan menerapkan hukuman fisik 
terhadap siswa perempuan (biasanya 
mencubit), dan 31% menyatakan 
memberikan hukuman fisik berupa 
pukulan kepada siswa laki-laki. 18% 
siswa laki-laki mengaku mendapat 
hukuman fisik dari seorang guru 
dalam sebulan terakhir dan 9% anak 
perempuan mengungkapkan hal serupa. 
Guru SMP empat kali lebih mungkin 
memukul siswa laki-laki dan perempuan 
dibandingkan guru SD dan lebih sering 
memukul siswa laki-laki. 48% guru 
setuju kalau hukuman fisik membantu 
membangun karakter baik pada siswa. 
50% guru menyebutkan memukul siswa 
diperbolehkan jika diperlukan. Kendati 
demikian, 75% guru mengungkapkan 
pendapat yang bertentangan yakni 
bahwa hukuman fisik berdampak buruk 
bagi kesehatan mental siswa.

Beberapa siswa laki-laki Papua 
mengatakan bahwa, meskipun 
dipukul terasa menyakitkan, mereka 
menganggap hukuman tersebut efektif 
dan merasa ‘pantas mendapatkannya.’

Pelecehan dan Kekerasan di SMP

Ketika siswa membahas hal-hal yang 
tidak disukai yang bisa dianggap 
sebagai perundungan, mereka 
menggambarkannya sebagai 
‘gangguan’ dari siswa lain—gangguan 
mencakup pemberian julukan, ejekan 
yang menyinggung, memukul, dan 
menendang. Kata ‘bullying’ dalam 
bahasa Inggris (tidak ada padanannya 
dalam Bahasa Indonesia atau Moi) 
hanya digunakan dua kali dalam 
percakapan dan hanya digunakan 
karena siswa pernah mendengarnya 
di kelas kecakapan hidup. Mereka 
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menafsirkannya sebagai ‘godaan yang 
diberikan secara terus-menerus hingga 
menimbulkan rasa takut.’

Hanya 25% siswa mengatakan mereka 
sengaja diasingkan atau diabaikan oleh 
siswa lain dalam sebulan terakhir dan, 
meskipun hal ini tampaknya sedikit 
meningkat seiring bertambahnya usia 
siswa, siswa tidak menganggap hal 
ini sebagai masalah. 20% siswa SMP 
melaporkan tidak mengalami pelecehan 
sama sekali. Siswa laki-laki (43%) lebih 
rentan didorong, ditendang, atau 
dipukul oleh siswa lain dibandingkan 
siswa perempuan (23%). Namun, siswa 
laki-laki mengatakan tindakan tersebut 
umumnya bagian dari permainan 
kasar dan tidak dimaksudkan untuk 
menyakiti. Siswa Jawa juga menyatakan 
mereka terkadang merasa tertekan 
dan takut dengan tingkat kekerasan 
di antara siswa Papua, walaupun siswa 
Papua memandang kekerasan tersebut 
dilakukan dengan ‘niat baik.’ Hanya 9% 
siswa yang merasa guru menanggapi 
laporan pelecehan dengan serius. 
Namun, 87% guru mengatakan mereka 
selalu atau biasanya menanggapi 
pelecehan dengan serius dan semua 
guru di pedesaan mengatakan hal 
serupa.

Kelompok yang paling banyak 
diejek dan dilecehkan adalah siswa 
‘kutu buku.’ Dari semua siswa yang 
dilecehkan dalam sebulan terakhir 
(20%), banyak di antaranya mengatakan 
penyebabnya adalah nilai yang tinggi. 
Kami mendapati beberapa siswa laki-
laki ‘kutu buku’ merasa lebih rentan dan 
memiliki risiko lebih tinggi terhadap 
pelecehan semacam ini dibandingkan 
siswa perempuan ‘kutu buku.’ 27% 
siswa laki-laki mengatakan telah 
dilecehkan secara seksual oleh siswa 
lain. Pelecehan tersebut biasanya 

berupa ‘lelucon’ atau komentar bersifat 
seksual dan tindakan menarik penis. 
Ini alasan sebagian siswa laki-laki ingin 
agar toilet laki-laki memiliki kunci. Jauh 
lebih sedikit siswa perempuan (15%)4 
yang mengaku pernah dilecehkan 
secara seksual seperti dipeluk, dicium, 
atau disentuh payudaranya tanpa izin. 
Masalah sensitif yang diungkapkan 
siswa perempuan adalah digoda ketika 
pertama kali menstruasi. Godaan itu 
membuat mereka menutup diri soal 
menstruasi dari siswa perempuan lain 
(yang mungkin bergosip) serta siswa laki-
laki. Siswa perempuan bercerita bahwa 
mereka rasa malu saat pembalutnya 
bocor dan harus menghabiskan waktu 
lama di toilet atau saat tidak dapat 
menemukan tempat untuk membuang 
pembalut di sekolah.

Kecakapan Hidup Siswa SMP: WASH

Tinjauan Pustaka menemukan bahwa 
pada tahun 2017 Kabupaten Sorong 
belum menyediakan fasilitas sanitasi 
yang memadai di sekolah, termasuk 
tidak menyediakan toilet terpisah untuk 
siswa laki-laki dan perempuan.5 Sejak 
saat itu penyediaan toilet baru dan 
rehabilitasi toilet menjadi prioritas dan 
dibiayai Dana Desa dan sumbangan 
CSR. Namun, survei guru menemukan 
58% guru memiliki penilaian toilet dan 
kamar mandi di SMP, dan menganggap 
toilet sekolah di pedesaan lebih buruk 
daripada di sekolah perkotaan. Survei 
siswa SMP menemukan lebih dari 
55% siswa SMP selalu atau terkadang 
menunggu hingga pulang ke rumah 
untuk menggunakan toilet alih-alih 

4 Sebenarnya ada delapan anak 
perempuan.

5 Lihat dokumen ‘Profil  Sanitasi  Sekolah  
Kabupaten  Sorong (School Sanitation 
Profile of Sorong Regency) tahun 2017.
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menggunakan toilet di sekolah, dan 
persentasenya lebih tinggi di antara 
siswa laki-laki. Alasan utamanya ialah 
siswi dan siswa SMP menilai toilet 
sekolahnya bau atau kotor. Survei 
menemukan lebih dari separuh siswa 
SMP mengatakan mereka tidak tahu 
soal diare, dan angkanya lebih tinggi 
untuk siswa di pedesaan.6 Kurang dari 
separuh siswa memberikan jawaban 
tentang cara mencegah diare. Kami 
mengamati tidak ada kegiatan mencuci 
tangan di rumah sebelum makan atau 
sebelum mengambil makanan di kios 
dan kantin. Meskipun 80% siswi SMP 
yang disurvei sudah mulai menstruasi, 
hanya 11% yang mengatakan bahwa 
mereka mengganti pembalut7 di 
sekolah, utamanya karena toiletnya bau 
dan kotor, serta tidak disediakannya 
tempat sampah atau pembalut di 
sekolah. Alasan lainnya adalah mereka 
merasa hanya perlu mengganti 
pembalut jika ‘penuh’ atau bocor dan 
tidak menyebutkan kebersihan sebagai 
alasan untuk mengganti pembalut. 
Pesan seputar kebutuhan mengganti 
pembalut untuk alasan kebersihan 
belum diterapkan oleh sejumlah siswa 
perempuan yang kami ajak bicara 
selama studi dengan metode membaur. 
89% siswa perempuan mengatakan 
bahwa mereka selalu masuk sekolah 
saat menstruasi.

6 64% murid di desa dan 44% murid di 
kota

7 Di semua lokasi studi, anak perempuan 
menggunakan pembalut sekali pakai 
yang mereka beli di kios (Rp1000-
1500 per pembalut), siswa biasanya 
menggunakan pembalut sekitar 6-7 hari/
siklus menstruasi  dan hanya diganti 
ketika ‘penuh.’

Perilaku Sehat dan Tidak Sehat di 
SMP

Dibandingkan dengan temuan kami dari 
sejumlah wilayah lain di Indonesia, siswa 
SMP dalam penelitian ini diamati aktif 
secara fisik dan dalam survei, lebih dari 
60% siswa SMP mengungkapkan mereka 
melakukan aktivitas fisik setiap hari 
dengan 25% siswa menyatakan terlibat 
dalam aktivitas fisik rutin. Aktivitas 
tersebut umumnya adalah olahraga 
di luar jam sekolah. Respons siswa 
perempuan dan laki-laki serupa. Studi 
dengan metode membaur menemukan 
bahwa, tidak seperti wilayah lain di 
Indonesia, tidak ada ekspektasi terkait 
aktivitas fisik yang cocok untuk anak 
perempuan dan mereka turut memanjat 
pohon, berolahraga, dan terlibat dalam 
seni bela diri.

Agak berbeda dengan daerah lain 
di Indonesia, meskipun membeli dan 
mengonsumsi jajanan adalah hal lazim, 
tingkat pembelian di lokasi studi 
tidak setinggi di wilayah lain. Kami 
mengamati hanya sedikit siswa yang 
membeli makanan ringan. Salah satu 
alasannya ialah karena siswa diberi 
lebih sedikit uang saku dibandingkan 
siswa di tempat lain. Selain itu, kecuali 
sarapan, kami mengamati siswa di 
lokasi studi cenderung memilih makan 
di rumah dibandingkan siswa di tempat 
pengamatan lainnya. Jumlah siswa yang 
makan camilan buatan sendiri sangat 
sedikit dan siswa tidak membawa 
makanan ringan dari rumah ke sekolah. 
Hasil survei menunjukkan hanya sedikit 
siswa SMP yang suka makan buah. 
Minuman yang dibuat dari bubuk manis 
dan instan sangat populer, dan siswa 
menghabiskan uang sakunya untuk 
membeli minuman ini. Siswa di kedua 
sekolah tempat studi dengan metode 
membaur mengatakan mereka hanya 
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menerima informasi soal gizi di pelajaran 
sains kelas 1, dan tidak menerimanya 
lagi setelah itu.

42% guru SMP merasa fasilitas kantin 
sekolah kurang memadai. Di satu 
sekolah, para guru membuka kantin 
sepanjang hari, mengabaikan proses 
mengajar demi mencari uang dengan 
menjual bakwan, pisang, permen, dan 
minuman manis.

Seiring bertambahnya usia siswa, 
jumlah siswa yang merokok meningkat 
dan lebih banyak siswa laki-laki yang 
merokok ketimbang siswa perempuan 
(45% siswa dan hanya 8,5% siswi yang 
merokok). Peneliti kami mengamati 
banyak siswa yang merokok di dekat 
sekolah. Meskipun tidak ditanyakan 
dalam survei, konsumsi pinang adalah 
lazim. 15% siswa SMP mengatakan 
sesekali atau sering minum alkohol dan 
hanya 3% siswi SMP yang mengatakan 
sesekali minum alkohol.

Kepercayaan Diri, Pengambilan 
Keputusan, dan Partisipasi di SMP

Guru tidak memberikan banyak 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengungkapkan pendapatnya di kelas 
selain untuk menjawab pertanyaan, 
meskipun tim kami menemukan bahwa 
siswa pada umumnya lebih percaya diri 
dan bersedia untuk berbagi pemikiran 
maupun perasaan dengan kami 
dibandingkan dengan siswa-siswa di 
wilayah Indonesia yang lain yang pernah 
berinteraksi dengan kami. Meskipun 
siswa menunjukkan tingkat kepercayaan 
diri yang tinggi di luar kelas, 16% siswa 
dan 5% siswi SMP mengatakan tidak 
pernah berbicara di kelas. Siswa juga 
tampaknya kehilangan kepercayaan 
diri untuk berbicara di kelas seiring 
bertambahnya usia.

Kurangnya rasa percaya diri pada siswa 
laki-laki juga tampak dalam jawaban 
mereka tentang pihak yang mereka 
beri tahu soal pelecehan serta cara 
mereka menangani emosi. Pengamatan 
kami menunjukkan siswa laki-laki 
cenderung diam, sering kali malu-
malu, dan menyendiri, dan banyak 
siswa perempuan yang menertawakan 
mereka.

Hampir 90% siswa sering kali atau selalu 
memandang positif penampilan fisik 
mereka. Beberapa siswa perempuan 
tampak telah menginternalisasi ejekan 
guru terhadap tingkat kecerdasan 
mereka.8 Siswa laki-laki juga melakukan 
hal serupa dan beberapa di antaranya 
menginternalisasi julukan seperti 
pemalas dan kurang berprestasi 
serta menggunakan keduanya untuk 
menggambarkan diri sendiri.

60% siswa perempuan mengatakan 
memahami dan mengetahui emosi 
mereka, tetapi hanya 25% siswa laki-laki 
yang mengatakan demikian. 42% siswa 
perempuan menyatakan cakap atau 
cukup cakap mengelola emosi yang 
kuat dan negatif, tetapi hanya 21% siswa 
laki-laki yang menyatakan demikian.

Partisipasi di sekolah terbatas di kelas, 
saat olahraga, paskibra9 serta pramuka, 
dan tidak ada organisasi untuk debat 
serta platform untuk menyambung 
lidah siswa atau berpartisipasi dalam 
tata kelola sekolah di sekolah mana 
pun. Meskipun banyak SMP telah 
membentuk OSIS selama beberapa 
dekade terakhir,10 OSIS tidak berfungsi 

8 Utamanya dilabeli ‘bodoh.’

9 Pasukan Pengibar Bendera Nasional 
yang hanya beranggotakan siswa 
dengan nilai A.

10 Survei menunjukkan 95% siswa 
mengatakan sekolahnya memiliki OSIS.
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sebagai platform untuk menyambung 
lidah siswa, melainkan melakukan 
kegiatan dan program layanan sosial 
untuk kepentingan sekolah atau 
masyarakat luas, menyosialisasikan dan 
menegakkan kepatuhan pada kode 
perilaku, dan memotivasi siswa lain agar 
bertanggung jawab dan disiplin.

Internet jarang digunakan untuk mencari 
informasi dan lebih banyak digunakan 
untuk rekreasi. Semua siswa di SD atau 
SMP yang kami temu tidak pernah tahu 
tentang alat U-Report.

Apa Pesan Utamanya?

1. Meskipun hasil belajar di tingkat SMP yang diukur dengan ujian nasional 
buruk dan sepertiga guru SD serta 11% guru SMP tidak merasa bahwa 
sekolah mereka memiliki reputasi hasil belajar yang baik, siswa pada 
umumnya bahagia, aktif secara fisik, menikmati kegiatan di sekolah, dan 
merasa relatif tenteram. Baik guru maupun siswa tidak memprioritaskan 
pembelajaran di sekolah dan memandang sekolah sebagai tempat 
bersosialisasi.

2. Penelitian menemukan dalam beragam aspek, siswa laki-laki kurang 
berprestasi dibandingkan siswa perempuan di tingkat SD dan SMP dan 
hal ini tampak lebih signifikan di tingkat SMP. Siswa laki-laki mengalami 
hukuman yang lebih berat di sekolah, memiliki kepercayaan diri yang lebih 
rendah, merasa tidak didengarkan, dan tidak menunjukkan hasil belajar 
sebaik siswa perempuan.

3. Tingkat melek huruf di SD rendah, bahkan sangat rendah di beberapa 
sekolah. Hal ini tampaknya disebabkan oleh gabungan ketidakhadiran 
siswa dan guru, kurangnya penggunaan sumber daya pembelajaran dan 
teknik partisipatif di kelas, bahan bacaan yang tidak memadai dan tidak 
menarik baik di sekolah maupun di rumah, serta penekanan berlebihan 
pada penilaian pencapaian kemampuan membaca ketimbang kesenangan 
membaca.

4. Siswa Papua sering diperlakukan berbeda baik di sekolah maupun 
masyarakat yang terdiri atas beragam etnis. Perlakuan berbeda tersebut 
biasanya berupa pemberian ekspektasi yang rendah oleh guru terhadap 
kapasitas akademis mereka dan penstereotipan siswa Papua sebagai anak 
yang bahagia dan aktif secara fisik tetapi memiliki kecerdasan rendah–
mencerminkan pandangan yang dipegang masyarakat luas. Siswa Papua 
sering menginternalisasi pandangan tersebut dan kadang mengalami 
kendala terkait bahasa serta kurang percaya diri untuk bertanya di kelas.
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5. Hukuman fisik secara luas diterapkan di banyak sekolah, tetapi lebih 
banyak diberikan kepada siswa laki-laki dan khususnya siswa SMP laki-
laki; sangat sedikit siswa yang memandang negatif hukuman fisik dan, 
meskipun guru perempuan melaporkan lebih sedikit penggunaan 
hukuman fisik dibandingkan guru laki-laki, mayoritas guru, baik laki-laki 
maupun perempuan, masih memandang hukuman fisik diperlukan di 
sekolah.

6. Siswa menyebutkan sejumlah perbedaan yang jelas dalam penilaian 
mereka tentang tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan 
dan merasa bahwa candaan antarsiswa dan ‘olok-olok’ bukan merupakan 
pelecehan. Gabungan norma sosial di sekolah maupun masyarakat 
diterapkan guna mencegah dan mengatasi pelecehan yang lebih serius. 
Namun, siswa secara konsisten menyebutkan bahwa yang mengalami 
pelecehan adalah siswa perempuan dan siswa laki-laki yang dianggap 
‘kutu buku’ dan merekalah yang kemungkinannya paling kecil untuk 
menanggulangi pelecehan ini dengan baik.

7. Fasilitas dan perilaku terkait WASH buruk di seluruh sekolah. Pengetahuan 
dan praktik WASH tidak diintegrasikan ke dalam pengajaran dan 
pembelajaran sehari-hari.

8. Ketidakhadiran guru dan siswa tinggi, dan jam belajar-mengajar sekolah 
rata-rata cukup rendah. Baik guru maupun siswa tidak memprioritaskan 
pembelajaran di sekolah dan lebih memandang sekolah sebagai tempat 
bersosialisasi.

Sekolah Dasar (SD)

• 39 guru diwawancarai di empat SD 
dengan kuesioner untuk guru.

• 81 murid SD di empat sekolah dinilai 
dengan EGRA (kelas 2 dan 3).

• 262 murid SD diwawancarai di 
empat sekolah dengan kuesioner 
untuk murid (kelas 4-6).

• Studi dengan metode membaur di 
satu dari empat masyarakat sekitar 
SD.

• Tinjauan data sekunder tentang 
sekolah.

• Pengamatan di empat SD.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

• 31 guru diwawancarai di empat SMP 
dengan kuesioner untuk guru.

• 296 siswa SMP diwawancarai di 
empat sekolah dengan survei untuk 
murid (kelas 7-9).

• Studi dengan metode membaur di 
dua dari empat SMP.

• Tinjauan data sekunder tentang 
sekolah.

• Pengamatan di empat SMP.

Ringkasan Sekolah yang Dikunjungi
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Pemerintah Indonesia dan UNICEF, 
dengan dukungan dari David Beckham 
7 Foundation, melaksanakan Program 
Intervensi Sekolah Multisektoral: 
Supporting Girls to Thrive di Kabupaten 
Sorong, Indonesia. Program ini 
bertujuan untuk mencapai tiga hasil 
utama:

1. Iklim sekolah yang positif untuk 
memastikan anak perempuan 
tetap bersekolah dan mencegah 
kekerasan di sekolah;

2. Peningkatan hasil belajar dan 
perilaku sehat melalui penggunaan 
paket pembelajaran yang 
ditingkatkan untuk siswa SD dan 
SMP; dan

3. Kesempatan yang mendukung 
pemberdayaan diri remaja untuk 
secara aktif dan aman belajar, 
berdiskusi, dan mengekspresikan 
pandangan tentang berbagai 
masalah utama yang memengaruhi 
kehidupan mereka.

Program ini bermaksud menggabungkan 
perlindungan, pendidikan, program 
sanitasi dan kebersihan WASH, dan 
intervensi gizi serta memperkenalkan 
platform daring dan luring untuk 
melibatkan anak perempuan dan laki-
laki dalam dialog dengan teman sebaya, 
pertukaran informasi, dan pembelajaran 
(ToR, Mei 2019).

Tujuan khusus dari ‘Studi Dasar 
untuk Program Intervensi Sekolah 
Multisektoral: Supporting Girls to Thrive 
di Indonesia’ adalah untuk melaksanakan 
studi dasar guna memperkuat artikulasi 
hasil dan indikator program sebelum 
melaksanakan intervensi serta 
memberikan wawasan terkait situasi 
awal yang dapat disertakan dalam 
desain adaptif program, khususnya:

• Untuk memberikan gambaran yang 
akurat terkait situasi saat ini di 
sekolah sasaran sebelum intervensi 
dimulai serta mendukung desain 
dan/atau adaptasi intervensi, 
strategi, dan pendekatan program; 
dan

• Untuk memberikan dasar penilaian 
dampak program di masa depan. 
Temuan penilaian dasar akan 
dibandingkan dengan temuan pada 
studi akhir yang akan dilakukan di 
akhir program pada tahun 2020.

Studi ini berfokus pada Kabupaten 
Sorong dan menggunakan campuran 
metodologi kuantitatif dan kualitatif 
guna memberikan pemahaman 
yang komprehensif tentang situasi, 
tantangan, dan peluang saat ini serta 
memfasilitasi triangulasi temuan dan 
mengurangi bias peserta.

PENDAHULUAN
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Mengapa Kita Perlu 
Mendengarkan Anak-Anak

Hak anak untuk berpartisipasi 
ditegaskan dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Hak - Hak Anak (UNCRC).11 Konvensi 
tersebut mewajibkan pemberian 
peluang bagi anak-anak untuk 
mengemukakan pendapat, didengar, 
dan dipertimbangkan pendapatnya. 
Umumnya, anak-anak paling jarang 
diajak berkonsultasi, tetapi sering kali 
paling terdampak oleh intervensi dan 
proyek pembangunan. Anak-anak 
memiliki kebutuhan yang hanya dapat 
diungkapkan secara akurat oleh mereka 
sendiri. Kita perlu mendengarkan 
pendapat dan pengalaman anak-anak 
guna membentuk kebijakan dan praktik 
yang berpusat pada anak agar dapat 
membantu mereka dengan lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk 
mendengarkan anak-anak, remaja, dan 
guru yang akan menjadi fokus program 
ini. Penelitian ini dilakukan untuk 
memperkuat keterlibatan anak sesuai 
dengan Core Humanitarian Standards 
(CHS) yang memerlukan identifikasi 
kebutuhan dan prioritas anak-anak guna 
mendukung pembentukan program 
(baik untuk jangka pendek maupun 
jangka panjang) serta advokasi yang 
berpusat pada anak.

11 Disetujui 2 September 1990. Naskah 
bisa dilihat di: https://www. ohchr.org/
en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Kita perlu mendengarkan anak-anak 
agar bisa:

• Memahami kebutuhan, aspirasi, dan 
masalah dari sudut pandang anak;

• Mendapat peluang untuk 
menangani, mengatasi, atau 
memenuhi kebutuhan, prioritas, dan 
kekhawatiran sesuai perspektif anak-
anak, termasuk mengidentifikasi 
‘pihak yang dianggap bertanggung 
jawab oleh anak-anak’ untuk 
membuat perubahan;

• Mengidentifikasi kesenjangan dalam 
layanan yang ada dan informasi 
yang saat ini diterima anak-anak 
serta cara untuk menerima layanan 
dan informasi tersebut yang lebih 
mereka sukai;

• Membuat rekomendasi program 
berdasarkan informasi yang 
diberikan anak-anak, remaja, dan 
guru guna meningkatkan desain 
secara keseluruhan; dan

• Melakukan triangulasi serta 
mendapatkan wawasan melalui 
informasi dari guru dan manajemen 
sekolah serta membandingkannya 
dengan persepsi anak terkait 
masalah yang bersangkutan, 
misalnya soal hukuman fisik di 
sekolah.

https://www. ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www. ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Struktur Laporan Ini

Laporan ini dimulai dengan ikhtisar 
terkait cara kami berinteraksi dengan 
anak-anak. Bagian temuan dimulai 
dengan beberapa informasi kontekstual 
tentang lokasi studi untuk membantu 
menggambarkan situasi sebelum 
menyajikan kesimpulan studi. Kami 
menyusun kesimpulan ini berdasarkan 
tingkatan sekolah: anak usia sekolah 
dasar dan guru serta anak usia sekolah 
menengah (remaja) dan guru.
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2.1 KEMANA KAMI PERGI?

Lokasi Studi

CARA KAMI MELIBATKAN SISWA, 
GURU, DAN KELUARGA

Pendekatan metode campuran 
digunakan untuk mendengarkan siswa, 
guru, dan keluarga siswa. Pendekatan 
mencakup komponen berikut:

1. Tinjauan data sekunder

2. Pengumpulan data kualitatif dengan

3. kuesioner untuk siswa SD dan SMP 
serta guru

4. EGRA untuk siswa SD kelas 2 dan 3

5. Pengamatan sekolah sehari penuh

6. Studi dengan metode membaur 
dengan Pendekatan Reality Check

2.2  CARA KAMI MENDENGARKAN MEREKA
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Tinjauan Data Sekunder

Tim studi melakukan tinjauan data 
sekunder/pustaka yang terperinci guna 
memberikan informasi latar belakang 
dan kontekstual serta desain komponen 
studi kuantitatif dan kualitatif.

Tinjauan ini telah disampaikan kepada 
UNICEF sebagai Lampiran 3 Laporan 
Pendahuluan pada bulan Juli 2019. 
Tinjauan berfokus pada literatur terkait: 
i) Perbaikan lingkungan sekolah dan 
pengurangan kekerasan di sekolah; ii) 
Peningkatan hasil belajar dan perilaku 
kesehatan; dan iii) Peningkatan 
kesempatan partisipasi yang bermakna 
bagi remaja dan, secara khusus, 
anak perempuan. Tinjauan tersebut 
utamanya menggunakan data dan 
literatur di Indonesia yakni informasi 
tentang Tanah Papua dan/atau provinsi 
Papua Barat yang ada.

Gambar 1: Diagram Alir Metodologi

Selain itu, tim meninjau Theory of 
Change (Teori Perubahan) dan Kerangka 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran 
(Monitoring, Evaluation, and Learning/
MEL) program serta dokumen terkait 
latar belakang dan studi yang diberikan 
oleh tim UNICEF guna mengembangkan 
kuesioner untuk siswa dan guru, catatan 
panduan pengamatan sekolah, diskusi, 
dan latihan visual partisipatif yang 
disarankan untuk digunakan selama 
studi dengan metode membaur.
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kecakapan dalam menjaga 
kedisiplinan, pandangan tentang 
ragam pendekatan terkait 
kedisiplinan).

• Kepuasan kerja guru dan 
lingkungan kerja.

b. Kuesioner Guru SMP (rerata waktu 
pengisian = 30 menit)

• Penilaian fasilitas sekolah yang 
mendukung pembelajaran 
(perpustakaan, ruang kelas, 
fasilitas WASH, sarana olah raga, 
kantin sekolah, dan musala).

• Peringkat reputasi sekolah (hasil 
belajar, kedisiplinan, intimidasi, 
dan rasa hormat).

• Sarana penilaian perkembangan 
siswa dan penggunaan data 
terkait untuk menyesuaikan 
pembelajaran, serta penggunaan 
sumber daya dan rencana 
pengajaran.

• Penilaian ketidakhadiran siswa 
dan alasannya.

• Kedisiplinan di sekolah (tingkat 
keparahan masalah kedisiplinan 
di kelas, sistem pendisiplinan, 
bentuk dan persepsi efektivitas, 
kecakapan dalam menjaga 
kedisiplinan, pandangan tentang 
ragam pendekatan terkait 
kedisiplinan).

• Kepuasan kerja guru.

c. Kuesioner Murid SMP Kelas 7-9 
(rerata waktu pengisian = 30 menit)

• Kepercayaan diri dan partisipasi 
di sekolah, dalam OSIS, kegiatan 
ekstrakurikuler, persepsi 
taraf pelibatan mereka dalam 
pengambilan keputusan di 
sekolah.

Pengumpulan Data Kuantitatif 
Primer

Empat kuesioner dikembangkan: 
(a) guru SD, (b) guru SMP, (c) siswa 
kelas 7-9 SMP, dan (d) siswa kelas 
4-6 SD. Beberapa pertanyaan dalam 
kuesioner siswa dikhususkan untuk anak 
perempuan dan laki-laki.

a. Kuesioner Guru SD (rerata waktu 
pengisian = 30 menit)

• Penilaian fasilitas sekolah yang 
mendukung pembelajaran 
(perpustakaan, ruang kelas, 
fasilitas WASH, fasilitas olah raga, 
kantin sekolah, dan musala).

• Fasilitas dan kegiatan untuk 
mendukung kemampuan 
membaca (pojok baca, sumber 
bacaan, metode pengajaran 
literasi yang digunakan, waktu 
yang dihabiskan untuk membaca, 
faktor-faktor yang memengaruhi 
kemampuan membaca siswa).

• Cakupan pengajaran di kelas 
campuran dengan berbagai 
tingkat/kemampuan belajar.

• Penilaian terhadap reputasi 
sekolah (hasil belajar, kedisiplinan, 
intimidasi, dan rasa hormat).

• Cara menilai perkembangan 
siswa dan penggunaan data 
terkait untuk menyesuaikan 
pembelajaran, serta penggunaan 
sumber daya dan rencana 
pengajaran.

• Penilaian ketidakhadiran siswa 
dan alasannya.

• Kedisiplinan di sekolah (tingkat 
keparahan masalah kedisiplinan 
di kelas, sistem pendisiplinan, 
bentuk dan persepsi efektivitas, 
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Tabel 1: Karakteristik 8 Sekolah yang 
Dipilih12

12 Beberapa dari 24 sekolah pernah 
menerima dukungan UNICEF

• Beberapa pertanyaan WASH 
terkait penggunaan toilet 
sekolah. Pengetahuan tentang 
menstruasi (khusus perempuan–
cara menjaga kebersihan saat 
menstruasi).

• Persepsi terhadap perilaku sehat, 
keterlibatan dalam aktivitas fisik, 
konsumsi jajanan, serta kegiatan 
merokok dan minum alkohol.

• Pengambilan keputusan (sumber 
informasi, kemampuan mengatur 
dan mengambil tindakan, 
keterampilan negosiasi, dan 
kepercayaan diri).

d. Kuesioner SD Kelas 4-6 (rerata 
waktu pengisian = 20 menit)

• Kepercayaan diri dan partisipasi 
di sekolah dan kegiatan 
ekstrakurikuler.

• Pengetahuan, sikap, dan praktik 
(KAP) terkait WASH seperti 
mencuci tangan, buang air besar 
dan penggunaan fasilitas WASH 
sekolah. Pengetahuan tentang 

• Kemampuan mengakui dan 
mengelola emosi dan stres serta 
memecahkan masalah.

• Identitas diri dan persahabatan 
(penampilan fisik, persahabatan, 
kepercayaan diri, kesejahteraan, 
dan rasa memiliki di sekolah).

• Pelecehan (verbal dan fisik, 
definisi pelecehan, tekanan dan 
paksaan dari teman sebaya, 
pelaporan pelecehan, tindakan 
untuk menangani pelecehan, 
kekerasan dalam pacaran).

Kode Klaster Sekolah Jumlah 
siswa Jumlah staf Tahun 

Berdiri
Umum/
Swasta

Berbasis 
Agama/Non-

Agama

SD A Salawati 134 12 1984 Negeri Non-agama

SD B Salawati 204 13 1982 Negeri Non-agama

SD C Mayamuk 247 18 1982 Negeri Non-agama

SD D Aimas 380 17 1992 Negeri Non-agama

SMP A Aimas 110 8 1976 Swasta Islam

SMP B Klamono 177 14 2015 Negeri Non-agama

SMP C Aimas 208 14 2009 Swasta Kristen

SMP D Salawati 247 18 1991 Swasta Non-agama

menstruasi (khusus perempuan–
cara menjaga kebersihan saat 
menstruasi).

