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MOTTO 

 

 

 

 

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Pasti Ada Kemudahan maka Apabila Kamu 

Telah Selesai dari Suatu Urusan Kerjakanlah Sungguh-sunguh Urusan Yang Lain 

Dan Hanya Kepada Tuhanmu lah Hendaknya Kita Semua Berharap 

(Q. S. Al-Jasyirah, 6 : 8) 

 

Allah Akan Meninggalkan Orang-orang YangBeriman Diantara Kamu yang 

Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat Lebih Tinggi 

(Q. S. Al-Mujadalah : 11) 

 

Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan 

Kesanggupannya 

(Q. S. Al-Baqarah : 286) 

 

Cintai Semua Yang Kamu Kerjakan 

Jangan Hanya Mengerjakan Apa Yang Kamu Cintai 

 

Masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan 

Hari Esok Adalah Tantangan  
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ABSTRAK 

 

ARIA PRATITA PERDANA, D 1106519, Implementasi Kebijakan SMP 

Terbuka (Kajian Tentang Ketersediaan Resource Dalam Mewujudkan Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Warga Miskin di  Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan), Skripsi, Ilmu Administrasi Negara Non Reguler, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. 

 

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian penting dari proses 

pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan tingginya 

angka putus sekolah. Kebijakan SMP Terbuka ditujukan untuk mengatasi masalah 

pemeratan pendidikan bagi warga miskin dan untuk mensukseskan Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun termasuk di Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan. Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) Mengetahui implementasi 

Kebijakan SMP Terbuka dalam mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun bagi warga miskin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. (2) 

Mengetahui ketersediaan resource pada pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka 

dalam mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi warga miskin 

di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penarikan sampel 

adalah purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu 

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Data dikumpulkan dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 

analisis interaktif.  

 

 Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan SMP Terbuka 

di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan bagi warga miskin sudah terlaksana 

dengan baik, hal ini dibuktikan dengan mayoritas siswa SMP Terbuka yang 

mengikuti ujian Nasional dinyatakan lulus. Hal ini menegaskan bahwa 

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan pelaksanaannya 

dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai 

dengan tahap monitoring atau evaluasi.  Ketersediaan sumber daya manusia yaitu 

staf pengajar sudah tersedia dengan baik di mana terdapat guru bina dan guru 

pamong sedangkan dalam bidang sarana dan prasana khususnya modul 

pembelajaran dan ruang praktik masih menjadi kendala. Manfaat dari SMP 

Terbuka sudah mulai dirasakan oleh para siswanya, karena tidak dipungut biaya 

serta lulusan SMP Terbuka memperoleh ijasah setara dengan SMP formal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat serta 

globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif terhadap 

kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial 

kemasyarakatan. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan 

dasar, berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan 

nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari 

pengaruh negatif perkembangan iptek dan globalisasi. Proses pendidikan yang 

benar dan bermutu akan memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara 

”jatidiri” dari pengaruh negatif globalisasi, bukan hanya untuk kepentingan 

individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan kehidupan masyarakat 

dan negara yang lebih baik.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian penting dari proses 

pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber 

daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini  

sebagai pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh 

dengan ketidakpastian. 

Pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi 

masyarakat yang ingin maju. Kondisi negara Indonesia yang sangat beraneka 
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ragam, di mana kondisi terdapat variasi kondisi daerah beserta masalah-

masalah yang dihadapi telah mendorong pemerintah untuk lebih 

memperhatikan potensi daerah dan kendalanya. Sehingga dalam proses 

pelaksanaan pendidikan yang ada di negara kita dilaksanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kecerdasan bangsa secara menyeluruh. 

Permasalahan penting yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini 

salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan. Sebenarnya untuk 

memajukan kualitas pendidikan tidak harus dengan menaikkan biaya 

pendidikan, karena mahalnya biaya pendidikan ini justru akan berdampak 

pada sulitnya akses pendidikan dari masyarakat. Misalnya masyarakat kelas 

menengah kebawah/ miskin (low class) yang mengalami keterbatasan 

ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja setiap hari 

mereka harus berjuang keras dibawah terik matahari demi mencari uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, dengan kondisi tersebut untuk 

menyekolahkan anaknya yang biayanya mahal itu jelas tidak mungkin dan 

hanya menjadi suatu harapan yang ada dalam impian saja.  

Dampak mahalnya biaya pendidikan ini juga akan menyebabkan 

banyaknya angka putus sekolah akibat tidak mampu memenuhi biaya 

pendidikan yang terlalu mahal. Masalah putus sekolah menyebabkan mereka 

tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya ini akan 

menimbulkan kualitas SDM dari mereka rendah. Oleh sebab itu banyak dari 

pengangguran, pangamen jalanan, pedagang asongan adalah dari anak-anak 

yang putus sekolah. Akhirnya basis ekonomi mereka yang kurang mapan ini 
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akan menimbulkan kemiskinan yang terus-menerus berlanjut dan sulit untuk 

dientaskan. 

Pemerintah seharusnya memprioritaskan akses pendidikan gratis 

kepada anak yang kurang mampu dan anak terlantar untuk meminimalisir 

angka putus sekolah di negara ini. Karena fenomena yang terjadi angka putus 

sekolah di Negara ini sangat banyak sekali. Fenomena ini merupakan sebuah 

permasalahan krusial yang menimpa bangsa ini, banyaknya angka putus 

sekolah menggambarkan cermin masa depan bangsa Indonesia akan suram 

jika permasalahan ini tidak segera dituntaskan. 

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mewujudkan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, hampir semua bangsa 

menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam 

program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu, yang 

merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan 

suatu negara. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan 

karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Kondisi inilah yang kemudian 

mendorong dimasukkannya tentang pendidikan dalam amendemen UUD 

1945. yang akhirnya konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk 

mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar 

masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan 

dasar. 

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan 

perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6 – 15 tahun. 
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Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan oleh 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya 

dimulai tahun ajaran 1994/1995.  (Depdiknas, 2007 : 5). 

Berdasarkan hal tersebut maka di dalam penyelenggaran wajib belajar 

9 tahun dibentuklah satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan 

program wajib belajar  pendidikan dasar 9 tahun tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut :  

1. SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

masyarakat  dalam situasi yang normal;  

2. SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang  

berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku;  

3. SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan 

pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang 

tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah;  

4. SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan 

pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental 

bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di 

sekolah.  

Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang 

berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama (Depdiknas, 2007 : 6). 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

18 

Fakus dalam penelitian ini adalah wajib belajar 9 tahun melalui 

keberadaan SMP Terbuka. SMP Terbuka adalah Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama yang dirancang khusus untuk melayani para siswa pada usia 13-15 

tahun yang tidak dapat mengikuti pelajaran seperti  biasa  pada  SMP reguler, 

karena  alasan  ekonomi, transportasi, kondisi geografis, atau kendala waktu 

untuk membantu orang tua bekerja, jenis pekerjaan dalam membantu orang 

tua yang mereka lakukan pada umumnya sesuai dengan kadar kemampuan 

menurut perkembangan mereka masing-masing di antaranya adalah membantu 

orang tua berkebun, bekerja di sawah, ladang, warung, menjajakan koran, 

menyemir sepatu, yang hasilnya mereka gunakan untuk menambah keuangan 

keluarga atau ditabung sendiri. Berbagai  ragam  kendala  tersebut  merupakan 

fenomena  dan  gambaran  secara nyata dari kebanyakan siswa di SMP 

Terbuka yang sebenarnya tetap berkeinginan untuk belajar hingga meraih 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Siswa yang bersekolah di SMP Terbuka 

tidak dipungut biaya pendidikan (gratis). Modul (buku pelajaran) juga 

diberikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Selain itu para siswa 

tersebut juga mendapatkan beasiswa sebagai pengganti uang saku mereka. 

Pemberlakuan SMP Terbuka tersebut merupakan salah satu bentuk 

wajib belajar 9 tahun oleh    pemerintah,    tujuan pendidikan  SMP  pun 

 diharapkan  dapat  dicapai   secara   utuh  sebagaimana mestinya, yaitu: 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk 

mengembangkan  kehidupannya  sebagai  pribadi,  anggota  masyarakat, 

 warga negara serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan 
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menengah (Depdiknas, 2007:3).    Data statistik  persekolahan dari  tahun  ke   

tahun menunjukkan, bahwa angka melanjutkan siswa yang dapat sampai ke 

jenjang perguruan tinggi   hanya sekitar 11,6%. Ini berarti, bahwa sebagian 

besar siswa (88,4%) tidak melanjutkan pendidikannya karena berbagai alasan 

(Depdiknas, 2007:6). 

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa 

Tengah setelah Kabupaten Cilacap, Secara geografis, Grobogan merupakan 

lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng 

di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah 

wilayahnya adalah dataran rendah.  

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah 

dengan partisipasi dalam pendidikan yang masih cukup rendah. Hal demikian 

terlihat dari kasus drop out di usia SMP sebanyak 226 anak yang terdiri dari 

118 laki-laki dan 108 prempuan yang sebagian besar karena faktor ekonomi. 

Pelaksanaan kebijakan sekolah terbuka telah dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengatasi permasalahan anak yang putus 

sekolah dan anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah, yang berasal dari 

keluarga yang tidak mampu di daerah Kabupaten Grobogan. 

(www.grobogan.go.id) 

Untuk mengatasi hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten 

Grobogan mendirikan SMP Terbuka, salah satunya adalah di Kecamatan Brati 

Adapun jumlah TKB yang berada di Kecamatan Brati ada 3 TKB antara lain 
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TKB Kronggen, TKB Lemah Putih dan TKB Katekan. Namun fokus 

penelitian ini di TKB Kronggen.  

Dalam kegiatan SMP Terbuka tersebut di samping tujuan kebijakan 

tersebut maka ada hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses 

implementasi kebijakan SMP Terbuka yaitu adalah sumber-sumber yang 

tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang 

kerberhasilan implementasi kebijakan. Berhasil tidaknya implementasi 

kebijakan program SMPT Terbuka dalam rangka mewujudkan wajib belajar 9 

tahun tersebut sangat tergantung dari ketersediaan sumber-sumber (resources) 

yang berkaitan dengan wajib belajar tersebut antara lain adalah aspek sumber 

daya manusia atau staf pengajar dan aspek sumber daya fasilitas yang terdiri 

dari TKB dan sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar di SMP 

Terbuka. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin 

merumuskan permasalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu :  

1. ”Bagaimana implementasi kebijakan SMP Terbuka dalam mewujudkan 

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi warga miskin di Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan ?” 

2. Apakah resources yang tersedia mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 

SMP Terbuka dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 

bagi warga miskin di Kecamatan Brati Kabupaten   Grobogan ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan SMP Terbuka dalam 

mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi warga miskin di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.  

2. Untuk mengetahui ketersediaan resoruce pada pelaksanaan kebijakan SMP 

Terbuka dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi 

warga miskin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman penulis 

terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang 

pendidikan yaitu pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka dalam mewujudkan 

wajib belajar 9 tahun bagi warga miskin. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan evaluasi sekaligus 

masukan bagi pihak pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan SMP 

Terbuka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun bagi warga miskin. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wacana 

kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan SMP terbuka 

dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun bagi warga miskin. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Kebijakan  

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunannya saling 

dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals), program, 

keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan 

rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) 

istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka 

menggunakan referensi yang sama, namun bagi orang yang berada di luar 

struktur pengambilan kebijaksanaan istilah-istilah tersebut mungkin akan 

membingungkan. (Solichin Abdul Wahab, 1991 : 12). 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Solichin Abdul Wahab 

(1991 : 12), “Kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk 

bertindak. Pedoman itu boleh sederhana atau kompleks, bersifat umum 

atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, 

bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat”.  

