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Abstract 

In the global era women are still placed as second human beingsecond 
(class human) meaning that women are in a position under men so that many 
women get gender inequality behavior in the public sphere. The forms of injustice 
are low in the form of access, control and participation of women. Early 
childhood education is a great place to sow gender responsive learning because 
the child has a high absorptive capacity in thinking so that what is taught at an 
early age will be the basis of his upcoming behavior. Thus can minimize injustice 
between women and men. Gender responsive learning is a learning that takes 
active involvement between the sexes so that there is no limit between men and 
women.  

Keywords: Gender Inequity, Early Childhood Education, Gender responsive 

learning.  

Abstrak 

Di era global perempuan masih ditempatkan sebagai second human being 

(manusia kelas dua) artinya perempuan berada pada posisi dibawah laki-laki 

sehingga perempuan banyak mendapatkan perilaku ketidak adilan gender pada 

ranah publik. Bentuk ketidak adilan itu diantaranya rendahnya dalam bentuk 

akses, kontrol dan partisipasi yang dimiliki perempuan. Pendidikan anak usia dini 

adalah tempat yang tepat untuk menyemai pembelajaran responsif gender 

karena anak memiliki daya serap tinggi dalam berpikir sehingga apa yang 

diajarkan pada usia dini akan menjadi dasar perilakunya yang akan datang. 

Dengan demikian dapat meminimalisir ketidak adilan antara perempuan dan laki-

laki. Pembelajaran responsif gender adalah pembelajaran yang mengedepan 

keterlibatan secara aktif antar jenis kelamin sehingga tidak ada batasan antara 

laki-laki dan perempuan.  



Kata Kunci : Ketidak adilan Gender, Pendidikan anak Usia Dini, Pembelajaran 

responsif Gender.  

Pendahuluan 

Menurut Simone de Beauvoir perempuan ditempatkan sebagai the second 

human being (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas laki-laki. 

Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar 

pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Akibatnya, ada 

pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan biasanya 

ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki berada di ranah publik. 1 Tidak 

heran ketika perempuan identic dengan rumah.  

Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan (gender inequalities) baik 

bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari 

manifestasi ketidakadilan yang ada. Mansour Fakih membagi manifestasi 

ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, 

subordinasi, stereotip, kekerasan, beban ganda dan sosialisasi ideologi nilai peran 

gender.  

Mengapa terjadi "perbedaan" gender? Terbentuknya perbedaan gender 

dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, 

bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun 

negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap 

seolah-olah ketentuan Tuhan. Sebaliknya melalui dialektika konstruksi sosial 

gender secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-

masing.  

                                                           
1
 Simone De Beavoir Beauvoir, 2003. The Secound Sex Kehidupan perempuan,diterjemahkan oleh 

Toni B. Febrianto, dkk. Pustaka Prometea, h. xi.  



Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek 

kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender 

(pratical gender needs). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali 

hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus 

dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai 

pada kebijakan pemerintah dan negara, tafsir agama bahkan epistimologi ilmu 

pengetahuan. Untuk itu berbagai aksi untuk menjawab tantangan strategis 

seperti melakukan kampanye, pendidikan kritis, advokasi untuk merubah 

kebijakan, tafsir ulang terhadap wacana keagamaan serta memberi ruang 

epistimologi perspektif feminis untuk memberikan makna terhadap realitas dunia 

perlu dlakukan.  

Gender di era global berkaitan dengan kesadaran, tanggung jawab laki-

laki, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan termasuk hak reproduksi. 