• Persepsi terhadap perilaku sehat, 
keterlibatan dalam aktivitas fisik, 
dan konsumsi jajanan.

• Membaca (alasan membaca, jenis 
bahan bacaan, kesukaan, akses 
ke bahan bacaan).

• Persepsi terhadap perilaku siswa 
lainnya (gangguan di kelas).
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Unit sampel (guru/siswa) dipilih dengan 
teknik pengambilan sampel acak 
sederhana dari daftar lengkap (kerangka 
pengambilan sampel) guru/siswa yang 
sudah disediakan sekolah.

Tabel 2 memberikan perincian jumlah 
siswa dan guru yang menjadi sampel.

Ukuran sampel mencapai sekitar 35% 
dari jumlah total siswa dan 60% dari 
jumlah total guru.

Tabel 4: Jumlah Guru yang Diwawancarai 
Berdasarkan Tingkat Sekolah

SD SMP Total

39 31 70

Pengembangan Instrumen Kuesioner

Rencana Analisis Data (DAP) awal 
dibuat berdasarkan kebutuhan 
informasi (indikator, indeks berdasarkan 
Theory of Change (Teori Perubahan) 
program). DAP mencakup daftar 
lengkap tabel yang akan dibuat dalam 
laporan, dengan tata letak dan tingkat 
pemilahan yang diusulkan. DAP juga 
mencakup semua analisis data lain 
dan hasil pelaporan yang diperlukan. 
Draf kuesioner dikembangkan untuk 
memastikan semua tabel dan hasil lain 

Tabel 2: Jumlah Siswa/Guru yang Diwawancarai13 

Kode 
sekolah

Jumlah siswa (Daftar dari 
sekolah untuk survei, acak)

Murid yang 
Diwawancarai

Jumlah guru (daftar 
dari sekolah untuk 

survei, acak)

Guru yang 
Diwawancarai

SD A 119 60 9 9

SD B 200 73 11 10

SD C 117 56 9 8

SD D 359 73 18 12

SMP A 101 74 13 9

SMP B 171 78 19 5

SMP C 206 70 16 4

SMP D 223 74 20 13

Tabel 3: Jumlah Total Siswa yang 
Diwawancarai Dipilah Berdasarkan 
Tingkat Sekolah13

SD (kelas 4-6) SMP (kelas 7-9) Total

262 296 558

Pengambilan Sampel

Terdapat 24 sekolah14 (12 SD dan 12 
SMP) dalam program. Kami dan UNICEF 
telah menyepakati delapan sekolah yang 
akan dipilih untuk studi dasar.Seleksi 
awal dilakukan oleh UNICEF dengan 
berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan 
di Sorong. Daftar pilihan terdiri dari 
enam SD dan 7 SMP dan didasarkan 
pada pertimbangan kriteria berikut:

1. Lokasi, yaitu sejumlah sekolah di 
perkotaan dan pedesaan dari klaster 
yang berbeda.

2. Jenis sekolah (sekolah negeri, 
swasta, swasta berbasis agama)–
rentang inklusi.

3. Penyertaan sekolah intervensi baru.

Empat SD dan empat SMP dipilih dari 
daftar panjang (lihat Tabel 1).

13 Termasuk guru dan non-guru

14 Angka ini diberikan oleh UNICEF
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yang direncanakan dalam DAP dapat 
dihitung. Draf kuesioner kemudian 
dibagikan ke UNICEF dan revisinya 
disertakan dalam kuesioner. Kuesioner 
(yang dikembangkan dalam Bahasa 
Inggris) diterjemahkan ke Bahasa 
Indonesia dan diterjemahkan kembali ke 
Bahasa Inggris untuk memastikan tidak 
ada masalah terjemahan. Uji lapangan 
selama periode tertentu dilakukan 
di SD dan SMP di Jakarta Utara guna 
meningkatkan kejelasan, penggunaan 
bahasa, dan urutan pertanyaan. 
Kuesioner terakhir diujicobakan di salah 
satu SMP di Sorong.

Perangkat seluler (ponsel) digunakan 
untuk mengumpulkan data melalui 
Open Data Kit (ODK). ODK memiliki 
beberapa keunggulan jika dibandingkan 
dengan kuesioner cetak seperti efisiensi 
sebab data dimasukkan selama proses 
pengumpulan dan manfaat terkait 
kualitas seperti pemeriksaan konsistensi 
yang terprogram dan flow skip, 
pemantauan jarak jauh eksternal secara 
seketika, serta pemeriksaan langsung 
(spot check) untuk menyelesaikan 
masalah dengan cepat.

Sepuluh enumerator dilatih oleh 
Stats4SD selama 5 hari dengan pelatihan 
didasarkan pada manual untuk petugas 
lapangan yang mencakup langkah-
langkah pengawasan serta terkait 
jaminan mutu.

Selama pelatihan, metodologi 
diujicobakan di lapangan seperti 
disebutkan di atas di satu SD negeri 
dan satu SMP negeri di Jakarta Utara 
guna memastikan setiap enumerator 
terlatih mewawancarai siswa dan guru 
serta memfasilitasi EGRA (lihat di 
bawah). Kuesioner terakhir diujicobakan 
di Sorong, Papua untuk memastikan 
kuesioner sesuai secara kontekstual, 

agar mendukung penggunaan bahasa 
sehari-hari dan pemberian jawaban 
tersirat yang sesuai dengan budaya 
setempat. Survei dilaksanakan di 
satu SMP dan melibatkan enam 
siswa (tiga perempuan/tiga laki-laki) 
dan satu guru dalam kondisi yang 
menyerupai kondisi survei sebenarnya. 
Pembelajaran lain dari uji coba 
ialah kebutuhan untuk memberikan 
penjelasan yang tidak tendensius guna 
mengontekstualisasikan pertanyaan, 
memperbaiki alur dan waktu pengajuan 
pertanyaan (mengakomodasi anak yang 
sulit berkonsentrasi), dan menentukan 
pertanyaan yang harus/tidak harus 
memiliki jawaban pilihan ganda.

Pelaksanaan Wawancara

Empatika dan Stats4SD menerapkan 
pendekatan yang berpusat pada anak 
dalam memberikan kuesioner demi 
meningkatkan interaksi dengan siswa 
dan meminimalkan bias. Kami perlu 
memastikan siswa merasa nyaman dan 
aman di lingkungan yang tepercaya 
dan ramah. Untuk melakukan ini, tim 
memastikan pakaian dan cara interaksi 
mereka informal dan ramah. Mereka 
menghabiskan waktu di seluruh kelas 
alih-alih hanya di kelas yang dipilih 
untuk wawancara guna mengetahui 
dan memahami dasar pemilihan. 
Mereka kemudian menghabiskan 
waktu untuk mencairkan suasana serta 
memanfaatkan parasut untuk bermain 
game dan mengurangi ketimpangan 
relasi kuasa antara siswa dan enumerator. 
Permainan disesuaikan dengan ragam 
usia siswa SMP dan SD. Siswa sendiri 
yang memutuskan siapa yang harus 
diwawancarai terlebih dahulu.
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Para murid secara informal diminta 
untuk duduk di tempat yang dirasa 
nyaman, berdampingan dengan 
enumerator selama wawancara (lihat 
foto). Enumerator memastikan siswa 
memahami pertanyaan dan terus-
menerus memeriksa bahwa siswa tidak 
keberatan dengan pertanyaan yang 
diajukan, serta apakah siswa perlu rehat 
atau minum.

Selama wawancara, Stats4SD 
berhubungan dengan tim enumerator 
melalui email, Skype, Whatsapp, 
panggilan telepon, dan panggilan 
Skype secara berkala untuk memberikan 
dukungan dan jaminan mutu.

Early Grade Reading 
Assessment (EGRA)

Kami menggunakan instrumen Early 
Grade Reading Assessment (EGRA) 
yang diakui secara internasional untuk 
menguji keterampilan membaca di 
sekolah dasar. EGRA merupakan 
penilaian lisan terkait keterampilan 

literasi dasar di kelas awal. Penilaian 
ini berfokus pada tiga tahap awal 
pengembangan kemampuan membaca: 
literasi dasar, decoding (pemaknaan), 
serta konfirmasi dan kefasihan.

Asesor EGRA dilatih oleh konsultan 
EGRA profesional dari Universitas 
Indonesia. EGRA dilakukan dengan 
melibatkan 81 siswa kelas 2 dan 3 di 
empat sekolah dasar.

Terkait kuesioner, asesor EGRA 
menerapkan pendekatan ramah 
anak dengan bermain dengan anak 
yang terlibat sebelum melakukan 
tes. Permainan yang terinspirasi dari 
parasut sebagaimana dijelaskan di 
atas membantu mencairkan suasana 
dan meyakinkan anak-anak bahwa tes 
tersebut bukanlah penilaian berbasis 
sekolah yang mungkin memengaruhi 
nilai mereka, melainkan kegiatan yang 
menyenangkan.

Pewawancara mewawancarai murid di tempat yang mereka pilih
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Pengamatan Sekolah Seharian 
Penuh

Pengamatan sekolah dilakukan di 
delapan sekolah untuk memahami 
lingkungan fisik, sosial, dan organisasi 
serta pengaruhnya terhadap motivasi 
anak untuk belajar, pelaksanaan 
pembelajaran, dan perolehan 
keterampilan sosial. Pedoman observasi 
dikembangkan agar mencakup (i) 
fasilitas fisik, tata letak, kecukupan 
cahaya, ventilasi dan ruang, perabot 

dan peralatan, serta materi ajar; (ii) 
kehadiran, ketepatan waktu, jam 
belajar-mengajar, serta organisasi dan 
manajemen sekolah; (iii) fasilitas WASH 
dan penggunaannya, (iv) fasilitas kantin 
serta penggunaannya dan penjualan 
makanan, dan (v) rekreasi dan olahraga 
(fasilitas, aspek gender). Pengamatan 
meliputi observasi ruang kelas yang 
dimaksudkan untuk mengamati interaksi 
guru-siswa, interaksi antarsiswa, gaya 
mengajar, dan kedisiplinan di dalam 
kelas. Pengamatan kelas berlangsung 

Permainan Ice Breaking untuk membangun hubungan yang baik dan bersenang-senang 
sebelum melakukan wawancara.

Peneliti mengupayakan penggunaan ruang yang nyaman saat melakukan wawancara
dengan anak.
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setidaknya selama satu jam pengajaran 
(45 menit) dan sering kali lebih lama. 
Untuk meminimalkan gangguan di 
kelas dan researcher-effect (reaktivitas), 
peneliti terlebih dahulu mengobrol 
dengan siswa dan guru secara 
informal dan duduk dengan tenang di 
belakang kelas. Selain interaksi di kelas, 
peneliti juga mencatat bahasa tubuh 
dan ekspresi wajah. Beberapa hasil 
pengamatan dibagikan dengan guru 
dan siswa seusai jam pelajaran.

Panduan untuk observasi ini disediakan 
secara terperinci dalam dokumen 
Lampiran terpisah.

Pengumpulan Data Kualitatif 
Primer dengan Studi Metode 
Membaur (Pendekatan Reality 
Check)

Pendekatan Reality Check (RCA) 
adalah pendekatan penelitian berbasis 
membaur kualitatif yang mewajibkan 
peneliti terlatih tinggal di rumah 
peserta studi dan menjalani keseharian 
bersama mereka selama beberapa 
hari. Pendekatan ini memungkinkan 
peneliti mengumpulkan wawasan 
melalui percakapan informal yang 
berulang, observasi, dan pengalaman. 
RCA didasarkan pada premis bahwa 
pengetahuan yang didapat dari 
pengalaman adalah bagian penting 
dari penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan temuan yang berpusat 
pada peserta studi. Secara khusus, 
komponen RCA studi ini dimaksudkan 
untuk membantu menggali lebih 
dalam topik studi/survei dan membantu 
pelaksanaan triangulasi informasi yang 
diperoleh dalam survei.

Kegiatan membaur dilakukan di tiga 
masyarakat: dua di sekitar SMP (daerah 
Salawati dan Aimas) dan satu di sekitar 

SD (daerah Mayamuk). Pemilihan 
tersebut salah satunya didasarkan 
pada pertimbangan keamanan 
pascakerusuhan di Papua pada bulan 
September 2019.

Hubungan baik telah terjalin di tiga 
lokasi selama studi kuantitatif dilakukan. 
Guna memastikan keselamatan, tim 
awal melakukan kunjungan ke wilayah 
tersebut untuk bertemu dengan 
kepala sekolah dan tokoh masyarakat, 
serta perwakilan dari Universitas 
Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 
Tindakan pencegahan tambahan 
dilakukan untuk menjamin keamanan 
para peneliti saat membaur. Sesuai 
protokol RCA, upaya dilakukan guna 
memastikan masyarakat memahami 
pentingnya kegiatan peneliti yakni 
tinggal dengan keluarga peserta studi, 
sebagai anggota rumah tangga, dan 
tidak melakukan pengaturan khusus 
untuk kegiatan tersebut.

Inti RCA ialah kegiatan membaur 
selama peneliti tinggal bersama 
keluarga peserta studi. Untuk studi ini, 
kami tinggal dengan sembilan keluarga 
dengan anak yang bersekolah guna 
mengeksplorasi ragam aspek kehidupan 
sekolah dan lingkungan mereka.

Percakapan informal sering dilakukan 
untuk mengoptimalkan peluang 
triangulasi. Percakapan dilakukan secara 
spontan dan berlangsung setiap hari 
saat peserta studi dan peneliti bersama-
sama melakukan tugas rumah tangga 
dan rutinitas keseharian. Pengamatan 
dilakukan untuk kehidupan keseharian, 
khususnya pada waktu yang berbeda 
pada siang hari (dan malam hari) dan 
di ruang dan situasi yang berbeda. 
Hal ini memungkinkan para peneliti 
untuk mengamati, misalnya, perbedaan 
antara perilaku yang dilaporkan dan 



14 Supporting Girls to Thrive

Studi Kondisi Awal dengan Metode Campuran

perilaku yang sebenarnya, terutama 
seputar rutinitas keseharian di rumah 
atau sekolah, kebiasaan makan, serta 
perilaku sehat dan sanitasi. Peneliti 
juga mengamati aktivitas peserta 
studi selama waktu luang, seperti 
bermain, sosialisasi, dan interaksi 
dengan keluarga dan teman. Pemimpin 
subtim juga melakukan observasi 
sekolah selama proses membaur untuk 
mendapatkan pemahaman mendalam 
terkait hal-hal yang terjadi di sekolah 
setiap hari, seperti interaksi antara siswa 

dan guru serta antarsiswa secara umum. 
Peneliti terjun langsung di lapangan 
sehingga dapat menginterpretasikan 
percakapan dengan lebih baik. Misalnya, 
peneliti ‘nongkrong’ di beberapa 
tempat dengan siswa remaja demi 
mengumpulkan wawasan tentang cara 
mereka menghabiskan waktu luang, 
menggunakan transportasi lokal, dan/
atau menemani anak-anak ke sekolah, 
terlibat dalam rekreasi sepulang sekolah, 
menggunakan fasilitas WASH, dll.

Peserta studi Jumlah berdasarkan desain studi 
(minimum) Jumlah Aktual

Keluarga dengan anak usia sekolah 
yang menampung peneliti

9 keluarga 9 keluarga

Jumlah anak perempuan usia 6-16 
tahun di keluarga

9-18 13

Jumlah anak laki-laki usia 6-16 tahun 
di keluarga

9-18 13

Orang tua dan pengasuh lain di 
keluarga

18 21

Siswi SD lain (tetangga, teman) 18 31

Siswa SD lain 18 27

Siswi SMP lain 18 99

Siswa SMP lain (tetangga, teman) 18 93

Guru SD 9 4

Guru SMP 9 14

Staf SD lain 9 1

Staf SMP lain 9 1

Pemilik kios dan kantin 18 19

Anggota masyarakat lain (tetangga, 
tokoh masyarakat, dll.)

50 74

Total 212 410

Tabel 5: Peserta yang Diajak Berinteraksi Selama Studi Metode Membaur di Tiga 
Masyarakat
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Percakapan informal dipandu oleh ‘Area 
Percakapan’ yang dikembangkan secara 
kolaboratif sebelum kerja lapangan 
serta berdasarkan konsultasi dengan 
UNICEF (Lihat Lampiran 3).

Ada sejumlah foto yang diambil, beberapa 
di antaranya diambil oleh peserta 
studi sendiri, untuk mengilustrasikan 
masalah penting, menekankan poin 
yang dibuat dalam percakapan, dan 
memberikan konteks. Pengambilan foto 
memberikan kesempatan kepada anak 
untuk menunjukkan hal-hal favorit yang 
dibeli dengan uang saku, rekreasi yang 
disukai, serta hal-hal yang tidak disukai. 
Tindakan ini memberikan masukan yang 
berguna.

Beberapa latihan visual digunakan 
untuk membantu percakapan, termasuk 
diagram rutinitas harian, penggunaan 
boneka peraga, pemilahan dan 
pemberian peringkat untuk preferensi.

2.3 ANALISIS BERSAMA 
TEMUAN KUANTITATIF 
DAN KUALITATIF

Analisis dilakukan menggunakan 
sejumlah dokumen penelitian kuantitatif 
dan kualitatif demi memberikan temuan 
yang terintegrasi yang disertai dengan 
penjelasan dan interpretasi yang 
terperinci. Setelah pengumpulan data 
selesai, para peneliti lapangan, pemimpin 
tim, dan penasihat teknis mengadakan 
lokakarya sense making untuk meninjau 
kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam 
kesimpulan, pola awal, dan hubungan 
dari temuan kuantitatif dan kualitatif. 
Kami menyatukan kerangka rencana 
analisis data survei dan pendekatan 
dengan membaur ke dalam kerangka 
laporan yang terintegrasi. Pemimpin 
tim studi menggunakan kerangka kerja 
gabungan untuk melakukan analisis 

lebih lanjut dengan pendekatan metode 
campuran melalui lokakarya analisis 
kualitatif dan kuantitatif bersama untuk 
mempertanyakan dan menggabungkan 
kesimpulan, analisis, dan interpretasi ke 
dalam satu laporan penilaian dasar.

2.4 BATASAN STUDI

Meskipun penelitian metode campuran 
dan pengerahan peneliti yang sama 
untuk menjalankan elemen kuantitatif 
dan kualitatif penelitian dapat mengatasi 
sejumlah batasan umum (misalnya, 
perilaku yang dilaporkan vs perilaku 
aktual), ada beberapa batasan yang 
perlu ditindaklanjuti, terutama yang 
terkait dengan ukuran dan cakupan 
penelitian yang relatif kecil.

Bias dan Ketepatan Survei

Umumnya, tujuan survei adalah untuk 
mendapatkan sampel yang representatif 
sehingga memungkinkan generalisasi 
hasil sampel (perkiraan) ke seluruh 
populasi. Untuk mencapai hal ini, sampel 
harus dipilih secara acak atau dengan 
tingkat keacakan tertentu. Jika tidak 
memungkinkan untuk memilih sampel 
melalui Pengambilan Sampel Acak 
Sederhana (semua unit, yaitu semua 
siswa atau semua guru, dalam populasi 
yang diteliti dapat menjadi bagian 
dari sampel dengan probabilitas yang 
sama), metode lain seperti pendekatan 
dua tahap dapat digunakan. Pada 
tahap pertama, klaster (dalam kasus 
kami, sekolah) dipilih secara acak, dan 
kemudian, unit (siswa/guru) dipilih 
secara acak di dalam klaster terpilih.

Dalam studi ini, meskipun siswa/guru 
dipilih secara acak di sekolah terpilih, 
sekolah tidak dipilih secara acak. 
Selain itu, memilih lebih banyak klaster 
(sekolah) dan lebih sedikit siswa/guru 
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per sekolah memberikan ketepatan 
perkiraan yang lebih baik daripada 
melakukan sebaliknya. Dalam kasus 
kami, sekolah yang dipilih (4 SD dan 4 
SMP) sangat sedikit, dengan jumlah 
siswa yang besar per sekolah (56-78). 
Hasilnya, sampel: (i) menghasilkan 
perkiraan yang bias dan (ii) memiliki 
ketepatan yang buruk. Akibatnya, 
taksiran tidak dapat digunakan untuk 
menyimpulkan nilai populasi. Namun, 
hal ini dapat digunakan untuk menilai 
kemajuan di delapan sekolah dari awal 
hingga akhir.

Anonimisasi

Prinsip umum dalam survei adalah bahwa 
tujuan akhirnya merupakan ‘gambaran 
keseluruhan.’ Inilah sebabnya sampel 
harus mewakili keseluruhan variabilitas 
dalam populasi. Selain itu, sesuai prinsip 
etika, jawaban tidak boleh mengungkap 
identitas responden. Setelah data 
terkumpul, data langsung dibuat 
anonim, dengan cara menghapus segala 
referensi dari data tersebut yang dapat 
mengidentifikasi responden.

Karena terbatasnya jumlah sampel 
sekolah, satu sekolah mewakili beberapa 
jenis sekolah. Artinya, beberapa kategori 

pemilahan tidak dapat digunakan, 
karena akan mengakibatkan identifikasi 
sekolah dan selanjutnya, identifikasi 
responden.

Membaur: Terjun ke Masyarakat

Mengingat bahwa bagian membaur 
dari studi harus ditunda karena aksi 
protes yang meluas (kadang-kadang 
melibatkan kekerasan) di provinsi dan 
kota/kabupaten, tindakan pencegahan 
khusus diambil untuk memastikan 
keamanan tim peneliti. Tindakan ini 
mencakup pelibatan tokoh kunci pada 
kegiatan membaur dengan masyarakat 
ini, dibandingkan menerapkan 
pendekatan yang lebih informal yang 
biasanya digunakan dalam studi 
metode membaur. Alih-alih menjalin 
hubungan sendiri di desa dan dengan 
warga desa, kami mengandalkan 
Kepala Desa dan Kepala Sekolah untuk 
mengupayakannya. Meskipun mereka 
memahami tujuan kegiatan membaur 
dan sebenarnya tidak secara terbuka 
menyetujui proses seleksi, para peneliti 
merasa bahwa hubungan dengan 
otoritas memengaruhi hubungan 
dengan keluarga dan membutuhkan 
waktu lebih lama untuk membangun 

Beberapa karya visual yang dihasilkan anak-anak selama studi metode membaur.



17Supporting Girls to Thrive

Studi Kondisi Awal dengan Metode Campuran

hubungan serta upaya konsisten agar 
tidak diasosiasikan dengan otoritas 
desa dan UNICEF guna meminimalkan 
bias kepatutan sosial atau bias terkait 
sponsor dalam percakapan.

Bahasa

Meskipun sebagian besar fasih      
berbahasa Indonesia, banyak peserta 
studi yang menggunakan bahasa daerah 
terutama dalam percakapan dengan 
peserta studi lain, yang terkadang 
maknanya tersirat dan obrolan 
sampingan tidak selalu tertangkap. 
Pengucapan Bahasa Indonesia 
cenderung mengandung aksen yang 
kuat dan pemotongan suku kata 
sehingga siswa kesulitan memahami 
tes bacaan EGRA karena bahasa yang 
digunakan berbeda dengan bahasa 
sehari-hari. Anak-anak menggunakan 
bahasa daerah dan berbicara dengan 
sangat cepat sehingga beberapa 
peneliti kesulitan mengikuti percakapan 
mereka.

Mengamati Aktivitas Kelas Normal

Pengamatan ringan dilakukan menjelang 
Hari Kemerdekaan Indonesia, dan 
rutinitas di beberapa sekolah terganggu 
akibat persiapan untuk perayaan. Selama 
membaur, satu sekolah terlibat dalam 
kegiatan lokakarya dukungan UNICEF 
sehingga guru harus mengurangi 
jam sekolah sehingga siswa pulang 
sekolah antara jam 09.30 dan 10.00 pagi 
agar para guru bisa menghadiri lokakarya. 
Sekolah lain menyelenggarakan 
perayaan keagamaan khusus yang juga 
mengganggu aktivitas kelas normal. 
Ketidakhadiran guru di beberapa 
sekolah sangat tinggi sehingga 
berdampak pada kesempatan observasi 
kelas serta mengurangi kesempatan 
untuk bercakap-cakap dengan guru.

Interaksi dengan Peserta Studi yang 
Berbeda

Para peneliti yang tinggal di masyarakat 
dekat SD yang diteliti menemukan 
bahwa anak-anak di masyarakat tersebut 
sangat mudah diajak bergaul dan 
menghabiskan waktu bersama. Namun, 
ini juga menjadi penghalang interaksi 
dengan orang dewasa karena anak-anak 
ingin menghabiskan seluruh waktunya 
dengan para peneliti. Beberapa peneliti 
laki-laki mengalami sedikit kesulitan 
untuk membangun hubungan dengan 
siswi remaja (SMP/SMA) karena mereka 
pemalu, tetapi seluruh tim menyadari 
batasan ini dan memastikan peneliti 
perempuan yang menghabiskan waktu 
dengan siswi remaja tersebut.

CARA KAMI MELINDUNGI 
MEREKA

Empatika memiliki kebijakan 
perlindungan anak sendiri dan 
mewajibkan semua peneliti 
mengikuti pelatihan terkait kebijakan 
tersebut selama satu hari. Setiap 
peneliti diberi pengarahan tentang 
(dan menandatangani) Kebijakan 
Perlindungan Anak lembaga mitra 
lokalnya masing-masing serta Deklarasi 
Kode Etik dan Kerahasiaan, Kebijakan 
Perlindungan Data dan Perlindungan 
Anak Empatika yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kontrak 
mereka dengan Empatika. Persetujuan 
tertulis telah diberikan oleh masing-
masing kelompok/peserta. Semua data 
(tertulis dan visual) diberi sandi untuk 
melindungi identitas individu, keluarga, 
dan masyarakat. Selain itu, lokasi studi 
yang sebenarnya tidak diungkapkan 
dalam laporan ini.
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3.1 PELAJARAN DARI 
MENDENGARKAN SISWA 
DAN GURU SD

Fasilitas dan Lingkungan SD

Intervensi program untuk SD difokuskan 
pada peningkatan literasi dan perilaku 
terkait WASH. Intervensi juga berupaya 
mendorong guru dan manajemen 
sekolah untuk memimpin pendekatan 
komprehensif yang berfokus pada 
anak guna meningkatkan sekolah 
termasuk mobilisasi sumber daya yang 
mendukung hasil literasi dan WASH 
serta menciptakan lingkungan sekolah 
yang suportif. Tujuan utamanya ialah 
untuk memastikan bahwa sekolah 
menjadi lebih berpusat pada anak dan 
memungkinkan pembelajaran yang 
kondusif.

Keempat SD dalam penelitian ini 
memiliki jumlah siswa yang bervariasi 
dari 134 siswa hingga 380 siswa. Rasio 
guru-siswa berkisar antara 1:11 hingga 
1:22. Kendati demikian, penaksiran 
jumlah siswa dan guru perlu dilakukan 
dengan hati-hati karena jumlah yang 
diberikan sekolah tidak selalu mutakhir 
dan beberapa staf bukan staf pengajar 
dan yang lainnya hanya mengajar satu 
mata pelajaran (misalnya agama atau 
olahraga), alih-alih wali kelas.

Keempat SD dibangun lebih dari 27 tahun 
yang lalu dan tiga di antaranya nyaris 
berusia 40 tahun. Ruang kelas yang lebih 
baru dirancang dengan pencahayaan 
dan ventilasi yang lebih baik. Kami 
juga mengamati bahwa perawatan dan 
pemeliharaan kurang untuk bangunan 
lama (misalnya, anak-anak melepas 
sepatu saat memasuki ruang kelas 
baru tetapi tetap mengenakannya saat 
memasuki ruang kelas yang lama; selain 
gelap dan berventilasi buruk, ruang 
kelas lama juga sering kali kotor dan 
berdebu). Hanya satu sekolah yang 
dapat dikatakan ‘nyaman’ dari segi 
pemeliharaan, pencahayaan, ventilasi, 
dan pajangan bahan pembelajaran 
dan karya siswa di dindingnya. Sekolah 
ini terawat dengan baik dan memiliki 
banyak tanaman hias serta rumputnya 
dipotong dengan baik, dan didekorasi 
dengan apik.

Sebagian besar gurunya adalah lulusan 
sekolah tersebut dan mereka mengaku 
memiliki ‘keterikatan dengan sekolah.’ 
Mereka memiliki komite sekolah aktif 
yang memberikan kontribusi bulanan 
ke sekolah. ‘Dukungan orang tua 
memudahkan upaya pemeliharaan 
sekolah,’– Guru. Saat melakukan survei 
dan tes membaca di sekolah ini, peneliti 
mencatat sekolah inilah yang paling 
tertata dan siap. Para guru dan staf 
tahu nama semua siswanya dan suasana 
sekolahnya ramah dan santai.

TEMUAN
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Ada banyak poster di dinding kelas SD ini, 
tetapi tidak imajinatif

Meja kelas 2 tergabung dengan bangku dan 
sangat berat sehingga tidak memungkinkan 
untuk dipindahkan untuk mendorong lebih 
banyak kegiatan partisipatif di antara siswa

Sebaliknya, dinding SD ini dipenuhi dengan 
karya siswa sendiri

Sebaliknya, siswa Kelas 1 ini duduk 
berkelompok. Namun, pengaturan 

tersebut dibuat untuk mengategorikan 
siswa berdasarkan kemampuan alih-alih 

mendorong kerja kelompok
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Di satu SD lain, beberapa ruang 
kelasnya gelap dan suram, sementara 
yang lainnya terang dengan ventilasi 
memadai. Dinding di ruang kelasnya 
dipenuhi dengan poster dan bahan ajar, 
meskipun kebanyakan tidak imajinatif. 
Dinding kelas SD ketiga, sebaliknya, 
penuh dengan karya siswa. Di SD 
keempat, temboknya hampir kosong 
dan guru menjelaskan, ‘Kami diberi 
poster oleh UNICEF dan pihak lain, 
tetapi karena sulit membuat lubang di 
tembok, kami memutuskan untuk tidak 
menggantungnya.’ Di SD tempat kami 
membaur, kami mengamati ruang kelas 
memiliki tata letak yang berbeda satu 
sama lain yang mencerminkan ragam 
gaya mengajar dan preferensi guru. Di 
SD lain, meja menyatu dengan bangku 
sehingga tidak bisa diatur selain dalam 
barisan, karenanya siswa laki-laki duduk 
di satu sisi kelas dan siswa perempuan 
di sisi lain dan tidak ada kesempatan 
untuk kerja kelompok.

Fasilitas yang tersedia di sekolah sering 
kali hanya di atas kertas. Misalnya, 
memiliki keran tetapi tidak berfungsi, 

memiliki klinik sekolah tetapi tidak 
berfungsi karena dijadikan gudang, 
memiliki ‘perpustakaan’ tetapi yang 
tersedia hanya satu rak buku. Hal ini 
dijelaskan, terkadang oleh guru yang 
malu-malu, karena sekolah harus 
memenuhi ketentuan kepatuhan agar 
mendapat akreditasi. Sebagai contoh, 
seorang guru mengatakan bahwa 
fasilitas sekolah ‘ada, tetapi tidak 
berfungsi karena hanya merupakan 
persyaratan untuk membentuk reputasi 
sekolah, bukan untuk digunakan 
siswanya.’