Kadangkala orang awam bingung dan tidak dapat membedakan 

antara kebijakan (policy) dan politik (politics). Namun, untuk 

memudahkannya haruslah diingat bahwa istilah policy itu dapat dan 

memang seyogyanya bisa dipergunakan di luar konteks politik.  

Definisi kebijaksanaan menurut Carl Friedrich dalam Solicchin 

Abdul Wahab ialah : “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya 
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mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

yang diinginkan” (1991 : 13). 

Sedangkan James F Anderson dalam Irfan Islamy (2000:17), 

mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 

Menurut William N Dunn (1999 : 22) proses analisis kebijakan 

adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses 

kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan di visualisasikan 

sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut 

urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat 

menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, 

beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung 

pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. 

Pengertian kebijakan sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan 

pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sehingga muncul 

adanya kebijakan negara. Kebijakan negara menurut George C. Edwards 

III dan Sharkansky dalam Irfan Islamy (2000:18) adalah apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pendapat 

di atas senada dengan pendapat Thomas R Dye dalam Irfan Islamy 
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(2000:18) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano dalam Inu Kencana Syafiie 

(2006 : 107) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan 

yang strategic terhadap sumberdaya - sumberdaya yang ada untuk 

memecahkan masalah publik. Menurut Willy N. Dunn dalam Inu Kencana 

Syafiie (2006 : 107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut 

tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-

lain. 

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan setidaknya memuat empat 

komponen, yaitu : 

a.  Merupakan serangkaian tindakan yang sengaja dan benar-benar 

dilakukan. 

b.  Dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. 

c.  Adanya suatu masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. 

d.  Dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 

2. Implementasi Kebijaksanaan 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-
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undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna 

pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi,  prosedur, 

dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 

upaya untuk meraih tujuan –tujuan kebijakan atau progam-progam. 

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008 : 145) berpendapat 

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas progam, kebijakan, keuntungan, 

(benefit), atau sejenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah 

implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan progam dan hasil yang 

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup 

tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai ak, khususnya 

para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat progam berjalan. 

Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan 

mentah, dan di atas semuanya uang. 

Grindle dalam Budi Winarno (2005 : 146) memberikan 

pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara 

umum, tugas impleentasi adalah membentuk kaitan (linkage) yang 

memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 

dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi 

mencakup terbentuknya “ a policy delivery system” di mana sarana-sarana 

tertentu dirancang dan di jalankan dengan harapan sampai pada tujuan 

yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik – pernyataan-
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pertnyaan secara luas tentang tujuan, sasaran dan sarana di terjemahkan ke 

dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, 

berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan 

kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke 

dalam proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program tindakan 

dan proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam 

lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai 

dampak dari suatu program. 

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008 : 146) 

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah 

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuna  yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan  kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. 

3. Ketersediaan Resources dalam Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Matter dan Van Horn ukuran-ukuran dasar dan tujuan 

kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi 

kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak 
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mendapat perhatian karena menunjang kerberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau 

perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar 

implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita 

sering mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita 

tidak cukup dana untuk membiayai progam-progam yang telah 

direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya 

dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan. 

Sumber-sumber menurut Edward, perintah-perintah implementasi 

mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para 

pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi inipun cenderung 

tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor 

yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang 

penting : meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik 

untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna 

melaksanakan pelayanan-pelayanan  publik. (Budi Winarno, 2008 :181). 

Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut : 

a. Staf 

Barang kali sumber yang paling penting dalam melaksanakan 

kebijakan adalah staf,  yang harus diingat adalah bahwa jumlah staf 
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yang banyak tidak selalu mempunyai efek positif  bagi implementasi 

kebijakan. Pelayan-pelayanan publik di Indonesia yang sering dikatakan  

lambat dan cenderung tidak efisien. Penyebabnya bukan kurangnya 

jumlah  staf  yang melayani publik tersebut, tetapi lebih pada kurangnya 

kualitas sumber daya manusianya dan rendahnya motivasi para 

pegawai. Kurang personil yang terlatih dengan baik akan dapat 

menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau 

banyak pembaruan. Salah satu yang dihadapi pemerintah sat ini adalah 

sedikitnya pejabat yang mempunyai ketrampilan-ketrampilan pengelola. 

Sering kali mereka yang mempunyai latar belakang profesional 

dinaikkan pangkatnya sampai mereka menjadi administrator-

administrator, dan dengan demikian tidak lagi mereka menggunakan 

ketrampilan-ketrampilan profesional mereka. Lagi pula mereka sering 

kali tidak mempunyai keahlian pengelolaan yang dibutuhkan bagi 

kedudukan mereka yang baru. Latihan-latihan atau training yang 

diberikan pada mereka sangat minim, sehingga kemampuan profesional 

mereka mengalami kenaikan yang cukup lambat.  

b. Informasi 

Informasi merupakan sumber penting yang keduanya dalam 

implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, 

informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. 

Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan 

bagaimana mereka harus melaksanakan. Bentuk kedua dari informasi 
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adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-

peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah 

orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati 

undang-undang ataukah tidak. 

Informasi mengenai progam-progam adalah penting terutana 

bagi kebijakan-kebijakanbaru atau kebijakan-kabijakan yang 

melibatkan persoalan teknis seperti misalnya, kebijakan mengenai 

otonomi daerah dan rumah sakit swadana. Kegiatan-kegiatan rutin, 

seperti membagi dana, membangun jalan-jalan, memperkerjakan 

pengetik atau membeli barang-barang relatif langsung dalam 

pelaksanaannya. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana 

mengimplementasikan kebijakan mempunyai mempunyai beberapa 

konsekuensi secara langsung pertama, beberapa tanggung jawab secara 

sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dipekuhi 

tepat pada waktunya. Kedua, ketidak efisienan. 

c. Wewenang 

Sumber lain yang penting ialah Wewenang. Wewenang ini 

berbeda-beda dari satu progam ke progam yang lain serta mempunyai 

banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan 

surat panggilan untuk datang ke pengadilan ; mengajukan masalah-

masalah ke pengadilan; mengeluarkan perintah kepada pejabat lain; 

menarik dana dari suatu progam ; menyediakan dana, staf dan bantuan 
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teknis kepada pemerintah daerah; memberi barang-barang dan jasa atau 

memungut pajak. 

Pemahaman terhadap wewenang barang kali akan menjadi lebih 

baik bila mendiskusikan wewenang yang yang dikemukakan oleh 

Lindblom. Lindblom dalam (Budi Winarno, 2008 : 185) menyatakan 

bahwa kewenangan dapat dipahani dengan sebaik-baiknya kalau kita 

mengenal dua jalur dimana berbagai orang menggunakan metode 

control. Pada jakur pertama, setiapkali bila seseorang ingin 

menggunakan metode kontrol (antara lain persuasi, ancaman, dan 

tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya. 

Pada jakur kedua, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja 

menggunakan metode-metode itu untuk membujuk orang-orang yang 

dikontrolnya agar menaati peraturan yang ada bahwa mereka harus 

tunduk terhadapnya.Untuk jalur kedua ini Lindblom menegaskan bahwa 

hanya jakur kedua ini yang menetapkan kewenangan.  

d. Fasilitas  

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting 

dalam implementasi.  Sebagai contoh implementasi kebijakan untuk 

meningkatkan pendidikan sekolah asar tidak akan berhasil, jika tidak 

dilengkapi gedung sekolah yang memadai, buku-buku sebagai bahan 

pelajaran, kurangnya tenaga pendidik dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, fasilitas sangat penting untuk diperlukan dalam implementasi 
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kebijakan yang efektif. Akibat-akibat dari kekurangan fasilitas itu 

sangat dramatis. 

4. Wajib Belajar 9 tahun 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Sistem Pendidikan Nasional, sesuai yang tercantum dalam Pasal I 

ayat 3, adalah sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun dasar Fungsi dan Tujuan 

Pendidikan Nasional tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Pasal 

2 berbunyi, Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan 

dalam Pasal 3 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab..  

b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

Di bagian Ketentuan Umum pasal 1, ayat 18 tercantum pengertian 

wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 

daerah.  

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus 

diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan 
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pemerintah daerah. Fungsi daripada wajib belajar adalah mengupayakan 

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Sedangkan tujuan dari wajib 

belajar yaitu memberikan pendidikan minimal bagi warga negara 

Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup 

mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah satu program yang gencar 

digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program 

ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 (sembilan) 

tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah 

Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Program ini dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib 

Belajar 6 Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui 

Inpres Nomor 1 Tahun 1994 ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini berarti bahwa setiap anak Indonesia 

yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan 

Dasar 9 Tahun. 

Tujuan diadakannya program Wajib Belajar 9 Tahun, diharapkan 

jumlah anak putus sekolah (drop-out) bisa diminimalisir dan juga sebagai 

salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta 

penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak 

masuk ke sekolah, akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang 
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berkualitas. Namun rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat 

dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan 

geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat mengakibatkan 

program ini terhambat. 

5. Kebijakan Pendidikan SMP Terbuka 

SMP Terbuka telah ditempatkan sebagai sistem pendidikan yang 

bersifat komplementer terhadap sistem pendidikan biasa. Ini berarti tanpa 

kehadirannya, dunia pendidikan menjadi tidak lengkap, karena akan 

terdapat sejumlah orang yang dengan cara apapun tidak dapat mengikuti 

pendidikan.  SMP Terbuka ini dipilih karena sistem ini segera dapat 

dilaksanakan tanpa resiko merosotnya mutu pendidikan. SMP Terbuka 

memerlukan biaya yang relatif lebih murah dibanding sistem konvensional 

karena pelaksanaannya dapat memanfaatkan sumber yang telah ada.  

SMP Terbuka telah dirintis sejak tahun 1979 pada lima lokasi 

sekolah rintisan. Dalam perkembangannya, ketika dicanangkan Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 1994, SMP Terbuka 

dijadikan salah satu program andalan untuk mensukseskan program ini. 

SMP Terbuka diharapkan dapat menjangkau anak-anak usia SMP  yang 

tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP biasa.  

Penyelenggaraan SMP Terbuka merupakan salah satu bentuk 

aplikasi konsep teknologi pendidikan untuk mengatasi masalah perluasan 

kesempatan belajar. Melalui SMP Terbuka diupayakan agar siswa dapat 

melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

pelajar. Sistem SMP Terbuka berupaya untuk menjangkau anak-anak yang 
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berkendala agar bisa belajar, dengan cara membentuk beberapa Tempat 

Kegiatan Belajar (TKB) yang berlokasi di sekitar tempat tinggal siswa.  

Sebagaimana sistem pendidikan terbuka pada umumnya, kegiatan 

belajar di SMP Terbuka menerapkan prinsip-prinsip belajar mandiri. 

 Sistem pembelajaran SMP Terbuka didesain sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat belajar dengan bantuan terbatas dari orang lain. Dalam 

kegiatan belajar, siswa tidak selalu tergantung kepada guru, karena 

memang tidak setiap hari  mereka dapat bertatap muka dengan guru seperti 

halnya pada sekolah konvensional. Siswa SMP Terbuka dapat belajar pada 

waktu dan tempat yang diatur sesuai kondisi  siswa. Dengan cara 

demikian, maka anak-anak yang bermasalah tersebut akan terbuka 

kesempatannya untuk bersekolah. 

Siswa SMP Terbuka mempunyai karakteristik  umum yang relatif 

berbeda dengan siswa sekolah biasa. Sebagian besar siswa SMP Terbuka 

berasal dari keluarga sosial ekonomi rendah, dari daerah pedesaan dan dari 

wilayah yang lebih terpencar. Kondisi mereka kurang menguntungkan 

dibanding dengan latar belakang siswa sekolah reguler. Hal ini tentu dapat 

dimaklumi, karena sesuai misinya, SMP Terbuka memang untuk melayani 

anak-anak tamatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang kurang 

beruntung karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas 

transportasi, kondisi geografis, atau kendala waktu, sehingga tidak 

memungkinkan mereka mengikuti pelajaran sebagai siswa SMP reguler. 