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menghubungkan semua konsep 

gender untuk tujuan kesehatan dan kesejahteraan bersama. Pendirian gender 

perlu diterjemahkan dalam aksi nyata berupa gerakan pembebasan yang 

bertanggung jawab. Mendorong laki-laki dan perempuan untuk merubah tradisi 

pencerahan, yaitu sikap yang didasarkan pada akal, alam, manusia, agar diperoleh 

persamaan, kebebasan dan kemajuan bersama, tanpa membedakan jenis kelamin 

Paulo Freire mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai 

sumber kebajikan sebagai telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang 

pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa 

ternyata malah berperan aktif mengkerdilkan anak didik, karena tidak mampu 

membuat mereka lebih humanis atau lebih manusia. Pendidikan yang selama ini 

dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan 

berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justeru turut serta 



menjadi pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekang 

kebebebasan, dengan cara-caranya yang terselubung. Katanya Freire: 

“Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak 
dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-
orang yang tak beruntung, serta menyuguhi kaum tertindas itu 
model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan yang 
berawal dari kepentingan-kepentingan egoistis para penindas 
(egoisme yang berjubah kedermawanan palsu, pakni 
paternalisme), yang membuat kaum tertimdas jadi objekobjek 
humanitarianisme, melestarikan dan memapankan penindasan. 
Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia.”  2 

Bentuk penindasan dalam pendidikan misalnya sesuai yang dikemukakan 

Suci Suciati dalam (surat kabar harian merdeka 09 Agustus 2006) 

mengungkapkan contoh bias gender dalam sistem pendidikan formal misalnya, 

dalam buku ajar banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak 

mencerminkan kesetaraan gender. Gambar seorang pilot selalu laki-laki karena 

pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang “hanya” 

dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang sedang mengajar di kelas 

selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan dengan tugas mengasuh atau 

mendidik.  

Paulo fraire mengkritik bahwa pendidikan adalah sarana untuk 

memperlakukan murid dengan tidak manusiawi karena pendidikan berawal dari 

kepentingan para penguasa dalam arti lain pendidikan menjadi tidak dapat 

menjadi sarana untuk memanusiakan manusia. Dapat kita bahwa pendidikan 

menjadi sarana untuk mengembangkan fitrah kemanusian tanpa memandang 

biologis dan gender. Sekolah  tidak sekadar menjadi pengawet atau penyangga 

nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran-pikiran yang produktif dengan berkolaborasi 

                                                           
2 Paulo Freire, dkk. 1999. Menggugat Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 444.  



dengan kebutuhan jaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak 

membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus 

rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. 

Sebaliknya ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah dan 

masyarakat di sekitarnya untuk mengubah/membongkar kepalsuan-kepalsuan 

tersebut sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih 

berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan.  

Sekolah berperan penting dalam merubah pola pikir peserta didik 

termasuk perilaku-perilaku yang dianggap bias gender, oleh karena itu perlu 

mewujudkan pendidikan yang berwawasan gender. Dalam pembangunan 

pendidikan memegang peran dan fungsi yang sangat strategis untuk 

memasukkan pembelajaran yang berwawasan gender. Pembelajaran anak terkait 

dengan kesetaraan gender harus diberikan sejak dini. Kalau tidak, mereka 

kemungkinan akan melakukan diskriminasi. Orang  tua dan guru bisa 

berkontribusi dalam hal ini utama dalam mengajarkan, membimbing, dan 

memberikan pengetahuan soal gender pada anak. Namun, tak kalah penting 

adalah peran seorang guru yang sangat strategis untuk menanamkan sikap 

kesetaraan gender agar ketika mereka beranjak dewasa bisa responsif terhadap 

diskriminasi gender. Sekali saja guru di sekolah menyentuh persoalan gender, 

anak-anak akan terus mengingatnya, hingga usia dewasa.  

PEMBAHASAN 

Anak usia dini dalam beragam usia merupakan pribadi unik yang menarik 

perhatian orang dewasa. Tingkah lakunya membuat orang sekitarnya dapat 

terhibur. Anak usia dini ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam 



berbagai tingkat usia seperti anak baru lahir, anak batita (toodler) dan balita.3 