Hanya 30% guru SD yang disurvei yang 
menganggap sekolah mereka memiliki 
reputasi baik untuk hasil belajar dan 
sebanyak 32% menganggap sekolah 
mereka tidak memiliki reputasi hasil 
belajar. Guru di sekolah pedesaan 
melaporkan reputasi yang lebih baik 
untuk hasil pembelajaran dibandingkan 
guru di sekolah perkotaan. Di satu 
sekolah, kami mengamati lima anak 
tidak naik dari kelas 2, tetapi empat 
di antaranya tidak hadir pada hari 
observasi. Guru mereka menjelaskan 

Baru-baru ini, sejak kami mengadakan survei, 
SD ini menempatkan pojok membaca di 

setiap ruang kelas

SD ini memiliki perpustakaan tetapi tidak 
ada buku cerita
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bahwa guru sebelumnya ‘sering absen’ 
sehingga anak-anak tersebut jadi tinggal 
kelas. Guru tersebut menempatkan siswi 
terpintar di sebelah siswi yang kesulitan 
agar ia bisa menunjukkan ‘cara menulis 
dengan benar.’ Siswa lain di kelas ini 
ditegur karena meletakkan kepalanya 
di atas meja dan ia menjawab, ‘Saya 
lapar, saya tidak punya energi karena 
saya belum makan sebelum datang ke 
sekolah.’ Di SD lain, ada siswa laki-laki 
berusia 16 dan 14 tahun yang masih 
duduk di kelas 6. Para guru mengatakan 
penyebabnya ialah ketidakhadiran 
mereka saat masih kecil karena ‘orang 
tua mengajak mereka memanen sagu.’ 
Di SD lain, kami mengamati beberapa 
siswa tinggal kelas dan kami bertemu 
dengan siswa kelas enam yang tidak 
dapat membaca atau menulis dengan 
baik meskipun semua siswa lulus 
(‘mereka hadir di ujian kenaikan kelas dan 
itu sudah cukup untuk naik kelas.’ – siswa 
SD). Motivasi utama untuk mengajar 
yang disebutkan oleh guru SD bukanlah 
hasil belajar siswa, tetapi sebagaimana 
yang kami dengar dari guru SMP 
(lihat di bawah), yaitu hubungan sosial 
dengan guru lain dan siswa. Hanya 38% 
guru SD peserta survei yang pernah 
mengikuti pelatihan untuk mendukung 
peran mereka sebagai guru dalam 5 
tahun terakhir.

Ketidakhadiran siswa disebut guru SD 
sebagai alasan yang menyebabkan 
hasil belajar buruk.  20% guru 
SD menyebutkan ketidakhadiran 
mengganggu pembelajaran (persentase 
ini jauh lebih tinggi daripada untuk guru 
SMP) dan bahwa siswa laki-laki lebih 
cenderung tidak hadir daripada siswa 
perempuan. Guru SD mengungkapkan 
bahwa siswa Papua lebih sering absen. 
Misalnya, di salah satu SD di wilayah 
minoritas Papua, para guru memberi 
tahu kami bahwa ‘siswa Papua sering 
absen dan tidak mau mengerjakan 
pekerjaan rumah... memastikan mereka 
belajar merupakan masalah yang lebih 
besar dibandingkan mendukung anak 
perempuan di sekolah.’ Di SD lain yang 
kami kunjungi, hanya 4 dari 22 siswa yang 
hadir di kelas dan gurunya juga absen 
sepanjang hari. Saat membaur, kami 
mengamati siswa sering bolos sekolah 
dan siswa mengatakan, ‘Membolos 
adalah hal biasa dan kami tidak pernah 
dihukum.’ Selain mendampingi para 
orang tua ke pasar, mengunjungi 
kerabat, dan ke rumah sakit, beberapa 
mengatakan bahwa mereka ‘hanya 
ingin di rumah saja.’ Hanya ada satu SD 
yang gurunya menggunakan fasilitas 
akomodasi guru, padahal fasilitas 
tersebut disediakan di semua sekolah.15 
Meskipun kami mengamati guru datang 
ke sekolah 30 menit sebelum jam 
masuk, pelajaran sering kali terlambat 
dimulai dan waktu belajar-mengajar 
harian sering kali hanya 3 jam.

15 Guru menjelaskan bahwa mereka 
lebih suka tinggal di rumah sendiri, 
biasanya di kota dengan akses yang 
baik ke sekolah dan fasilitas kesehatan 
untuk keluarganya. Kepala sekolah 
dipindahkan dari sekolah ke sekolah dan 
juga lebih memilih rumah sendiri dan 
hanya akan tinggal di akomodasi sekolah 
jika perjalanan yang ditempuh terlalu 
lama.

Ada dua bel sekolah; bel 
panggilan pada jam 7.30 yang 

mengingatkan siswa untuk pergi 
ke sekolah dan bel ‘guru’ yang 

berbunyi saat guru tiba. 

- Siswa SD

Kami mengamati bel kedua adalah bel 
yang dianggap penting karena siswa 
tahu bahwa guru akan menghabiskan 
waktu di ruang guru terlebih dahulu.
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Lebih dari 85% guru SD menyebutkan 
bahwa mereka menggunakan 
tes tertulis, tes lisan, ujian akhir 
semester, dan pekerjaan rumah untuk 
mengukur perkembangan siswa. 
Guru yang menggunakan proyek 
atau partisipasi sebagai sarana untuk 
menilai perkembangan lebih sedikit 
(masing-masing 29% dan 50%). Hal 
ini mengindikasikan bahwa siswa SD 
lebih banyak dievaluasi melalui ujian. 
Hanya 11% guru SD yang menyatakan 
menyesuaikan pengajaran mereka 
berdasarkan penilaian dan lebih sedikit 
lagi (6%) yang menggunakan penilaian 
sebagai referensi untuk memutuskan 
intervensi yang dibutuhkan di kelas. 
Interaksi kami dengan guru SD 
menunjukkan bahwa kebanyakan guru 
memanfaatkan buku cetak dan 90% 
menyatakan menggunakan rencana 

ajar, yang sifatnya formulaik (mekanis 
dan berulang) serta pengamatan 
menemukan bahwa bahan ajar 
tidak digunakan (tetapi dibuat, 
kadang-kadang secara mendadak, 
ketika diminta pengawas). Di suatu 
sekolah, para guru banyak mengeluh  
tentang kurikulum baru16 dan 
mengatakan bahwa kurikulum ini sulit 
untuk diajarkan dan diserap oleh siswa. 
Kurikulum baru semestinya bersifat 
tematis, tetapi guru lebih menyukai 
kurikulum berbasis mata pelajaran yang 
lama. Siswa di sekolah ini memberi 
tahu kami bahwa mereka tidak pernah 
melakukan kerja kelompok atau diskusi, 
guru hanya ‘menulis di papan tulis dan 
menyuruh kami mengerjakan tugas.’

16 Dikenal sebagai Kurikulum 13.

Anak berusia 16 tahun yang 
masih duduk di kelas 6 SD

Seorang guru pengganti pernah menunggui ruang kelas dan 
berkata, ‘Diam semuanya. Jangan bersuara dan duduklah 
dengan benar agar kalian paham penjelasan saya. Kalau 
tidak patuh, kalian akan saya pukul dengan ranting ini. 

Jika terus menendang dan merusak properti sekolah, saya 
memberi kalian hukuman hormat ke tiang bendera sampai 

pulang sekolah. Jadi, tenanglah dan jangan membuat 
masalah’



24 Supporting Girls to Thrive

Studi Kondisi Awal dengan Metode Campuran

Hampir 60% guru SD yang disurvei 
menilai rendah fasilitas perpustakaan. 
Penyediaan dan penggunaan pojok 
baca ditekankan dalam desain program, 
terutama di tempat yang digunakan 
para siswa sebelum pelajaran dimulai. 
43% guru SD mengatakan bahwa 
ruang kelas memiliki pojok baca atau 
lingkungan yang literat (dibahas lebih 
lanjut di bawah ini, di bawah bagian 
literasi). Namun, pada saat pengamatan 
sekolah, tidak ada satu pun SD yang 
memiliki pojok baca dan tiga SD 
memiliki perpustakaan tetapi bacaannya 
kurang, kurasinya buruk, dan sebagian 
besar tidak terpakai. Tidak adanya 
satu pun sekolah yang memiliki buku 
cerita mengamini fakta bahwa hanya 
15% guru kelas awal yang menyatakan 
menggunakan buku cerita dalam 
pengajaran mereka dan sebagian besar 
guru (46%) hanya menggunakan buku 
cetak. Satu SD memiliki perpustakaan 
dengan banyak buku baru (yang tidak 
dikurasi atau diatur) yang merupakan 
sumbangan untuk bantuan CSR. Yang 
lain memiliki ‘perpustakaan,’ di ruang 
yang sama dengan musala dan klinik, 
yang hanya berupa rak buku berdebu 

dengan buku-buku yang tertata 
tidak rapi (hanya untuk memenuhi 
kriteria akreditasi terkait kepemilikan 
perpustakaan). Saat kami mengunjungi 
kembali salah satu sekolah pada bulan 
Oktober, pojok baca telah dibuat di 
setiap kelas. Kebanyakan buku di rak 
adalah buku sumbangan CSR. Siswa 
kelas 5 diminta untuk membawa ranting 
‘sebagai dekorasi,’ siswa kelas 6 diminta 
untuk membuat kupu-kupu dan siswa 
berbagi bahwa kelas 4 memiliki ‘pojok 
baca terbaik dengan hiasan bunga dan 
kupu-kupu yang dibuat dengan bantuan 
guru.’ Ini merupakan kali pertama kami 
melihat guru membuat sumber daya 
mereka sendiri. Namun, tidak ada 
tempat duduk untuk membaca dan 
para siswa sama sekali tidak menyentuh 
bukunya. Kami mengira para guru akan 
proaktif dalam menggunakan pojok 
baca melalui kegiatan seperti membaca 
yang dipandu, tetapi buktinya tidak 
tampak di sekolah. Kami bertanya 
kepada siswa apakah mereka suka 
membaca dan mereka menjawab 
ya, tetapi tidak dapat menjawab apa 
bacaan yang mereka sukai.

Seorang guru SD menggunakan lagu dan 
bahasa tubuh untuk mengajarkan huruf dan 

angka, tetapi hanya beberapa anak yang 
berpartisipasi

Guru ini ingin anak-anak menyalin penjelasan 
yang ia tulis di papan tulis, tetapi sebagian 
besar anak kesulitan untuk melakukannya
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Literasi

Program Supporting Girls to Thrive 
di tingkat SD ditujukan untuk 
meningkatkan keterampilan literasi 
siswa dengan beragam cara. UNICEF 
tertarik untuk mengetahui apakah para 
guru meminta lebih banyak bahan atau 
sumber daya literasi dari manajemen 
sekolah, mengembangkan alat 
peraga yang relevan mereka sendiri, 
mengembangkan atau mengadaptasi 
rencana pembelajaran secara efektif, 
proaktif dalam menggunakan pojok baca 
untuk tujuan literasi, mengintegrasikan 
pengetahuan/ keterampilan yang 
diperoleh dari pelatihan ke dalam 
pelajaran, memanfaatkan alat penilaian 
literasi dengan benar, membuat 
rencana pelajaran secara disiplin, aktif 
mencari masukan teknis dari mentor, 
menghabiskan lebih banyak waktu di 
sekolah, mempersiapkan pelajaran 
(sebelum dan sesudah jam pelajaran), 
serta berbagi pengetahuan dan 
metode dengan guru lain. Dalam hal 
siswa SD sendiri, UNICEF tertarik untuk 
mengetahui apakah siswa meminta 
lebih banyak sumber daya literasi dari 
guru, apakah orang tua membantu 

tugas membaca dasar, mengajukan 
pertanyaan kepada guru tentang 
masalah terkait literasi, mengakses 
perpustakaan sekolah/pojok baca, 
berlatih membaca di luar kelas (termasuk 
di rumah), lebih sering bersekolah, dan 
setidaknya mencoba menulis huruf/
kata. UNICEF juga ingin mengetahui 
bagaimana atau apakah para pemimpin 
masyarakat dan keluarga mengerahkan 
sumber daya untuk meningkatkan 
literasi (misalnya melalui dana hibah 
desa), apakah orang tua membantu/
membimbing anak-anaknya membaca 
di rumah, dan menghadiri forum literasi. 
Pendekatan penelitian kami mencakup 
semua aspek ini.

Kami berusaha memahami keterampilan 
literasi siswa SD saat ini dan efektivitas 
fasilitas dan kegiatan pendukung 
melalui beberapa metode penelitian 
yang berbeda; Tes EGRA, survei dengan 
kuesioner untuk siswa SD dan guru, 
empat pengamatan sekolah, dan studi 
dengan metode membaur.

Tes EGRA yang melibatkan 81 siswa 
kelas 2 dan 3 SD mengungkapkan 
bahwa secara keseluruhan 26% siswa 
‘membaca lancar dan paham,’ 30% 
‘membaca dan paham,’ 20% ‘membaca 
dengan pemahaman terbatas’ dan 
25% diklasifikasikan sebagai ‘bukan 
pembaca’ . Di kelas 2, 18% dari kelasnya 
adalah ‘bukan pembaca’ dan di kelas 3 
yang bukan pembaca turun menjadi 7% 
(lihat Tabel 6). Kefasihan membaca lisan 
meningkat antara kelas 2 dan kelas 3 
dari 24% menjadi 45%. Siswa mendapat 
nilai terbaik di bagian kosakata tes 
EGRA dan keempat sekolah mendapat 
nilai baik untuk siswa kelas 2 dan kelas 
3 (~ 91-95%).

Guru-guru lain ragu untuk 
mengajar siswa kelas 1 karena 
diperlukan kesabaran untuk 

mengajar anak kecil… Seperti 
yang Anda lihat sekarang, mereka 
berisik dan sangat aktif. Guru-guru 
lain enggan mengajar anak kelas 
1. Jadi, saya yang terus-menerus 

mengajari mereka.

– Guru mendekati usia pensiun, 
kelas 1 SD
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Pencapaian paling rendah di seluruh 
sekolah berkaitan dengan kemampuan 
membaca sekelompok huruf yang tidak 
bermakna (bukan kosakata). 52% siswa 
kelas 2 dan 65% siswa kelas 3 dapat 
menulis kata-kata yang didiktekan. 
Satu sekolah menunjukkan kemampuan 
membaca yang sangat rendah (satu-
satunya sekolah yang tidak satu pun 
siswanya mampu ‘membaca dan paham’ 
dengan 23% di kelas 2 dan 11% di kelas 
3 ‘tidak mampu membaca’). Studi 
kualitatif menemukan bahwa siswa di 
sekolah ini mengalami ketidakhadiran 
guru yang tinggi di kelas 1, dan guru 
saat ini mengelompokkan siswa 
menjadi tiga kelompok prestasi dan 
berfokus sepenuhnya pada kelompok 
menengah—mengabaikan siswa yang 
dianggap ‘tidak begitu pintar.’ Selama 
EGRA, para peneliti mencatat bahwa 
para siswa ini kesulitan mengenali huruf 
dan tidak terbiasa mendengarkan bacaan 
dan dalam banyak kasus, tes tersebut 
ternyata tidak dapat diselesaikan 
dengan baik. Hanya satu sekolah lain 
yang tidak memiliki pembaca di kelas 
2 dan 3 (masing-masing 13% dan 3%). 
Kedua sekolah ini memiliki jumlah siswa 
Papua yang lebih tinggi dibandingkan 

Kategori
Membaca 

dengan lancar 
dan paham

Membaca 
dan paham

Membaca dengan 
pemahaman 

terbatas
Tidak membaca

Kelas 2 15 33 16 36

Kelas 3 37 26 24 13

SD Inpres 27 0 12 12 76

SD Inpres 35 45 35 30 30

SD Inpres 51 15 25 15 0

SD Inpres 33 40 45 20 25

Rerata Sekolah 25% 29,25% 19,25% 32,75%

dua sekolah lainnya dan ini mungkin 
disebabkan, salah satunya, karena 
ketergantungan orang tua siswa Papua 
pada sekolah untuk mengajar membaca 
(lihat di bawah). Tidak ada PAUD di 
salah satu lokasi dengan nilai membaca 
buruk, dan lokasi lainnya memiliki PAUD 
yang sebenarnya tidak aktif.

Di kelas 2, skor EGRA serupa untuk siswa 
laki-laki dan perempuan tetapi skor 
untuk kelas 3 menunjukkan perbedaan 
berdasarkan gender yang mencolok: 
ada 24% siswi dan 13% siswa kelas 3 
yang dikategorikan dapat membaca 
dengan lancar dan paham. 8% siswa dan 
5% siswi kelas 3 dikategorikan sebagai 
‘bukan pembaca.’

Perlu diperhatikan bahwa tes EGRA 
mungkin memiliki keterbatasan, 
misalnya, siswa yang berbicara dengan 
aksen Melayu Papua yang kuat 
mengalami kesulitan saat mengeja 
kata. Mereka mengetahui kata-kata 
secara fonetik tetapi sering kali tidak 
mengucapkan konsonan terakhir 
(misalnya, ‘kakak’ dieja ‘kaka’) karena 
cara pengucapan tersebut diterima 
secara lokal (tetapi tidak diterima oleh 
EGRA). Selain itu, beberapa konsep 

Tabel 6: Skor Kategori Kemampuan Membaca EGRA Berdasarkan Sekolah dan 
Tingkatan Kelas.
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yang digunakan di bagian pemahaman 
cukup sulit (misalnya, desa memiliki 
nama Kampung Harapan–gagasan 
bahwa sebuah desa dapat memiliki 
nama seperti ini dan adanya kata yang 
tidak dikenal (‘harapan’) membuat siswa 
yang mengikuti tes kebingungan).

Analisis regresi  data EGRA 
menyimpulkan adanya relasi antara skor 
membaca dan kehadiran siswa, dan ini 
merupakan satu-satunya faktor yang 
signifikan tetapi berbanding terbalik 
dengan realitas, mengingat ada siswa 
yang selalu hadir yang memiliki skor 
membaca yang lebih rendah daripada 
siswa yang terkadang absen. Analisis 
lebih lanjut menemukan bahwa hal ini 
dipengaruhi oleh dua sekolah dengan 
performa buruk, yang memiliki tingkat 
kehadiran siswa tinggi. Sekolah dengan 
performa belajar terbaik adalah yang 
memiliki jumlah siswa terkecil dan 
kebanyakan merupakan siswa Jawa. 
Studi kualitatif menemukan bahwa 
siswa di sekolah dengan performa 
belajar terbaik cukup percaya diri untuk 
mengakui bahwa mereka terkadang 
absen dan  diantar ke sekolah oleh 
orang tua dengan sepeda motor 
sehingga kehadiran mereka bergantung 
pada orang tua. Sedangkan, siswa yang 
berada di sekolah dengan performa 

belajar paling buruk kurang percaya diri 
untuk mengakui bahwa mereka pernah 
absen karena perjalanan ke sekolah 
dapat mereka tempuh dengan berjalan 
kaki.

Menariknya, di sekolah dengan skor 
EGRA tertinggi, kami menemukan 
adanya pandangan yang konsisten 
bahwa guru sangat memperhatikan 
kesejahteraan siswa. Masyarakat 
memuji sekolah tersebut, banyak yang 
mengatakan bahwa sekolah tersebut 
ramah dan memercayai para gurunya 
karena sebagian besar telah mengajar di 
sana selama bertahun-tahun. Ini adalah 
satu-satunya sekolah yang memajang 
karya siswanya di dinding, meskipun 
kami mengamati siswa tidak tampak 
bosan di kelas (berbeda dengan sekolah 
lain yang diamati), interaksi antara guru 
dan siswa hanya berupa tanya-jawab. 
dan tidak ada kerja kelompok siswa.

Penyediaan perpustakaan dan pojok 
baca dibahas di bagian Fasilitas dan 
Lingkungan Sekolah. Meskipun kami 
menyebutkan di atas bahwa hampir 
60% guru SD yang disurvei menilai 
fasilitas perpustakaan sekolahnya 
buruk, guru di sekolah perkotaan 
menilai perpustakaan mereka lebih 
baik dibandingkan sekolah pedesaan. 
Namun, kami mempertanyakan 

Tinggi
Normal 
untuk 

Daerahnya
Rendah Tidak Ada 

Perpustakaan

Kota/Desa

Kota 4,0% 48,0% 44,0% 4,0%

Desa 0 35,6% 64,4% 0

Rerata Sekolah 1,4% 40,0% 57,1% 1,4%

Tabel 7: Penilaian Fasilitas Sekolah yang Mendukung Pembelajaran: Perpustakaan 
(Survei Guru)
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apakah respons ini disebabkan oleh 
ekspektasi yang rendah atau kurangnya 
pengalaman terkait penggunaan 
layanan perpustakaan yang lebih 
berkualitas, alih-alih perbedaan aktual 
antarwilayah karena pengamatan 
menunjukkan sekolah di kota dan desa 
tidak jauh berbeda.

Kami mendapatkan hasil serupa untuk 
persepsi murid SD terhadap akses ke 
buku, tetapi data dari survei mengenai 
akses ke buku dan materi lain berpotensi 
menyesatkan karena ekspektasi siswa 
tentang akses cenderung beragam 
dan ‘memiliki buku’ (siswa ditanyai 
apakah sekolah mereka ‘memiliki buku’) 
tidak selalu berarti bahwa mereka 
‘menggunakan buku.’

Tabel 9: Siswa yang Memiliki Akses ke Bahan Bacaan atau Buku dan Materi yang 
Digunakan di Kelas (Survei Guru, hanya SD)

Tabel 8: Akses ke Buku dan Bahan 
Bacaan (Survei murid, hanya SD)

Ya (%)

Kelompok Usia

8-10 83,1

11-13 72,2

Kota/Desa

Kota 41,1

Desa 92,1

Total 77,9

Kota/Desa

Siswa memiliki 
akses ke buku 

atau bahan 
bacaan

Materi yang digunakan: 
Bahan bacaan dari buku 

cetak berbahasa Indonesia

Materi yang digunakan: 
Bahan bacaan selain dari 

buku cetak berbahasa 
Indonesia

Kota 8,3% 100,0% 16,7%

Desa 66,7% 85,2% 55,6%

Total 48,7% 89,7% 43,6%

Lingkungan yang literat adalah lingkungan tempat anak-anak terlibat 
dalam kegiatan literasi harian berbasis minat, dengan orang dewasa yang 

responsif. Kegiatan tersebut: i) menarik dan menawarkan aneka bahan 
bacaan, ii) terasa mengundang dan nyaman, dan iii) mudah diakses oleh 

semua anak. 

Materi terdiri atas: i) materi cetak terkait: kalender, menu, jadwal harian, 
mainan alfabet, label, tanda, dll., ii) bahan bacaan: buku, majalah, album 
foto, pamflet, surat, resep, dll., iii) alat tulis: pensil, spidol, krayon, spons, 

stempel, kertas, penyangga kanvas, dll. serta, jika memungkinkan, sumber 
daya elektronik.
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Lebih dari separuh guru SD yang 
disurvei menyatakan sekolah mereka 
tidak memiliki lingkungan yang literat; 
dan lebih banyak guru di sekolah 
pedesaan yang menganggap sekolah 
mereka memiliki lingkungan literat. 
Temuan menunjukkan tidak ada guru 
yang menyebutkan tersedianya buku 
cerita dengan konteks lokal di sekolah 
dan guru mengatakan hanya ada sedikit 
buku cerita bergambar. Salah satu 
perpustakaan sekolah tidak memiliki 
buku cerita, hanya buku pelajaran 
sekolah yang berdebu.

Siswa dan guru di daerah perkotaan 
menyatakan memiliki akses yang 
jauh lebih rendah ke bahan bacaan 
dibandingkan siswa dan guru di daerah 
pedesaan. Hal ini mungkin dikarenakan 
sumbangan CSR dari perusahaan 
dialokasikan ke sekolah di pedesaan. 
Saat melakukan studi dengan metode 
membaur, perwakilan perusahaan 
mengunjungi SD untuk menanyakan 
soal bantuan yang dibutuhkan sekolah 
dan kami mendengar anggota komite 
sekolah melakukan korespondensi rutin 
secara langsung ke perusahaan untuk 
meminta bantuan.

Siswa SD bercerita bahwa mereka tidak 
diizinkan membawa pulang bahan ajar 
sekolah. Di lokasi tempat membaur, 
siswa SD membawa tas kosong atau 
tidak membawa tas ke dan dari sekolah 
karena tidak dapat membawa pulang 
buku cetak atau buku perpustakaan. 
Para guru khawatir buku tersebut ‘akan 
rusak atau hilang.’ Kami tidak mengamati 
adanya buku di rumah siswa dan diberi 
tahu bahwa hanya ‘siswa yang orang 
tuanya lebih kaya yang memiliki buku 
cetak.’

75% siswa SD pedesaan mengatakan 
suka membaca, dan hanya 34% siswa 
SD perkotaan yang suka membaca. 
Namun, studi metode membaur (di 
lokasi pedesaan) menunjukkan bahwa 
tanggapan ini mungkin mengandung 
bias kepatutan sosial karena saat ditanya 
soal jenis buku kesukaan, mereka tidak 
dapat menjawab. Kami juga tidak 
pernah melihat aktivitas membaca 
di semua rumah yang kami tinggali 
atau kunjungi selama membaur lima 
hari. Beberapa siswa di semua lokasi 
mengatakan mereka membaca Al-
Qur’an dan beberapa mempelajari ayat-
ayat dari Alkitab. Namun, kedua aktivitas 
ini pada dasarnya adalah kegiatan 
menghafal, alih-alih membaca. Dari 
60% siswa laki-laki yang mengatakan 
suka membaca, 23% mengatakan 
melakukannya sebagai kewajiban 
(misalnya, untuk tugas sekolah atau 
alasan keagamaan), sekitar setengahnya 
mengatakan mereka melakukannya 
untuk menambah pengetahuan. 63% 
mengatakan membaca di sekolah. 
Namun, siswa perempuan a) sedikit 
lebih suka membaca daripada siswa 
laki-laki, dan sebanyak 22% mengatakan 
melakukannya untuk kesenangan, dan 
b) hanya 5% yang membaca karena 
kewajiban (lihat Tabel 10). 37% siswa 
laki-laki dan 50% perempuan yang 
suka membaca mengatakan mereka 
membaca di rumah. Studi metode 
membaur, seperti disebutkan di atas, 
menemukan siswa perempuan dan 
laki-laki tidak benar-benar membaca 
di rumah dan lebih banyak bermain di 
luar rumah pada siang hari sepulang 
sekolah.
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Tabel 10: Membaca (Survei Murid, hanya SD)

Aneka buku untuk orang dewasa dan anak-anak—disumbangkan ke SD sebagai bagian dari 
kegiatan CSR 

Suka membaca/alasan membaca Suka membaca/Tempat 
membaca

Seru Kewajiban
Supaya 

Lanjut ke 
SMP

Untuk 
Menambah 

Pengetahuan
Lainnya Di 

sekolah
Di 

rumah Lainnya

Gender

Laki-Laki 59,3 13,7 23,3 4,1 52,1 6,8 63,0 37,0 0

Perempuan 67,6 22,3 5,3 3,2 50,0 19,1 45,7 53,2 1,1

Kelompok Usia

8-10 70,6 19,8 15,6 1,0 49,0 14,6 55,2 44,8 0

11-13 56,3 16,9 9,9 7,0 53,5 12,7 50,7 47,9 1,4

Kota/Desa

Kota 34,2 40,0 0 0 44,0 16,0 36,0 64,0

Desa 75,1 14,8 15,5 4,2 52,1 13,4 56,3 43,0 0,7

Total 63,7 18,6 13,2 3,6 50,9 13,8 53,3 46,1 0,6

Skor EGRA untuk kefasihan membaca 
lisan di sekolah ini juga merupakan yang 
terburuk.

Survei menanyakan pada siswa SD, 
‘Siapa yang mengajarimu membaca?,’ 
pertanyaan ini memiliki lebih dari 
satu jawaban. Sekitar 78% siswa laki-
laki menyebutkan guru dan orang 
tua sementara 80% siswa perempuan 
menyebut orang tua dan 57% 
menyebutkan guru. 

Tidak ada perbedaan antara daerah 
perkotaan dan pedesaan. Ada 
kemungkinan perbedaan dalam 
keluarga Katolik, mengingat siswa yang 
melaporkan bahwa guru mengajari 
mereka membaca lebih sedikit (33%) 
dan ada perbedaan dalam jawaban 
kemungkinan diajari membaca oleh 
saudara (50% siswa keluarga Katolik 
mengaku diajari membaca oleh saudara 
dan ada sekitar 25% siswa di keluarga 
non-Katolik yang mengungkapkan hal 
serupa).
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Orang tua Saudara Anggota keluarga 
lain/pengasuh Guru Teman Otodidak Lainnya

Gender

Laki-Laki 78,0 25,2 4,1 78,9 2,4 4,1 0

Perempuan 80,6 27,3 2,9 56,8 2,2 5,8 1,4

Kota/Desa

Kota 82,2 27,4 2,7 65,8 2,7 4,1 1,4

Desa 78,3 25,9 3,7 67,7 2,1 5,3 0,5

Total 79,4 26,3 3,4 67,2 2,3 5,0 0,8

Tabel 11: Pihak yang Mengajari Siswa Membaca (Survei Murid, hanya SD)

Saya tidak 
mengajar di 

kelas-kelas awal

Buku cerita 
bergambar Kartu Poster Pojok 

baca

Paket belajar (bermain 
dengan suara, di taman, 
dan dengan lagu tentang 

huruf) 

Gender

Laki-Laki 46,2 15,4 7,7 7,7 0 15,4

Perempuan 38,5 15,4 23,1 11,5 3,8 38,5

Kelompok usia

21-39 25,0 12,5 25,0 0 0 37,5

40-50 46,7 20,0 20,0 13,3 6,7 26,7

51+ 43,8 12,5 12,5 12,5 0 31,3

Tabel 12: Materi Ajar yang Digunakan untuk Belajar Baca-Tulis Siswa Kelas Awal 
(Hanya SD)

Percakapan dengan keluarga 
menunjukkan bahwa siswa Papua 
kebanyakan hanya mengandalkan guru 
untuk mengajari mereka membaca, 
sedangkan siswa Jawa dan Ternate 
menyatakan bahwa ibu dan nenek 
yang mengajari mereka membaca. 
Namun, hal ini tidak mencerminkan 
tingkat pendidikan orang tua yang 
lebih rendah, melainkan menegaskan 
pandangan di Papua yang membatasi 
bahwa sekolah seharusnya memberi 
pengajaran dan keluarga seharusnya 
memberikan pengasuhan bagi anak-
anak seperti yang kami temukan dalam 
studi sebelumnya di Papua (RCA 
tentang Pendidikan di Papua, 2014).

Survei menunjukkan bahwa guru 
perempuan lebih cenderung 
menggunakan ‘paket ajar’ daripada 
guru laki-laki. Selain itu, 68% guru 
perempuan menggunakan lagu dalam 
pengajaran, tetapi hanya 28% guru laki-
laki yang melakukan hal serupa. 

Hal serupa berlaku untuk permainan 
yang meningkatkan literasi siswa. 
43% guru perempuan mengatakan 
menggunakan permainan tersebut, 
dan hanya 23% guru laki-laki yang 
mengatakan demikian.

Kami menemukan korelasi positif antara 
guru yang lebih tua dan kemungkinan 
penggunaan lagu dan permainan yang 
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meningkatkan literasi (misalnya, 78% 
guru di atas 50 tahun menggunakan 
lagu dan hanya 33% guru yang berusia 
21-39 yang melakukannya). Selain 
itu, percakapan serta pengamatan 
menunjukkan bahwa kondisi ini 
bukan hasil dari pelatihan melainkan 
pengalaman selama bertahun-tahun.17 

17 Guru-guru yang lebih tua ini memberi 
tahu kami bahwa mereka perlu membuat 
sekolah menyenangkan di tahun-tahun 
awal agar siswa terus datang dan 
para guru tidak terlalu terbebani oleh 
kebutuhan untuk mencapai target hasil 
pembelajaran di kelas-kelas awal.

Sebaliknya, pada proses pendampingan 
membaca, survei kami menunjukkan 
bahwa guru perempuan dan yang lebih 
muda cenderung menghabiskan lebih 
banyak waktu untuk kegiatan membaca 
dibandingkan guru laki-laki dan yang 
lebih tua. 