(http:/id.wikipedia.org/wiki/SMP_Terbuka) 
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F. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. 2 

Kerangka berpikir Kebijakan SMP Terbuka Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Warga Miskin  

 

Dalam wilayah negara Indonesia yang luas dengan karakteristik 

geografis dan demografis yang begitu heterogen, sangat sulit memberikan 

layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama anak-

anak yang memiliki berbagai kendala ekonomi, geografis dan waktu. Bahkan 

sekalipun di lokasi-lokasi seperti itu dibangun sekolah regular, belum tentu 

kelompok anak yang memiliki keadaan tersebut sempat mengikuti pendidikan 

karena kesibukannya berbeda membantu orang tua mencari nafkah. 

Masih banyak anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah 

 

Resources (Sumber-

Sumber) 

Sumber Daya Fasilitas  

- TKB 

- Sarana Prasarana 

 

Sumber Daya Manusia 

(Staf Pengajar) 

Keberhasilan 

Implementasi SMP 

Terbuka 
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tidak mampu melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah. Melihat kondisi yang demikian pemerintah 

menetapkan kebijakan dalam mengatasi permasalahan seputar pelaksanaan 

program pendidikan melalui pelaksanaan SMP terbuka. SMP Terbuka ini 

dipilih karena sistem ini segera dapat dilaksanakan tanpa resiko merosotnya 

mutu pendidikan. SMP Terbuka memerlukan biaya yang relatif lebih murah 

dibanding sistem konvensional karena pelaksanaannya dapat memanfaatkan 

sumber-sumber yang telah ada. 

Kebijakan pendidikan SMP terbuka yang dilaksanakan di daerah 

pedesaan dan terpencil sangat membantu kelangsungan proses pendidikan 

warga di daerah tersebut. Daerah yang mempunyai berbagai kendala baik 

secara sosial, ekonomi ataupun infrastruktur seringkali mempengaruhi 

kelangsungan proses pendidikan di daerah tersebut. Untuk itu pelaksanaan 

kebijakan sekolah terbuka ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat 

mengatasi kondisi ini. 

 

G. Definisi Konseptual dan Operasional  

1. Definisi Konseptual 

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya atau dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan 

merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon 

berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam 
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rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan 

tersebut. 

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah 

daerah. Fungsi daripada wajib belajar adalah mengupayakan perluasan dan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap 

warga negara Indonesia. Sedangkan tujuan dari wajib belajar yaitu 

memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam 

masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

2. Definisi Operasional 

Implementasi kebijakan SMP Terbuka dalam mewujudkan wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun bagi warga miskin di Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan adalah  salah satu upaya dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Grobogan dalam rangka merupakan perwujudan pendidikan 

dasar untuk semua anak usia 6 – 15 tahun.  Variabel dari implementasi 

kebijakan SMP Terbuka dalam mewujudkan wajib belajar ini adalah 

sumber daya manusia (staf pengajar) dan sumber daya prasarana dan 

prasarana yaitu fasilitas dan TKB. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, 

dimana penelitian dilakukan terbatas pada usaha untuk mengungkapkan 

suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga 

bersifat pengungkapan fakta (fact finding). Hasil penelitian dilakukan pada 

pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari 

obyek yang diteliti (Nawawi, 1991 : 31). 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah kebijakan SMP Terbuka dalam 

mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi warga miskin di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat mengarah pada kedalaman 

informasi. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang 

diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar 

bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini 

subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada 

sebagai responden (H. B. Sutopo, 2002 : 59). Wawancara ini dilakukan 
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dalam waktu dan kondisi-kondisi yang paling tepat guna mendapat 

kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan SMP Terbuka 

dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan. 

b. Dokumentasi 

Metode ini diperlukan guna melengkapi hal-hal yang dirasa belum 

mencakup melalui catatan atau dokumentasi yang ada yang dianggap 

relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini antara lain 

berbentuk pengambilan foto-foto dalam proses belajar SMP Terbuka di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan secara langsung dari informan 

yang telah ditunjuk oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Sumber data ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel 

statistik, buku peraturan, dan lain-lain. Peneliti menyalin atau mencatat 

data yang telah tersedia. 

5. Validitas Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna perlu 

dilakukan validitas data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara, 

triangulasi data. Menurut H.B. Sutopo (2002: 78), menerangkan bahwa 

triangulasi data merupakan suatu teknik yang didasari pola pikir 
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fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan 

yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pendang. 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa sumber data dengan 

tujuan memberikan kebenaran, memperoleh kepercayaan terhadap suatu data 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda 

dimana data yang satu dikontrol oleh data yang sama pada situasi yang 

berbeda. 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi dengan sumber, yang artinya teknik triangulasi yang mengarahkan 

peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam 

sumber data yang tersedia. Artinya sama atau sejenis, akan lebih mantap 

kebenarannya bila digali dari beberapa data yang berbeda. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 

memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang 

diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap 

penelitian yang bersifat deskriptif. dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik analisa data kualitatif interaktif. Dalam model interaktif ini komponen 

reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan dengan 

pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen tersebut akan 

berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila kesimpulan yang 

didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali 

dengan mengumpulkan data di lapangan (H.B. Sutopo, 2002:98). Menurut 
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H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan 

penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan 

data, artinya reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil 

keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan 

masalah, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan 

cara pengumpulan data yang akan digunakan. 

b. Penyajian Data 

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data ini merupakan 

rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila 

dibaca, akan bisa difahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 

peneliti untuk membuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain 

berdasarkan pemahamannya tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang 

ditemui dengan melakukan pencatatan - pencatatan, peraturan - peraturan, 

pola-pola, pernyataan - pernyataan, konfigurasi - konfigurasi yang 

memungkinkan arahan sebab akibat dan berbagai proporsi. 

Kesimpulan yang perlu diverifikasi, dilakukan gerak pengulangan, 

penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua yang 
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timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali 

pada catatan hasil penelitian. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang 

dilakukan dengan lebih teliti. Misalnya dengan berdiskusi, atau saling 

memeriksa antar teman untuk mengembangkan apa yang disebut dengan 

konsensus antar subjektif Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan 

usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data 

yang lain. Pada dasarnya makna data harus dapat diuji validitasnya supaya 

kesimpulan penelitian menjadi lebih kokoh. Adapun skema kerja analisa 

interaktif dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : H.B. Sutopo, 2002:96) 

 

Gambar I.5 

Model Analisis Interaktif 

 

Keterangan skema tersebut adalah sebagai berikut : 

Proses analisa interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data 

penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah 

data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha 

Reduksi Data  Sajian Data  

Penarikan Simpulan / 

Verifikasi   

Pengumpulan Data  
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penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data 

dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data 

kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi 

antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan, dengan 

membuat suatu siklus.  
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 

1. Letak, Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan  

a. Letak 

Letak Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terletak di Jalan Pemuda 

No. 35 Telp. (0292) 421034 Purwodadi 58111 

b. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 

Terwujudnya masyarakat belajar yang cerdas, terampil dan berakhlak 

mulia. 

c. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan merumuskan misinya sebagai 

berikut : 

1) Mewujudkan pendidikan yang mampu 

membangun manusia yang beriman, berkepribadian tangguh, 

memiliki estetika dan etika 

2) Meningkatkan peran serta dan perluasan 

akses masyarakat terhadap pendidikan 

3) Mewujudkan pendidikan masyarakat yang 

bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 

4) Mewujudkan sistem pengelolaan 

pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel dengan menekankan 
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pada peranan desentralisasi dan otonomi pendidikan di setiap 

jenjang pendidikan 

d. Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 

Mewujudkan masyarakat belajar yang cerdas, terampil dan berakhlak 

mulia. 

2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 

Penjabaran masing-masing bagian beserta tugas pokok dan fungsinya 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas Pendidikan 

Tugas Pokok : 

Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang  

Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

1) Merumuskan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas Pendidikan  

sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari 

perencanaan strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten agar dapat 

digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi organisasi; 

2) Menjabarkan kebijakan Bupati berupa disposisi maupun petunjuk 

lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut 

penyelesaiannya; 
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3) Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai 

dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara 

proporsional; 

4) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang 

pekerjaan yang menjadi  tanggungjawabnya agar sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 

5) Memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan 

pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan 

kedisiplinannya; 

6) Melakukan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan 

Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan meminta masukan dari 

bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya; 

7) Merumuskan kebijakan Dinas Pendidikan sebagai tindak lanjut 

kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan daerah dan Kepurusan 

Bupati) sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas lebih 

lanjut; 

8) Merumuskan pemecahan masalah yang timbul dibidang 

Pendidikan  sebagai akibat kesalahan administratif, teknis maupun 

sebagai dampak suatu kebijakan agar  sesuai dengan misi, tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan; 

9) Melakukan pembinaan teknis dan administratif kepada unit-unit 

kerja dibawahnya (UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja 
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yang berlaku agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan misi organisasi 

sampai unit kerja terendah; 

10) Melakukan penertiban dan pengawasan pelaksanaan ijin di bidang 

pendidikan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar 

terjamin legalitasnya; 

11) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas 

Pendidikan setiap akhir tahun kepada Bupati sesuai prosedur dan 

mekanisme yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban  

kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi; 

12) Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf 

yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu 

masalah; 

13) Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya; 

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.  

b. Sekretariat 

Tugas Pokok : 

Menyelenggarakan kegiatan dibidang umum, rumah tangga dan 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, ketatalaksanaan 

dan hubungan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok organisasi. 

Uraian Tugas : 
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1) Menyusun program kerja Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan agar 

dapat digunakan sebagai acuan kerja unit kerja dibawahnya; 

2) Menjabarkan perintah dan kebijakan atasan baik berupa disposisi 

maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan 

tindaklanjut penyelesaiannya; 

3) Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat; 

4) Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantau pelaksanaan kerja 

agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinan; 

5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, 

konsultasi kepada atasan, menampung masukan dari bawahan, guna 

mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya; 

6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan guna penyusunan 

perencananaan strategik (Renstra) Dinas Pendidikan yang berasal 

dari bidang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku; 

7) Mengarahkan disposisi dan perintah tertulis pimpinan kepada 

bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat 

diselesaikan secara proporsional; 

8) Menyelenggarakan fasilitasi kepada bidang dalam urusan umum, 

rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan 
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ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas;   

9) Mengkoordinasikan penyiapan bahan guna penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja dan laporan lainnya dari masing-masing bidang 

sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku agar dapat tersusun 

laporan secara cepat, tepat dan akurat; 

10) Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf 

yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu 

masalah; 

Bagian Sekretariat dibagi menjadi 3 sub bagian dengan tugas pokok 

dan fungsi sebagai berikut : 

b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyusunan program dinas, penyajian data, informasi, 

monitoring evaluasi dan pelaporan serta perencanaan anggaran. 

Uraian Tugas : 

1) Menyusun rencana kegiatan perencanaan pelaporan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari program kerja bagian tata usaha agar 

dapat digunakan sebagai acuan kerja; 

2) Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun 

petunjuk lisan guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya; 

3) Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang 

tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat; 
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4) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

5) Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan 

kerja agar diketahui tingkat pemahaman kerja dan kedisiplinannya; 

6) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada 

atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan 

penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya; 

7) Menghimpun, mengolah dan menyiapkan data bahan untuk 

menentukan kebijakan dinas 

8) Melakukan koordinasi dengan sub unit organisasi lain mengolah, 

menganalisa dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan 

rencana program dinas; 

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan 

Pelaporan secara berkala maupun insidentil sebagai masukan 

atasan; 

10) Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf 

yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatau 

masalah; 

11) Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring 

evaluasi dan penyusunan pelaporan; 

12) Menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) yang bahannya dari Sub 

Dinas dan meneliti DPA untuk anggaran pembangunan dan 

anggaran rutin Dinas; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

52 

13) Menyiapkan penyusunan RENSTRA, RENJA dan LAKIP Bidang 

Pendidikan dan Membuat usulan Unit Sekolah Baru (USB); 

b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengurusan 

rumah tangga, hubungan masyarakat dan surat menyurat. 