Anak usia dini umumnya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal, 

seperti Sekolah Dasar (SD) dan biasanya mereka tinggal di rumah atau mengikuti 

kegiatan di berbagai lembaga pendidikan pra sekolah seperti Kelompok Bermain, 

Taman Kanak-Kanak atau Taman Penitipan Anak.4 

Anak usia dini ditafsirkan berbeda dalam menentukan rentang usia yang 

dikategorikan sebagai anak usia dini. Pandangan National Association for The 

Education of Young Children (NAEYC) misalnya menyatakan bahwa anak usia dini 

adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang tercakup dalam 

program pendidikan di Taman Penitipan Anak, Penitipan Anak pada keluarga, 

Pendidikan Pra-sekolah (negeri atau swasta), Taman Kanak-Kanak (TK) dan 

Sekolah Dasar (SD).5  

Blank menyatakan usia dini itu dimulai sejak anak masih dalam 

kandungan atau sebelum dilahirkan (prenatal) sampai usia 6 tahun. Otak anak 

ketika masih dalam kandungan adalah pusat kecerdasan dan setelah lahir 

sebagian sel otak mengalami eliminasi. Bagian yang lain membentuk jalinan yang 

kompleks dan bahagian ini yang menyebabkan anak bisa berfikir logis dan 

rasional. Anak ketika masih di dalam kandungan organ sensirisnya seperti 

pendengaran, penglihatan, pengecap, peraba juga sudah mulai berkembang.6 

anak memasuki TK. Otak bayi yang hanya seberat 0,5 pound ketika lahir, menjadi 

1,5 pound pada tahun pertama dan menjadi 3 pound menjelang usia 5 tahun. 

Sears menambahkan bahwa ada 2 (dua) aspek penting dalam pertumbuhan otak, 

                                                           
3Wahyuti,“Karakteristik Anak Usia Dini”; http://wahyuti4tklarasati.  

blogspot.com/2011/11/karakteristik-anak-usia-dini.html  diakses 10 Juli 2018  
4Devi Ari Mariani,“Bermain Dan Kreativitas Anak Usia Dini”; http://paud-anakbermainbelajar. 

blogspot.com/2014/04/makalah-bermain-dan-kreativitas-anak.html diakses pada 10 Juli 2018 
5
 Wahyut, loc. cit. 

6
www.binasyifa.com/319/87/25/latar-belakang-point-blank, diakses 10 Juli 2018 

http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.com/2014/04/makalah-bermain-dan-kreativitas-anak.html
http://www.binasyifa.com/319/87/25/latar-belakang-point-blank


yaitu: (1) seberapa besar interaksi orang tua dan anak; dan (2) seberapa cepat 

pesan pesan bergerak dari syaraf satu pada syaraf lainya. Peran orang tua di sini 

sangat diharapkan untuk manciptakan pengalaman pengalaman dan kondisi yang 

baik bagi anak.7 

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak usia dini adalah 

anak yang memiliki pribadi unik yang berbagai tingkat usia seperti anak baru lahir, 

anak batita (toodler) dan balita yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Otak 

kecerdasan anak pada usia dini sedang berkembang pesat membentuk jalinan 

komplek sehingga anak bisa berpikir secara logis dan rasional sehingga diperlukan 

stimulasi dari lingkungan baik itu lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.  

Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 8  Taman Kanak-kanak merupakan salah satu wadah 

pendidikan bagi anak usia dini yang memberikan pelayanan pendidikan anak usia 

4-6 tahun berupaya mencoba merancang kegiatan belajar dengan pendekatan 

pembelajaran responsif gender, untuk memberikan pendidikan yang berwawasan 

gender sejak usia dini. Kegiatan pembelajaran ini, akan dipadukan dengan enam 

aspek pengembangan di Taman Kanak-kanak sesuai Permendibud Nomor 137 

Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Penerapan pembelajaran 

berprinsip pada “bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain 

                                                           
7 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter UsiaDini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),h. 25.  
8 Standard Pendidikan Anak Usia Dini (PERMENDIKNAS NO.58 TAHUN 2009) 



Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.9 Dalam 

Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.10  

Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu 

konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal 

peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat.11 Dalam memahami konsep 

gender Mansour Fakih membedakan antara gender dan (seks) jenis kelamin. 

Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin 

manusia berdasarkan biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat 

ditukar. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau ‘kodrat’. 

Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan 

perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural dan dapat 

dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki 

dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ketempat 

lainnya maupun berbeda dari kelas ke kelas lainnya itulah yang disebut dengan 

gender.12  

Dari paparan sex dan gender dapat dipahami bahwa perbedaan antara 

konsep seks dan jender adalah bahwa yang pertama berkaitan erat dengan ciri-

ciri biologis dan fisik tertentu, sementara identitas jender lebih banyak dibentuk 

oleh persepsi sosial dan budaya tentang citra baku (stereotip) perempuan dan 

laki-laki dalam masyarakat. 

                                                           
9 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggeris Indonesia (Cet. I; 
Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), h. 265. 
10 Victoria Neufeldt (ed.), Webster's New World Dictionary (New York: Webster's New World 

Cleveland,1984), h. 561. 
11 Helen Tierney (Ed.), Women's Studies Encyclopedia Vol. I (NewYork: Green Wood Press), h. 153. 
12 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hh. 
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Pengembangan pembelajaran responsif gender pada pendidikan anak usia 

dini merupakan salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai budaya yang 

bias gender sejak dini. Menurut Wibowo, pembelajaran responsif gender adalah 

proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan 

khusus laki-laki maupun perempuan. Pembelajaran responsif gender 

mengharuskan pendidik untuk memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang 

memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender melalui :  

1) Proses perencanaan pembelajaran;  

Dalam proses perencanaan hal yang dapat dilakukan adalah menetapkan 

tujuan pembelajaran yang responsif gender, menyusun pembelajaran yang 

berdasarkan minat anak, melibatkan seluruh anak untuk berpartisipasi tanpa 

membedakan jenis kelamin.  

2) Interaksi belajar mengajar;  

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam interaksi belajar mengajar 

diantaranya:  

Pertama, perilaku terhadap guru, perilaku anak terhadap guru dibiasakan untuk 

bersikap baik dan sopan santun. Hal ini dicontohkan dengan memberi dan menjawab 

salam ketika datang dan pulang sekolah, berbicara dengan intonasi yang sopan, 

membantu merapikan mainan atau peralatan belajar ke tempatnya, meminta ijin ke 

kamar mandi atau keluar kelas, dan sebagainya. 

Kedua, perilaku terhadap sesama teman, anak di didik untuk bertingkah laku 

positif terhadap teman-temanya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta 

contoh yang mudah dipahami anak usia dini. Diantaranya adalah membantu teman yang 

membutuhkan, berbagi makanan dan minuman, bermain bersama, saling memaafkan jika 



melakukan kesalahan, berterima kasih setelah dibantu, menghargai barang milik temanya 

dan tidak membeda-bedakan antara teman laki-laki maupun perempuan.  

Ketiga, perilaku terhadap diri sendiri Anak didik juga dibiasakan bertanggung 

jawab dengan diri mereka sendiri. Hal ini terlihat dari kemandirian anak berlatih melepas 

dan memakai sepatu, merapikan tas dan sandal pada tempatnya, tertib ketika mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan, menaruh pensil pada tempatnya dan 

mengembalikan pinjaman kepada teman.  

3) Pengelolaan kelas dan;  

Salah satu teknik pembelajaran yang dapat diterapkan adalah learning by 

doing melalui permainan yang menyenangkan bagi anak namun tetap terprogram 

dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal pembentukan 

karakter teknik yang digunakan adalah teknik keteladanan baik di lingkungan 

sekolah maupun di rumah dengan sistem kerja terpantau antara sekolah dan 

orang tua. 

Kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan metode bermain sambil 

belajar secara terpusat (Beyond Centre and Circle Time). Anak didik dibagi dalam 

kelompok-kelompok kecil sesuai dengan umurnya dan berdasar keseimbangan 

antara jumlah anak laki-laki dan perempuan. Setiap kelompok dibimbing oleh guru 

kelas, dengan perbandingan antara 10–14 anak, sehingga memungkinkan setiap 

siswa mendapatkan perhatian yang memadai.  