Guru yang meraih penghargaan ini 
luar biasa dan orang tua memberi 
tahu kami bahwa ialah alasan mereka 
menyekolahkan anak-anaknya di sini. 
Ia menggunakan lagu dan permainan 
untuk memompa semangat siswa 
dan bersedia membantu siswa yang 
kesulitan membaca sepulang sekolah.

Grafik 2: Hubungan Usia Guru dengan Metode Pengajaran

Menyanyi Permainan untuk Meningkatkan Literasi

Usia Guru

Guru yang meraih penghargaan ini luar biasa dan orang tua memberi tahu kami bahwa ialah 
alasan mereka menyekolahkan anak-anaknya di sini. Ia menggunakan lagu dan permainan 
untuk memompa semangat siswa dan bersedia membantu siswa yang kesulitan membaca 

sepulang sekolah.
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Tabel 13: Pandangan Guru Soal Faktor Penghambat Utama yang Dihadapi Siswa 
dalam Menumbuhkan Keterampilan Menyimak, Membaca, Berbicara, dan Menulis 
(Survei Guru, hanya SD)

Perilaku buruk siswa Ketidakhadiran siswa Kurangnya motivasi siswa

Gender

Laki-laki 7,7 15,4 38,5

Perempuan 34,6 11,5 53,8

Kelompok Usia

21-39 50,0 0 62,5

40-50 26,7 26,7 46,7

51+ 12,5 6,3 43,8

Kota/Desa

Kota 25,0 25,0 75,0

Desa 25,9 7,4 37,0

Total 25,6 12,8 48,7

Di satu sekolah,  kami mengamati seorang 
guru yang lebih tua (mengajar selama 
35 tahun) yang sangat akrab dengan 
siswa, memiliki tata letak kelas yang 
baik dengan siswa duduk berkelompok 
yang mendukung partisipasi, serta 
menggunakan aneka lagu dan gerakan 
tubuh. Kami tidak melihat penggunaan 
kartu hafalan untuk membaca di semua 
sekolah.

7% guru laki-laki dan sepertiga guru 
perempuan menyebut perilaku buruk 
siswa sebagai faktor yang memengaruhi 
pembelajaran literasi. Sekitar setengah 
dari guru menilai kurangnya dukungan 
orang tua sebagai faktor yang 
memengaruhi pembelajaran literasi 
(terekam dalam survei sebagai ‘alasan 
lain’).

Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH)

Program Girls Thrive di tingkat SD 
berupaya meningkatkan WASH dengan 
sejumlah cara dan untuk berbagai 
kelompok pelaku. Program tersebut 

berusaha mengubah perilaku guru, 
siswa, dan orang tua serta anggota 
masyarakat. Program ini mengupayakan 
agar lebih banyak guru meminta 
lebih banyak materi atau sumber 
daya terkait WASH dari manajemen 
sekolah, mengembangkan program 
kebersihan yang terintegrasi ke dalam 
mata pelajaran sekolah lainnya, mencari 
lebih banyak materi terkait WASH 
untuk diajarkan pada siswa, mengawasi 
praktik perilaku WASH siswa secara 
proaktif, dan menyosialisasikan perilaku 
hidup bersih pada siswa.

Terkait siswa, fokus UNICEF adalah 
mendorong mereka agar meminta 
produk (misalnya, sabun) dan fasilitas 
WASH (misalnya, tempat sampah) 
dari guru, berbagi pengetahuan soal 
perilaku WASH dengan temannya, 
mempraktikkan perilaku WASH di 
luar sekolah, dan berpartisipasi dalam 
menjaga kebersihan fasilitas WASH. 
Program ini diharapkan mewujudkan 
perubahan perilaku yang didukung oleh 
perubahan yang lebih luas dalam keluarga 
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dan masyarakat, pihak yang diharapkan 
mendorong siswa berpartisipasi dalam 
peningkatan fasilitas WASH sekolah, 
mencari informasi lebih lanjut tentang 
praktik kebersihan, meningkatkan 
fasilitas WASH keluarga, mempraktikkan 
perilaku WASH saat kedaruratan, dan 
mengingatkan anak-anak tentang 
praktik WASH saat kedaruratan. Fokus 
dari survei serta studi metode membaur 
dan observasi ini mencakup kesemua hal 
tersebut, dengan mempertimbangkan 
fasilitas dan praktik mencuci tangan, 
penggunaan dan pembuangan 
pembalut, serta penggunaan dan 
ketersediaan toilet.

Dari segi pengetahuan dan praktik 
mencuci tangan, kami menemukan 
bahwa sejumlah pengetahuan terkait 
pentingnya mencuci tangan diserap 
siswa. Sebagai gambaran, 90% siswa 
SD menyatakan rutin mencuci tangan. 
Namun, prevalensi tinggi ini tidak selaras 
dengan realitas yang diamati melalui 
observasi dan studi metode membaur. 
Temuan kami menunjukkan bahwa siswa 
hampir tidak pernah mencuci tangan 
sebelum makan dan/atau setelah ke 
toilet. Temuan penting di sini adalah 
pengetahuan tentang pentingnya cuci 
tangan untuk ‘mencegah penyakit’ dan 
‘mengurangi sakit perut’ telah diserap, 
tetapi perilaku siswa tidak berubah.18 
Siswa mengatakan bahwa mereka 
mencuci tangan karena sadar tindakan 
tersebut penting, tetapi sebenarnya 
mereka masih belum melakukannya. 
Observasi mendapati siswa sering kali 
hanya mencuci tangan setelah makan 
(untuk menghilangkan minyak atau bau 

18 Pertanyaan yang diajukan siswa SD 
terkait kegiatan mencuci tangan: 
mengapa mereka mencuci tangan dan 
apa yang mereka butuhkan saat mencuci 
tangan.

dari jari mereka). Namun, para siswa 
dapat menunjukkan kepada peneliti 
kami cara mencuci tangan yang tepat. 
Peneliti kami hanya mendapati anak-
anak mencuci tangan dengan keran 
sekolah setelah mereka bermain di 
lumpur.

Fakta bahwa siswa tidak mempraktikkan 
cara mencuci tangan dengan baik 
tidaklah mengherankan mengingat 
fasilitas di sekolah sering kali tidak 
mendukung perilaku tersebut. Data 
observasi di salah satu sekolah 
menunjukkan adanya keran di luar kelas 
dengan air mengalir tetapi tidak ada 
sabun.

Sekolah lain memiliki keran di luar 
beberapa ruang kelas tetapi banyak 
yang bocor atau rusak. Di satu sekolah, 
kami mengamati ada beberapa keran 
yang dilengkapi sabun di luar sejumlah 
ruang kelas memiliki sabun dan siswa 
tampak mencuci tangan mereka di 
sekolah untuk membersihkan kotoran. 

Keran air di luar kelas tanpa sabun
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Kami mengamati melalui studi metode 
membaur bahwa, sekalipun tersedia air 
minum memadai di rumah, siswa masih 
menggunakan uang jajannya untuk 
membeli air minum di sekolah dan 
tidak ada sekolah yang menyediakan air 
minum.

Kami mengamati hanya satu pelajaran 
untuk siswa kelas 1 di satu sekolah 
yang memberikan informasi tentang 
pentingnya mencuci tangan. Secara 
keseluruhan, temuan tidak terlalu 
menggembirakan dalam hal fasilitas 
atau praktik mencuci tangan.

Temuan kami menunjukkan situasi 
lebih buruk untuk toilet dibandingkan 
pasokan air. Di dua sekolah, toilet cukup 
jauh dari ruang kelas (sulit diakses saat 
hujan) dan bau/kotor serta tidak ada 
siswa yang terlihat menggunakannya 
selama jam sekolah. Salah satu sekolah 
menyatakan, karena toiletnya sangat 
jauh dari sekolah, pengunjung sekolah 
biasanya menggunakan toilet di luar 

sekolah. Siswa juga memberi tahu 
peneliti kami bahwa mereka tidak suka 
menggunakan toilet sekolah: 45-50% 
siswa (selalu atau kadang-kadang) 
menolak menggunakan toilet sekolah 
dan menunggu sampai di rumah, 
dan 40% siswa selalu atau terkadang 
buang air besar di tempat selain toilet 
di sekolah. Alasan mereka ialah karena 
toilet sekolah kotor dan bau. Di salah 
satu sekolah tempat studi metode 
membaur dilakukan, toilet siswa laki-
laki bahkan dikunci sehingga mereka 
menggunakan toilet siswa perempuan.

Seperti halnya temuan untuk kegiatan 
mencuci tangan, dalam hal buang 
air besar sembarangan, 99% siswa 
menyatakan menggunakan toilet untuk 
buang air besar di rumah tetapi peneliti 
kami melihat siswa sering buang air 
besar sembarangan di banyak lokasi. Di 
sekolah tempat kami melakukan studi 
metode membaur, kami mengamati 
siswa buang air besar di laut terdekat 

Beberapa poster WASH terlihat jelas 
tetapi, sebagaimana tampak dalam contoh, 

disediakan oleh sektor swasta.

Materi WASH difotokopi dan diberikan 
kepada siswa kelas satu.
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meskipun toilet sekolah tampak 
cukup bersih. Hampir separuh siswa 
menyatakan selalu atau terkadang 
buang air besar sembarangan karena 
tidak ingin menggunakan toilet sekolah 
dan tidak bisa menunggu sampai 
pulang. Di satu lokasi membaur, buang 
air besar sembarangan di laut adalah 
hal lumrah dan banyak rumah tidak 
memiliki toilet. Pihak keluarga memberi 
tahu kami bahwa mereka ‘merasa tidak 
membutuhkan toilet.’ Di tempat lain, 
fasilitas toilet dipakai bersama oleh 
beberapa keluarga. Lebih dari separuh 
siswa tidak memiliki kesadaran tentang 
diare. Kami mengamati melalui studi 
metode membaur bahwa siswa laki-laki 
buang air kecil di mana saja di berbagai 
lokasi.

Melalui survei, kami menemukan 
5,8% siswa perempuan di tingkat SD 
sudah mulai menstruasi, tetapi mereka 
melaporkan tidak dapat mengganti 
pembalut di sekolah karena tidak 
dapat mengunci pintu toilet, tidak 
ada tempat sampah, dan/atau sekolah 
tidak menyediakan pembalut. Saat 
menganalisis alasan siswa perempuan 
segala usia (SD dan SMP) tidak 
mengganti pembalut mereka di sekolah, 
kami menemukan bahwa alasan mereka 
merasa perlu mengganti pembalut ialah 
karena bocor/penuh, bukan karena 
alasan ‘kebersihan.’ Salah satu siswi di 
sekolah mengatakan bahwa ia tidak 
mengganti pembalutnya di sekolah dan 
jika mesti membuang pembalut saat di 
luar rumah, ia akan membuangnya ke 
laut.

Kedisiplinan dan Pemberian 
Hukuman

Program ini bertujuan untuk mendorong 
guru SD mengurangi penerapan 
hukuman fisik/pelecehan di ruang kelas 
serta agar mereka menerapkan dan 
berbagi teknik pendisiplinan tanpa 
kekerasan dengan guru lain.

Saat tinggal bersama keluarga di satu 
lokasi, kami menemukan anak usia 
SD jarang mengalami hukuman fisik 
di rumah dan sebagian besar orang 
tua sangat santai dan lunak dalam hal 
pendisiplinan, terutama dengan anak 
usia SD. Triangulasi percakapan pun 
menunjukkan bahwa orang tua jarang 
menggunakan hukuman fisik. Seperti 
orang tua lainnya, satu pasangan 
mengatakan mereka tidak pernah 
memukul anak yang masih kecil ‘bahkan 
ketika mereka membantah. Mereka 
tahu anaknya bersikap baik dengan 
orang lain.’ 46% guru SD menyatakan 
memiliki sistem pendisiplinan di sekolah 
yang tidak berdasarkan poin, melainkan 
hukuman. Tidak ada bukti penerapan 
pendekatan pendisiplinan positif dan 
95% guru SD menyatakan menghukum 
siswa. 33% guru SD merasa perilaku 
siswa adalah masalah di kelas dan lebih 
banyak guru perempuan serta yang lebih 
muda melaporkan hal tersebut. Dua 
pertiga guru SD mengatakan perilaku 
buruk ini memengaruhi pengajaran dan 
sekitar sepertiga waktu mengajar hilang 
karena perilaku buruk tersebut.19 Guru 
menyebutkan bahwa kegaduhan dan 
ejekan saat ‘bercanda’ yang dilontarkan 
kepada siswa lain adalah jenis perilaku 
buruk utama yang mengganggu 

19 Mengingat jam belajar-mengajar di SD 
sedikit, hal ini dapat mengurangi waktu 
aktif mengajar menjadi hanya 2 jam per 
hari.
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Tabel 14: Pelaku Kekerasan atau 
Pelecehan pada Guru SD dan SMP 
dalam 12 Bulan Terakhir

Hampir 8% guru SD takut akan kekerasan 
dari orang tua siswa dan menyatakan 
tidak pernah mengalami kekerasan dari 
orang lain (Tabel 14).20

20 Guru tanpa status pegawai negeri sering 
diberi honorarium yang dibiayai oleh 
sekolah, sumbangan dari orang tua, atau 
Dana Desa

kegiatan kelas dan sebagian besar guru 
melaporkan mereka dapat dengan 
cakap menangani siswa serta dihormati, 
tetapi ada lebih sedikit guru perempuan 
dan yang lebih muda yang melaporkan 
hal ini dibandingkan guru laki-laki dan 
yang lebih tua.

Dari guru SD yang menerapkan hukuman 
(yakni hampir semua, dimana hanya 5% 
guru yang tidak melakukannya), 73% 
menyatakan menghukum siswa laki-laki 
secara berbeda dari siswa perempuan. 
Sangat sedikit guru SD yang menyatakan 
memukul siswa SD (2% memukul siswa 
perempuan dan 5% memukul siswa laki-
laki). Guru yang menyatakan memukul 
siswa laki-laki SD jauh lebih sedikit 
daripada guru yang memukul siswa laki-
laki SMP (21% guru SMP mengatakan 
mereka melakukan pemukulan). 27% 
guru menyatakan mencubit siswa 
perempuan untuk menghukum mereka, 
dan ada sedikit lebih banyak guru (32%) 
yang mencubit siswa laki-laki. Di salah 
satu SD, seorang guru bercerita bahwa 
ia memberi tahu siswa untuk tidak 
memberi tahu orang tua mereka soal 
hukuman fisik apa pun yang diberikan di 
sekolah karena para guru tidak ingin ada 
balasan dari orang tua: ‘Seorang guru 
laki-laki pernah diancam oleh orang tua 
yang marah karena ia memukul anak 
laki-lakinya. Itu sebabnya penting bagi 
guru untuk mengingatkan siswanya agar 
tidak memberi tahu orang tua. Siswa 
mungkin membesar-besarkan masalah 
saat menyampaikannya kepada orang 
tua’ (Guru, SD).

Orang tua

Gender

Laki-laki 13,6%

Perempuan 2,1%

Kelompok Usia

21-39 4,3%

40-50 4,8%

51+ 7,7%

Status Guru

Guru honorer18 0

Guru kontrak 0

PNS 7,4%

Tipe sekolah

Sekolah Negeri 5,3%

Sekolah Swasta Kristen 25,0%

Sekolah Swasta Muslim 0

Kota/Desa

Kota 8,0%

Desa 4,4%

Total 5,7%
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35% guru SD mengatakan bahwa 
mereka meminta siswa perempuan 
berdiri di depan kelas, 30% berdialog 
dengan siswa perempuan, dan 
27% memberikan pekerjaan rumah 
tambahan; dan mayoritas menyatakan 
‘memperingatkan siswa.’ Banyak guru 
menggunakan alternatif aktivitas fisik 
paksa (misalnya, jongkok/lari) untuk 
menghukum siswa perempuan. Yang 
lainnya melaporkan menggunakan 
penghinaan atau ancaman untuk 
menghukum siswa. Guru meneriaki 
siswa laki-laki lebih sering dari siswa 
perempuan dan siswa laki-laki diminta 
berdiri di luar atau di depan kelas lebih 
sering daripada siswa perempuan. 
‘Mengingatkan siswa’ dilaporkan 
sebagai metode pendisiplinan yang 
paling sering digunakan (oleh sekitar 
80% guru), tetapi lebih dari 60% guru 
berpendapat bahwa tindakan ini tidak 
efektif untuk mendisiplinkan siswa. 
Tampaknya ada ketidaksinambungan 
antara yang diucapkan guru soal 
hukuman yang mereka berikan dan 
tindakan yang dilakukan guru lain atau 
informasi yang siswa berikan kepada 
kami. Hal ini menunjukkan bias kepatutan 
sosial dalam pelaporan mandiri. 
Misalnya, guru mengatakan jarang 

memukul dan tidak pernah mengolok-
olok siswa atau mengejek mereka, 
tetapi siswa yang berinteraksi dengan 
kami selama membaur memberi tahu 
kami bahwa guru menampar siswa laki-
laki karena tidak mengerjakan pekerjaan 
rumah dan bersikap nakal di kelas, 
dan tidak memukul siswa perempuan 
melainkan ‘menjambak rambut dekat 
telinga.’ Ketika ditanya apakah mereka 
menangis saat dihukum, para siswa 
tertawa, dan menjawab mereka 
tidak menangis karena hukumannya 
tidak menyakitkan. Di sekolah yang 
sama, siswa bercerita bahwa guru lain 
memukul kaki siswa dengan tongkat 
rotan atau penggaris. Saat para siswa 
ini ditanyai bagaimana mereka akan 
menghukum siswa jika menjadi guru, 
mereka menjawab akan memberikan 
hukuman dengan kekerasan. Beberapa 
siswa menceritakan pernah dipukul 
dengan tongkat rotan pada hari mereka 
masuk sekolah setelah absen tanpa 
alasan jelas. Namun, di beberapa 
sekolah, ketidakhadiran tidak dihukum 
kecuali siswa tersebut tidak hadir saat 
ujian.

Seperempat guru SD yang disurvei 
menyatakan setuju bahwa hukuman 
verbal atau fisik diperlukan untuk 

Siswa laki-laki dan perempuan di satu SD memberi tahu kami bahwa 
guru laki-laki memukul kaki mereka jika mereka berada di luar kelas, 

berlarian, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau ribut di kelas. Mereka 
menyatakan takut pada guru yang memberikan pukulan dan paling 
menyukai guru yang berbicara dengan lembut dan cantik. Meskipun 

begitu, guru yang mereka sukai pun sering menggunakan penggaris untuk 
memukul betis mereka. Guru kelas 6 juga menggunakan tongkat rotan. 

Kami bertanya kepada siswa laki-laki bagaimana perasaan mereka tentang 
hal ini dan mereka menjawab, ‘Kami diam, rasanya tidak menyakitkan 

karena kami sudah terbiasa’, ‘Kami sedih, tapi tidak apa-apa,’ dan ‘Ada 
guru yang bilang kulit kami setebal kulit badak.’
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mendisiplinkan siswa dan lebih banyak 
guru yang lebih muda mengatakan 
demikian. 60% guru SD mengatakan 
yang dapat diterima adalah hukuman 
verbal, bukan hukuman fisik. 90% 
guru merasa bahwa mengingatkan 
siswa adalah tindakan yang lebih baik 
ketimbang memberi hukuman fisik 
tetapi. seperti disebutkan di atas, 
mereka ragu tindakan tersebut efektif.

Sekitar seperempat guru SD percaya 
bahwa hukuman fisik akan membangun 
karakter yang baik, membangun 
rasa hormat kepada guru dan orang 
tua, serta membantu anak-anak 
menjadi sukses. 23% guru SD percaya 
hukuman fisik harus digunakan untuk 
mendisiplinkan siswa, jika tindakan 
korektif lain tidak efektif. 48% guru SD 
menyatakan diperbolehkan memukul 
anak jika diperlukan, meskipun 85% 
di antaranya berpendapat bahwa 
hukuman fisik memang berdampak 
negatif pada kesehatan mental. 23% 
guru SD tidak setuju atau sangat tidak 
setuju dengan pelarangan hukuman 
fisik. Saat berbicara dengan orang tua 
tentang perasaan mereka terhadap 
guru yang memukul anak-anak mereka 
sebagai hukuman, mereka menyatakan 
telah memberikan izin yang diperlukan 
kepada guru karena mereka merasa 
hukuman fisik diperlukan untuk anak-
anak yang berperilaku buruk. Namun, 
dalam masyarakat tempat kami 
tinggal, orang tua hampir tidak pernah 
menerapkan hukuman fisik apa pun dan 
sangat santai serta toleran terhadap 
anak-anak mereka. Masyarakat punya 
hubungan yang erat dan yakin anak-
anak mereka akan bersikap baik karena 
selalu ada kerabat yang mengawasi 
mereka.

Pengamatan di salah satu SD 
menemukan bahwa seorang guru 

melakukan kekerasan khususnya kepada 
beberapa siswa laki-laki di kelas, seperti 
mencakar wajah dan mencocok mereka 
dengan pena. Guru ini sama sekali tidak 
memberikan hukuman fisik kepada 
siswa perempuan selama observasi. 
Guru ini juga ternyata memiliki ‘siswa 
favorit’ dan gemar mempermalukan 
siswa lain yang lamban. Tindakan 
mempermalukan ini meliputi memberi 
tahu seorang siswa bahwa tulisan 
tangan mereka besar karena mereka 
gemuk. Di sekolah yang lain, kami 
mengamati guru kelas 1 menggunakan 
tongkat kecil untuk berbagai kebutuhan: 
menunjuk huruf dan angka yang ditulis 
di papan tulis, menarik perhatian siswa, 
atau menyuruh mereka diam dengan 
berteriak dan memukul tongkat di 
atas meja berulang kali. Selain memuji 
siswa, guru juga mengancam akan 
memberi siswa hukuman fisik jika tidak 
mendengarkannya. Siswa di SD tempat 
kami melakukan penelitian dengan 
metode membaur memberi tahu 
kami bahwa mereka diperintah untuk 
memungut sampah sebagai hukuman 
dan menarik telinga sendiri di depan 
kelas. Para siswa menyatakan ‘memberi 
hormat kepada bendera’ sebagai 
hukuman terburuk karena dilakukan di 
siang hari dan menimbulkan rasa malu.

Guru perempuan tiga kali lebih kecil 
kemungkinannya untuk melaporkan 
penggunaan kekerasan fisik (memukul 
dan mencubit) dalam kuesioner 
dibandingkan dengan guru laki-laki. 
Namun, pengamatan menunjukkan 
bahwa sering kali guru perempuan 
menampar dan mencubit siswa 
meskipun tidak ada guru perempuan 
yang menyatakan bahwa memukul 
cukup efektif untuk mengatur perilaku 
siswa dan 5% guru laki-laki juga 
berpendapat demikian. Lebih jauh, 
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2,2% guru perempuan dan 10% guru 
laki-laki menganggap mencubit adalah 
hukuman efektif. Guru perempuan 
lebih sering mengeluarkan siswa dari 
kelas, menyuruh mereka pulang, atau 
memberi siswa tugas kebersihan 
alih-alih memberi hukuman fisik. 
Perbedaan sikap guru laki-laki dan 
perempuan terhadap hukuman fisik 
yang diungkapkan melalui kuesioner 
membingungkan–ada 73% guru laki-
laki dan dan 65% guru perempuan 
yang tidak setuju dengan pernyataan 
bahwa ‘memukul, memarahi, berteriak 
diperlukan untuk mendisiplinkan siswa,’ 
dan ada lebih banyak guru perempuan 
(32%) dibandingkan guru laki-laki 
(22,7%) yang merasa bahwa siswa harus 
dipukul jika cara pendisiplinan lain tidak 
berhasil.

Kekerasan di Sekolah

Pengamatan berbagai SD menunjukkan 
bahwa ini sekolah adalah tempat 
yang membahagiakan yang dipenuhi 
anak-anak yang saling berbagi kasih 
sayang, terutama dan terpenting, 
bersama teman. Kegiatan bermain 
diamati inklusif dan banyak siswa 
saling berpelukan. Siswa laki-laki dan 
perempuan bermain bersama dan selalu 
tampak bersemangat. Kadang-kadang 
permainan juga melibatkan tindakan 
mendorong, menggelitik, dan meninju 
tetapi kesemuanya tidak dianggap 
negatif. SIswa laki-laki yang dikenal 
suka menggoda sering kali disebut 
dengan ‘laki-laki gatal.’ Siswa laki-laki 
‘berkelahi’ dengan satu sama lain dan 
berakhir dengan tawa karena mereka 
menganggapnya ‘menyenangkan.’ Ini 
menunjukkan bahwa ‘yang dilakukan 
hanyalah permainan kecuali ada yang 
menangis.’ Mereka menyebut kegiatan 
ini ‘baku pukul’ (bermain pertempuran 
untuk kesenangan). Siswa laki-laki 
tersebut mengatakan bahwa ibu 
mereka dengan tegas melarang mereka 
memukul anak perempuan. Salah satu 
peneliti mendengar seorang ibu berujar 
kepada putranya dan sekelompok 
temannya, ‘Kalian tidak boleh memukul 
anak perempuan. Kalau kalian memukul 
perempuan, saat menikah kalian yang 
akan mencuci piring’ dan siswa laki-laki 
berujar di kesempatan lain bahwa, ‘Ibu 
menyuruh kami untuk tidak memukul 
anak perempuan. Jika tidak menurut, 
kami harus memakai rok atau jilbab 
sebagai gantinya.’ Beberapa siswa laki-
laki mengeluh bahwa siswa perempuan 
memukul punggung mereka tetapi 
mereka tidak diperbolehkan membalas. 
Saat kami menggunakan boneka 
peraga untuk mengukur apa yang 
mungkin siswa laki-laki dan perempuan 

Berdasarkan pengamatan, SD merupakan 
tempat yang menyenangkan dan siswa 

sering saling berpelukan.
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lakukan dalam berbagai situasi, siswa 
perempuan mengatakan bahwa jika 
seseorang menyebut mereka gemuk, 
mereka akan memukulnya dan salah 
satu siswa perempuan benar-benar 
melakukannya. Ada beberapa ejekan 
terhadap siswa laki-laki yang dianggap 
kemayu yang oleh siswa perempuan 
dan laki-laki, salah satunya mereka 
menyebut siswa tersebut sebagai 
‘banci gagal.’ Meskipun begitu, para 
siswa yang kemayu tersebut hanya 
menertawakan label ini.

Perilaku Sehat dan Tidak Sehat

Perilaku Sehat dan Tidak Sehat 

Salah satu hasil akhir dari program Girls 
Thrive adalah ‘peningkatan hasil belajar 
dan perilaku sehat.’ Sebagai bagian dari 
penetapan dasar penentuan perilaku 
sehat dan tidak sehat bagi siswa SD, kami 
mengembangkan pemahaman melalui 
survei, studi dengan metode membaur, 
serta pengamatan persepsi dan praktik 
siswa. Kami mengamati pengetahuan 
dan perilaku mereka terkait cara makan, 
aktivitas fisik, menstruasi, dan ‘zat-zat 
berbahaya.’

Sebagian besar anak yang kami ajak 
bicara dan amati gemar makan kue 
lokal dan makanan yang disebut oleh 
sebagian orang sebagai ‘jajanan berat’ 
seperti nasi kuning bungkus kecil, 
bakso atau pisang goreng, yang sering 
dikonsumsi bersama minuman ringan 
manis. Kebiasaan sarapan di rumah 
berbeda-beda antarkeluarga, banyak 
yang memilih untuk membeli sarapan di 
kantin sekolah atau kios terdekat. Tidak 
tampak kebiasaan membawa bekal 
makan siang dan hanya sedikit siswa 
yang membawa air minum dari rumah, 
sebagian besar siswa mengandalkan 
air di sekolah atau membeli air minum 
gelas kemasan bersegel di kantin 
sekolah. Kami menemukan bahwa siswa 
perempuan cenderung membeli lebih 
banyak cokelat/permen dibandingkan 
‘makanan ringan’ karena mereka suka 
berbagi makanan dan permen/coklat 
lebih mudah dibagikan dibandingkan 
makanan seperti nasi bungkus. 
Penelitian yang dilakukan oleh Empatika 
di tempat lain21 menunjukkan bahwa 
siswa Papua memiliki kebiasaan makan 

21 Misalnya. Pendekatan Reality Check 
(2016) Perspektif dan Pengalaman 
Remaja dan Keluarganya tentang Gizi 
dan Aktivitas Fisik: UNICEF.

Anak-anak di SD ini aktif secara fisik 
seharian. Di sini, saat istirahat, mereka 

bermain dengan melompat dan meloncat.

‘Sulit untuk mengimbangi semangat anak-
anak di masyarakat ini’ - seorang peneliti 

memanjat pohon 
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jajanan yang lebih rendah dibandingkan 
siswa di banyak daerah lain di Indonesia. 
Salah satu sebabnya ialah karena siswa 
di Papua diberi lebih sedikit uang saku 
daripada di tempat lain dan, kecuali 
sarapan, kami mengamati bahwa 
mereka lebih memilih makan di rumah.

Kami hanya melihat beberapa poster 
tentang kebiasaan makan sehat di 
sekolah tempat membaur yang berasal 
dari perusahaan dan kami tidak 
mengamati adanya pelajaran tentang 
gizi.

Dalam studi ini, baik data survei maupun 
data observasi menunjukkan bahwa 
aktivitas fisik lebih sering diamati di 
Papua daripada wilayah lain Indonesia 

yang pernah diteliti Empatika.22 Dalam 
penelitian di wilayah lain di Indonesia, 
kami menemukan bahwa seiring 
bertambahnya usia, anak perempuan 
makin jarang melakukan aktivitas 
fisik dan keluarga lebih membatasi 
aktivitas mereka, tetapi di Papua kami 
menemukan bahwa anak perempuan 
segala usia terlibat dalam aktivitas 
fisik, tidak dibatasi, dan sering terlibat 
dalam kegiatan yang secara tradisional 
dianggap hanya dilakukan anak laki-
laki (misalnya, ikut bermain sepak bola 
dan memanjat pohon). Peneliti kami 
mengatakan bahwa, meskipun hujan 
turun setiap hari saat mereka melakukan 

22 Misalnya. Pendekatan Reality Check 
(2016) Perspektif dan Pengalaman 
Remaja dan Keluarganya tentang Gizi 
dan Aktivitas Fisik: UNICEF.

Seperti di banyak daerah di Indonesia, ada banyak kios dan 
penjual makanan ringan di sekitar sekolah. Sebagian besar 
anak-anak yang kami ajak bicara dan amati cenderung suka 

makan ‘makanan ringan’ dan kue lokal yang sering dikonsumsi 
dengan minuman ringan manis. Kebiasaan sarapan di rumah 

berbeda-beda antarkeluarga, banyak yang memilih untuk 
membeli sarapan di kantin sekolah atau kios terdekat. Meski 
demikian, kebiasaan makan jajanan di Papua tampak lebih 

rendah dibandingkan dengan banyak daerah lain di Indonesia 
tempat kami pernah bekerja.
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studi dengan metode membaur dan 
survei, anak-anak tetap bermain di luar 
ruangan sepanjang hari. Data observasi 
di salah satu sekolah menunjukkan 
bahwa siswa laki-laki dan perempuan 
sering kali melakukan aktivitas fisik 
selama waktu luang. 

Sebagaimana diperkirakan, siswa 
perempuan lebih paham soal menstruasi 
ketimbang siswa laki-laki, tetapi hanya 
10% anak usia 8-10 yang tahu soal 
menstruasi. Selama membaur, siswa 
menyatakan belajar tentang menstruasi 
di kelas agama dan pengajarannya 
dikaitkan oleh guru agama dengan 
‘larangan berbuat dosa.’ Di pedesaan, 
terdapat laporan dari siswa bahwa 
mereka mendapat informasi tentang 
menstruasi dari tenaga kesehatan 
yang berkunjung ke sekolah, hal ini 
lebih banyak dilaporkan di pedesaan 
daripada perkotaan.