Uraian Tugas : 

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja  dari  program 

kerja Sekretariat dapat digunakan sebagai acuan kerja; 

2) Melaksanakan inventarisasi dan pencatatan data pegawai sesuai 

dengan daftar urut kepangkatan pegawai; 

3) Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian yang 

berkaitan dengan pengangkatan pegawai, penempatan pegawai, 

pengambilan sumpah janji pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pemberian cuti, pengurusan kartu pegawai 

dan pemberhentian pegawai sesuai kewenangan dan ketentuan 

yang berlaku; 

4) Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengiriman pegawai 

mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan; 

5) Menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan disiplin dan 

kinerja pegawai; 
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6) Memonitor, mengevaluasi pelaksanaan disiplin dan kinerja 

pegawai; 

7) Mengumpulkan data sebagai bahan pertimbangan penyusulan 

promosi dan atau pemberian tanda jasa/penghargaan pegawai; 

8) Mengurus tenaga kerja lepas. 

9) Menghimpun, mengendalikan dan mencatat semua naskah dinas 

masuk dan keluar menurut ketentuan yang berlaku; 

10) Menyusun dan menyiapkan kartu kendali sesuai dengan pola 

klasifikasi dan menurut urutan secara kronologis;  

11) Memberikan pelayanan administrasi surat menyurat kepada semua 

satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan serta 

mendistribusikan surat-surat yang telah ditanda tangani dan 

menyerahkan arsip untuk disimpan di unit pengolahan guna 

ketertiban pelaksanaan tugas; 

12) Menghimpun, mengatur, memelihara arsip menurut ketentuan yang 

berlaku untuk ketertiban tugas; 

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung 

berkaitan dengan tugas pokok instansi guna mendukung organisasi;  

14) Melaksanakan / mengurus penyediaan, penyimpanan dan 

pengeluaran barang-barang untuk keperluan rumah tangga Dinas 

Pendidikan; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

54 

15) Melaksanakan pemeliharaan pada barang-barang inventaris kantor 

termasuk mengatur penggunaan dan mengurus kendaraan Dinas 

Pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

16) Menyusun daftar inventaris barang milik negara Kantor Dinas 

Pendidikan berdasarkan data informasi serta ketentuan yang 

berlaku; 

17) Mengatur pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan 

pendistribusian gedung dan perabot sesuai ketentuan yang berlaku; 

Menyusun konsep usul penghapusan barang perlengkapan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

18) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian 

Kepegawaian secara berkala kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

b.3. Sub Bag Keuangan 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari program kerja dari program kerja 

Bagian Tata Usaha agar dapat digunakan sebagai acuan kerja; 
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2) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja dari program 

kerja Bagian Tata Usaha agar dapat digunakan sebagai acuan kerja; 

3) Mengumpulkan data guna menyusun rencana anggaran belanja 

rutin, pembangunan dan pendapatan dinas; 

4) Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari 

anggaran belanja rutin dan penerimaan pendapatan dinas; 

5) Menyimpan surat-surat berharga Dinas; 

6) Melaksanakan pembinaan administrasi bendaharawan rutin, 

bendaharawan gaji, bendahara penerima dan bendaharawan 

anggaran pembangunan dan bendahara lainnya yang berada di 

Dinas; 

7) Menyusun bahan guna membuat laporan pertanggungjawaban, 

perhitungan dan perubahan anggaran belanja rutin, pembangunan 

dan pendapatan Dinas; 

8) Menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) yang bahannya dari Sub 

Dinas dan meneliti DPA untuk anggaran pembangunan dan 

anggaran rutin Dinas; 

9) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan 

secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan;  

10) Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf 

yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu 

masalah; 
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c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar/Sekolah 

Dasar Luar Biasa 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang Kurikulum dan Pengembangan Mutu, Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana pada Pendidikan 

Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

1) Menyusun Program Kerja bidang pendidikan TK/SD/SDLB sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas 

Pendidikan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja; 

2) Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang 

pendidikan TK/SD/SDLB secara rinci dan jelas guna memudahkan 

operasionalisasi dan pelaksanaan lebih lanjut; 

3) Menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah daerah 

yang berupa peraturan daerah, keputusan Bupati dan keputusan 

Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4) Menyiapkan bahan guna penyelesaian suatu permasalahan yang 

timbul dibidang pendidikan TK/SD/SDLB sebagai akibat kesalahan 

administratif, teknis maupun dampak kebijakan, agar sesuai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan; 
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5) Melakukan Pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendidikan Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya agar terjadi 

sinkronisasi pelaksanaan pekerjaan pada Unit Kerja yang 

bersangkutan; 

Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak/ Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar 

Luar Biasa membawahi 3 seksi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut : 

c.1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu TK/SD/SDLB 

Tugas Pokok : 

Menyusun rencana, pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah, evaluasi 

hasil belajar / penilaian, peningkatan prestasi dan profesionalisme, 

penyelenggaraan kegiatan program pembelajaran, dan pengembangan 

mutu TK/ SD / SDLB 

c.2. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan TK/SD/SDLB 

Tugas Pokok : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 

dan pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan. 

c.3. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD/SDLB 

Tugas Pokok: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan 

dan pelaksanaan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan 

TK/SD/SDLB 
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d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah 

Menengah Atas 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang kurikulum dan pengembangan mutu, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Uraian  Tugas 

1) Menyusun rencana kegiatan bidang Sekolah Menengah Pertama/ 

Sekolah Menengah Atas meliputi  kurikulum dan pengembangan 

mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pendidikan ; 

2) Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait tentang  

program kegiatan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah 

Atas; 

3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum 

dan pengembangan mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah 

Menengah Atas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

4) Menyiapkan bahan pembinaan bidang kurikulum dan 

pengembangan mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 
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prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah 

Menengah Atas ; 

5) Mengendalikan kegiatan bidang kurikulum dan pengembangan 

mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas 

untuk ketertiban administrasi; 

6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Sekolah Menengah 

Pertama/Sekolah menengah Atas yang meliputi bidang kurikulum 

dan pengembangan mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana pendidikan ; 

7) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Sekolah Menengah 

Pertama/Sekolah Menengah Atas kepada Kepala Dinas Pendidikan 

baik secara lisan maupun tertulis; 

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah 

Atas membawahi 3 seksi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut: 

d.1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu 

Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 

dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan pengembangan mutu 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas. 

d.2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Tugas Pokok 
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Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 

dan pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah 

Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas. 

d.3. Seksi Sarana dan Prasarana  

Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 

dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas. 

e. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan 

Tugas Pokok 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang kurikulum dan pengembangan mutu, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Uraian  Tugas 

1) Menyusun rencana kegiatan bidang Sekolah Menengah Kejuruan 

meliputi kurikulum dan pengembangan mutu, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan ; 

2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum 

dan pengembangan mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
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3) Menyiapkan bahan pembinaan bidang kurikulum dan 

pengembangan mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ; 

4) Mengendalikan kegiatan bidang kurikulum dan pengembangan 

mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pada 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk ketertiban 

administrasi; 

5) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Sekolah Menengah 

Kejuruan kepada Kepala Dinas Pendidikan baik secara lisan maupun 

tertulis; 

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan membawahi 3 seksi 

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

e.1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu 

Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 

dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan pengembangan mutu 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 

e.2. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  

Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 

dan pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah 

kejuruan. 

f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal 
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Tugas Pokok 

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 

Kesetaraan, Pendidikan Masyarkat Non Formal dan In Formal.  

Uraian tugas : 

1) Merumuskan penyusunan dan pembuatan rencana kegiatan di 

bidang Non Formal dan informal sebagai penjabaran dari program 

kerja Dinas Pendidikan; 

2) Menyusun rencana kegiatan teknis bidang Pendidikan Anak 

Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat Non 

Formal dan informal; 

3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat 

Non Formal dan informal untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4) Menyiapkan bahan pembinaan bidang Pendidikan Anak Usia 

Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat Non Formal 

dan informal; 

5) Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait 

tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, 

Pendidikan Masyarakat Non Formal dan informal; 
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6) Mengendalikan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat Non Formal dan 

informal untuk ketertiban administrasi ; 

7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan bidang 

pendidikan non formal dan informal yang meliputi Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat 

Non Formal dan informal; 

8) Melaksanakan penilaian dan pembinaan terhadap kinerja 

bawahan; 

9) Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas kegiatan 

Pendidikan nonformal informal yang meliputi Pendidikan Anak 

Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat Non 

Formal dan informal; 

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Pendidikan 

nonformal dan informal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat Non Formal dan 

Informal; 

11) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala 

Dinas Pendidikan Kab. Grobogan diantaranya : mewakili rapat, 

seminar, lokakarya dan lain –lain; 

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi 3 seksi 

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

f.1. Seksi  Pendidikan Anak Usia Dini 
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Tugas Pokok 

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Pendidikan Anak usia Dini (PAUD). 

f.2.Seksi  Pendidikan Kesetaraan  

Tugas Pokok 

Seksi Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang 

Pendidikan Kesetaraan. 

Uraian tugas : 

1) Menyediakan bahan rencana kegiatan bidang Pendidikan Kesetaraan 

yang meliputi Paket A, Paket B, Paket C; 

2) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait 

tentang Pendidikan Kesetaraan yang meliputi Paket A, Paket B, 

Paket C; 

3) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan 

Kesetaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

4) Menyediakan bahan pembinaan bidang Pendidikan Kesetaraan yang 

meliputi Paket A, Paket B, Paket C; 

5) Melaksanakan kegiatan pendataan Kelompok Belajar, Tutor dan 

Warga belajar Pendidikan Kesetaraan meliputi Paket A, B, C; 

6) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan rencana kegiatan Sub 

Bidang Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) sebagai penjabaran 
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lebih lanjut dari program kerja Sub Bidang Pendidikan Kesetaraan 

(Paket A, Paket B, Paket C) agar dapat digunakan sebagai acuan 

kerja; 

7) Melaksanakan administrasi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket 

B, Paket C) yang menyangkut pendirian / penutupan Pendidikan 

Kesetaraan, Pembaruan SK Pendidikan Kesetaraan untuk daerah 

pemekaran dan Perubahan lokasi; 

8) Melaksanakan Evaluasi Tahap Akhir Pendidikan Kesetaraan (Paket 

A, Paket B, Paket C)  

9) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan instrumen Evaluasi 

penerimaan siswa baru, sarana / prasarana sekolah, pembukuan, 

peralatan teknis Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C. 

10) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan instrumen Evaluasi 

penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C. 

11) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan instrumen Evaluasi 

administrasi pengelolaan keuangan, sarana/prasarana, ketenagaan, 

penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C. 

12) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan draf pedoman 

pengelolaan Pendidikan Kesetaraan (Paket A,Paket B, Paket C); 

13) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan usulan penetapan 

kurikulum Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C); 

14) Melaksanakan kurikulum nasional dan lokal Pendidikan Kesetaraan 

(Paket A, Paket B, Paket C); 
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15) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan analisa dan 

pengembangan standar kompetensi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, 

Paket B, Paket C); 

16) Memantau mengendalikan dan menilai pelaksanaan Proses Belajar 

Mengajar (PBM) dan Manajemen Pendidikan Kesetaraan (Paket A, 

Paket B, Paket C); 

17) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan draf petunjuk 

pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan 

Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C); 

18) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan usulan kebijakan 

pelaksanaan penerimaan anak didik baru Pendidikan Kesetaraan 

(Paket A, Paket B, Paket C); 

19) Melaksanakan penyebarluasan petunjuk pelaksanaan GBPP, 

Kurikulum, Kalender Pendidikan, penerimaan siswa baru sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

20) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang Pendidikan 

Kesetaraan serta pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan 

pada Seksi Pendidikan Kesetaraan 

21) Melaksanakan penilaian dan pembinaan terhadap kinerja bawahan; 

22) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan pada Seksi Pendidikan 

Kesetaraan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;  

f.3. Seksi  Pendidikan Masyarakat 

Tugas Pokok 
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Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di 

bidang Pendidikan Masyarakat. 

Uraian tugas : 

1) Menyediakan bahan rencana kegiatan bidang Pendidikan 

Masyarakat; 

2) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

Pendidikan Masyarakat yang meliputi; Keaksaraan Fungsional 

(KF), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM), Kegiatan Belajar Usaha (KBU), Pendidikan 

Kecakapan Hidup (PKH)/ Life Skill, Hari Aksara Internasional 

(HAI), Kursus, Magang, Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), 

Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Warung Sekolah, 

Rumah Pintar, Gender Pendidikan, (Trafficking in Persons ); 

3) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja 

terkait tentang Pendidikan Masyarakat; 

4) Menyediakan bahan pembinaan bidang Pendidikan 

Masyarakat; 

5) Melakukan Pendataan Pendidikan Masyarakat; 

6) Melaksanakan penelitian berkas permohonan ijin 

penyelenggaraan satuan Pendidikan Masyarakat; 

7) Melaksanakan administrasi: pendirian dan Penghapusan 

di bidang Pendidikan Masyarakat; 
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8) Melaksanakan Evaluasi Tahap Akhir penyelenggaraan 

Pendidikan Masyarakat. 

9) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan pedoman 

penyelenggaraan  Pendidikan Masyarakat; 

10) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan usulan 

penetapan kurikulum Pendidikan Masyarakat; 

11) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan analisa dan 

pengembangan standar kompetensi Pendidikan Masyarakat; 

12) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 

Proses Belajar Mengajar (PBM) di  bidang Pendidikan Masyarakat; 

13)  Melaksanakan kalender pendidikan nasional; 

14) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan usulan 

kebijakan pelaksanaan penerimaan anak didik baru Pendidikan 

Masyarakat; 

15) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan program 

kegiatan pembinaan prestasi, peningkatan profesi dan peningkatan 

pembelajaran Pendidikan Masyarakat; 

16) Membina penyelenggaraan  Pendidikan Masyarakat; 

17) Melaksanakan analisa dan menyusun bahan 

penyempurnaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar Pendidikan 

Masyarakat ; 
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18) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan bahan ajar 

pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran Pendidikan 

Masyarakat; 

19) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan bahan 

instrumen penelitian penggunaan modul dan alat peraga Pendidikan 

Masyarakat serta Melaksanakan sosialisasi kegiatan bidang 

masyarakat 

20) Menyusun instrumen evaluasi hasil belajar Pendidikan 

Masyarakat; Melaksanakan penyusunan dan pembuatan draf 

petunjuk penggunaan buku-buku sumber belajar Pendidikan 

Masyarakat; 

21) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan rencana dan 

program pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat;  

22) Menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan Garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP), Kurikulum, Kalender Pendidikan, 

penerimaan siswa baru sesuai ketentuan yang berlaku; 

23) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan 

realisasi Program Kerja Sub Bidang Pendidikan Masyarakat; 

24) Mengadakan pengelolaan sistem informasi di bidang 

Pendidikan Masyarakat; Melaksanakan pemantauan terhadap 

pelaksanaan tugas kegiatan Pendidikan masyarakat; 

25)  Melaksanakan penilaian dan pembinaan terhadap kinerja 

bawahan; 
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar 

Tugas Pokok 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau 

kegiatan teknis di bidang pengelolaan Sanggar Kegiatan belajar  

Uraian Tugas : 

1) Menyiapkan bahan rencana kegiatan UPTD Sanggar Kegiatan 

Belajar. 

2) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja 

terkait tentang kegiatan operasional Sanggar Kegiatan Belajar; 

3) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang 

kegiatan operasional Sanggar Kegiatan Belajar untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4) Menyediakan bahan pembinaan bidang pengelolaan, 

Melaksanakan penyusunan dan pembuatan rencana teknis 

operasional Sanggar Kegiatan Belajar yang meliputi urusan 

ketatausahaan (persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

kerumahtanggaan, perpustakaan, pamong belajar) dan kegiatan 

teknis (Penyelenggaraan Pendidikan anak usia Dini, Pendidikan 

Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Kursus, Pelatihan Tutor/ 

Fasilitator, Pembentukan Kelompok Pendidikan Non Formal dan 

Informal)  
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5) Melaksanakan kebijakan teknis operasional Sanggar Kegiatan 

Belajar sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Bidang 

Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan 

Kabupaten Grobogan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja; 

6) Melaksanakan koordinasi dan pengaturan pelaksanaan urusan 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

perpustakaan, kerumahtanggaan 

7) Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan teknis 

pamong belajar, kegiatan pelatihan bagi Tutor/Fasilitator, 

Pengelola/ Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan In Formal; 

8) Melaksanakan dan menyusun rencana program pengadaan, 

pendistribusian sarana dan prasarana kegiatan pelatihan, kursus dan 

kelompok belajar binaan; 

9) Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan 

program pembelajaran di kelompok binaan; 

10) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan konsep pelayanan 

informasi dan komunikasi pendidikan non formal dan informal; 

11) Melaksanakan penyediaan pelayanan pendidikan anak usia 

dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, kejar usaha 

dan ketrampilan masyarakat; 

12) Melaksanakan penyusunan pengembangan model/ 

percontohan/ unggulan program pelayanan pendidikan non formal 

dan informal; 
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13) Melakukan analisa dan menyusun bahan penyempurnaan 

kurikulum dan evaluasi hasil belajar pendidikan dan pelatihan 

tenaga pendidik non formal dan informal; 

14) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan instrumen evaluasi 

hasil belajar pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik pendidikan 

non formal dan informal ; 

15) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan instrumen 

pembinaan  perpustakaan; Melaksanakan pengelolaan sistem 

informasi bidang UPTD Sanggar Kegiatan Belajar ; 

16) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas 

kegiatan pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, penilaian dan 

pembinaan terhadap kinerja bawahan 

h. Sekretaris 

Tugas Pokok 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan 

administrasi, pelaksanaan dibidang perencanaan dan pelaporan, 

keuangan serta umum kepegawaian. 

Uraian tugas : 

1) Menyusun rencana kegiatan bidang kesekretariatan yang meliputi 

perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum kepegawaian. 

2) Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait tentang 

perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum kepegawaian. 
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3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan 

dan pelaporan, keuangan serta umum kepegawaian untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

4) Menyiapkan bahan pembinaan bidang perencanaan dan pelaporan, 

keuangan serta umum kepegawaian. 

5) Mengendalikan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, 

keuangan serta umum kepegawaian. 

6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan yang meliputi 

bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum 

kepegawaian. 

7) Mengkoordinasikan bahan guna penyusunan perencanaan strategis 

(Renstra) Dinas Pendidikan dari kepala bidang sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

8) Melaksanakan penilaian dan pembinaan terhadap kinerja bawahan. 

9) Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas kegiatan yang 

meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum 

kepegawaian. 

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan perencanaan dan pelaporan, 

keuangan serta umum kepegawaian kepada Kepala Dinas baik 

secara lisan maupun tertulis. 

11) Memberikan saran dan masukan bidang perencanaan dan pelaporan, 

keuangan serta umum kepegawaian. 

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Sedangkan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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B. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Brati 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Brati 

adalah UPTD yang menangani pendidikan di tingkat Kecamatan Brati yang 

terdiri dari 9 Desa dan mempunyai 26 Taman Kanak-kanak, 32 Sekolah Dasar 

dan 2 Sekolah Menengah Pertama. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Brati 

beralamat di Jalan Raya Purwodadi – Kudus Km. 11 Brati 58153 Telp. (0292) 

7704018. Secara umum UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Brati mempunyai 

tugas pokok menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan 

menilai pelaksanaan kegiatan, ketatalaksanaan, pengawasan, perlengkapan, 

kekurangan persekolahan dan melaksanakan pembenahan kegiatan Pendidikan 

Luar Sekolah melalui pendidikan di masyarakat, generasi muda keolahragaan, 

pembinaan seni pelajar di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Brati 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas.  

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut maka UPTD Pendidikan 

Kecamatan Brati mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Menyusun konsep, rencana dan program kerja sebagai 

landasan pelaksanaan tugas. 
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2. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 

data TK, SD, SMP, Wajar 9 tahun, kedikmasan, pembinaan generasi 

muda, keolahragaan, seni pelajar. 

3. Menyusun program kerja di bidang TK, SD dan SLB di 

tingkat Kecamatan 

4. Pelaksana kegiatan dan penyelesaian di bidang pendidikan 

TK, SD dan SLB di tingkat Kecamatan 

5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan 

pelayanan di bidang pendidikan TK, SD dan SLB di tingkat Kecamatan 

6. Memberikan layanan teknis kepada masyarakat di bidang 

Pendidikan Luar Sekolah 

7. Menyusun laporan UPTD Pendidikan Kecamatan Brati sesuai 

dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Brati 

dikepalai oleh seorang Kepala UPTD, yaitu Bapak Djoko Muljono, S. Pd. 

MM. Tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan bidangnya yaitu : 

a. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan  

Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan 

dibidang pendidikan di tingkat kecamatan. 

Uraian Tugas  

1. Menyediakan bahan rencana kegiatan bidang pendidikan pada tingkat 

kecamatan. 
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2. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait tentang 

urusan pendidikan ditingkat kecamatan. 

3. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan 

di tingkat kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada TK/SD dan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan SMP dalam wilayah kerjanya 

(tingkat kecamatan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Melaksanakan kebijakan dinas pendidikan di tingkat kecamatan sebagai 

tindak lanjut kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan 

tugas dan kewenangannya. 

6. Merumuskan pemecahan masalah bidang pendidikan tingkat kecamatan 

secara teknis maupun administratif. 

7. Melakukan penertiban dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat kecamatan agar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

8. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang pendidikan tingkat 

kecamatan. 

9. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi 

kerja, Memberikan saran dan masukan kepada atasan. 

10. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas baik lisan 

maupun tertulis, Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Dengan terbaginya tugas pokok dan fungsi dalam tiap-tiap bagian diharapkan 

mampu mengoptimalkan semua program yang akan dijalankan. Struktur 
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organisasi UPTD Pendidikan Kecamatan Brati dapat digambarkan dalam 

suatu bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 2 

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan  

Kecamatan Brati 

 

C. Kecamatan Brati 

1. Kondisi Geografis 

Secara umum wilayah Kecamatan Brati terletak di 12 Km sebelah 

utara kota Purwodadi serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas 

permukaan air laut dengan kelerengan 0
0 

- 8
0

. Terletak di dataran tinggi 

dengan luas wilayah 54.901 Km2. Keberadaan wilayah Kecamatan Brati 

batasi oleh : 

KEPALA 

Sub Bagian Tata Usaha 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Petugas Pelaksana 
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  Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati 

  Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Grobogan 

  Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi 

  Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kelambu 

Kecamatan Brati merupakan salah satu dari kecamatan yang ada 

di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Brati sendiri terdiri dari 9 Desa antara 

lain : Desa Menduran, Desa Jangkungharjo, Desa Temon, Desa Lemah 

Putih, Desa Tirem, Desa Karangsari, Desa Kronggen, Desa Katekan, Desa 

Tegal Sumur. Masing-masing Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau 

Lurah. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat sedangkan Lurah 

merupakan pegawai negeri yang bertugas di kantor Kelurahan ataupun 

kantor Desa setempat. 