Adapun sentra yang dapat digunakan adalah sentra seni dan kreatifitas, 

sentra balok, sentra alam sekitar, sentra matematika, sentra persiapan dan sentra 

music dan olah tubuh. Masing-masing sentra dilengkapi alat permainan edukatif 

dimana anak bebas memilihnya. Anak laki-laki tidak harus memilih alat-alat 

permaianan yang selama ini diidentikan laki-laki seperti mobil-mobilan, begitu 



juga anak perempuan pun tidak harus memilih boneka. Pemilihan alat permainan 

dibebaskan berdasarkan ketertarikan anak. 

4) evaluasi hasil belajar.  

Didalam evaluasi hasil belajar yang dilakukan harus responsif gender 

karena pembelajaran merupakan proses internalisasi nilai tentang baik dan buruk, 

apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak 

dilakukan. Karena itu harus dilakukan dengan memperhatikan: keadilan akses, 

partisipasi, kontrol, manfaat, menyadari perbedaan, dan meninggalkan mitos.13 

Dari proses akses, partisipasi, kontrol, manfaat, menyadari perbedaan, dan 

meninggalkan mitos harus di evaluasi sesuai dengan kondisi anak.  

Indikator-indikator pembelajaran responsif gender antara lain: perempuan 

dan laki-laki memperoleh akses partisipasi aktif yang sama, memperoleh hak dan 

kewajiban yang sama dalam proses belajar mengajar, memperoleh pelayanan 

yang sama, dan memperoleh pembelajaran/bahan ajar yang sama.memperoleh 

pelayanan yang sama, dan memperoleh pembelajaran/bahan ajar yang sama. 

Pendekatan pembelajan responsif gender menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan minat anak. Dalam pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan minat 

anak diberikan kesempatan untuk memilih/melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan 

minat mereka. Berikut langkah-langkah pelaksanaan kegiatan model pembelajaran 

berdasarkan minat: 

Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran responsife Gender pada 

anak usia dini:  

Nama TK   : RA An Nur Jakarta Selatan 

Kelompok   : B  

                                                           
13 Dwi Edi Wibowo. 2010.Sekolah Berwawasan Gender. Muwazah , h. 193.  



Semester   : II 

Tema    : Profesi  

 

Kegiatan Awal, Pada jam 07.30 WIB anak-anak berbaris untuk masuk kelas yang 

menjadi pemimpin baris saat itu adalah laki-laki karena yang dipanggil ibu guru 

anak laki-laki. selanjutnya pukul 08.00 anak-anak masuk kelas yang perempuan 

berjalan dengan perempuan dan yang laki-laki berjalan dengan laki-laki.  

Kegiatan Inti, Kegiatan anak pada pertemuan kedua bermain peran dengan tema 

“rumah sakit” dalam kegiatan drama rumah sakit ini, anak-anak berperan menjadi 

dokter, perawat, apoteker, petugas yang berjaga mencatat antri, dan pasien. 

Peran itu diperankkan secara variatif berbagai jenis kelamin. Kegiatan berjalan 

dengan lancar sehingga mereka memahami bahwa berbagai jenis kelamin yakni 

laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam bercita-cita.   

Kegiatan Penutup, Diakhir pembelajaran guru memberikan kesimpulan bahwa 

mereka boleh bercita-cita sesuai kemauannya. Setelah itu berdoa dan menutup 

pembelajaran.  

PENUTUP 

Bentuk dari pembelajaran responsif gender pada anak usia dini  antara 

lain: perempuan dan laki-laki memperoleh akses partisipasi aktif yang sama, 

memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam proses belajar mengajar, 

memperoleh pelayanan yang sama, dan memperoleh pembelajaran/bahan ajar 

yang sama, memperoleh pelayanan yang sama, dan memperoleh 

pembelajaran/bahan ajar yang sama. 

Pembelajaran responsif gender dapat dilaksanakan berdasarkan minat 

anak sehingga anak akan memilih sendiri kemauan dalam pembelajaran dikelas.  
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