Melalui studi metode membaur, 
kami mengamati anak-anak berusia 3 
tahun mengunyah pinang. Orang tua 
memberi tahu kami bahwa pinang baik 
untuk siswa karena membuat gigi kuat. 
Seorang anak laki-laki memberi tahu 
peneliti kami, ‘percayalah, pinang bagus 
bagi tubuh’ dan yang lainnya mengaku 
pinang memberi mereka ‘energi’ ketika 
lelah. Pinang dijual di kios makanan 
ringan di depan sekolah tempat 
membaur. Melalui studi peringkat 
preferensi untuk siswa SD laki-laki, 
kami mengetahui bahwa mereka lebih 
memilih membeli pinang saat mereka 
hanya diberi sedikit uang saku.

Kepercayaan Diri, Pengambilan 
Keputusan, dan Partisipasi

Kami mengajukan sejumlah pertanyaan 
spesifik dalam survei dan studi dengan 
metode membaur tentang partisipasi 
dalam OSIS dan penggunaan alat 
U-Report karena hal ini berkaitan 
langsung dengan program ini. Namun, 
sebagian besar pertanyaan ini lebih 
relevan untuk siswa tingkat SMP (lihat 
bagian laporan selanjutnya) ketimbang 
siswa SD. Khusus untuk siswa SD, 
UNICEF ingin mengetahui apakah 
siswa punya kesempatan berpartisipasi 
secara bermakna dan bagaimana siswa 
bersosialisasi di sekolah, apakah mereka 
memiliki banyak teman, seberapa 
percaya diri mereka di sekolah, dan 
pandangan mereka terhadap masa 
depan.

Kami menemukan sedikit bukti di tingkat 
SD terkait partisipasi siswa dalam segala 
bentuk pengambilan keputusan untuk 
sekolah, pelajaran, atau lingkungan 
sekolah. Namun, hampir semua anak 
menyatakan memiliki banyak teman 
dan senang serta puas dengan hal ini. 
Melalui studi dengan metode membaur, 
siswa menyatakan bersekolah di segala 
cuaca dan bahkan saat tidak diberi 
uang saku karena mereka menganggap 
sekolah sebagai ‘tempat bersenang-
senang.’ Anak-anak tidak menceritakan 
masalah khusus.

Hanya 14% siswa perempuan 
memandang negatif penampilan fisik 
mereka dan hanya 2% siswa laki-laki 
yang merasa demikian. 14% siswa 
laki-laki khawatir soal kenaikan kelas 
dan hanya 7% siswa perempuan yang 
merasa demikian. Ada lebih banyak 
siswa SD yang merasa percaya diri 
untuk berbicara di kelas dibandingkan 
siswa SMP.
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Ketika berbicara dengan siswa di SD 
tempat membaur soal pandangan 
mereka tentang siswa yang ‘baik’ atau 
‘buruk,’ para siswi bercerita bahwa 
siswa yang ‘baik atau berperilaku baik’ 
adalah ‘banci,’ mereka berpendapat 
bahwa siswa seperti itu lembut atau 
‘laki-laki feminin.’ Saat peneliti kami 
mengadakan permainan dengan siswa 
(perempuan dan laki-laki) agar mereka 
bisa mengidentifikasi persepsi terkait 
kemampuan akademisnya, mereka 
semua memilih menggambarkan diri 
sebagai siswa yang tidak pintar karena 
tidak ingin diejek dan dianggap ‘kutu 
buku.’ Kami mendengar dari siswa 
bahwa mereka, utamanya siswa laki-laki 
‘kutu buku,’ sering diejek. Siswi memberi 
tahu kami bahwa siswa yang menggoda 
mereka adalah siswa yang ‘genit’; 
mereka tampaknya tidak memandang 
negatif godaan tersebut.

Semua siswa dan guru tidak pernah 
mendengar soal alat U-Report.

3.2  PELAJARAN DARI 
MENDENGARKAN SISWA 
DAN GURU SMP

Fasilitas Sekolah, Lingkungan, dan 
Reputasi

Lingkungan sekolah yang kondusif 
akan meningkatkan hasil belajar. Survei, 
observasi, dan studi dengan metode 
membaur berupaya memahami sejauh 
mana lingkungan sekolah berfokus 
pada pembelajaran anak.

Seperti disebutkan di atas untuk siswa 
SD, penting untuk diketahui bahwa 
motivasi utama siswa SMP bersekolah 
adalah bersosialisasi dengan teman. 
Di salah satu SMP, siswa yang kami 
ajak mengobrol selama studi dengan 
metode membaur menyatakan 
bersekolah adalah kegiatan yang 
menyenangkan, tetapi yang jelas 
pernyataan ini tidak berkaitan dengan 
pembelajaran melainkan kegiatan 
‘bergaul dan bermain dengan teman.’ 
Hal ini tercermin dalam tanggapan 
siswa untuk pertanyaan survei soal 
persahabatan, lebih dari 96% siswa 
SMP23 mengatakan bahwa mereka 
memiliki teman dekat (menurut mereka; 
teman ialah orang yang menghabiskan 
waktu istirahat bersama dan ‘saling 
menceritakan rahasia’) dan percakapan 
dalam studi dengan metode membaur 
menemukan bahwa kebersamaan 
dengan teman adalah motivasi utama. 
Sekitar 75% dari siswa perempuan 
dan laki-laki menyatakan selalu merasa 
bahagia di sekolah dan tidak ada yang 
menyatakan tidak bahagia di sekolah. 
Siswa juga menyatakan bahagia bisa 
menghabiskan waktu bersama teman.

23 Pertanyaannya adalah, ‘Berapa banyak 
teman dekat yang kamu miliki?’
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Dari semua SMP yang diamati, ada 
perbedaan signifikan terkait taraf 
keramahan lingkungan sekolah. 
Sekalipun sudah menggunakan 
bangunan baru, dua sekolah berusia 
kurang dari 10 tahun sedangkan dua 
lainnya jauh lebih tua. Kondisi ruang 
kelas lama yang masih digunakan 
memprihatinkan dengan lantai semen 
berlubang, langit-langit berlubang, 
dan perabot lama. Satu sekolah 
terletak di wilayah yang dianggap para 
guru ‘menantang’ karena maraknya 
penggunaan narkoba dan konsumsi 
alkohol serta kegiatan antisosial24 yang 
berdampak pada keamanan sekolah. 
Namun, sekolah tersebut bukanlah yang 
paling tidak ramah, melainkan sekolah 
baru yang tidak memiliki sumber daya 
pembelajaran, memiliki perabot dan 
pajangan dinding yang tidak terawat, 
serta tingkat ketidakhadiran guru yang 
tinggi. Meskipun kami mengamati 
kerja kelompok dilakukan di kelas dan 
ada upaya membuat pembelajaran 
lebih berpusat pada anak di beberapa 
sekolah, guru di salah satu SMP hanya 
menulis di papan tulis dan menjelaskan 
(3/4 di antaranya berusia di atas 50) 
tanpa memeriksa pemahaman (siswa 
juga mengatakan, ‘guru mengajar 
terlalu cepat’).

Dari obrolan dengan guru, hasil belajar 
biasanya diukur dengan hasil ujian. Di 
satu sekolah, para guru dengan gembira 
menceritakan bahwa semua siswanya 
lulus Ujian Nasional. Ini merupakan 
prestasi yang mereka banggakan 
karena beberapa siswanya yang masuk 
SMP tersebut belum fasih membaca 
atau menulis saat lulus SD. Dengan 

24 Seperti pencurian dan perusakan 
properti sekolah, berkumpul untuk 
minum alkohol, ‘ngelem,’ dan buang 
sampah sembarangan.

pengecualian SMP C yang mendapat 
nilai lebih tinggi dari rata-rata nasional 
pada Ujian Nasional 2019 untuk mata 
pelajaran sains dan matematika, semua 
SMP lain dalam studi ini mendapat nilai 
di bawah rata-rata nasional, dengan 
hasil terendah didapat SMP negeri 
(SMP B). 11% guru SMP yang disurvei 
menganggap sekolah mereka memiliki 
reputasi buruk dalam hal hasil belajar 
dan prestasi akademik; dan guru 
di perkotaan menyatakan reputasi 
sekolah mereka untuk keduanya jauh 
lebih buruk. Hanya 7% yang merasa 
bahwa hasil belajar siswa merupakan 
faktor penting untuk kepuasan guru; 
lebih banyak guru menekankan bahwa 
interaksi sosial dengan guru lain dan 
siswa lebih penting. Menurut guru, 
hasil belajar yang rendah salah satunya 
disebabkan oleh ketidakhadiran siswa; 
95% guru SMP mengatakan biasanya 
ada sedikitnya satu siswa laki-laki 
tidak hadir di kelas sementara 75% 
menyatakan biasanya ada sedikitnya 
satu siswa perempuan yang tidak 
hadir di kelas setiap hari. Namun, 60% 
guru menyebut kemampuan siswa 
sebagai tantangan. Di satu SMP, siswa 
mengeluhkan guru mengajar dengan 
target dan rencana pembelajaran 
tertentu serta tidak menilai tugas 
mereka dengan baik, yakni memberi 
nilai yang sama kepada semua siswa 
‘meskipun siswa mengerjakan tugas 
secara berbeda.’ Namun, siswa tidak 
dapat mempertanyakan ini karena ‘guru 
akan menyebut mereka tidak sopan.’

Selama studi dengan metode membaur 
dan interaksi informal lainnya, beberapa 
guru bercerita bahwa mereka merasa 
perlu memperlakukan siswa Papua 
secara berbeda karena mereka ‘miskin’ 
dan menyebut gizi buruk serta kapasitas 
intelektual sebagai masalah yang 
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umum ditemukan pada siswa Papua. 
Hal ini ditegaskan oleh pengakuan 
satu siswi Papua yang menyatakan ada 
siswa lain yang mendapat nilai rendah 
sama dengannya, tetapi hanya siswa 

lain tersebut yang ditegur dan orang 
tuanya diberi tahu terkait nilai rendah 
Sedangkan untuk dirinya tidak ada 
upaya untuk menindaklanjuti prestasi 
rendah siswi Papua tersebut. 

Tabel 15: Skor Rata-Rata Ujian Nasional Berdasarkan Sekolah, 2019.

Sekolah Tipe Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika IPA

SMP A Swasta 55,4 43,1 46,6 48,8

SMP B Negeri 47,4 37,8 31,0 35,2

SMP C Swasta 58,2 46,4 62,1 67,1

SMP D Swasta 56,1 41,5 34,8 43,6

Rata-rata Nasional 65,7 50,2 46,6 48,8

Sumber: https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id

Dorongan keluarga agar siswa tidak 
hadir karena alasan kewajiban sosial 
dan keluarga juga disebut oleh guru 
sebagai alasan buruknya performa 
belajar siswa Papua. Beberapa kali 
dalam interaksi informal dengan guru, 
terlihat jelas bahwa mereka memiliki 
ekspektasi yang lebih rendah terhadap 
siswa Papua dibandingkan siswa lain. 
Misalnya, guru sering memberikan 
stereotip menggunakan frasa seperti 
‘ternyata (siswa Papua) pandai  (di bidang 
akademis)’ dan mengatakan bahwa 
anak-anak Papua bahagia, percaya 
diri, dan gemar berolahraga tetapi 
tidak pandai secara akademis; ‘Mereka 
ramah tapi tidak terlalu cerdas. Siswa 
Papua sangat cakap berolahraga, siswa 
Jawa yang pintar.’ Kami mendengar 
dari guru bahwa tingkat ketidakhadiran 
dan putus sekolah yang lebih tinggi di 
antara siswa Papua dikarenakan mereka 
‘memiliki motivasi belajar yang rendah.’ 
Seorang kepala sekolah berujar, ‘Kami 
sudah senang kalau para siswa Papua 
hadir setiap hari.’ 

Yang menarik, para guru tidak 
menganggap ketidakhadiran mereka 
sebagai masalah. Di satu sekolah yang 
kami kunjungi, peneliti mengamati 
hanya empat dari 16 guru yang hadir 
di sekolah (beberapa dari guru tidak 
hadir karena menghadiri kursus atau 
pertemuan eksternal, yang lain hanya 
absen). Kelas 8 hanya menerima satu 
pelajaran hari itu (Bahasa Indonesia) 
karena alasan tersebut. Di sekolah 
lain, sejumlah kelas kosong selama 
beberapa jam pelajaran pertama pada 
hari itu karena guru tidak hadir. Guru 
tidak hadir karena sejumlah alasan 
termasuk pergi ke bank, menyelesaikan 
pekerjaan pribadi, atau menunaikan 

Kami perlu memperlakukan siswa 
Papua dengan baik, lebih baik dari 
yang lain karena motivasi belajar 
mereka lebih rendah dari yang 

lain.

– Guru, SMP
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kewajiban keluarga, dan terkadang, 
karena menghadiri pertemuan resmi.25 
Satu sekolah telah mencoba mengatasi 
ketidakhadiran guru dengan memasang 
perekam waktu sidik jari, tetapi kami 
mengamati para guru hanya dating 
untuk presensi masuk dan pergi lagi 
setelahnya. Selama studi dengan 
metode membaur, saat bertanya 
kepada siswa soal mana di antara siswa 
laki-laki atau perempuan yang lebih 
sering absen, siswa menjawab, ‘para 
siswa hadir, justru gurulah yang jarang 
hadir.’

Hanya 21% guru SMP peserta 
survei yang mengaku menyesuaikan 
pengajaran mereka dengan kebutuhan 
siswa sebagai hasil dari pelaksanaan 
penilaian;26 jumlah ini sedikit lebih tinggi 
dibanding yang didapat dari survei 
guru SD. Pengamatan sesi belajar-
mengajar di kelas 8 dan 9 di empat 
SMP mengamini hal ini–guru tidak 
secara aktif menggunakan sumber 
pembelajaran dan tidak melakukan 
upaya untuk membantu siswa yang 
kurang berprestasi.

25 Masalah ketidakhadiran guru terekam 
dalam studi dengan metode membaur 
(immersion) kami ‘Pendekatan Reality 
Check (2015); Studi pendidikan di Tanah 
Papua’ yang dilakukan atas perintah 
KIAT Guru dan ACDP.

26 Penilaian lebih mungkin digunakan untuk 
melaporkan kemajuan kepada orang tua 
(80%), alih-alih menyesuaikan pengajaran 
dengan kebutuhan siswa.

Satu sekolah mengoperasikan sistem 
yang menempatkan siswa dalam 
kelas-kelas tertentu sesuai dengan 
kemampuannya. Siswa berkemampuan 
terendah sebagian besar adalah siswa 
laki-laki Papua dan ditempatkan di 
ruang kelas yang paling buruk dan paling 
banyak mengalami ketidakhadiran 
guru.27 Guru sendiri memberi tahu kami 
bahwa mereka merasa seperti dihukum 
saat harus mengajar kelompok siswa ini 
dan merasa ‘beruntung jika ditempatkan 
di kelas A’ yang terdiri dari 20 siswa paling 
pintar yang sebagian besar di antaranya 
adalah siswa perempuan dan non-
Papua.28 Kelas A ditempatkan di ruang 
kelas baru dengan sumber daya yang 
jauh lebih baik. Meskipun guru merasa 
bahwa pengaturan ini akan memotivasi 
siswa, siswa memberi tahu kami selama 
studi dengan metode membaur bahwa 
mereka merasa ‘tidak nyaman’ saat 
berada di kelas C dan sangat ingin 
berada di kelas B karena ‘mereka bisa 
belajar dan bersenang-senang.’ Di 
sekolah lain, guru menempatkan siswa 
terpintar di bagian depan kelas, kerap 
menunjuk mereka untuk menjawab 
pertanyaan, dan mengabaikan siswa 
lainnya. Kami mengamati siswa yang 
kurang berprestasi dipermalukan oleh 
guru. Sebagai contoh, seorang siswa 
laki-laki yang dihukum berulang kali 
berujar dengan frustrasi, ‘Saya tidak 
tahu saya salah apa, Bu. Siswa lain jauh 
lebih gaduh daripada saya.’

27 Pada awal tahun ajaran, kehadiran guru 
dikatakan cukup baik lalu menurun 
dengan cepat. Para guru memberi 
tahu kami bahwa ‘siswa nakal dan sulit 
diajar. Mereka tidak mau diam dan 
mendengarkan guru.’

28 Hanya ada dua atau tiga orang Papua di 
kelas A.

Kalau besar nanti, saya ingin jadi 
guru yang selalu hadir di kelas, 

tidak seperti guru saya yang selalu 
absen.

– Siswi, 12 tahun
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16% siswa SMP laki-laki dan 5% siswi 
SMP menyatakan tidak percaya diri 
untuk berbagi pendapat di kelas. 
Studi dengan metode membaur 
menemukan bahwa siswa SMP laki-laki 
menggambarkan diri sendiri sebagai 
siswa yang kurang pandai, dan siswa 
SMP perempuan setuju bahwa mereka 
‘tidak begitu baik di sekolah’ dan ‘tidak 
pintar.’ Selain itu, sekelompok siswa 
laki-laki berujar, ‘Buat apa berusaha 
jika guru tidak peduli dengan kita. 
Mereka hanya memikirkan rencana 
ajar dan tidak mempertimbangkan 
kapasitas kami untuk berkonsentrasi 
dan mengikuti pelajaran.’ Siswa laki-laki 
bercerita bahwa mereka ‘tidak berani 
memberi tahu guru’ kalau mereka 
tidak memahami pelajaran karena 
‘nantinya akan dihukum dan guru tidak 
mau mendengar siswa tersebut.’ Siswa 
laki-laki mengaku merasa kewalahan 
menyelesaikan tugas sekolah, sering 
gagal mengerjakan pekerjaan rumah, 
dan sering kali tugas yang mereka 
kerjakan tidak dinilai oleh guru. Siswi 
cenderung tidak menggambarkan diri 
sebagai murid yang ‘tidak pintar’ dan 
mereka serta siswa laki-laki merasa 
bahwa siswi lebih cenderung ‘belajar 

dengan serius.’ Studi dengan metode 
membaur menemukan perbedaan 
signifikan antara siswa laki-laki dan 
perempuan yang didukung hasil survei 
yakni bahwa siswa laki-laki merasa 
kurang didengarkan oleh guru.

Selama membaur, siswa SMP menyatakan 
bahwa mereka akan menyukai suatu 
pelajaran jika mereka menyukai guru 
yang mengajarkannya. Jadi, walaupun 
matematika umumnya tidak disukai, di 
salah satu SMP para siswa menyukai 
mata pelajaran ini karena gurunya ‘lucu,’ 
‘sabar,’ ‘tidak pernah mengejek siswa,’ 
‘tidak membuat siswa mengantuk saat 
diajar,’ dan ‘tidak memukul siswa.’ 
Mereka menyebutkan sejumlah sifat 
yang ingin dilihat pada guru, yakni:

• Tidak terlalu banyak bicara, memberi 
terlalu banyak instruksi, atau hanya 
menyuruh siswa mencatat

• Tidak mudah marah atau sering 
memarahi siswa

• Tidak memukul siswa, melainkan 
memberi nasihat

• Tidak marah saat ditanyai siswa

• Murah senyum

Di sekolah ini, siswa yang kurang berprestasi ditempatkan di kelas lama dengan sedikit 
sumber daya pembelajaran, sementara siswa kelas ‘A’ menggunakan kelas baru dengan 

sumber daya pembelajaran memadai. 
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• Menghargai siswa dan merespons 
saat siswa menyapa dengan ‘selamat 
siang’

• Tidak melabeli siswa dengan ‘orang 
dari desa.’

• Tidak kasar

• Tidak membicarakan siswa dengan 
guru lain dan mengejek siswa

• Meluangkan waktu untuk berkumpul 
dengan siswa dan berkegiatan 
bersama.

(19 siswa SMP)

Siswa yang lain menekankan pentingnya 
jadi murah senyum, lucu, ramah, akrab, 
sopan, rajin,29 tidak ketinggalan zaman, 
dan dekat dengan siswa. Sifat yang tidak 
disukai siswa pada gurunya adalah:

• Kasar kepada siswa, termasuk 
memanggil mereka dengan 
kata ‘anjing’ atau ‘babi’ (siswa 
mengatakan guru perempuan lebih 
sering melakukan hal ini)

• ‘Malas mengajar’–tidak berinteraksi 
dengan siswa, terlambat masuk 
kelas, menghabiskan waktu di kelas 
dengan bermain ponsel, makan di 
kelas, berpura-pura sibuk, tidur di 
kelas, berlama-lama di ruang guru, 
tidak menjelaskan pelajaran dengan 
baik.

• Arogan dan kejam, termasuk 
memberikan hukuman yang 
merendahkan.

50% guru yang disurvei menyebutkan 
sumber daya yang tidak memadai 
merupakan salah satu dari tiga tantangan 
utama yang dihadapi. Sejumlah fasilitas 
yang dianggap buruk oleh para guru 

29 Selalu memberi nilai dan umpan balik, 
tidak pernah absen, dan memberi 
contoh yang baik.

adalah perpustakaan, fasilitas olah 
raga, dan toilet (lihat bagian WASH 
di bawah). Hampir 55% guru SMP 
menganggap fasilitas perpustakaan 
buruk dan ada sedikit lebih banyak 
guru yang merasa demikian di sekolah 
pedesaan dibanding yang ada di 
perkotaan. Pengamatan di sekolah 
menemukan bahwa keempat SMP 
yang dikunjungi memiliki perpustakaan 
tetapi semuanya terkunci.30 Tugas 
menjaga perpustakaan diserahkan 
kepada guru, akibatnya kurasi bukunya 
buruk–yang tersedia kebanyakan buku 
cetak dan hanya ada sedikit novel atau 
buku non-fiksi. Buku-buku tersebut 
sering kali berdebu. Di satu sekolah, 
saat peneliti melihat-lihat perpustakaan, 
dua siswa masuk karena penasaran 
dan belum pernah ke perpustakaan 
sebelumnya. Saat berbicara dengan 
siswa selama membaur, mereka 
mengaku ingin perpustakaan lebih 
sering dibuka dan mudah diakses. 
Beberapa murid menyatakan ingin 
memanfaatkan perpustakaan di waktu 
istirahat tetapi ‘takut untuk meminta 
kunci perpustakaan.’ Mereka ingin 
sekolah menyediakan tempat duduk 
atau berbaring (misalnya, karpet) 
untuk membaca dan lebih banyak 
buku, seperti ‘buku tentang budaya 
dan agama lain, novel kriminal, buku 
panduan ‘cara membuat’ berbagai hal, 
buku soal menjadi seorang remaja, buku 
tentang olahraga dan olahragawan, 
dan buku cara bermain sepak bola’ 
(komentar dari kelompok siswa laki-laki 
dan perempuan SMP).

30 Satu perpustakaan dibuka hanya untuk 
sesi doa, yang lain hanya dibuka ‘jika 
diminta.’
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71% guru SMP menanggap fasilitas 
olahraga di sekolah buruk dan tidak 
ada sekolah yang memiliki fasilitas ganti 
untuk olahraga atau berolahraga dalam 
ruangan. Namun, lebih dari 85% siswa 
SMP mengaku melakukan aktivitas 
fisik setiap hari dan secara konsisten 
menyatakan tidak memadainya 
fasilitas di sekolah tidak menghambat 
dilakukannya aktivitas fisik (lihat di 
bawah). Pengakuan ini sangat kontras 
dengan yang didapat dari penelitian 
serupa yang telah kami lakukan di wilayah 
dengan sebagian besar siswa tidak aktif 
secara fisik (terutama perempuan) dan 
kesempatan berolahraga terbatas.31 
Selama membaur, siswa di salah satu 
SMP menyatakan kecewa karena 
lapangan sepak bola sekolah sering 
berlumpur dan ingin ada lapangan voli 
dan lapangan basket berlantai beton. Di 
SMP lain, lapangan ditumbuhi tanaman 
liar dan berlumpur serta tidak dapat 
digunakan.

Pendisiplinan dan Pemberian 
Hukuman

Interaksi dengan orang tua selama 
membaur menunjukkan bahwa orang 
tua suka menyekolahkan anak mereka 
di sekolah dengan sistem pendisiplinan 
yang ketat. Keluarga di Ternate 
menceritakan bahwa meminta anak 
usia SMP tinggal bersama kerabat, 
tempat mereka dididik jadi lebih disiplin 
dengan lebih ketat, adalah hal lumrah. 
Kami juga bertemu banyak siswa dari 
Ternate yang tinggal jauh dari rumah 
dengan kerabatnya. Satu SMP diamati 
menerapkan sistem pendisiplinan yang 

31 Perpustakaan yang dibuka hanya 
digunakan oleh beberapa kelas. 
Perspektif dan Pengalaman Remaja dan 
Keluarganya terkait Gizi dan Aktivitas 
Fisik, Studi Reality Check, 2018

ketat dan sudah menerima izin dari 
orang tua untuk melakukannya. Orang 
tua Papua menyatakan sering kesulitan 
mengontrol anak-anak mereka yang 
lebih tua dan mengandalkan sekolah 
untuk menanamkan kedisiplinan. 
Di salah satu SMP, orang tua siswa 
Papua mengaku sering kali secara 
khusus meminta Kepala Sekolah untuk 
memukuli anak-anak mereka.

40% guru yang disurvei menyebut 
perilaku siswa sebagai salah satu dari 
tiga tantangan utama di kelas dan 
sekitar 75% guru SMP menganggap 
perilaku siswa SMP kadang menjadi 
sumber masalah di kelas atau di banyak 
kesempatan–ada lebih banyak guru 
perempuan yang menyatakan demikian.

Situasi tampak lebih buruk di sekolah 
pedesaan dibandingkan di sekolah 
perkotaan.32 Hampir semua guru 
SMP33 mengatakan bahwa siswa yang 
berperilaku buruk memengaruhi 
kemampuan mengajar mereka, tetapi 
mereka menyebutkan waktu yang hilang 
karena gangguan tersebut relatif singkat 
(kurang dari sepuluh menit dalam setiap 
periode mengajar). Walaupun guru di 
pedesaan dan perkotaan menyebut 
perilaku buruk siswa sebagai masalah, 
guru di pedesaan tampak lebih 
mampu mengatasi masalah tersebut. 
Guru yang lebih tua menyatakan lebih 
mampu menangani perilaku buruk 
siswa ketimbang guru yang lebih 
muda. Meskipun para guru mengaku 
mereka sering mendapat gangguan, 
mereka merasa bahwa otoritas mereka 
dihormati. Perilaku mengganggu 
yang paling umum adalah membuat 
keributan di kelas serta memanggil dan 

32  85% guru di pedesaan dan 60% guru di 
perkotaan.

33  100% di sekolah perkotaan. 
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menggoda teman. 80% siswa mengaku 
selalu atau kadang terganggu oleh siswa 
lain di kelas.34 Selama membaur, siswa 
SMP mengatakan bahwa ‘kegaduhan’ 
adalah gangguan terbesar saat belajar. 
Selain itu, siswa juga mengatakan bahwa 
mereka mungkin jadi lebih berprestasi 
jika hukuman yang diberikan dikurangi. 

49% guru SMP menyatakan sekolah 
tempat mereka bekerja memiliki sistem 
pendisiplinan dan 94% guru SMP 
menyatakan menghukum siswa untuk 
mendisiplinkan mereka (mirip dengan 
SD). 31% guru mengaku meneriaki siswa 
untuk mendisiplinkan mereka, tetapi 
hanya 7% yang menganggapnya efektif. 
Sebagian besar siswa SMP yang kami 
temui selama membaur mengatakan 
bahwa guru perempuanlah yang paling 
kasar35 kepada siswa. meskipun guru 
dalam survei tersebut mengaku tidak 
pernah menyebut siswa bodoh atau 
mengejek mereka.

34 Pertanyaannya adalah, ‘Apakah kamu 
sering terganggu oleh siswa lain yang 
berperilaku tidak baik di kelas?’

35 Mengatai mereka bodoh, anjing, babi 
dan kata-kata menghina lainnya.

80% guru menyatakan selalu atau 
biasanya menghukum siswa laki-laki dan 
perempuan secara berbeda. Selama 
studi dengan metode membaur, siswa 
perempuan SMP bercerita bahwa 
hukuman ‘paling berat’ untuk siswi adalah 
membersihkan toilet sedangkan siswa 
laki-laki mengatakan hukuman ‘paling 
berat’ bagi mereka adalah melakukan 
aktivitas fisik ekstrem36 di depan sekolah 
dan jika mereka melakukan pelanggaran 
secara berulang, guru akan memukul 
mereka (siswa perempuan tidak 
pernah dipukul). 17% guru menyatakan 
menerapkan hukuman fisik terhadap 
siswa perempuan (biasanya mencubit), 
dan 31% mengatakan memberikan 
hukuman fisik kepada siswa laki-laki 
dengan pukulan. 18% siswa laki-laki 
menyatakan diberi hukuman fisik oleh 
seorang guru dalam sebulan terakhir 
dan hanya 9% siswa perempuan yang 
mengatakan demikian. Guru SMP empat 
kali lebih mungkin memukul siswa laki-
laki dan perempuan daripada guru SD, 
dan mereka juga lebih sering memukul 
siswa laki-laki.

36 Misalnya, squat atau push-up 100 kali.

Meneriaki 
siswa

Menakuti anak-anak/siswa 
(dengan mengancam 

akan mengurangi nilai, 
membuat siswa tidak naik 

kelas, melaporkan ke 
orang tua, dll.)

Memukul Mencubit

Meminta 
siswa berdiri 

di depan 
kelas

Memperingatkan 
siswa

Berdialog 
dengan 
siswa

Memberi PR 
tambahan

Gender

Laki-Laki 0 12,5 12,5 12,5 0 50 12,5 12,5

Perempuan 9,5 9,5 0 4,8 9,5 33,3 28,6 14,3

Kelompok usia

21-39 15,4 15,4 0 0 0 38,5 23,1 15,4

40-50 0 0 0 16,7 16,7 33,3 33,3 0

51+ 0 10 10 10 10 40 20 20

Total 6,9 10,3 3,4 6,9 6,9 37,9 24,1 13,8

Tabel 16: Efektivitas Metode Pendisiplinan untuk Mengatur Perilaku Siswa. 
(Survei Guru, SMP)
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Guru yang lebih muda (21-39 tahun) 
menyatakan sama sekali tidak memukul 
siswa. Guru yang menganggap hukuman 
fisik adalah bentuk pendisiplinan yang 
efektif sangat sedikit, dan semuanya 
berusia di atas 50 tahun. Siswa laki-
laki yang kami temui mengaku tidak 
keberatan menerima hukuman yang 
lebih berat daripada siswa perempuan 
karena hal itu ‘membuat mereka kuat’ 
dan ‘merasa jera.’ Yang lain mengatakan 
bahwa hukuman terburuk adalah 
pemberian surat kepada orang tua 
karena mereka takut nantinya dipukul 
orang tua. Mereka bilang, ‘Kami tak 
masalah menerima hukuman di sekolah 
selama tidak melibatkan orang tua.’

Di dua sekolah tempat membaur, 
para guru menjelaskan bahwa mereka 
mengundang orang tua ke pertemuan 
saat siswa mendaftar untuk meminta 
izin dari orang tua untuk menghukum 
dan memukul anak mereka jika 
diperlukan. Orang tua yang kami ajak 
bicara mengonfirmasi bahwa mereka 
telah memberikan izin dan saat anaknya 
pulang serta mengaku telah menerima 
hukuman fisik, mereka memaklumi 
tindakan guru dan menganggap 
anaknya telah ‘bersikap sangat buruk.’