2. Kondisi Penduduk  

Masyarakat Brati bermata pencaharian beragam, mulai dari 

pertanian, perdagangan ataupun buruh. Mata pencaharian yang dominan 

yaitu bidang pertanian. Hal ini wajar saja terjadi dikarenakan Kecamatan 

Brati merupakan daerah pertanian. Untuk mengetahui bauran jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Brati 

(bagi usia 10 tahun keatas) dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel II. 1 

Pekerjaan masyarakat di Kecamatan Brati (Usia 10 tahun keatas) 

 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH % 

1 Petani sendiri 9455 26 

2 Buruh Tani 11236 31 

4 Pengusaha/ Wiraswasta 779   2 

6 Buruh Bangunan 4250 12 

7 Buruh Industri 516      1.5 

8 Pedagang  5688 16 

9 Pengangkutan 545      1.5 

19 TNI/POLRI 457      1.5 

11 Pensiunan 75          0.5 

12 Lain-lain 2756 8 

 JUMLAH 35757     100 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertanian memiliki jumlah terbanyak 

dengan persentase total 57%. Pertanian memegang peranan penting karena 

sebagian masyarakat di Kecamatan Brati menggantungkan pekerjaan mereka 

dalam bidang pertanian. Hal ini wajar karena memang keadaan tanah di 

Kecamatan Brati cocok untuk pertanian.  

Persebaran penduduk Kecamatan Brati dihitung per Desa dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel II. 2 

Jumlah penduduk dihitung per Desa se-Kecamatan Brati 

 

No Desa Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1 MENDURAN 3469 3649 7118 

2 JANGKUNGHARJO 2493 2799 5292 

3 TEMON 2504 2302 4806 

4 LEMAH PUTIH 1877 1961 3838 

5 TIREM 2331 2392 4723 

6 KARANGSARI 2687 2677 5364 

7 KRONGGEN 4255 3813 8068 

8 KATEKAN 2277 2602 4879 

9 TEGAL SUMUR 1605 1652 3257 

 JUMLAH 23498 23847 47345 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa 

yang berpenduduk paling padat di Kecamatan Brati yaitu berada di Desa 

Kronggen dan Desa Menduran. Hal itu dikarenakan wilayah di kedua Desa 

tersebut berada di pusat wilayah Kecamatan Brati. Sedangkan wilayah lain 

berada jauh dari pusat Kecamatan Brati sehingga penduduk memiliki 

kecenderungan untuk lebih memilih tinggal di daerah pusat Kecamatan 

Brati daripada di daerah pedesaan yang letaknya jauh dan terpencil. 

3. Kondisi Pendidikan 
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Data tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Brati dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 

 

 

 

Tabel II. 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Brati 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 S.2 7 

2 D.4 dan S.1 119 

3 D.3 86 

4 D.2/D.1 97 

5 SLTA Sederajat 7763 

6 SLTP Sederajat 11660 

7 Tamat SD Sederajat 16751 

8 Tidak/belum tamat SD Sederajat 10862 

 JUMLAH 47345 

 

Banyak warga masyarakat yang tidak mengutamakan pendidikan dan 

memilih bekerja mencari uang sehingga sedikit sekali masyarakat yang 

menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu dikarenakan 

masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 

beranggapan bahwa sekolah nomor dua yang penting bekerja mencari uang. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka Dalam Mewujudkan Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Warga Miskin Di Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan 

Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional SMP Terbuka 

mempunyai tujuan yang sama dengan SMP Reguler. Yaitu: “Memberikan 

bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan kesempatan belajar dalam 

rangka mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Serta 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar 

yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai 

pribadi, anggota masyarakat, dan warga Negara sesuai dengan tingkat 

perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat 

dan atau mengikuti pendidikan menengah. 

Landasan pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka adalah Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 205/U/1999 tentang kebijakan 

tahunan Depdikbud tahun 1999, kebijakan umum kedua belas yaitu: 

meningkatkan Usaha Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan 

mempertahankan pencapaian dan meningkatkan daya tampung SLTP dengan 

tetap mempertahankan mutu melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan 

prasarana yang ada. 

70 
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Dalam pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka diperlukan persiapan 

yang matang dan terencana sehingga diharapkan nantinya akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. Secara umum proses belajar-mengajar di SMP Terbuka 

dirancang sedemikian rupa sehingga merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan mulai dari tahap persiapan pelaksanaan pengelolaan SMP 

Terbuka, tahap pelaksanaan pengelolaan SMP terbuka sampai dengan tahap 

monitoring SMP terbuka.  

Berikut penulis sajikan tabel matriks tentang tahapan pelaksanaan 

kebijakan SMP Terbuka sebagai berikut : 

Tabel III. 1 

Tahapan Pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka 

No  Tahapan  Kegiatan  

1 Persiapan  - Pertemuan koordinasi pengelola SMP Terbuka 

- Penyuluhan dan publikasi 

- Persiapan bahan belajar, sarana dan pra sarana 

2 Pelaksanaan  - Penerimaan siswa baru 

- Pembagian tugas 

- Penyusunan program tahunan, program semester 

dan jadwal  

- Jadwal kegiatan tatap muka  

- Penyusunan jadwal belajar di TKB 

- Distribusi bahan belajar ke TKB 

- Kegiatan belajar 

- Evaluasi belajar 

- Kunjungan/ supervisi  

- Administrasi sekolah 

- Pelaporan 

3 Monitoring  - Tujuan  

- Petugas  

- Sasaran 

 

 

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan SMP Terbuka 
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Tahap persiapan yang perlu dilakukan yaitu pertemuan koordinasi, 

penyuluhan dan publikasi, persiapan bahan belajar dan sarana prasarana. 

Sedangkan tahapan persiapan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pertemuan koordinasi pengelola SMP Terbuka 

Pertemuan koordinasi ini dapat diselenggarakan menjelang 

tahun pelajaran baru. Pertemuan koordinasi ini dilaksanakan secara 

berjenjang yaitu tingkat propinsi kemudian tingkat Kabupaten/ Kota 

dan tingkat sekolah. Sedangkan peserta rapat koordinasi ini terdiri dari 

unsur-unsur : 

1) Dinas Pendidikan Propinsi yaitu tim teknis propinsi 

2) Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 

3) SMP Terbuka, yaitu Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah, Guru 

Bina dan Guru Pamong. 

Guru Bina 

Guru bina adalah guru yang mempunyai keahlian mata 

pelajaran tertentu, yang bertugas melakukan proses perbaikan kegiatan 

belajar mengajar. Guru bina diutamakan guru tetap dari SMP Induk 

yang menguasai mata pelajaran tertentu dan telah mempunyai 

pengalaman mengajar.  

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Sumidjan, M. Pd 

selaku Kepala Sekolah di SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

”Sebenarnya syarat untuk menjadi guru bina itu intinya cuma 

guru yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai guru bina di SMP Terbuka. Hal ini 

karena tugas dan tanggungjawab yang diemban memang berat. 
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Serta lokasi yang sulit dijangkau. Dan mungkin honornya 

cuma dikit mas.” (Wawancara 13012010) 

 

Guru bina dalam pelaksanaan pengelolaan SMP Terbuka 

memiliki peran yang strategis. Menjelang tahun pelajaran baru, guru 

bina membantu melakukan penyuluhan dan publikasi serta mendaftar 

calon siswa baru. 

Dibidang administrasi pendidikan, guru bina turut 

bertanggungjawab dalam penyusunan program tahunan, program 

semester, penyusunan jadwal belajar di TKB, penyusunan jadwal 

kegiatan tatap muka, penyusunan program penilaian, penyusunan 

program supervisi dan penyusunan materi guna menunjang 

pelaksanaan tatap muka. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru binalah 

yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tatap muka seminggu 2 

kali untuk setiap rombongan belajar, dengan sasaran mengatasi materi 

belajar yang belum dapat dipahami atau dikuasai pada waktu di TKB, 

atau kegiatan belajar yang tidak dapat dilakukan di TKB misalnya 

praktikum IPA, praktikum keterampilan dan olah raga, serta sampai 

dengan tahap penilaian hasil tes ataupun ujian. 

Berikut kami sajikan data mengenai guru bina di SMP Terbuka 

I Brati : 

Tabel III. 2 

 

Data Guru Bina SMP Terbuka I Brati 
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No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 

Ijasah Pengampu 

Bidang Studi 

1 Sasminah, S. Pd P 41 S1 BAHASA JAWA 

2 Rusman, S. Pd L 50 S1 MATEMATIKA 

3 Wijono, S. Pd L 52 S1 BHS INGGRIS 

4 Umiyati, S. Pd P         43 S1 PAI 

5 Lacsmi S. Pd P 40 S1 BHS INDONESIA 

6 Titik Teguh, S. Pd P 32 S1 PKn 

7 Endang W, S. Pd P 46 S1 SENI BUDAYA 

8 Endah Suci  P 33 D2 PKK 

9 Sucipto, S. Pd L 40 S1 PENJAS 

 

Guru Pamong 

Guru pamong adalah guru yang bertugas sebagai wali kelas di 

kelompok belajar tertentu. Tugas pokok guru pamong adalah 

membantu dalam penerimaan siswa baru, membantu dalam 

penyusunan jadwal belajar, mempersiapkan bahan belajar, mencatat 

dan melaporkan kesulitan yang dihadapi siswa untuk dilaporkan 

kepada guru bina.  

Berikut kami sajikan data mengenai guru pamong di SMP 

Terbuka I Brati, sebagai berikut : 

 

 

Tabel III. 3 

Data Guru Pamong SMP Terbuka I Brati 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia (Tahun) Ijasah 

1 D. R Banowati, S. Pd P 46 S1 

2 Riyanto, S. Pd L 48 S1 

3 Kris Karyani, S. Pd P 44 S1 

4 Y. Roekmijati, S. Pd  P 44 S1 
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5 Apong K, S. Pd L 30 S1 

6 Laksmi, S. Pd P 38 S1 

7 Mulyani, S. Pd P 38 S1 

8 Sri Rahayuningsih, S. 

Pd 

P 27 S1 

9 Prasetyo Edi M, S. Pd L 40 S1 

 

b. Unit kerja lain yang terkait seperti Pemda dan DPRD setempat. 

Agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain : 

1) Mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 

2) Menyusun program kerja tahunan yang sedang akan berjalan. 

3) Mengidentifikasi masalah dan cara pemecahannya. 

4) Menentukan langkah yang perlu dilakukan menjelang tahun 

pelajaran baru. 

5) Merencanakan dana pendukung. 

c. Penyuluhan dan Publikasi/ Sosialisasi SMP Terbuka 

Penyuluhan dan publikasi ataupun sosialisasi SMP Terbuka 

sangat diperlukan karena untuk memberitahukan kepada masyarakat 

luas tentang program SMP Terbuka supaya masyarakat tahu dan akan 

mengikuti program ini.  

1) Waktu Penyuluhan 

Waktu pelaksanaan sosialisasi yaitu menjelang tahun pelajaran 

baru. Kegiatan utama yang perlu dilakukan adalah memberikan 

penyuluhan dan publikasi tentang SMP Terbuka. 

2) Tujuan Penyuluhan 

Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk : 
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a) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang SMP 

Terbuka. 

b) Memberikan motivasi kepada tamatan SD dan anak putus SMP 

atau sederajat untuk dapat melanjutkan pendidikan sesuai 

dengan kondisi sosial ekonomi dan geografisnya. 

c) Menciptakan kondisi masyarakat sehingga keberadaan SMP 

Terbuka dapat dirasakan sebagai kebutuhan, dan keharusan, 

bukan sebagai penghambat. 