48% guru sepakat hukuman fisik 
membantu siswa membangun karakter 
yang baik (termasuk guru yang lebih 
muda, meskipun mereka mengaku tidak 
pernah memukul siswa).37 42% guru 
sepakat hukuman fisik membangun 
rasa hormat kepada guru dan orang 

37 Beberapa diantaranya adalah guru 
honorer yang sangat hati-hati menjaga 
reputasinya agar bisa menjadi guru PNS. 
Kemungkinan, terdapat bias kepatutan 
sosial dalam jawaban survei yang mereka 
berikan soal alasan mereka merasa 
hukuman fisik efektif tetapi mengaku 
jarang menerapkannya.

tua dan 40% berpendapat hukuman 
fisik nantinya membantu siswa menjadi 
orang dewasa yang sukses. 35% guru 
SMP berpendapat bahwa siswa harus 
dipukul jika tindakan pendisiplinan lain 
tidak berhasil dan 50% guru mengaku 
diperbolehkan memukul siswa bila 
diperlukan–pernyataan tersebut agak 
kontradiktif mengingat 75% guru 
menganggap hukuman fisik buruk bagi 
kesehatan mental siswa. 39% guru 
merasa hukuman fisik tak perlu dilarang.

Di salah satu SMP, kami mengamati 
siswa yang datang terlambat diminta 
berbaris dan kesemuanya, baik siswa 
perempuan maupun laki-laki, dipukul 
di kaki atau pantatnya dengan tongkat 
kayu oleh guru perempuan saat 
masuk kelas. Beberapa di antaranya 
juga ditampar di wajah, tetapi alasan 
pemberian hukuman tambahan ini tidak 
jelas. Namun, saat kami ajak para siswa 
tersebut mengobrol soal perasaan 
mereka terkait hukuman tersebut, 
mereka hanya tertawa dan mengatakan 
hukuman tersebut lumrah diberikan.

Kami mendapat izin dari orang tua 
untuk memukul siswa. Mereka memberi 
wewenang dan memercayai kami untuk 
menghukum anak-anak mereka.

Siswa setuju bahwa memberi lebih 
banyak pekerjaan rumah bukanlah 
hukuman. 80% siswa menyatakan guru 
berhak memberikan hukuman fisik. 
Tampak jelas bahwa siswa Papua lebih 
sering diberi hukuman ketimbang 
siswa etnis lain; 16% siswa Papua 

“Diujung tongkat, ada emas. 
Hukuman akan membuatmu jadi 
lebih baik. Kami menghukummu 

karena mengasihimu.”

– Guru SMP
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mengaku diberi hukuman fisik oleh 
seorang guru dalam sebulan terakhir 
tetapi mereka menganggap normal 
kekerapan pemberian hukuman. Ketika 
bertanya kepada siswa apakah ada 
tindakan pendisiplinan yang lebih baik 
daripada yang diterapkan saat ini, 
beberapa siswa, terutama siswa etnis 
Jawa, menyarankan agar guru lebih 
mengutamakan pemberian nasihat. 
Tetapi beberapa siswi Papua berpikir 
bahwa tindakan tersebut takkan berhasil 
dan mungkin para guru memang harus 
lebih keras kepada mereka. ‘Mereka 
perlu memukul kami dengan lebih keras 
agar kami mau mendengarkan’ (siswi 
Papua). Beberapa siswa laki-laki Papua 
mengatakan bahwa, meskipun dipukul 
terasa menyakitkan, saat dihukum 
mereka menganggap hukuman 
semacam fisik efektif dan mereka merasa 
‘pantas mendapatkannya.’ Menariknya, 
seperti disebutkan di atas, masyarakat 
Moi hanya memperbolehkan hukuman 
diberikan kepada anak-anak yang 
berusia di atas enam tahun. Alasannya 
ialah karena anak usia tersebut sudah 
cukup mampu untuk memahami 
bahwa mereka mesti dihukum setelah 
melakukan kesalahan.

Pelecehan dan Kekerasan di Sekolah

Saat berbicara tentang hal-hal yang 
tidak disukai yang dapat dianggap 
sebagai perundungan/bullying atau 
pelecehan, siswa menggambarkannya 
sebagai tindakan siswa lain yang 
‘mengganggu’ mereka ini mencakup 
tindakan mengatai, melontarkan 
ejekan yang menyinggung,38 memukul, 
dan menendang. Kata bahasa Inggris 
‘bullying’ yang tidak memiliki padanan 
dalam Bahasa Indonesia atau Moi hanya 
digunakan dua kali dalam percakapan 
karena siswa pernah mendengarnya 
di kelas kecakapan hidup. Mereka 
menafsirkannya sebagai ‘tindakan 
menggoda yang dilakukan terus-
menerus hingga menimbulkan rasa 
takut.’ 

Sebagian besar siswa SMP memahami 
‘gangguan’ sebagai tindakan 
menggoda (mirip dengan pemahaman 
siswa SD) dan kata tersebut hanya 
digunakan jika, menurut definisi yang 
diberikan tadi, tindakan yang dilakukan 
tidak menimbulkan rasa takut atau 
menyakiti orang lain secara fisik. Jika 
seorang siswa membalas, mereka tidak 
mendefinisikan ini sebagai gangguan–
mengindikasikan bahwa ‘memberi dan 

38 Khususnya menggunakan nama 
orang tua, yang menurut orang 
Papua merupakan ujaran yang sangat 
menyinggung.

“Kami mendapat izin dari orang 
tua untuk memukul siswa. 

Mereka memberi wewenang 
dan memercayai kami untuk 

menghukum anak-anak mereka. 
Kami tahu mungkin beberapa 

orang menganggap kami 
melanggar hak asasi manusia, 

tapi ini Papua, Kami takkan bisa 
mengajari mereka kalau tidak 

tegas.”

– Guru SMP

“Kami tidak apa dipukul oleh 
guru saat melakukan kesalahan, 
nakal, atau tidak patuh. Rasanya 
memang menyakitkan, tapi kami 

pantas mendapatkannya.”

– Siswa laki-laki Papua, di SMP 
yang sama seperti disebutkan di 

atas
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menerima’ godaan atau berkelahi dapat 
diterima. Meskipun begitu, situasinya 
tidak selalu sesederhana definisi yang 
diberikan, mengingat dalam kasus siswa 
SMP perempuan digoda siswa laki-laki 
(sering kali soal pacar yang sebenarnya 
tidak mereka miliki), mereka merasa 
kesal dan memukul siswa laki-laki 
dengan tongkat.

Seperti disebutkan di atas, siswa 
menganggap pertemanan di sekolah 
sangat penting dan hanya 25% yang 
mengaku sengaja dikucilkan atau 
diabaikan oleh siswa lain dalam sebulan 
terakhir. Lebih jauh, meskipun tindakan 
pengucilan tersebut tampaknya sedikit 
meningkat seiring bertambahnya usia 
siswa, tindakan ini tidak dianggap 
sebagai masalah. Hampir 85% siswa 
mengaku belum pernah melihat siswa 
lain mengunggah postingan yang tidak 
menyenangkan tentang mereka, tetapi 
ada banyak siswa lebih tua yang sering 
mengalami hal tersebut.

20% siswa SMP melaporkan tidak 
mengalami pelecehan sama sekali. Siswa 
laki-laki (43%) lebih rentan didorong, 
ditendang, atau dipukul oleh siswa 
lain daripada siswa perempuan (23%). 
Namun, siswa laki-laki mengatakan ini 
hanya bagian dari permainan kasar dan 
tidak dimaksudkan untuk menyakiti. 
Siswa perempuan Papua mengaku bisa 
bertindak kasar dengan satu sama lain 
dan kami mengamati mereka menahan 
dan mendorong satu sama lain dengan 
cukup keras. Meskipun begitu, tindakan 
ini tidak diterima secara negatif. Sebagai 
contoh, selama membaur, sekelompok 
siswa perempuan Papua berusia 13 tahun 
saling memukul dan berpelukan secara 
bergantian dan tindakan ini dianggap 
sebagai tanda persahabatan meskipun 
salah satu dari mereka berkomentar 
bahwa neneknya, yang tinggal di daerah 

yang didominasi masyarakat Jawa, tidak 
setuju dengan kontak fisik yang kasar ini. 
Siswa perempuan Jawa menganggap 
tindakan para siswa Papua kasar dan 
menyatakan kadang tertekan serta 
takut karenanya.

30% siswa mengaku melakukan 
pelecehan, dan 50% di antaranya 
menyatakan melakukan pelecehan 
verbal. Siswa laki-laki juga menyebutkan 
bahwa mereka lebih sering melakukan 
intimidasi ketimbang siswa perempuan. 
31% siswa laki-laki menyatakan 
menyerang siswa lain secara fisik dan 
27% siswa perempuan menyatakan hal 
serupa. Ada 44% siswa perempuan dan 
31% siswa laki-laki yang mengatakan 
bahwa siswa perempuan melecehkan 
siswa perempuan lain. 80% siswa laki-laki 
dan 56% siswa perempuan mengatakan 
siswa laki-laki melecehkan siswa laki-laki 
lain. Ada 72% siswa perempuan dan 55% 
siswa laki-laki mengatakan bahwa siswa 
laki-laki melecehkan siswa perempuan. 
31% siswa perempuan dan 24% siswa 
laki-laki mengatakan bahwa siswa 
perempuan melecehkan siswa laki-laki. 
Perlu diperhatikan bahwa, dalam setiap 
kasus, setiap jenis kelamin menganggap 
tingkat keparahan pelecehannya lebih 
rendah dibandingkan para pelakunya 
sendiri. Guru laki-laki mengatakan 
bahwa siswa melecehkan satu sama 
lain terlepas dari jenis kelamin dan 
usia, sedangkan guru perempuan 
mengatakan hanya siswa laki-laki yang 
melecehkan siswa lain (yang mungkin 
mengindikasikan bahwa mereka 
‘menutup mata’ terhadap kemungkinan 
siswa perempuan melecehkan siswa 
perempuan atau siswa laki-laki lain).

Pelecehan juga dilakukan oleh siswa 
yang lebih tua dan sekitar 45% siswa 
mengakuinya (baik laki-laki maupun 
perempuan). Studi dengan metode 
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membaur menemukan bahwa bentuk 
pelecehan yang sering dilakukan siswa 
yang lebih tua adalah tindakan memeras 
siswa yang lebih muda (misalnya untuk 
rokok dan pinang). Siswa perempuan 
yang lebih tua melecehkan siswa 
perempuan yang lebih muda yang 
mereka anggap mungkin disukai siswa 
laki-laki. Para siswi ‘cantik’ ini umumnya 
dipanggil ke ruang kelas yang terkunci 
dan dilecehkan secara verbal/‘dilabrak’ 
dan diberi tahu agar tidak menggoda 
siswa laki-laki yang lebih tua. Siswa 
perempuan yang pernah mengalami 
kejadian tersebut merasa terintimidasi.

Para siswi sering membicarakan 
tentang pentingnya menjadi berani dan 
memiliki keberanian untuk membalas 
saat ‘diganggu.’ Beberapa dari mereka 
gemar mengikuti kegiatan pramuka 
karena merasa pramuka membangun 
ketahanan diri. ‘Aku takkan menangis 
saat kamu menggangguku karena 
pramuka membuatku berani’ (Siswa 
perempuan, 13 tahun). Demikian pula, 
beberapa siswa perempuan Ternate 
dan Papua berusia 13 dan 14 tahun 
mengatakan bahwa mereka senang 
berlatih Taekwondo. Mereka berlatih 
Taekwondo agar mereka bisa menjadi 
‘anak perempuan pemberani’ dan 
‘jika ada yang mengganggu, siswa 
perempuan tersebut bisa menendang 
mereka’ serta ‘bisa menjaga diri sendiri.’

Kelompok yang paling banyak diejek 
dan dilecehkan adalah siswa ‘kutu 
buku.’ Dari populasi yang dilecehkan 
dalam sebulan terakhir (20%), banyak 
yang mengaku pelecehan terjadi karena 
nilai mereka tinggi. Saat memfasilitasi 
tinjauan selama studi dengan metode 
membaur tentang cara siswa perempuan 
dan laki-laki menggambarkan diri 
mereka sendiri, mereka cenderung 
memilih untuk menggambarkan 

diri sebagai ‘tidak begitu pintar’ 
dan sering kali mereka menjelaskan 
alasannya dengan bilang, ‘kami tidak 
ingin diejek–hanya siswa pintar yang 
diejek.’ Di sekolah yang membagi 
siswanya berdasarkan kemampuan 
akademis, siswa perempuan dan laki-
laki menyatakan lebih suka berada di 
kelas menengah karena siswa kelas ‘A’ 
dipandang sebagai ‘penakut, anak yang 
membosankan, tidak menyenangkan, 
tidak mahir berolahraga’ serta ‘religius, 
rajin mengerjakan pekerjaan rumah, dan 
tidak membuat masalah.’ Kesemua hal 
tadi dijadikan bahan lelucon dan ejekan. 
Siswa perempuan mengatakan bahwa 
siswa yang paling sering ditendang 
dan dipukul adalah siswa perempuan 
dan laki-laki yang ‘kecil, pendiam, rajin 
belajar, dan tidak membalas’–semua 
siswa lain yang menerima tendangan 
atau pukulan seperti itu pasti membalas. 
Kami bertemu dengan beberapa siswa 
laki-laki ‘kutu buku’ yang, khususnya, 
merasa rentan dan lebih berisiko 
mengalami pelecehan semacam ini 
dibandingkan siswa perempuan ‘kutu 
buku.’ Siswa menceritakan soal seorang 
siswa laki-laki ‘kutu buku’ berusia 13 
tahun yang dipukul setiap hari oleh 
siswa laki-laki lain dan siswa perempuan 
yang ingin ‘mengajarinya cara untuk 
membalas.’ Siswa laki-laki tersebut 
menyatakan merasa aman di kelas 
A karena setidaknya dia tidak diejek 
dan dipukul di kelas ini. Meskipun ada 
berbagai masalah pelecehan, kedekatan 
anggota masyarakat tempat kami 
membaur yang banyak di antaranya 
merupakan kerabat dan/atau anggota 
gereja yang sama mengindikasikan 
adanya pengaturan diri hingga taraf 
tertentu dan beberapa tabu terkait 
sifat dari sejumlah gangguan. Sebagai 
gambaran, siswa bercerita bahwa 
mereka tidak bergosip tentang keluarga 
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satu sama lain dan jarang saling 
mengejek. Hasil survei mendukung 
pernyataan ini karena hanya 20% siswa 
di pedesaan dan 30% siswa di perkotaan 
yang mengatakan bahwa siswa lain 
telah menyebarkan gosip/rumor dalam 
sebulan terakhir.

40% siswa menyatakan dalam sebulan 
terakhir telah menerima pelecehan 
terkait dengan penampilan fisik 
mereka. Pelecehan diterima oleh siswa 
perempuan dan laki-laki dan biasanya 
soal tubuh yang kurus atau gemuk, 
hidung kecil atau pesek, wajah berjerawat 
atau ciri fisik lainnya. Meskipun begitu, 
siswa mengaku tidak tersinggung 
dengan pelecehan tersebut. Lebih jauh, 
ada sedikit siswa yang digoda karena 
baju yang dikenakan–siswa laki-laki dan 
perempuan menerima godaan tersebut 
terlepas dari usia mereka.

27% siswa laki-laki mengaku telah 
dilecehkan secara seksual oleh siswa 
lain. Pelecehan ini berupa ‘lelucon’ atau 
komentar bersifat seksual dan tindakan 
menarik penis. Pelecehan tersebut 
adalah salah satu alasan siswa laki-laki 
tersebut ingin pintu toilet siswa laki-laki 
diberi kunci. Ada jauh lebih sedikit siswa 
perempuan (15%)39 yang mengaku telah 
dilecehkan secara seksual; pelecehan 
tersebut meliputi pelukan, ciuman, 
atau sentuhan yang tidak diinginkan 
pada payudara. Dari semua siswa yang 
mengaku berpacaran dengan siswa 
lain (35%), 2% siswa laki-laki dan 15% 
siswa perempuan menyatakan dipaksa 
melakukan sesuatu yang tidak ingin 
mereka lakukan. Setengah dari siswa 
laki-laki dan 75% siswa perempuan 
menyatakan kekerasan saat berpacaran 

39 Namun, perlu diperhatikan bahwa hal 
ini sebenarnya dilaporkan hanya oleh 
delapan siswa perempuan.

tidak dapat diterima. Dari 35% siswa yang 
sepakat bahwa berpacaran dengan siswa 
lain adalah hal lumrah, 7% menganggap 
lazim penekanan atau pemaksaan 
pasangan untuk melakukan yang 
tidak ingin dilakukan saat berpacaran. 
Namun, tindakan pemaksaan yang 
paling banyak disebutkan oleh siswa 
perempuan adalah berciuman dan 
memberikan uang kepada siswa laki-
laki yang menjadi pacarnya. Seorang 
siswa perempuan menyatakan merasa 
ditekan untuk berhubungan seks.

25% siswa di perkotaan dan 15% siswa di 
pedesaan mengaku pernah mengalami 
pelecehan seksual, dan studi dengan 
metode membaur menegaskan salah 
satu penyebabnya ialah hubungan erat 
antaranggota masyarakat di pedesaan. 
Sekolah dan orang tua melarang kencan 
dan dari interaksi kami dengan siswa 
SMP ditemukan bahwa sebenarnya 
siswa jarang berpacaran (tampak kurang 
dari 35% menurut temuan survei).40 Jika 
berpacaran, siswa biasanya bertemu di 
tempat gelap atau tersembunyi yang 
memungkinkan mereka berciuman dan 
bersentuhan, tetapi tidak berhubungan 
seks. Di salah satu masyarakat, ada 
‘penegak ketertiban umum’ yang 
memberlakukan jam malam pada pukul 
10 malam dan akan membawa anggota 
masyarakat yang melanggar jam malam 
ke kantor polisi. Selama membaur, kami 
bertanya kepada siswa perempuan 
apakah mereka pernah mengalami 
masalah selama berpacaran dan mereka 
bercerita bahwa mereka belum pernah 

40 Kami diberi tahu oleh orang tua 
selama membaur bahwa siswa yang 
menyatakan dalam survei telah memiliki 
pacar sebenarnya tidak memiliki pacar. 
Alasannya adalah karena siswa merasa 
khawatir jika orang asing (enumerator) 
berasumsi bahwa mereka belum dewasa 
karena tidak berpacaran.
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mendengar ada siswa laki-laki yang 
memukul atau melakukan kekerasan 
terhadap siswa perempuan. Mereka 
menegaskan bahwa, jika pacar mereka 
mendorong untuk melakukan hal yang 
tidak diinginkan, mereka akan memukul 
pacarnya ‘seperti yang dilakukan orang 
tua mereka.’ Tampak jelas bahwa siswa 
perempuan sama sekali tidak merasa 
didominasi oleh siswa laki-laki atau 
merasa harus mengikuti semua kemauan 
siswa laki-laki. 

Masalah yang cukup sensitif yang 
disebutkan siswa perempuan adalah 
digoda saat pertama kali menstruasi. 
Godaan tersebut membuat mereka 
mencoba menyembunyikan hal ini dari 
siswa perempuan lain (yang mungkin 
bergosip) serta siswa laki-laki. Mereka 
menyatakan merasa malu saat pembalut 
bocor dan harus menghabiskan waktu 
lama di toilet atau saat tidak dapat 
menemukan tempat untuk membuang 
pembalut di sekolah. Beberapa siswi 
mengaku sangat khawatir siswa laki-
laki tahu saat mereka menstruasi dan 
menggoda mereka sehingga terkadang 
mereka menggunakan beberapa 
pembalut sekaligus, terutama saat 
harus mengenakan seragam putih di 
sekolah. Beberapa menyatakan ingin 
diperbolehkan tidak ikut olahraga saat 
sedang menstruasi karena mereka 
mengira akan mengeluarkan lebih 
banyak darah saat berolahraga.

Ada lebih banyak siswa Papua yang 
mengaku mengalami pelecehan terkait 
ras dibandingkan siswa lain, tetapi siswa 
yang melaporkan hal ini sangat sedikit. 
Di masyarakat yang lebih homogen, 
tidak ada laporan terkait tindakan 
pelecehan dengan mengejek warna 
kulit atau tipe rambut.

Hanya 20% siswa yang menyatakan 

pernah mengalami tekanan dari teman 
sebaya. Dari jumlah tersebut, 57% siswa 
laki-laki dipaksa untuk merokok, minum 
alkohol, atau menggunakan narkoba. 
14% dari anak laki-laki yang mengalami 
tekanan dari teman sebaya mengaku 
dipaksa untuk melanggar aturan.41 
Seperti dijelaskan di bawah, siswa 
perempuan Papua lebih sering merasa 
minder dengan penampilan mereka.

3,5% siswa menyatakan pernah 
dilecehkan karena agama mereka.

74% siswa laki-laki dan 62% siswa 
perempuan pernah menyaksikan 
pelecehan dalam sebulan terakhir dan 
pelecehan sedikit lebih mungkin terjadi 
seiring bertambahnya usia siswa. Dari 
siswa yang menyaksikan pelecehan, 
sekitar 75% di antaranya menyuruh 
pelaku untuk berhenti. 18% siswa 
perempuan dan 5% siswa laki-laki yang 
menyaksikan pelecehan menyatakan 
memilih untuk memberi tahu guru. Dari 
siswa yang menyatakan tidak melakukan 
apa-apa saat menyaksikan pelecehan 
(25%), sekitar setengahnya enggan 
ikut campur karena takut disalahkan 
dan 25% mengatakan bahwa yang 
terjadi bukan urusan mereka. 33% siswa 
perempuan mengaku memberi tahu 
anggota keluarga tentang pelecehan 
yang dialami, tetapi hanya 11% siswa 
laki-laki yang menceritakan hal serupa 
kepada anggota keluarga. Ada 50% 
siswa laki-laki dan 36% siswa perempuan 
yang tidak menceritakan pelecehan 
yang dialami kepada siapa pun. Ada 
32% siswa laki-laki dan 19% siswa 
perempuan yang mengatakan alasan 
mereka tidak melaporkan/menceritakan 
pelecehan yang dialami ialah karena 

41 Ini meliputi tindakan seperti mencuri, 
melakukan pemerasan ringan, dan 
melanggar peraturan sekolah dengan, 
misalnya, merokok dan membolos.
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khawatir akan memperburuk keadaan. 
Adanya tuntutan kepada siswa laki-
laki untuk ‘bersikap jantan’ dan fasih 
menangani masalah sendiri memperkecil 
kemungkinan mereka untuk berbagi. 
Siswa perempuan lebih khawatir orang 
tuanya akan memperumit masalahnya 
di sekolah jika mereka melaporkan 
pelecehan yang dialami.

Hanya 9% siswa yang menganggap 
bahwa guru menanggapi laporan 
pelecehan dengan serius. Namun, ada 
87% guru yang menyatakan menanggapi 
pelecehan dengan serius–semua guru di 
pedesaan mengatakan demikian. Hanya 
25% guru yang mengaku telah turun 
tangan untuk menghentikan pelecehan. 
Ada 11% guru yang merasa sekolahnya 
terkenal rawan pelecehan dan 11% guru 
yang merasa siswanya terkenal gemar 
tawuran dengan siswa sekolah lain.

Guru tidak melaporkan kejadian atau 
ancaman kekerasan menggunakan 
benda tajam. Terindikasi beberapa 
guru menyiratkan adanya pelecehan 
atau kekerasan antarguru. Beberapa 
guru yang menyebutkan sekolahnya 
rawan pelecehan antarguru berasal dari 
sekolah di pedesaan dan merupakan 
guru honorer. Guru hanya mengalami 
kekerasan dari orang tua siswa dan 
hanya ada 3% yang mengalaminya. 

Kecakapan Hidup: WASH

Program ini bertujuan untuk 
meningkatkan perilaku sehat dengan 
memperluas intervensi yang efektif 
untuk meningkatkan hasil pembelajaran 
dan perilaku sehat. Intervensi tersebut 
mencakup program gizi untuk 
menyosialisasikan perilaku makan yang 
sehat di kalangan remaja, terutama 
remaja perempuan, dan memastikan 
program air, sanitasi, dan kebersihan 
(WinS) diperluas. Selain itu, paket 
Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat 
(PKHS) akan disosialisasikan di SMP. 
Guru akan menerima pelatihan agar 
cakap menyampaikan kursus mingguan 
PKHS.

Tinjauan pustaka menyebutkan bahwa 
pada tahun 2017, Kabupaten Sorong 
belum menyediakan fasilitas sanitasi 
yang memadai di sekolah termasuk 
tidak menyediakan toilet terpisah 
untuk siswa laki-laki dan perempuan.42 
Sejak saat itu, penyediaan toilet baru 
dan rehabilitasi toilet menjadi prioritas 
dan dibiayai dengan Dana Desa dan 
sumbangan CSR. Namun, survei guru 
menemukan bahwa 58% guru menilai 
rendah toilet dan kamar kecil di SMP 
dan menganggap kondisi toilet lebih 
buruk di sekolah pedesaan ketimbang 
sekolah perkotaan. Survei siswa 
SMP menemukan bahwa lebih dari 
55% siswa SMP selalu atau kadang-
kadang menunggu pulang ke rumah 
untuk menggunakan toilet alih-alih 
menggunakan toilet sekolah, dan 
ada lebih banyak siswa laki-laki yang 
melakukannya. Persentase ini lebih 
tinggi dibandingkan persentase untuk 
siswa SD, padahal jam sekolah lebih 
lama untuk siswa SMP (enam jam untuk 

42 Lihat dokumen ‘Profil Sanitasi Sekolah 
Kabupaten Sorong Tahun 2017.’

“Yang lebih sering melakukan 
kekerasan adalah guru, bukan 

siswa.”

– Siswa, SMP
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SMP dan 4½ jam untuk siswa SD).43 Siswa 
dan siswi SMP menyebut toilet yang 
bau atau kotor sebagai alasan utama. 
Alasan berikutnya yang paling banyak 
disebutkan adalah tidak memadainya 
fasilitas air dan pintu toilet yang tidak 
dapat ditutup/dikunci.  Ada dua 
kali lebih banyak siswa perempuan 
dibandingkan siswa laki-laki yang 
menyatakan fasilitas air tidak memadai, 
dan ada dua kali lebih banyak siswa 
laki-laki dibandingkan siswa perempuan 
yang menyebutkan pintu toilet tidak 
dapat ditutup/dikunci. Berbeda 
dengan siswa SD yang menyatakan 
menggunakan toilet sekolah untuk 
buang air besar, separuh siswa SMP 
(perempuan dan laki-laki) menyatakan 
memilih untuk tidak buang air besar 
di sekolah dan 25% menyatakan selalu 
atau terkadang buang air kecil di luar 
sekolah (ada lebih banyak siswa laki-laki 
yang menyatakan menggunakan toilet 
sekolah untuk buang air kecil).

Dari empat SMP yang diamati, dua di 
antaranya memiliki blok yang terdiri dari 
tiga toilet (satu untuk siswa perempuan, 
satu untuk siswa laki-laki, dan satu 
untuk guru) dan salah satu blok ini 
baru dibangun. Rasio toilet terhadap 
siswa berkisar antara 1:55 siswa sampai 
1:124. Toilet guru dikunci dan, selama 
pengamatan, kondisinya tampak lebih 
baik dan sering kali berlantai ubin. Rasio 
toilet untuk guru berkisar dari 1:8 guru 
sampai 1:18. Toilet siswa, kecuali di satu 
sekolah, teramat44 bau dan, dalam satu 

43 Pertanyaannya adalah, ‘Apakah kamu 
pernah tidak menggunakan toilet 
sekolah dan menunggu sampai tiba di 
rumah?’

44 Di sekolah ini terdapat pengurus yang 
teliti, dan siswa sendiri saling mengkritik 
jika ada yang lalai menjaga kebersihan 
toilet.

kesempatan, hanya satu toilet yang 
tersedia untuk siswa perempuan dan 
laki-laki dan, di kesempatan lain, toilet 
tidak dapat dikunci dari dalam (anak 
perempuan memberi tahu kami, ‘Kami 
ke toilet bersama-sama karena takut 
akan dikunci dari luar’). Hanya satu 
blok toilet yang memiliki air mengalir 
dan yang lainnya mengandalkan tangki 
air hujan. Tidak ada sabun di toilet, 
tetapi hal ini tidak disebutkan sebagai 
alasan siswa tidak menggunakan toilet. 
Berbeda dengan SD, tidak ada poster 
yang dipajang yang menyosialisasikan 
kebersihan atau kegiatan mencuci 
tangan. Lebih jauh, pengamatan 
menunjukkan bahwa siswa tidak 
mencuci tangan setelah menggunakan 
toilet.

Survei siswa SMP menemukan bahwa 
lebih dari separuh siswa SMP mengaku 
tidak tahu apa itu diare, dan ada lebih 
banyak siswa di pedesaan yang tidak 
tahu soal diare.45 Kurang dari separuh 
siswa memberikan jawaban tentang 
cara mencegah diare dan mereka yang 
memberi jawaban menyarankan dua 
cara utama: mencuci tangan setelah 
menggunakan toilet dan makan 
makanan yang dimasak dengan baik. 
Kami mengamati tidak ada kebiasaan 
mencuci tangan di rumah sebelum 
makan atau sebelum mengambil 
makanan di kios dan kantin.

Meskipun 80% siswi SMP yang disurvei 
sudah mulai menstruasi, hanya 11% dari 
siswi ini yang menyatakan mengganti 
pembalut di sekolah. Alasan utamanya 
ialah karena toiletnya bau dan kotor 
serta sekolah tidak menyediakan 
tempat sampah atau pembalut. Fasilitas 
untuk membuang pembalut kotor 

45 64% siswa di pedesaan dan 44% siswa di 
perkotaan



60 Supporting Girls to Thrive

Studi Kondisi Awal dengan Metode Campuran

hanya ada di satu46 dari empat toilet 
SMP yang diamati. Alasan lain yang 
diberikan adalah karena mereka merasa 
tidak perlu mengganti pembalut kecuali 
jika ‘sudah penuh’ atau bocor dan 
tidak menyebut kebersihan sebagai 
alasan perlunya mengganti pembalut. 
Pesan seputar kebutuhan mengganti 
pembalut demi menjaga kebersihan 
belum diterapkan oleh para siswi yang 
kami ajak bicara selama studi dengan 
metode membaur ini.

89% siswa perempuan yang sudah 
menstruasi mengaku tidak pernah 
bolos sekolah karena menstruasi dan 
beberapa siswi yang bolos mengatakan 
alasan utamanya adalah karena mereka 
takut menodai seragam mereka47 
 dan tidak ada tempat untuk mengganti 
pembalut. Sebagian besar dari siswa 
perempuan ini bersekolah di salah satu 
sekolah yang toiletnya gelap dan bau 

46 Tempat sampah ini berada di luar toilet 
dan cenderung di ruang umum.

47 Di satu sekolah; para siswi mengenakan 
rok putih dan amat khawatir akan 
membuat roknya kotor.

serta siswi mengatakan mereka ‘akan 
sangat malu jika harus menghabiskan 
waktu lama di sana.’

Perilaku yang Sehat dan Tidak Sehat

Jika dibandingkan dengan temuan 
kami di wilayah lain Indonesia, siswa 
SMP dalam penelitian ini diamati aktif 
secara fisik dan dalam survei, lebih dari 
60% siswa SMP mengatakan mereka 
melakukan aktivitas fisik setiap hari. 
Siswa laki-laki dan perempuan aktif 
bermain sepak bola, futsal, dan, di 
beberapa lokasi, menari.48 Di beberapa 
lokasi, terdapat kelas privat untuk bela 
diri dan Taekwondo. Di kedua SMP 
yang diamati, aktivitas fisik dianggap 
penting, meskipun guru olahraga 
di salah satu sekolah sering absen. 
Berbeda dari biasanya, di satu sekolah, 
siswa perempuan dan laki-laki bermain 
futsal bersama, bermain kejar-kejaran, 

48 Di satu lokasi, para pria berpergian 
dengan pengeras suara dan 
mengaturnya di mana saja, dan orang-
orang termasuk banyak remaja secara 
spontan berkumpul untuk menari.

Seorang siswa laki-laki (12) saat membahas rutinitas hariannya mengatakan bahwa sebelum 
memiliki telepon genggam, ia biasa melakukan banyak aktivitas fisik termasuk bermain sepak 
bola dengan teman dan bersepeda. Sejak memiliki telepon genggam, ia menghabiskan waktu 
luangnya secara daring dengan bermain game sendiri. Ia merasa hal ini menantang dan bisa 

‘dilakukan di kala hujan.’
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dan lari-lari. Selain itu, di sekolah lain 
guru olahraga mengatakan bahwa siswa 
perempuan dan laki-laki ikut serta dalam 
olahraga dan menyukai senam dengan 
‘berguling dan salto.’ Studi dengan 
metode membaur menemukan bahwa, 
berbeda dari daerah lain di Indonesia, 
tidak ada ekspektasi terkait aktivitas 
fisik yang cocok untuk anak perempuan 
dan mereka diamati memanjat pohon, 
berolahraga, dan terlibat dalam bela 
diri. Di daerah lain di Indonesia, remaja 
memiliki sepeda motor sendiri dan 
menggunakannya untuk pergi ke 
sekolah dan rekreasi. Di sini, kami tidak 
menemukan kebiasaan rekreasi dengan 
sepeda motor dan remaja lebih suka 
berkumpul untuk berolahraga. Siswa 
laki-laki sering bercerita bahwa mereka 
ingin sehat secara fisik dan bercita-cita 
untuk menjadi polisi atau tentara. Saat 
ditanya apakah kegiatan ekstrakurikuler 
di sekolah memadai, 70% siswa dan 48% 
siswi mengiyakan dan sebagian besar 
menyebutkan berkesempatan bermain 
sepak bola dan melakukan olahraga 
lain.

Agak berbeda dengan daerah lain 
di Indonesia, meskipun membeli dan 
makan jajanan lumrah, kebiasaan 
ini tampak lebih rendah. Sebagai 
gambaran, meskipun ada banyak kios 
di sekitar sekolah pinggiran kota, 
kami mengamati jumlah siswa yang 
membeli jajanan sangat sedikit. Siswa 
berujar bahwa mereka ‘makan apa 
saja yang ada’ alih-alih makan jajanan. 
Serupa dengan temuan untuk siswa SD, 
siswa SMP di pedesaan suka membeli 
kue lokal sedangkan siswa SMP di 
perkotaan lebih menyukai ‘jajanan 
berat’ (yaitu nasi kuning, bakso, dan 
gorengan). Lebih jauh, ada lebih sedikit 
siswa yang membeli kue atau jajanan 
ringan dalam kemasan dibandingkan 

yang kami amati di tempat lain. 
Tampaknya, salah satu penyebabnya 
adalah karena siswa di sini diberi uang 
saku lebih sedikit daripada di siswa di 
tempat lain (sering kali antara Rp5.00049 
 hingga Rp15.000, dan di tempat lain 
siswa diberi uang saku antara Rp15-
25.000). Alasan lainnya ialah karena, 
selain sarapan,50 mereka lebih cenderung 
makan di rumah dibandingkan siswa 
yang diamati di tempat lain. Mereka 
biasanya mengambil nasi dalam porsi 
besar dengan sayuran, telur, tahu dan 
tempe, ikan dan kadang-kadang daging 
satwa liar51 saat makan siang sepulang 
sekolah dan makan lagi di malam hari. 
Survei menunjukkan bahwa sedikit 
siswa SMP (<5%) suka makan buah dan 
makanan yang paling populer (selain 
sarapan nasi kuning) berupa es loli 
(51%), kue lokal (50%), dan minuman 
manis dalam bungkus saset (44%).

Selama observasi sekolah, kami 
mengamati penyediaan makanan di 
sekolah. 42% guru SMP merasa fasilitas 
kantin sekolah kurang memadai. 
Keempat SMP memiliki kantin di 
halaman sekolah dan beberapa juga 

49 Ini cukup untuk membeli nasi kuning 
(Rp5.000) dan mie (Rp2.000). Cokelat 
batangan, keripik kemasan, dan biskuit 
harganya lebih mahal. Omelet adalah 
menu sarapan paling populer karena 
lebih murah (Rp5.000) dibandingkan 
ayam atau ikan (masing-masing Rp8.000 
dan Rp7.000). Dibandingkan dengan 
daerah lain di Indonesia, uang jajan 
diberikan hanya sekali sehari sehingga, 
kecuali di sekolah, aktivitas makan 
jajanan jarang terjadi.

50 Mengingat waktu masuk sekolah 
yang cukup pagi (sekitar jam 7 pagi), 
kebanyakan siswa tidak sarapan di rumah 
tetapi membeli makanan dari kantin dan 
kios di waktu istirahat pertama (sekitar 
jam 9 pagi).

51 Rusa, kanguru, dan kuskus.
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mengizinkan masuk penjual makanan 
ringan. Kantin sering kali dijaga oleh 
guru atau istri guru. Di satu sekolah, 
guru membuka kantin sepanjang hari, 
mengabaikan proses belajar-mengajar 
demi mencari uang dari menjual bakwan 
dan pisang goreng, jajanan manis, dan 
minuman manis.

Seperti di salah satu SD, air minum pun 
tidak disediakan di beberapa SMP yang 
diamati. Siswa di satu SMP menghabiskan 
setengah uang jajan mereka setiap hari 
untuk membeli air minum gelas plastik 
(Rp1.000) dari kantin, sementara di 
SMP lain sebagian besar sampah yang 
menumpuk di belakang sekolah berupa 
gelas air minum plastik bekas. Minuman 
bubuk manis instan sangat populer, dan 
siswa juga menghabiskan uang saku 
mereka untuk membeli minuman ini.

Dengan bertambahnya usia siswa, 
jumlah siswa yang merokok meningkat 
dan lebih banyak siswa laki-laki yang 
menyatakan merokok daripada siswa 
perempuan (45% siswa laki-laki dan 
8,5% siswa perempuan SMP mengaku 
merokok). Peneliti kami tidak melihat 
poster atau gambar apa pun tentang 
perilaku hidup sehat atau peringatan 
tentang merokok.52 Di satu sekolah, para 
guru menyatakan menghindari merokok 
untuk mewujudkan lingkungan yang 
sehat, tetapi peneliti kami mengamati 
ada puntung rokok di luar ruang guru. 
Guru di sekolah ini memberi tahu kami 
bahwa siswa tidak diizinkan merokok di 
lingkungan sekolah, tetapi peneliti kami 
mengamati banyak siswa yang merokok 
di dekat sekolah. Konsumsi pinang tidak 
ditanyakan dalam survei, tetapi lazim. 
Di satu desa tempat membaur, banyak 
keluarga memiliki pohon pinang sendiri 

52 Hanya ada tanda ‘Dilarang Merokok’ di 
satu sekolah.

di pekarangan mereka dan tampak 
banyak anak perempuan dan laki-laki 
mengunyah pinang, sering kali setelah 
makan untuk ‘menghilangkan bau amis 
ikan yang dimakan.’ Siswa laki-laki SMP 
berbagi bahwa mereka mengunyah 
pinang sebelum bermain sepak bola 
untuk ‘menambah energi.’

15% siswa laki-laki SMP mengaku 
sesekali atau sering minum alkohol, 
dan hanya 3% siswa perempuan yang 
mengatakan bahwa mereka sesekali 
minum alkohol. Dari siswa SMP yang 
mengaku sesekali atau sering minum 
alkohol, 84% adalah orang Papua. Studi 
dengan metode membaur menemukan 
bahwa alkohol yang dikonsumsi 
utamanya merupakan tuak nira lokal 
dan siswa laki-laki umumnya mulai 
mengonsumsinya di kelas 9 atau setelah 
menyelesaikan katekisasi. Mereka 
memberi tahu kami bahwa minuman 
beralkohol ‘membuat (mereka) tenang.’ 
Keluarga Ternate yang menampung 
kami biasanya membuat minuman 
ini tetapi tidak mengonsumsinya, 
melainkan menjualnya kepada orang 
Papua. Meskipun ada yang menjual 

Terlepas dari tanda tersebut, para peneliti 
mencatat beberapa ruang kelas dan siswa 

laki-laki berbau asap rokok.
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mariyuana/ganja,53 siswa laki-laki 
bercerita bahwa mereka lebih suka 
minuman beralkohol (buatan lokal atau, 
terkadang, bir) karena mariyuana dari 
Papua Nugini ‘sangat kuat.’

Jam sekolah dimulai sangat pagi untuk 
siswa laki-laki dan perempuan, meskipun 
biasanya lebih awal untuk siswa 
perempuan. Siswa perempuan memberi 
tahu kami bahwa mereka sering kali 
bangun 30 menit hingga sejam lebih 
awal dibandingkan siswa laki-laki. Hal ini 
dilakukan karena kadang mereka mesti 
membantu melakukan pekerjaan rumah 
tangga,54 dan mesti mengantre di toilet 
umum. Sampai taraf tertentu, tindakan 
ini juga berkaitan dengan keinginan 
siswa perempuan untuk mengerjakan 
pekerjaan rumah bersama sehingga 
mereka mesti tiba di sekolah lebih 
awal untuk melakukannya. Sementara 
itu, banyak siswa laki-laki menyatakan 
jarang mengerjakan pekerjaan rumah.

53 Kami mengamati ada penjual ganja di 
luar salah satu SMP.

54 Jika tidak ada anak perempuan dalam 
keluarga, anak laki-laki yang melakukan 
tugas-tugas ini.

Selama membaur, siswa di satu SMP 
bercerita bahwa mereka hanya menerima 
kelas kecakapan hidup setiap minggu di 
kelas 7, tetapi hal yang paling mereka 
ingat dari kelas kecakapan hidup adalah 
perihal menstruasi dan Penyakit Menular 
Seksual (PMS). Meski begitu, hanya 56% 
siswa SMP yang mengaku mendapat 
informasi tentang menstruasi di sekolah. 
Beberapa siswa laki-laki bercerita bahwa 
satu-satunya hal yang mereka ketahui 
tentang menstruasi adalah bahwa anak 
perempuan tidak diperbolehkan untuk 
salat saat menstruasi. Siswa SMP yang 
kami temui tidak tahu mengapa mereka 
diajari tentang perubahan selama masa 
pubertas di kelas kecakapan hidup, 
padahal kebanyakan dari mereka telah 
mengalami sebagian besar perubahan 
tersebut.

Siswa merasa bahwa mereka tidak 
dapat mengajukan pertanyaan di kelas 
kecakapan hidup dan mereka ingin tahu 
cara menghadapi emosi tetapi hal ini tidak 
dibahas. Saat mengobrol dengan guru, 
terlihat bahwa kebanyakan guru tidak 
suka mengikuti kelas kecakapan hidup, 
terutama yang berhubungan dengan 
pendidikan seksual. Di salah satu SMP, 
seorang staf senior mengajarkan kelas 
yang mulai diselenggarakan pada tahun 

Seorang peneliti mengobrol dengan siswi 
kelas 8.

Bus sekolah menjemput saya 
pukul 04.30 setiap pagi karena 
tempat tinggal saya jauh. Saya 
bangun jam 03.00 pagi setiap 

hari dan karena saya perempuan, 
saya harus mengambil air, mencuci 

pakaian, dan memasak sebelum 
pergi ke sekolah.

– Siswi yatim piatu kelas 8 yang 
tinggal bersama seorang kerabat
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2018 ini karena ia ‘lebih dekat dengan 
siswa’ dibandingkan guru bimbingan 
dan konseling. Meskipun ia menilai 
kelas ini penting dan sangat berbeda 
dari yang ia ajarkan sebelumnya, ia 
tetap menggunakan gaya mengajar 
dengan berceramah. Pengamatan 
terhadap kelasnya menunjukkan bahwa 
ia hanya menjelaskan topik bahasan 
dengan singkat (dalam hal ini kesehatan 
reproduksi), ia tidak mendorong 
siswa mengajukan pertanyaan dan 
meninggalkan materi ajar yang telah 
disediakan di rumah. Para siswa 
memberi tahu kami bahwa mereka 
menganggap pelajaran ini sebagai 
mata pelajaran biasa dan tidak tertarik 
mempelajarinya, sementara yang lain, 
terutama siswa laki-laki, merasa tidak 
dapat mengajukan pertanyaan karena 
siswa perempuan menertawakan 
dan mengejek mereka. Di SMP yang 
sama, semua literatur kesehatan 
reproduksi disimpan di perpustakaan 
yang terkunci dengan punggung buku 
menghadap ke belakang rak. Seorang 
guru menjelaskan bahwa ‘guru harus 
berhati-hati dalam menentukan jenis 
buku yang disediakan di perpustakaan.’ 
Guru mengatakan bahwa sejumlah 
buku kesehatan reproduksi memuat 
gambar, termasuk gambar alat kelamin, 
dan buku-buku tersebut didistribusikan 
oleh LSM. Guru ini merasa bahwa buku-
buku tersebut ‘tidak memperhitungkan 
mentalitas remaja. Anak laki-laki hanya 
melihat foto-foto yang vulgar dan tidak 
menyerap pesan-pesan pendidikan 
yang disampaikan. Mereka gemar 
mengintip gambar-gambar porno 
dalam buku, karenanya guru harus 
menyembunyikan buku-buku tersebut.’ 
Di SMP lain, siswa memberi tahu kami 
bahwa kelas kecakapan hidup diadakan 
setiap minggu sejak tahun lalu, tetapi 
tidak semua kelas menerimanya. Siswa 

mengatakan bahwa mereka belajar 
tentang identitas dan menstruasi di satu 
kelas dan kelas lainnya belajar tentang 
‘HIV dan sifilis.’ Beberapa sekolah 
tampaknya lebih suka mengundang 
staf medis untuk membicarakan hal 
ini dan, dalam satu kasus, mahasiswa 
keperawatan dan dokter diundang 
untuk memberikan seminar. Namun, 
seminar tidak membahas soal 
kontrasepsi karena ada kepercayaan 
kuat di masyarakat ini bahwa jika ‘mereka 
tahu tentang kontrasepsi, mereka akan 
menjadi aktif secara seksual.’ Orang 
tua bercerita bahwa mereka merasa 
canggung membicarakan hal-hal ini. 
Umumnya para ibu merasa demikian, 
mereka berujar, ‘Hal ini sulit untuk 
dibicarakan–orang tua kami tidak pernah 
membahasnya saat kami masih muda–
jadi bagaimana kami bisa tahu apa yang 
mesti disampaikan?’ Saat berbicara 
dengan sejumlah pemuka agama, 
mereka pun merasa kesulitan untuk 
membicarakan hal ini. Pesan utama yang 
siswa dapatkan dari pelajaran agama di 
sekolah atau lembaga keagamaan yang 
mereka bagikan dengan kami adalah 
bahwa ‘jika sudah menstruasi, mereka 
tidak boleh berbuat dosa.’

Kepercayaan Diri, Pengambilan 
Keputusan, dan Partisipasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan 
kesetaraan gender, mengembangkan 
hubungan yang suportif antara siswa, 
dan mengatasi perundungan/bullying. 
Program ini juga mendorong siswa 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
pengambilan keputusan di sekolah 
dan mengadvokasi perubahan terkait 
pendidikan kecakapan hidup. Hasil yang 
diharapkan dicapai siswa SMP adalah 
peningkatan kepercayaan diri dan 
partisipasi di berbagai platform tempat 
suara mereka dapat didengar.
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Seperti disebutkan di atas, siswa 
perempuan dan laki-laki memiliki 
banyak teman dan terlihat ramah serta 
menyukai sekolah terutama karena 
mereka bisa melakukan interaksi sosial. 
Ada beragam kesan tentang tentang 
tradisi Suku Moi dan baik orang Papua 
maupun non-Papua mengatakan bahwa 
Suku Moi ‘dikenal menarik dan mudah 
bergaul’ serta mau menerima pendapat 
orang lain. Anak laki-laki dan perempuan 
sering kali berkumpul dengan teman-
teman yang berjenis kelamin sama. 
Namun, tidak seperti tempat lain di 
Indonesia, mereka juga berolahraga 
bersama (misalnya, bermain sepak 
bola dan bisbol). Kami mengamati 
hubungan yang santai yang mencakup 
obrolan dan lontaran ejekan ringan 
antara remaja laki-laki dan perempuan. 
Berbeda dengan observasi di daerah 
lain di Indonesia, siswa perempuan dan 
laki-laki sering duduk bersama di kelas.

Pengamatan kelas menunjukkan bahwa, 
meskipun beberapa ruang kelas diatur 
untuk mendukung dilakukannya kerja 
kelompok, pengaturan ini hanya 
berhasil mendorong partisipasi siswa 
minimal dan sebagian besar guru 
lebih nyaman dengan pengajaran 
satu arah konvensional. Guru lebih 
banyak memberikan kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan ketimbang 
mengemukakan pendapat di kelas, 
meskipun tim menemukan bahwa siswa 
umumnya lebih percaya diri dan terbuka 
dengan tim dibandingkan siswa yang 
diamati di tempat lain di Indonesia. 
Meskipun tingkat kepercayaan diri yang 
tinggi diamati di luar kelas, 16% siswa 
laki-laki dan 5% siswa perempuan SMP 
mengaku tidak pernah berbicara di 
kelas. Siswa juga tampaknya kehilangan 
kepercayaan diri untuk berbicara di 
kelas seiring bertambahnya usia.

Kurangnya rasa percaya diri pada siswa 
laki-laki ini juga terlihat dalam jawaban 
mereka tentang apakah mereka memberi 
tahu orang lain tentang pelecehan yang 
dialami serta cara mereka menangani 
emosi. Pengamatan kami menunjukkan 
bahwa siswa laki-laki cenderung diam, 
sering malu-malu, dan menyendiri. Selain 
itu, kami menemukan banyak siswa 
perempuan menertawakan mereka. 
Saat memfasilitasi sesi partisipatif 
dengan kelompok campuran laki-laki 
dan perempuan, siswa perempuan 
lebih dominan dan terlibat, sering 
meneriaki siswa laki-laki yang mencoba 
berpendapat dengan komentar seperti 
‘setuju saja dengan kami, simpan saja 
pendapatmu.’ Pada kesempatan lain 
ketika siswa perempuan dan laki-
laki bermain bisbol bersama, siswa 
perempuan terus-menerus memarahi 
siswa laki-laki karena lemah dan bermain 
buruk. Di kesempatan lain saat peneliti 
sedang mengobrol dengan beberapa 
siswa tentang pacaran dan pernikahan, 
seorang siswa laki-laki menyatakan tidak 
memiliki bayangan wanita ideal dan 
berujar, ‘Saya sudah senang kalau dia 
bisa memasak.’ Pernyataan siswa laki-
laki tersebut memicu cibiran dari para 
siswa perempuan di ruangan itu. Saat 
siswa perempuan berbicara soal pacar 

Anak laki-laki bermain telepon genggam 
sambil menunggu bus sekolah
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Beberapa Output Visual dari Obrolan dengan Siswa Terkait Persepsi Mereka Akan Diri Sendiri 
dan Orang Lain

Dalam latihan visual ini (satu bagian tampak di sini), tujuh remaja laki-laki menggunakan stiker 
untuk memilih satu dari setiap kata sifat yang menggambarkan diri mereka. Beberapa contoh: 

satu remaja laki-laki menggambarkan dirinya sebagai orang yang tradisional sementara 
enam lainnya menggambarkan diri mereka sebagai orang yang modern; ketujuh remaja 

tersebut menggambarkan diri sendiri sebagai orang yang kuat, bukan lemah; lima remaja 
menggambarkan diri sebagai orang yang optimistis, sementara dua lainnya menyatakan 

mereka pesimistis; empat remaja menggambarkan diri mereka malas belajar, dan tiga lainnya 
merasa rajin belajar; dan tiga remaja menggambarkan diri mereka menarik sementara empat 

lainnya merasa tidak menarik.

ideal, mereka menginginkan seorang 
lelaki yang cerdas, tampan, dan atletis 
dan menertawakan siswa laki-laki yang 
tidak memenuhi kriteria tersebut serta 
mengatakan mereka tidak terlalu pintar, 
malas, pemalu, serta kurang percaya diri. 
Siswa laki-laki sering menggambarkan 
anak perempuan sebagai orang yang 
berisik, menjengkelkan, suka mencari 
perhatian, dan percaya diri serta 
menggambarkan diri mereka sebagai 
orang yang pemalu dan tidak menarik 
bagi anak perempuan. Siswa laki-laki 
berpikir bahwa cara terbaik untuk 
menjadi menarik bagi anak perempuan 
adalah menjadi pintar, tetapi mereka 
tidak merasa pintar. 

Siswa perempuan bercerita pada kami 
bahwa mereka tidak tertarik memiliki 
atau mengasuh anak karena hal 
tersebut ‘membosankan’ dan mereka 
lebih ingin melakukan hal-hal yang lebih 
menarik seperti menjadi chef, akuntan, 
atau penyanyi. Di daerah lain, kami 
diberi tahu bahwa pembangunan SMP 
baru-baru ini menyebabkan perempuan 
menunda memiliki anak sampai mereka 
rusia lebih tua55 serta di SMP ini dan SMP 
lainnya, para siswi ingin untuk lanjut ke 
pendidikan tinggi. 

55 Sebelum sekolah dibuka, usia rata-rata 
untuk kehamilan pertama adalah 15-16 
tahun
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Saat berinteraksi dengan satu kelompok berisi 12 siswa perempuan, kami menggambar 
seorang anak perempuan dan laki-laki lalu bertanya kepada mereka soal kemungkinan 
makna gambar tersebut. Siswa perempuan tidak suka anak perempuan lain yang suka 

pamer, dan berkata bahwa mereka akan memukul siapa pun yang menggoda mereka supaya 
berhenti. Mereka menganggap bahwa anak laki-laki yang menangis atau bermain dengan 

anak perempuan adalah ‘banci’. Mereka tampaknya menyukai anak laki-laki yang genit 
dan mengatakan siswa laki-laki sering tidak patuh di kelas serta menyebut satu sama lain 

‘brengsek’. Mereka menganggap anak laki-laki menyukai anak perempuan dengan rambut 
lurus, bibir kecil, hidung mancung, tubuh seksi, kulit cerah dan mengatakan anak laki-

laki mengharapkan mereka mengenakan jilbab56 serta bisa memasak. Selain itu, sebagian 
besar juga berpikir bahwa anak perempuan harus menempuh pendidikan minimal sekolah 

menengah dan banyak yang mengatakan minimal sarjana. 

Saat ditanya apakah mereka menganggap 
diri sopan atau tidak sopan, sebagian besar 

siswa perempuan usia 11-15 tahun ini 
mengatakan mereka ‘sopan’ (lingkaran kiri) 
tetapi tiga siswa perempuan yang lebih tua 
menyatakan diri ‘tidak sopan’ karena selalu 
memukul dan menampar teman mereka.

Saat ditanya apakah mereka merasa malu 
atau percaya diri, lima siswa perempuan 

menyatakan ‘percaya diri’ (lingkaran kanan) 
karena mereka senang dengan penampilan 
mereka. Mereka berujar, ‘Lebih enak gula 
Jawa daripada tepung,’ yang mengacu 

pada selebriti TV yang berkulit lebih terang–
mereka percaya perempuan berkulit gelap 

tetap cantik.

56

56 Mayoritas anggota masyarakat ini orang 
Papua dan muslim.
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Saat ditanya bagian yang paling disukai 
saat menjadi remaja, siswa perempuan ini 
memotret ponselnya karena dengannya ia 
bisa menonton YouTube, memutar musik, 

dan berbincang dengan teman. Saat ditanyai 
bagian yang paling tidak disukainya, ia 

mengaku sering dibentak di rumah, harus 
menjaga adik-adiknya, dan melakukan 

pekerjaan rumah agar diberi uang saku.

Siswa laki-laki (13) ini mulai menggambar karakter Minion favoritnya dan kemudian kami 
membahas soal perundungan/bullying. Ia menulis jenis ejekan yang dia terima dalam 

gelembung: diejek karena gemuk atau ‘hitam’; ditendang; dan bajunya dianggap kotor 
(belum dicuci).

- Catatan Lapangan Peneliti

Ketujuh siswa perempuan memilih ‘tidak 
begitu pintar’ dibandingkan ‘pintar’ untuk 

menggambarkan diri sendiri, salah satu 
alasannya karena mereka merasa siswa yang 

pintar sering diejek.
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Siswi Papua (9) ini 
memberi peringkat 

kata sifat yang 
menggambarkan 

dirinya. Ia memandang 
diri sebagai orang 

yang sering kali 
gembira, cerewet, 
tidak suka mengaji 

(tidak terlalu religius), 
pintar, punya banyak 
teman, dan cantik. 

Teman-teman dekatnya 
mengatakan hal yang 

sama tentangnya

Dua siswi berusia 12 tahun membuat gambar ini sebagai pembuka 
diskusi tentang bagaimana mereka memandang siswa laki-laki di 
sekolah. Mereka mulai dengan menyebutkan banyak karakteristik 

fisik dan perilaku, lalu secara bertahap membahas tentang masalah 
yang lebih sensitif seperti perasaan siswa laki-laki dan tentang 
pacaran. Beberapa contohnya antara lain: ada beberapa siswa 
laki-laki yang sering mencoba mendekati siswi (untuk pacaran); 

beberapa siswa laki-laki mudah cemburu; ada siswa laki-laki 
yang selama di kelas menggoda siswa perempuan yang mereka 
pacari; beberapa siswa laki-laki suka membuat patah hati siswa 
perempuan; dan ada beberapa siswa laki-laki yang merupakan 

pacar yang baik
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Saat berbincang dengan sepuluh siswi tentang bagaimana siswa laki-laki memandang mereka, 
mereka menggambarkan bahwa siswa laki-laki merasa kalau siswa perempuan harus pintar, 

cantik tetapi malas, terlalu emosional, dan menghabiskan waktu mereka bermain ponsel. Para 
siswi ini mengatakan mereka menyukai siswa laki-laki dengan rambut pendek bergelombang, 

alis tebal, berlesung pipit, kurus dan tinggi, serta memiliki kulit sawo matang dan bibir 
kecil. Menurut mereka, siswa laki-laki harus memiliki pekerjaan yang baik (pernah kuliah di 
universitas atau menempuh pendidikan militer), setia dan tidak merokok maupun minum 

alkohol serta menghargai perempuan

Umumnya, siswa perempuan atau laki-
laki berharap untuk naik kelas, dan siswa 
laki-laki di SMP lebih khawatir soal ini 
dibandingkan siswa perempuan.

Nyaris 90% siswa hampir atau selalu 
memandang positif penampilan fisik 
mereka. Pandangan negatif terhadap 
penampilan fisik (11%) tampaknya sedikit 
meningkat seiring bertambahnya usia. 
Para siswi Papua bercerita pada bahwa 
mereka tidak memiliki citra yang baik 
terkait penampilan fisik mereka. Mereka 
sering menyebutkan tidak menyukai bibir 
yang agak tebal, rambut dan pinggul 
yang lebih besar, dan tidak pernah 
diberi tahu bahwa penampilan mereka 
menarik. Para siswi Papua memandang 
siswi Jawa lebih menarik, berkulit cerah, 
dan beberapa di antaranya mencoba 
meluruskan rambut agar seperti siswi 
Jawa. Sebaliknya, siswa laki-laki Papua 
menggambarkan ciri fisik mereka 
dengan cara yang positif, yakni dengan 
mengatakan fisik mereka maskulin dan 
menyukai rambut mereka. Mereka 

sering menyatakan ingin melakukan 
olahraga binaraga dan menjadi lebih 
tinggi daripada perempuan. 

Sebelum sekolah dibuka, usia rata-rata 
untuk kehamilan pertama adalah 15-16 
tahun.

Mereka bercerita bahwa perempuan 
Papua dan Jawa tertarik pada fisik 
tegap seperti tentara. Beberapa siswi 
tampaknya telah menginternalisasi 
ejekan guru soal kecerdasan 
mereka.57 Siswa laki-laki tampak telah 
menginternalisasi hal serupa beserta 
sejumlah kata sifat lain seperti malas dan 
berperforma belajar buruk, dan mereka 
menggunakan label-label tersebut 
untuk menggambarkan diri sendiri.

60% siswa perempuan menyatakan 
memahami dan mengetahui emosi 
mereka, tetapi hanya 25% siswa laki-
laki yang mengatakan demikian. 
35% siswa laki-laki tidak memahami 
maksud pertanyaan tersebut. 42% 

57 Khususnya dilabeli ‘bodoh’
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Percakapan seputar peta masyarakat ini menunjukkan bahwa para keluarga cenderung 
memisahkan diri, lebih memilih tinggal, beribadah, berolahraga, dan bersosialisasi dengan 

orang-orang yang berasal dari etnis yang sama. Ada beberapa konflik di masa lalu, terutama 
antara transmigran Jawa dan Papua, dan banyak dari masyarakat Papua yang menyatakan 
enggan tinggal bersama masyarakat Jawa. Namun, beberapa keluarga Papua telah pindah 
ke daerah dengan etnis campuran tempat mereka merasa tetangganya ‘lebih disiplin, lebih 

berpendidikan, dan tidak begitu agresif.’

siswa perempuan mengaku cakap atau 
cukup cakap mengelola emosi yang 
kuat dan negatif, tetapi hanya 21% anak 
laki-laki yang mengatakan demikian 
(siswa di perkotaan tampak lebih cakap 
dibandingkan siswa di pedesaan).58 
Kemampuan menangani emosi dan 
memecahkan masalah lebih baik pada 
siswa perempuan (65%) dibandingkan 
siswa laki-laki (44%) dan, lagi-lagi siswa 
di perkotaan menunjukkan tingkat 
kemampuan yang lebih tinggi.

Partisipasi di sekolah terbatas di kelas, 
olahraga, paskibra,59 dan pramuka, serta 

58 42% siswa di kota dan 25% siswa di desa 
yang mengatakan ini.

59 Pasukan pengibar bendera yang hanya 
beranggotakan siswa dengan nilai A.

tidak ada komunitas debat, platform 
untuk menyampaikan aspirasi siswa atau 
berpartisipasi dalam tata kelola sekolah 
di semua sekolah. Meskipun kebanyakan 
SMP sudah memiliki OSIS selama 
beberapa dekade terakhir,60 OSIS tidak 
berfungsi sebagai platform penyambung 
aspirasi siswa. Sebaliknya, organisasi 
siswa ini didirikan guna melaksanakan 
kegiatan dan program pelayanan 
sosial untuk kepentingan sekolah atau 
masyarakat luas, menyosialisasikan dan 
menegakkan kepatuhan pada kode 
etik, dan memotivasi siswa lain agar 
bertanggung jawab dan disiplin. Bagi 
siswa yang terlibat, OSIS dimaksudkan 

60 Survei menunjukkan 95% siswa 
mengatakan sekolah mereka memiliki 
OSIS.
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untuk membangun keterampilan 
kepemimpinan, organisasi, dan 
kolaboratif. OSIS biasanya terdiri dari 
perwakilan kelas dan dibimbing oleh 
guru. Studi kualitatif menemukan bahwa 
OSIS memimpin penyelenggaraan 
perayaan Hari Kemerdekaan. Di satu 
sekolah, pengurus OSIS diharapkan 
memeriksa tas sekolah siswa terkait 
barang-barang yang dilarang sekolah 
seperti ponsel, parfum, kosmetik, 
cermin, Tipp-Ex, rokok, perhiasan, dan 
kacamata hitam. Pada pemeriksaan 
mendadak untuk kelas 8, ada penyitaan 
perhiasan dan kosmetik. Ponsel 
diserahkan kepada Kepala Sekolah 
yang mengembalikannya kepada 
siswa setelah diperiksa isinya. Jika 
menemukan konten pornografi61 atau 
konten terkait lainnya, Kepala Sekolah 
akan memanggil orang tua. Namun, 
kami diberi tahu bahwa orang tua sering 
tidak datang karena mereka merasa 
lebih mudah untuk mengontrol anak-
anak mereka setelah penyitaan ponsel.