3) Materi  

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan dan publikasi 

SMP Terbuka antara lain : 

a) Informasi tentang SMP Terbuka 

b) Tata cara pendaftaran calon siswa dan penjadwalannya 

c) Informasi tentang TKB mandiri 

 

4) Teknik penyuluhan dan publikasi dapat dilakukan melalui dua 

cara:  

a) Langsung, yaitu melalui pertemuan-pertemuan / rapat. 

b) Tidak langsung yaitu melalui media cetak maupun media 

elektronik. 

5) Petugas 

Petugas pelaksana kegiatan ini adalah petugas yang 

ditunjuk dari : 
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a) Dinas Pendidikan Propinsi 

b) Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota 

c) Kepala/ wakil kepala sekolah dan guru (pelaku utama) 

d) Unit kerja terkait, misalnya aparat pemerintah daerah 

6) Sasaran 

Sasaran utama penyuluhan dan publikasi yaitu : 

a) Calon tamatan SD  

b) Tamatan SD  

c) Orang tua siswa SD 

d) Tokoh masyarakat 

e) Kepala/ guru SD 

f) Pemda 

7) Tolok ukur keberhasilan 

Kegiatan penyuluhan dan publikasi dikatakan berhasil 

apabila : 

a) Jumlah calon siswa yang akan mengikuti pendidikan di 

SMP Terbuka meningkat 

b) Angka putus sekolah berkurang 

d. Persiapan Bahan Belajar, Sarana dan Pra Sarana 

Sebelum tahun pelajaran baru, pengelola SMP Terbuka harus 

menyiapkan bahan belajar, sarana maupun sarana pra sarana. Hal itu 

dilakukan untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar yang 
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akan segera dilaksanakan. Sedangkan bahan belajar, sarana dan pra 

sarana yang harus dipersiapkan antara lain : 

1) Modul 

Bahan belajar utama pada SMP Terbuka berupa modul. Untuk 

jenis modul SMP Terbuka meliputi mata pelajaran sebagai berikut 

: 

a) Pendidikan Agama 

b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

c) Bahasa Indonesia 

d) Matematika 

e) Ilmu Pengetahuan Alam  terdiri dari Fisika dan Biologi 

f) Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari : Sejarah, Ekonomi dan 

Geografi  

g) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

h) Kerajinan tangan dan kesenian 

i) Bahasa Inggris 

j) Muatan lokal (antara lain ketrampilan dan bahasa daerah) 

Modul tersebut disediakan untuk semester 1 dan 2 untuk 

kelas I, II dan III. Modul yang ada saat ini belum memadai karena 

masih terbatas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PKn, 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS-Geografi, IPS-Ekonomi, 

IPS-Sejarah, IPA-Biologi, IPA-Fisika, dan matematika. Sehingga 

mata pelajaran tertentu belum dapat mencukupi bagi para siswa. 
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Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Sumidjan, M. 

Pd selaku Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati sebagai berikut: 

“Sebenarnya kami dari pihak sekolah sudah berupaya untuk 

memaksimalkan sarana dan pra sarana bagi siswa termasuk 

modul belajarnya mas, tapi ya itu tadi modul masih terbatas 

pada mata pelajaran tertentu. Sehingga dirasa masih kurang 

mencukupi bagi siswa.” 

(Wawancara 13012010) 

Juga ditambahkan Ibu Endang W, S. Pd selaku guru bina di 

SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

“Kalo modul bagi siswa memang hanya untuk mata 

pelajaran tertentu saja mas, jadi masih ada beberapa mata 

pelajaran yang belum ada modulnya. Jadi ya mau gimana 

lagi, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk 

melayani siswa.” 

(Wawancara 11012010) 

2) Format- format administrasi sekolah 

Sebagaimana di SMP Terbuka juga berlaku format- format yang 

sudah baku untuk administrasi sekolah. Format- format tersebut di 

antaranya adalah : 

a) Struktur Organisasi 

b) Program tahunan dan program semester 

c) Daftar Pembagian Tugas 

d) Jadwal belajar di TKB 

e) Jadwal tatap muka 

f) Pembagian modul 

g) Inventarisasi barang dan alat 

h) Administrasi siswa 
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i) Administrasi tenaga 

j) Administrasi keuangan 

k) Pendaftaran siswa baru 

l) Buku induk 

m) Instrumen supervisi 

n) Identifikasi masalah pada kegiatan belajar di TKB atau pada 

waktu tatap muka 

o) Daftar hadir siswa dan guru 

p) Laporan-laporan, dll 

3) Sarana Belajar 

Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP 

Terbuka tidaklah mendapatkan hasil yang memuaskan apabila 

tidak didukung dengan sarana yang baik. Untuk sarana belajar di 

SMP Terbuka antara lain : 

a) Alat praktik IPA SMP induk 

b) Alat praktik ketrampilan 

c) Alat peraga matematika 

d) Alat peraga Pendidikan Pancasila da Kewarganegaraan 

e) Alat kesenian, baik yang ada di SMP induk maupun kerjasama 

dengan pihak lain 

f) Alat Pendidikan Jasmani dan Kesehatan baik kepunyaan sendiri 

maupun kerjasama dengan pihak lain 

g) Alat pelajaran IPS 
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h) Buku-buku paket dan buku penunjang yang lain (perpustakaan) 

i) Tempat menyimpan modul dan media 

4) Prasarana Belajar 

Sedangkan penyediaan prasarana belajar yang diperlukan antara 

lain : 

a) Di SMP Induk 

- Ruang belajar/ kelas untuk kegiatan tatap 

muka 

- Ruang praktik 

- Ruang perpustakaan 

- Ruang bimbingan 

- Ruang sanggar/ data SMP Terbuka 

b) Sedangkan di TKB berupa ruang belajar bagi pelaksanaan 

tatap muka 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. 

Sumidjan, M. Pd selaku Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati 

sebagai berikut : 

“Sebelum dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di 

SMP Terbuka itu ya ada pertemuan dulu mas, yang hadir 

dalam pertemuan itu antara lain dari pihak sekolah serta 

dari pihak Dinas Pendidikan. Setelah itu ada sosialisasi 

ataupun penyuluhan. Ini bertujuan untuk menerangkan 

kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan 

SMP Terbuka ini, menerangkan tentang apa to 

sebenarnya SMP Terbuka itu. Lha kalo sudah sosialisasi 

habis itu persiapan bahan belajar, sarana dan pra sarana 

baik itu modul ataupun sarana pra sarana yang lain.” 

(Wawancara 13012010) 
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Dari uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat 

dijelaskan bahwa tahapan persiapan dimulai dengan adanya 

pertemuan koordinasi pengelola SMP Terbuka yang terdiri tim 

dari Dinas Pendidikan dan dari pihak sekolah yang diwakili 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah serta guru bina dan guru 

pamong. 

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi kemudian 

sosialisasi ataupun penyuluhan. Hal ini berguna untuk 

memberikan pemahaman serta mengajak masyarakat yang 

belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP untuk mau 

bersekolah di SMP Terbuka.  

Apabila kegiatan sosialisasi dan penyuluhan siswa baru 

telah dilaksanakan maka selanjutnya persiapan bahan belajar, 

sarana dan pra sarana baik itu modul belajar, buku paket 

maupun sarana dan pra sarana yang lain seperti alat-alat 

praktik dan gedung atau ruang belajar. 

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan SMP Terbuka 

Tahapan berikutnya setelah tahap persiapan yaitu tahapan 

pengelolaan SMP Terbuka. Dalam melaksanakan pengelolaan SMP 

Terbuka, perlu dilakukan beberapa kegiatan penting sebagai berikut : 

a. Penerimaan Siswa Baru 

Pada setiap awal tahun pelajaran dilakukan kegiatan penerimaan 

siswa baru bertempat di SMP induk. Namun untuk lebih memudahkan 
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calon siswa mendaftar, pendaftaran juga melalui guru bina, guru 

pamong, kepala desa/ lurah, atau kepala SD. Untuk keperluan ini tentu 

saja formulir harus sudah disebarkan sebelumnya, lengkap dengan 

penjelasan persyaratannya. Sedangkan waktu dan persyaratannya sesuai 

dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Propinsi setempat.  

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Endang W, S. Pd 

selaku guru bina di SMP Terbuka di Kecamatan Brati, sebagai berikut: 

“Biasanya di SMP Induk membuka pendaftaran bagi siswa SMP 

Terbuka. Tapi karena banyak juga calon siswa yang rumahnya 

jauh dari SMP Induk, terkadang mereka males datang kalo cuma 

daftar tok, maka calon siswa SMP Terbuka juga bisa mendaftar 

melalui kepala SD, Kepala Desa atau Lurah setempat ataupun 

juga melalui guru bina dan guru pamong. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah proses pendaftaran bagi para calon siswa 

SMP Terbuka.”  

(Wawancara 11012010) 

Hal senada juga disampaikan Ibu Dewi Ratna B, S. Pd selaku 

guru pamong di SMP Terbuka di Kecamatan Brati, sebagai berikut : 

  “Jadi kita selaku guru pamong juga ikut membantu dalam hal 

pendaftaran siswa baru mas, jadi supaya tidak terkesan ngangel-

angel (mempersulit) siswa yang akan mendaftar. Karena banyak 

calon siswa SMP Terbuka yang berasal dari desa yang jauh dan 

terpencil, maka mereka juga bisa mendaftar melalui Pak Lurah 

(Kepala Desa) mereka.” 

                           (Wawancara 11012010) 

Dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, sepanjang 

mampu mengelola, sebaiknya para pendaftar dapat diterima semua. 

Namun apabila jumlah pendaftar melebihi target penerimaan siswa 

baru, maka perlu dilaksanakan seleksi. Untuk pelaksanaan seleksi dapat 
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ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu : berdasarkan urutan NEM atau 

nilai ujian akhir dan berdasarkan hasil tes seleksi 

Atas dasar hasil seleksi tersebut, maka dapat diumumkan calon 

siswa yang diterima melalui papan pengumuman di SMP induk serta 

surat panggilan bagi yang diterima. 

Untuk sasaran pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka adalah siswa 

yang drop out dari jenjang SMP serta masyarakat usia sekolah yang 

tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP.  

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Sumidjan, M. Pd 

selaku Kepala Sekolah di SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

 

“Sasaran dari pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka ini yaitu siswa 

lulusan SD yang tidak mampu melanjutkan ke SMP atau siswa 

usia SMP yang berhenti ditengah jalan (drop out) dari jenjang 

pendidikan SMP.” 

(Wawancara 13012010) 

Berikut kami sajikan data siswa SMP Terbuka I Brati sebagai 

berikut : 

Tabel III. 4 

Data Siswa Kelas I SMP Terbuka I Brati 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Adi Gesang Kristiawan L 

2 Agus tri W L 

3 Aji Novi Suhendi L 

4 Ari kuncoro  L 

5 Bambang triyadi  L 

6 Dedi Pasrah  L 

7 Dewi Wulandari  P 
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8 Dian Lestari  P 

9 Dimas Ali W  L 

10 Dwi Nugroho  L 

11 Dwi Prasetyo  L 

12 Edi Mulyono  L 

13 Fajariyanto L 

14 Guntur Ari  L 

15 Joko Laksono  L 

16 Pujiastuti P 

17 Siwi Nurhayati  P 

18 Suryani  P 

19 Suryoprayogo L 

20 Yulianti P 

 Jumlah 20 

 

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 1 SMP 

Terbuka I Brati mayoritas siswanya berjenis kelamin laki-laki. Ini 

terlihat dari total jumlah keseluruhan kelas I sebanyak 20 orang siswa 

terdapat 14 orang  siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 

jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang 

siswa. Untuk data siswa  Kelas II SMP Terbuka I Brati kami sajikan 

sebagai berikut : 

Tabel III. 5 

Data Siswa Kelas II SMP Terbuka I Brati 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Ahmad Gozali  L 

2 Aditya Saputro L 

3 Arum Sari P 

4 Bagus Nugroho L 

5 Didik Amad Dwi L 

6 Dika Prasetyawan L 

7 Hermawan Adi L 

8 Ida Mawardani P 

9 Irfan Yulianto L 

10 Jati Bela A P 
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11 Mita safitri P 

12 Muhammad Adi P L 

13 Novita Sari P 

14 Puji Rahayu P 

15 Ridwan Ansori L 

16 Siska Wahyuningsih P 

17 Wisnu Agung L 

18 Yuli Wahyu Aji L 

 Jumlah  18 

 

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas II 

SMP Terbuka I Brati mayoritas siswanya berjenis kelamin laki-laki. 