Di salah satu SMP, perwakilan OSIS dipilih 
oleh guru meskipun siswa menjelaskan 
bahwa sebelum tahun 2018 mereka 
dapat memilih perwakilan kelasnya 
sendiri (Siswa berujar, ‘kami tidak bisa 
mempertanyakan perubahan yang 
terjadi’ karena akan dianggap kurang 
ajar). Kriteria pemilihannya adalah 
siswa harus ‘pintar, rajin, teratur hadir, 
tegas, dan menurut pada guru.’ Sejak 
dahulu, perwakilan kelas selalu siswa 
perempuan. Namun, untuk pertama 
kalinya tahun ini ada satu perwakilan 
siswa laki-laki. Di SMP lain, diamati guru 
mengajukan calon siswa yang untuk 
dipilih (para siswa yang ‘jadi ketua kelas, 
tidak nakal, dan religius’) dan siswa 
perempuan selalu punya kemungkinan 

61 Dia bercerita pernah menemukan ponsel 
yang berisi pornografi

untuk dipilih lebih tinggi dibandingkan 
siswa laki-laki. Siswa menggambarkan 
para ketua kelas tersebut sebagai pihak 
yang menegakkan kedisiplinan atas 
nama guru. Anggota OSIS tidak terlibat 
dalam tata kelola sekolah.

Meskipun survei menemukan 
bahwa sekitar 65% siswa laki-laki 
dan perempuan SMP merasa diajak 
berkonsultasi di sekolah, tinjauan cara 
mereka menjawab pertanyaan terkait hal 
tersebut menunjukkan bahwa mereka 
sebenarnya hanya diberi ‘informasi’ dan 
‘kabar terbaru’ diajak berkonsultasi. 
Demikian pula, banyak yang mengatakan 
bahwa guru mendengarkan siswa (68% 
laki-laki dan 75% perempuan) tetapi 
ini berbanding terbalik dengan jumlah 
siswa yang merasa didengarkan oleh 
guru saat melaporkan isu pelecehan. 
60 Dia bercerita pernah menemukan 
ponsel yang berisi pornografi

Meskipun ponsel secara resmi dilarang 
di sekolah ini, beberapa guru menutup 
mata karena mereka sendiri juga 
menggunakan ponsel di kelas.

Sekali lagi, tinjauan lebih lanjut tentang 
cara siswa menjawab pertanyaan ‘Apakah 
guru mendengarkan dan memberikan 
tanggapan yang memuaskan’ 
mendorong kami menyimpulkan bahwa, 

Meskipun ponsel secara resmi dilarang di 
sekolah ini, beberapa guru menutup mata 
karena mereka sendiri juga menggunakan 

ponsel di kelas.
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jika seorang guru menjawab ‘ya’ pada 
siswa, maka siswa menyimpulkan bahwa 
guru mendengarkan. Dengan kata 
lain, dalam kedua skenario tersebut, 
siswa memiliki ekspektasi yang rendah 
saat bersuara di sekolah. Siswa juga 
kesulitan memahami konsep negosiasi 
yang termuat dalam pertanyaan survei 
Lebih lanjut, studi dengan metode 
membaur menemukan bahwa sering 
kali, saat ditanyai apakah masalah yang 
menyangkut siswa seperti ketidakadilan 
pernah dilaporkan ke guru, mereka 
selalu menjawab bahwa mereka akan 
ditegur karena bersikap nakal dan tidak 
sopan jika mereka menanyakan hal itu.

Seperti disebutkan di atas, akses ke 
informasi dibatasi karena perpustakaan 
dikunci, dikurasi dengan buruk, dan 
tidak memiliki jenis buku yang diinginkan 
siswa SMP. Siswa diamati jarang 
mengakses komputer di sekolah. Satu 
SMP memiliki laboratorium komputer 
baru yang menggantikan laboratorium 
komputer sebelumnya yang semua 
komputernya rusak, tetapi belum 
digunakan dan belum ada guru TI. Tiga 
lainnya tidak memiliki laboratorium 
komputer dan akses wi-fi di sekolah 
biasanya dimatikan selama jam sekolah. 
Tidak ada pengajaran aktif tentang cara 
mengakses informasi di internet dan 
tidak ada pemberian nasihat tentang 
keamanan daring di sekolah mana pun, 
meskipun siswa mengakses internet di 
warung internet dan di ponsel mereka 
sendiri. Sebagian besar siswa SMP yang 
kami temui menggunakan media sosial 
dan bercerita bahwa penggunaan media 
sosial telah meningkat pesat dalam dua 
tahun terakhir seiring meningkatnya 
kepemilikan ponsel pintar. Di satu SMP, 
semua siswa menggunakan Facebook 
(sering kali menggunakan ponsel 
teman) dan kebanyakan menggunakan 

platform tersebut untuk memposting 
dan me-‘like’ foto. Secara khusus, siswa 
perempuan gemar membandingkan 
‘likes’ dan memberi tahu kami

bahwa mereka juga suka menggunakan 
Facebook untuk menggoda orang lain 
atau untuk ‘membalas dendam pada 
mantan pacar.’ Siswa perempuan dan 
laki-laki juga bercerita bahwa mereka 
suka menonton YouTube, terutama 
untuk mempelajari gerakan tarian baru. 
Siswa laki-laki lebih suka menonton 
klip dan film di Youtube. Siswa laki-
laki di suatu daerah sangat familier 
dengan VPN (jaringan pribadi virtual 
yang melindungi identitas daring 
mereka), yang berarti mereka dapat 
mengakses konten pornografi. Mereka 
juga bercerita bahwa mereka mengakali 
pembatasan Pemerintah di Google 
dengan menggunakan peramban 
alternatif. Di SMP lainnya dan Facebook, 
siswa aktif menggunakan Likee62 dan 
TikTok.63 Kami menonton video musik 
yang dibuat oleh seorang siswi berusia 
12 tahun atas dorongan ibunya dan 
merasa khawatir dengan kurangnya 
perhatian pada keamanan anak di dunia 
maya. Internet jarang digunakan untuk 
mencari informasi, melainkan untuk 
rekreasi.

Semua murid yang kami temui belum 
pernah mendengar tentang alat 
U-Report.

62 Aplikasi untuk membuat dan membagi 
video.

63 Mirip dengan Likee tetapi lebih 
dimaksudkan untuk membuat dan 
berbagi video musik pendek buatan 
pengguna.
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Pesan Utama

Lingkungan sekolah memiliki 
keragaman: Tampaknya ada 
keterkaitan antara upaya sekolah yang 
secara aktif melibatkan orang tua dan 
masyarakat setempat serta membuat 
guru merasakan dampak terjalinnya 
hubungan dengan rasa memiliki di 
lingkungan sekolah serta seberapa 
tertata, siap, dan ramah sekolah.

Fasilitas sering kali tersedia, tetapi 
tidak berfungsi atau tidak digunakan 
untuk tujuan yang dimaksudkan. 
Hal ini tampaknya berlaku terutama 
untuk fasilitas air dan perpustakaan. 
Sebabnya adalah kewajiban sekolah 
memiliki fasilitas untuk memenuhi 
persyaratan akreditasi tertentu; fasilitas 
tidak disediakan untuk keperluan 
pembelajaran atau kesejahteraan siswa.

SD dan SMP yang kami kunjungi hanya 
memiliki sedikit pajangan di dindingnya; 
sering kali sekolah menggunakan ruang 
kelas yang lama dan rusak meskipun 
telah membangun sejumlah ruang kelas 
baru. Guru dan siswa sering kali absen 
dan beberapa guru kurang tertarik pada 
hasil pembelajaran, terkadang hanya 
menilai semua tugas siswa dengan nilai 
yang sama atau tidak memberi nilai 
sama sekali. Siswa jarang diperkenankan 
untuk menanyai guru. Ketidakhadiran 
guru tinggi di tingkat SMP, pelajaran 

selalu dimulai terlambat, dan terkadang 
lebih dari separuh guru tidak hadir di 
sekolah.

Beberapa perbedaan sekolah di 
pedesaan dan perkotaan: Kami sering 
menemukan perbedaan yang menarik 
antara sekolah pedesaan dan perkotaan; 
perbedaan tersebut terlihat dari data 
wawancara dan temuan saat membaur/
observasi. Contohnya ialah guru SD 
pedesaan yang percaya bahwa sekolah 
mereka memiliki reputasi yang lebih 
baik untuk hasil belajar dibandingkan 
SD perkotaan.

Pengaruh ketidakhadiran guru 
dan siswa: Ada hubungan antara 
ketidakhadiran guru dan siswa dengan 
beberapa siswa yang tidak naik kelas. 
Siswa tidak naik kelas sering kali karena 
sering absen akibat membantu orang 
tua bekerja dan bertani. Kami mendapati 
ada siswa remaja yang tidak naik kelas 
bertahun-tahun di SD.

Sekolah adalah tempat untuk 
bersenang-senang, bukan belajar: 
Baik siswa maupun guru tidak ada 
yang secara khusus datang sekolah 
untuk alasan pembelajaran. Bagi guru 
dan siswa, sekolah adalah tempat 
sosialisasi. Jam belajar-mengajar siswa 
dan guru sangat rendah di semua 
sekolah, yakni sering kali hanya tiga 

KESIMPULAN UTAMA
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jam per hari. Temuan ini sama untuk SD 
dan SMP. Para siswa di kedua tingkat 
sekolah menyukai guru yang baik hati, 
menghargai siswa, dan menyenangkan; 
sifat-sifat ini lebih penting bagi siswa 
ketimbang kemampuan guru mengajar 
dengan baik atau kecenderungan guru 
dalam memberikan hukuman fisik.

Kisah lama terulang kembali: Kami 
tidak banyak mengamati penerapan cara 
pembelajaran inovatif. Guru umumnya 
tidak menyukai kurikulum baru, mereka 
tidak disiplin menggunakan RPP, dan 
utamanya mengajar dengan meminta 
siswa menyalin tulisan di papan tulis. 
Namun, kami juga mengamati beberapa 
contoh pembelajaran yang sedikit 
lebih interaktif dan kerja kelompok. 
Keduamya sering kali diterapkan oleh 
guru yang lebih cakap dan lebih tua.

Bernyanyi dan bermain: Kami melihat 
beberapa perbedaan menarik di kelas 
dalam hal pendekatan pengajaran 
antara guru laki-laki dan perempuan 
serta antara guru yang lebih tua 
dan yang lebih muda. Lebih banyak 
guru perempuan yang menyatakan 
menggunakan paket pembelajaran, 
mainan alfabet, dan nyanyian di kelas 
dibandingkan guru laki-laki. Kami juga 
menemukan korelasi positif yang jelas 
antara usia guru yang lebih tua dengan 
kemungkinan penggunaan nyanyian 
dan permainan untuk meningkatkan 
literasi. Hal ini berasal dari pengalaman 
dan keinginan untuk membuat siswa di 
kelas bahagia dan bukan merupakan 
bagian dari latihan. Ada lebih banyak 
guru perempuan dan yang lebih muda 
yang menyatakan mereka menganggap 
perilaku siswa sebagai masalah di kelas 
dibandingkan guru laki-laki dan yang 
lebih tua. Guru perempuan dan yang 

lebih muda juga menyatakan perilaku 
mengganggu lebih sulit untuk diatasi.

Kedisiplinan dan pemberian hukuman: 
Kurangnya ‘inovasi’ juga tampak dalam 
cara guru menangani gangguan dan 
perilaku buruk di kelas. Meskipun guru 
SD lebih jarang memberikan hukuman 
fisik dibandingkan guru SMP, metode 
pendisiplinan mereka tidak menunjukkan 
pendekatan pendisiplinan yang positif. 
‘Memperingatkan’ siswa dilaporkan 
sebagai cara yang paling tidak efektif 
untuk mendisiplinkan siswa. Saat siswa 
SD ditanyai tentang jenis hukuman fisik 
yang mereka terima, siswa SD tertawa 
dan mengaku hukuman yang diberikan 
tidak menyakitkan jadi mereka tidak 
menangis. Semua siswa laki-laki SD 
yang kami ajak bicara menyatakan akan 
menerapkan hukuman fisik jika menjadi 
guru.

Hukuman fisik lebih kerap diterapkan 
ke siswa SMP, dan lebih banyak 
diberikan kepada siswa laki-laki 
dibandingkan siswa perempuan. Jika 
siswi diberi hukuman fisik, hukuman 
tersebut cenderung berupa tindakan 
mencubit alih-alih memukul. Guru 
laki-laki melaporkan lebih banyak 
menerapkan hukuman fisik daripada 
guru perempuan, tetapi pengamatan 
menunjukkan bahwa beberapa guru 
perempuan malah menggunakan 
tongkat, menampar, dan mencubit 
siswa. Guru meminta izin dari orang tua 
untuk memukul siswa dan umumnya 
orang tua mengizinkannya. Orang tua 
dan guru siswa SMP memberi tahu 
kami bahwa mereka percaya hukuman 
fisik memberikan manfaat seperti 
menumbuhkan rasa hormat terhadap 
orang dewasa dan kesuksesan dalam 
hidup.
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Murid Papua diperlakukan berbeda: Di 
semua sekolah, terutama di tingkat SMP, 
kami menyaksikan dan mendengar siswa 
Papua diperlakukan berbeda terutama 
oleh guru. Guru mengasosiasikan 
siswa Papua (karena pengalaman atau 
prasangka) dengan stereotip ‘malas, 
bodoh, dan lamban’ dan/atau memiliki 
keterampilan dan kompetensi fisik 
alih-alih keterampilan akademis. Guru 
memberi tahu kami bahwa siswa Papua 
lebih sering absen dibandingkan siswa 
lain. Saat siswa SMP dikelompokkan 
berdasarkan kemampuan, siswa laki-
laki Papua ditempatkan di kelompok 
dengan kemampuan terendah, di kelas 
dengan kondisi terburuk dan yang 
memiliki tingkat ketidakhadiran guru 
paling tinggi.

Banyak hal dilakukan secara berbeda 
di Papua: Siswa Papua jauh lebih 
ekspresif secara fisik dengan satu 
sama lain daripada siswa Jawa atau 
Ternate, tetapi hal ini lebih dianggap 
sebagai senda gurau di antara siswa 
Papua. Kekerasan membuat khawatir 
siswa Jawa dan Ternate. Secara umum, 
kami menemukan bahwa siswa Papua 
lebih aktif secara fisik (baik laki-laki 
maupun perempuan) dan lebih sering 
melakukan kontak fisik dengan satu 
sama lain—menampar dengan keras 
dan meninju serta mencubit dipandang 
sebagai interaksi yang lumrah antara 
teman sekelas. Orang tua siswa Papua 
menginginkan agar sekolah menerapkan 
hukuman fisik bagi anak-anak mereka, 
terutama saat mereka beranjak dewasa. 
Orang tua dan guru Papua merasa 
bahwa siswa Papua ‘sulit dikendalikan.’

Pendekatan metode campuran: Melalui 

survei lewat kuesioner dan asesmen 
membaca yang dikombinasikan dengan 
studi dengan metode membaur dan 
observasi sekolah, kami menemukan 
banyak perbedaan menarik antara 
informasi yang diberikan siswa dan/atau 
guru dengan tindakan yang sebenarnya 
mereka lakukan atau tidak lakukan. Ini 
menunjukkan bahwa siswa dan guru 
sering kali tahu soal kepatutan sosial 
tetapi tidak mempraktikkan perilaku 
yang ‘benar.’ Sebagai contoh, siswa 
yang menyatakan mencuci tangan 
setelah menggunakan toilet dan 
menunjukkan bahwa mereka tahu cara 
mencuci tangan tetapi tidak pernah 
benar-benar mempraktikkannya. 
Contoh lain adalah soal buang air besar 
sembarangan; siswa mengaku tidak 
buang air besar sembarangan tetapi 
dalam studi dengan metode membaur 
kami mengamati bahwa hal ini lumrah 
terjadi. Yang lebih memprihatinkan, 
banyak guru memberi tahu kami bahwa 
mereka tahu penerapan hukuman fisik 
dapat menyebabkan masalah kesehatan 
mental pada siswa tetapi memandang 
hukuman fisik dapat diterima, dan 
peneliti kami mengamati hukuman fisik 
sering diterapkan di sekolah.

Kebiasaan tidak sehat: Di antara siswa 
SD dan SMP, ada preferensi yang tinggi 
untuk makan jajanan yang tidak sehat 
(jarang konsumsi buah dan sayuran) 
dan minum minuman dengan kadar 
gula tinggi. Anak-anak berumur 3 tahun 
mengunyah pinang karena dorongan 
orang tua dan pinang dijual di kios-kios 
di sekitar sekolah. Siswa laki-laki sering 
kali memprioritaskan uang sakunya 
untuk membeli pinang. Siswa SMP, 
utamanya siswa laki-laki, juga diamati 
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merokok di dalam dan di sekitar sekolah.

Siswa laki-Laki lebih diuntungkan? Kami 
secara konsisten mendapat temuan 
paling negatif dan mengecewakan 
terkait dengan siswa laki-laki. Siswa laki-
laki lebih cenderung menerima hukuman 
fisik, menjadi korban kekerasan fisik 
oleh siswa lain, cenderung digambarkan 
‘bodoh,’ merasa kurang didengarkan 
oleh guru, dan cenderung tidak masuk 
‘peringkat teratas‘ di kelas. Siswa laki-
laki yang gemar belajar dan dianggap 
‘pintar’ paling sering diejek dan 
dilecehkan di sekolah oleh siswa lain. 
Siswa laki-laki juga cenderung merasa 
tidak nyaman untuk berbagi masalah 
dan tidak didorong untuk membagikan 
perasaan mereka. Secara umum, siswa 
laki-laki kurang percaya diri, didominasi 
oleh teman sekelas perempuan, serta 
umumnya lebih pendiam dan lebih 
khawatir tentang masa depan.

Tidak ada perundungan? Kami 
mengamati dan diberi tahu bahwa 
nyaris tidak ada kejadian yang dianggap 
sebagai perundungan/bullying oleh 
siswa. Para siswa berbicara tentang 
diejek, bahkan sering diejek, tetapi ‘tidak 
menganggapnya sebagai masalah 
besar.’ Siswi SMP mengungkapkan jika 
siswa laki-laki terus-menerus menggoda 
mereka, mereka akan membalas 
dengan memukul menggunakan 
tongkat. Meskipun begitu, ‘godaan’ 
ini masih tidak dianggap sebagai 
‘perundungan’ atau pun dianggap 
negatif oleh siswa. Satu-satunya 
pengecualian adalah persoalan seputar 
menstruasi; para siswi perempuan 
menceritakan mereka merasa malu, 
sangat khawatir orang lain akan tahu 
kalau mereka sedang menstruasi. dan 
mengaku siswa laki-laki akan meledek 
mereka karena menstruasi. Namun, 
meski hal ini merupakan masalah, para 
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siswa perempuan bercerita bahwa 
godaan hanya diterima saat mereka 
pertama kali menstruasi dan masalah 
tersebut tampaknya berkurang 
seiring bertambahnya usia. Para siswa 
perempuan tetap bersekolah meski 
sedang menstruasi dan mereka sangat 
berharap sekolah menyediakan fasilitas 
pembuangan pembalut yang lebih baik.

Kesimpulan: Secara umum, sekolah 
tampaknya menjadi tempat siswa 
merasa cukup aman, bersenang-
senang, memiliki lingkaran sosial 
yang luas, dan merasakan semua 
pengalaman ini meskipun banyak 
sekolah memiliki fasilitas belajar yang 
buruk, ketidakhadiran guru yang tinggi, 
dan fasilitas toilet dan air yang tidak 
memadai serta kerap menerapkan 
hukuman fisik. Siswa perempuan 
tampaknya berkembang lebih pesat 
dibandingkan siswa laki-laki.
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UNICEF

Selama lebih dari 50 tahun, UNICEF telah menjalankan peran penting dalam 
membantu Pemerintah Indonesia, organisasi lokal, dan sektor swasta serta 
masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan perempuan Indonesia. 
UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses 
dan kualitas pendidikan bagi anak-anak usia 3–18 tahun yang paling terpinggirkan, 
termasuk anak-anak penyandang disabilitas dan yang berada dalam situasi 
kemanusiaan.

Pengurangan angka putus sekolah yang tinggi tetap menjadi prioritas utama 
Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 terkait pendidikan 
inklusif dan adil pada tahun 2030.

Dukungan UNICEF berfokus pada pembuatan bukti, advokasi kebijakan, dan 
penguatan sistem untuk mewujudkan akses yang adil ke pendidikan, hasil 
pembelajaran yang lebih baik, dan pengembangan keterampilan pada remaja.

https://www.UNICEF.org/indonesia/

Empatika

Empatika adalah organisasi penelitian dan pelatihan kecil yang berbasis di 
Indonesia dan berfokus pada masyarakat. Kami berkomitmen untuk menyediakan 
studi kualitatif dan studi metode campuran yang berkualitas tinggi, inovatif, dan 
adaptif, serta peningkatan kapasitas khusus untuk memastikan kebijakan yang 
dibuat lebih sesuai dengan realitas masyarakat. Studi yang dilakukan Empatika 
berbasis pendekatan Reality Check, metode kualitatif yang pertama kali digunakan 
di Bangladesh pada tahun 2007, yang mewajibkan peneliti tinggal di rumah warga 
dan berbagi rutinitas keseharian. Secara global, anggota tim Empatika telah 
melakukan lebih dari 55 studi dengan Pendekatan Reality Check, studi metode 
campuran, dan studi partisipatif selama 12 tahun terakhir di sembilan negara, 
termasuk di Indonesia, Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Lebanon, Nepal, Pakistan, 
dan Uganda untuk berbagai entitas yang membutuhkan studi (commissioners).

www.empatika.org

Lampiran 2: Mitra Studi

http://www.unicef.org/indonesia/
http://www.empatika.org/
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Stats4SD

Statistics for Sustainable Development (Stats4SD) adalah lembaga sosial nirlaba 
yang didirikan pada bulan Mei 2016. Stats4SD menyosialisasikan penggunaan 
metode statistik yang lebih baik untuk pengambilan keputusan guna memberi 
manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk mencapai ini, Stats4SD berfokus 
pada:

• Penggunaan alat statistik di dunia nyata

• Rekayasa data, analisis, dan teknologi informasi terkait

• Penggunaan metode penelitian yang efektif dan efisien

• Pembuatan produk informasi yang berasal dari data dalam bentuk materi 
(hyperlink ke halaman materi kami)

• Dukungan statistik untuk pemantauan dan evaluasi (M&E) intervensi 
pembangunan 

https://stats4sd.org

https://stats4sd.org
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Lampiran 3: Area Percakapan

Mengobrol, mengeksplorasi, menyelidiki, 
menyajikan skenario ‘seandainya...’, memancing 
debat ‘menurut orang-orang...’, mendengarkan, 
menggambarkan, menjelaskan, berandai-andai, 

bermain.

Konteks - Masyarakat
Perkotaan/pedesaan/pinggiran kota, 
status sosial-ekonomi; Keterpencilan/

topografi/akses fisik; Ukuran masyarakat; 
Mata pencaharian utama (prevalensi 

pekerjaan migran); Budaya/agama; Akses 
ke fasilitas (terutama yang berkaitan 
dengan kepentingan migrasi); Modal 

sosial (kelompok)

Konteks - Rumah Tangga 
Profil siswa dan keluarga: umur, gender, 

budaya, agama; Mata pencaharian orang 
tua Keluarga (silsilah keluarga), usia, 

gender, pendidikan, mata pencaharian; 
Rumah: lokasi, bahan bangunan, tata 
letak, toilet/fasilitas air minum, aset 

utama (tanah, ternak, peralatan untuk 
bekerja, peralatan listrik, telepon, dll.)

Citra diri dan kemampuan mengelola dan mengambil tindakan

Elemen utama yang meningkatkan/mengurangi citra diri positif. 
Pemetaan tubuh (bagian tubuh yang disukai/tidak disukai 

berikut penjelasannya). Pentingnya citra diri dalam berteman, 
berpacaran, penerapan gaya hidup sehat, dan penyampaian 

aspirasi.

Pengaruh ekonomi dan sosial pada keputusan dalam hidup 
(misalnya, keputusan terkait melanjutkan pendidikan, pernikahan, 

kehamilan, pekerjaan/lapangan kerja, peran perempuan/anak 
perempuan, ekspektasi berdasarkan posisi di antara saudara 
kandung (misalnya, tanggung jawab anak sulung/bungsu).

Aspirasi dan impian untuk masa depan. Faktor pendukung/
penghambat dalam mencapainya. Sosok teladan, misalnya orang 

lain yang telah mencapai tujuan serta penjelasan terkait cara 
mencapai pencapaian. Kekhawatiran dan ketakutan akan masa 

depan.

Partisipasi
Kesempatan untuk berpartisipasi dalam tata 
kelola sekolah dan kegiatan sekolah (formal, 
misalnya dalam forum siswa, dan informal); 
tingkat dan pengalaman yang memengaruhi 

pengambilan keputusan sekolah; sejauh mana 
siswa merasa mampu bersuara, menggunakan 

kemampuan mengelola dan mengambil 
tindakan dalam kehidupan sekolah, dengan 
teman sebayanya, serta dalam keluarga dan 

masyarakat. Dukungan guru untuk partisipasi 
siswa yang bermakna. Profil dari pihak yang 

lebih mungkin untuk berpartisipasi/pihak 
yang cenderung tidak berpartisipasi. Faktor 
pendukung/penghambat partisipasi. Luasnya 
pengetahuan, akses ke dan partisipasi dalam 

forum daring untuk mengungkapkan pendapat 
(Facebook, Whatsapp, U-Report, dan lain-
lain). Sumber informasi dan pengaruh yang 
berdampak pada pandangan dan pendapat 

siswa. Tempat/ruang tempat siswa merasa bisa 
mengekspresikan diri.

Perilaku Sehat
Taraf pengajaran tentang gizi, taraf fokus pada gizi 
remaja (pengetahuan tentang perawatan khusus, 

misalnya soal asupan zat besi). Materi komunikasi yang 
digunakan di dalam kelas. KAP terkait pendidikan gizi. 
Sejauh mana lingkungan mendukung makan sehat di 

sekolah (penyediaan kantin, kios). Preferensi makanan, 
perilaku terkini terkait gizi. Persepsi tentang makanan 

sehat.

Kecukupan fasilitas air dan sanitasi yang disediakan 
di sekolah (termasuk yang mendukung privasi siswa 

perempuan dan siswa perempuan yang sedang 
menstruasi), penggunaan dan pemeliharaan fasilitas 

WASH di sekolah, alasan tidak menggunakan fasilitas 
yang disediakan. Pembuangan sampah dan air limbah, 

pemahaman dan tindakan untuk menyosialisasikan 
kesehatan lingkungan yang positif.

KAP kesehatan reproduksi dan pemahaman tentang 
hak reproduksi. Kemampuan anak perempuan dalam 

menegosiasikan hubungan dengan anak laki-laki (faktor 
pendorong/penghambat). Persepsi tentang olahraga/ 

aktivitas fisik, tingkat latihan dan aktivitas fisik saat 
ini, respons sekolah terkait pemberian kesempatan 

untuk olahraga/aktivitas fisik. Perubahan KAP terkait 
kecakapan hidup dan pengaruhnya.

Aspek seasonal terkait akses ke makanan, WASH, dan 
peluang untuk melakukan aktivitas fisik.
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Lampiran 3: Area Percakapan – Supporting Girls to Thrive

Lingkungan sekolah        
                                                            

Ukuran, lokasi, rasio guru:siswa; fasilitas fisik, prestasi & reputasi sekolah (termasuk persepsi/perbandingan 
lokal). Jam belajar-mengajar, perjalanan ke dan waktu pulang sekolah (pekerjaan rumah, kegiatan 
ekstrakurikuler). Komitmen guru (kehadiran, persiapan pembelajaran, ketepatan waktu, kegiatan 

ekstrakurikuler, pelayanan pastoral). Ketidakhadiran, angka putus sekolah, dan persepsi siswa & masyarakat 
tentang alasan ketidakhadiran/putus sekolah.

Persepsi umum siswa tentang sekolah dan lingkungan kelas (perasaan positif/negatif; elemen yang 
menginspirasi/ menyenangkan; elemen yang menantang/sulit). Kesejahteraan mental siswa; persepsi terkait 

stres dan kecemasan yang berhubungan dengan sekolah. Tingkat dukungan orang tua/masyarakat untuk 
sekolah/pendidikan & minat pada perkembangan anak, kesehatan dan kesejahteraan mental.

Aspek-aspek yang menghalangi/membantu menumbuhkan perasaan memiliki, antusiasme untuk menghadiri/
berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Persepsi tentang lingkungan belajar yang kondusif. Hubungan guru/

siswa  terhadap kuasa (penyalahgunaan kuasa, kepercayaan, persepsi tentang seperti apa ‘guru yang 
baik’, hubungan yang tidak pantas) Hubungan antarsiswa (dengan mempertimbangkan usia dan gender) 

Kedisiplinan, tingkatan dan persepsi ketidakdisiplinan. Aturan, hukuman (frekuensi, tindakan pendisiplinan 
fisik/verbal/ alternatif (perbedaan berdasarkan gender/usia)). Keadilan dalam tindakan pendisiplinan. Metode 

korektif. Norma perilaku di kalangan siswa. Tindakan untuk mendorong/memantau norma-norma positif 
(dipimpin sekolah, dipimpin siswa).

Keberadaan kebijakan perlindungan anak, sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan. Memahami tindakan 
yang termasuk pelecehan (verbal, fisik, emosional), pengalaman penganiayaan (jenis, pelaku, respons, 

penormalan), pelaporan dan penyelesaian penganiayaan (mekanisme formal/informal). Mekanisme rujukan 
dari sekolah ke lembaga luar sekolah. Persepsi terkait rasa aman/terlindungi di sekolah. Perilaku berisiko - 
tingkat serta sebab dan akibat dari perilaku berisiko (melukai diri sendiri, menyalahgunakan obat-obatan, 

aktivitas seksual dini)

Hasil Belajar

Kinerja & reputasi sekolah (termasuk persepsi/perbandingan lokal 
dengan sekolah lain). Persepsi kualitas pendidikan di kalangan siswa, 
orang tua, & masyarakat luas. Pencapaian kemampuan membaca—
persepsi terkait penggunaan dan kegunaan bahasa daerah/Bahasa 

Indonesia/Bahasa Inggris. Kriteria ‘berperilaku baik/tidak baik’, ‘siswa 
baik/buruk’. Stigma dan pelabelan. Lingkungan yang mendukung anak 

‘berprestasi’ (di sekolah, di rumah, dalam masyarakat). Kesempatan 
belajar yang berpusat pada anak, kesempatan untuk terlibat dalam 

pelajaran, mengajukan pertanyaan dan berdebat. Pembelajaran 
akademis dan kecakapan hidup. Dukungan untuk perolehan 

pengetahuan dari media online yang aman.
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Studi dasar dengan metode campuran ini dilakukan pada bulan Juli–Oktober 2019. Pemerintah Indonesia dan 
UNICEF, dengan dukungan dari David Beckham 7 Foundation, sedang melaksanakan Program Intervensi Sekolah 

Multisektoral: Supporting Girls to Thrive di kabupaten Sorong, Papua Barat, Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah untuk 
mengimplementasikan dasar yang berkontribusi memperkuat artikulasi hasil dan indikator program serta memberikan 

kesimpulan yang dapat disertakan ke dalam desain adaptif program. Studi ini terdiri dari survei dengan kuesioner untuk 
siswa sekolah dasar dan menengah pertama serta guru; penilaian membaca untuk siswa kelas awal; observasi sekolah dan 
kelas; dan studi dengan metode membaur dengan tinggal bersama keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama.
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