Sedangkan jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 

orang siswa  Untuk siswa kelas III SMP Terbuka I Brati kami sajikan 

sebagai berikut : 

Tabel III. 6 

Data Siswa Kelas III SMP Terbuka I Brati 

No Nama Jenis 

Kelamin 

No Nama Jenis 

Kelamin 

1 Adi Heru P L 24 Juniati P 

2 Adi Supriyadi L 25 Khoiriah Ayu W P 

3 Agus Wijanarko L 26 Kukuh Wibowo L 

4 Ahmad Mukti L 27 Noor Wanto L 

5 Anita Rahmawati P 28 Nur Fatimah P 

6 Ana Styowati P 29 Nurul Anisa P 

7 Dian Nur D P 30 Oky Cahya M L 

8 Deni Tri W L 31 Rahmat Rahmadani L 

9 Desi Nisa Putri P 32 Rahmat Kuncoro L 

10 Deta Bayu Aryanto L 33 Rahmat Taufik H L 

11 Defi Gangga P 34 Rinawati P 

12 Defika Lestari Sejati P 35 Rita Rianti P 

13 Dwi Afianto L 36 Santi Widiastuti P 

14 Dika Kartika S P 37 Saraswati P 

15 Eko Nugroho L 38 Sari Muning P 
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16 Endah Sari Putri P 39 Sartono L 

17 Eni Styowati P 40 Sarwanto L 

18 Evita Wulandari P 41 Seno Adi C L 

19 Fajar Eko  Yulianto L 42 Siti Nur Mardiah P 

20 Heni Novita S P 43 Sulistyanto L 

21 Ina Nur A P 44 Sulasmini P 

22 Inayah Suratmi P 45 Suratno L 

23 Joko Warseno L 46 Teguh Rahayu L 

        Jumlah  46 

 

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas III 

SMP Terbuka I Brati mayoritas siswanya berjenis kelamin perempuan. 

Ini terlihat dari total jumlah keseluruhan kelas III sebanyak 46 orang 

siswa terdapat 24 orang  siswa yang berjenis kelamin perempuan. 

Sedangkan jumlah siswa yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 22 

orang siswa. 

Sebagai perbandingan angka kelulusan siswa SMP Terbuka pada 

tahun 2008 yakni siswa yang tercatat mengikuti ujian nasional sebanyak 

42 orang siswa, yang dinyatakan lulus sejumlah 38 orang siswa. 

Sedangkan yang tidak lulus dikarenakan berbagai alasan sebanyak 4 

orang siswa. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa angka 

kelulusan SMP Terbuka I Brati cukup tinggi, hal ini menegaskan bahwa 

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  di Kecamatan 

Brati sudah terlaksana dengan baik. 

b. Pembagian Tugas 

Langkah selanjutnya perlu dibuat pembagian tugas pengampu mata 

pelajaran tertentu bagi guru bina, guru pamong, pembagian kelas tatap 
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muka dan wali kelasnya, pembagian tugas administrasi dan pembagian 

tugas kunjungan ke TKB. 

c. Penyusunan Program Tahunan, Penyusunan Program Semester serta 

Jadwal Kegiatan Belajar di TKB 

Penyusunan program tahunan, program semester serta jadwal 

kegiatan belajar di TKB sangatlah penting. Hal itu dikarenakan supaya 

nanti dalam pelaksanaan lebih mudah dalam menentukan kegiatan apa 

saja yang harus dilakukan pada saat ini dan nanti.  

1) Program Tahunan 

Program tahunan disusun oleh kepala sekolah, guru bina, guru 

pembimbing dan guru pamong. Waktu penyusunan program 

tersebut yaitu menjelang tahun pelajaran baru setelah selesai 

pembagian tugas.  

2) Penyusunan Program Semester 

Program semester disusun setiap menjelang pelaksanaan semester 

tertentu. Program semester memuat program kegiatan belajar 

mengajar yang berhubungan dengan belajar di TKB, tatap muka, 

evaluasi dan supervisi. Untuk semester ganjil diperhitungkan 18 

minggu sedangkan untuk semester genap dihitung 10 minggu 

efektif. 

Program semester disusun berdasarkan jumlah minggu 

efektif yang dikaitkan dengan jumlah modul dan tingkat kesukaran 

untuk tiap mata pelajaran. Dengan demikian dapat diperhitungkan 
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alokasi waktu untuk mempelajari setiap modul dan menetapkan 

jadwal tes akhir tersebut. 

3) Jadwal Kegiatan Tatap Muka 

Tatap muka untuk tiap kelas adalah 3 jam pelajaran per hari 

2 kali tatap muka per minggu. Untuk jumlah mata pelajaran ada 10 

mata pelajaran, dengan catatan IPA terdiri dari Biologi dan Fisika 

sedangkan IPS terdiri dari Geografi, Sejarah dan Ekonomi, muatan 

lokal 2 atau 3 mata pelajaran. 

Kegiatan tatap muka tersebut dilakukan di SMP induk atau 

tempat lain dan dapat juga dilakukan pagi hari (bila sarana dan 

tenaga memungkinkan). Dalam kegiatan tatap muka dititikberatkan 

pemecahan masalah yang belum terpecahkan di TKB (termasuk 

praktikum IPA dsb) 

d. Penyusunan Jadwal Belajar di TKB 

Waktu belajar di TKB ditentukan berdasarkan kesepakatan 

antara guru pamong dan siswanya, dengan memperhitungkan 

keamanan dan keterlaksanaan. Belajar di TKB tiap minggu adalah 4 

atau 5 hari dan setiap hari selama 3 jam waktu atau 4 jam pelajaran. 

Penyusunan jadwal di TKB harus memperhatikan program 

semester agar penyelesaian belajar dapat dilakukan tepat pada 

waktunya.  

e. Distribusi Bahan Belajar ke TKB 
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Para siswa idealnya pada permulaan semester diberikan modul 

lengkap untuk satu semester yang bersangkutan berupa modul 

kegiatan siswa. Petunjuk guru adalah khusus untuk guru sedangkan tes 

akhir dan kunci tes akhir modul disimpan oleh guru bina agar setiap 

saat dapat digunakan untuk tes akhir modul bagi siswa (ulangan 

harian). 

Tes akhir modul dan kuncinya bersifat rahasia. Bila dalam tes 

akhir modul hasilnya siswa belum memadai/ mencukupi maka dapat 

diterapkan melalui belajar kelompok. Modul kegiatan siswa sifatnya 

dipinjamkan dan setelah tamat atau naik kelas harus dikembalikan. 

Apabila modul belum tersedia pada waktunya, maka kepala 

sekolah/ wakil kepala sekolah dapat menentukan kebijakan untuk 

menggunakan buku paket atau buku pelengkap yang ada. Namun agar 

siswa aktif dalam mempelajarinya, maka guru bina diharapkan dapat 

menyusun lembar kegiatan siswa (LKS) yang mengacu pada buku 

paket / buku pelengkap yang digunakan. 

f. Kegiatan Belajar 

1) Kegiatan Belajar di TKB  

Sumber belajar utama adalah modul yang meliputi mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA-Biologi, 

IPA-Fisika, IPS-Geografi, IPS-Sejarah, IPS-Ekonomi, kerajinan 
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tangan dan kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa 

Inggris dan mata pelajaran yang berasal dari muatan lokal. 

Sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang 

administrasi dan pelaksanaan kegiatan belajar antara lain : 

a) Rak untuk menyimpan buku/ modul 

b) Daftar hadir untuk siswa dan guru 

c) Jadwal kegiatan belajar di TKB 

d) Tata tertib 

e) Daftar nilai untuk tes akhir modul 

f) Buku tamu 

g) Buku inventaris 

h) Buku induk siswa 

i) Daftar kemajuan untuk mempelajari modul 

2) Cara belajar di TKB 

Cara belajar di TKB dengan belajar mandiri maupun belajar 

kelompok dengan menggunakan panduan modul dibawah 

bimbingan guru pamong. Sedangkan waktu belajar disepakati 

antara siswa dengan guru pamong. Peranan guru pamong antara 

lain : 

a) Membaca buku petunjuk bagi guru untuk mengetahui hal-hal 

yang harus dilakukan 

b) Membagikan modul kepada siswa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

105 

c) Mempelajari modul agar mengetahui tentang tujuan dan 

petunjuk lain 

d) Meminta siswa untuk mengisi daftar hadir 

e) Mencatat kemajuan belajar siswa untuk mengetahui kapan 

harus dilaksanakan tes akhir modul/ ulangan harian atau tes 

akhir lainnya 

f) Mencatat masalah atau pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan 

di TKB dan dikirimkan kepada guru bina 

g) Membimbing proses belajar siswa di TKB 

h) Menyampaikan laporan bulanan kegiatan belajar di TKB ke 

SMP induk 

i) Membantu melakukan tes akhir modul bila diminta oleh guru 

bina 

3) Peran Guru Bina di TKB antara lain : 

a) Menyerahkan modul kepada guru pamong untuk diteruskan 

kepada siswa 

b) Melakukan supervisi 

c) Dengan dibantu oleh guru pamong melaksanakan tes akhir 

modul 

4) Tugas siswa di TKB antara lain : 

a) Belajar melalui modul baik 

perorangan maupun kelompok 
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b) Mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

c) Mendiskusikan hasil 

belajarnya dengan teman ataupun kelompok 

5) Belajar Melalui Tatap Muka 

Belajar melalui tatap muka merupakan sumber belajar yang 

utama, yaitu kegiatan belajar yang tidak mungkin dilaksanakan di 

TKB, misalnya praktikum IPA, praktik olahraga atau kesenian. 

Disamping itu juga membahas dan mendiskusikan permasalahan 

yang tidak dapat dipecahkan pada waktu belajar di TKB. Untuk 

media belajar pendukung atau fasilitas yang lain yaitu : 

a) Modul 

b) Transparasi 

c) Alat praktik 

d) Perpustakaan 

e) Buku paket 

Sedangkan sarana penunjang yang disediakan antara lain meliputi : 

a) Ruang belajar 

b) Laboratorium atau ruang praktik 

c) Rak untuk menyimpan media belajar 

d) Overhead Proyektor (OHP) 

e) Slide Proyektor 
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f) Daftar hadir untuk siswa, guru bina dan 

tenaga administrasi 

g) Jadwal kegiatan tatap muka 

h) Tata tertib 

i) Buku tamu 

j) Daftar nilai untuk tes akhir modul, tes akhir 

unit dan tes akhir semester 

k) Buku inventaris 

l) Daftar induk siswa 

m) Buku administrasi/ ketatausahaan 

Apabila menggunakan cara belajar di SMP Induk (Tatap 

muka) atau tempat lain yang disepakati maka jadwal pelaksanaan 

disusun bersama antara guru bina dan kepala sekolah. Pendekatan 

kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan metode Cara 

Belajar Siswa Aktif (CBSA). Urutan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh guru bina antara lain : 

a) Identifikasi masalah kesulitan belajar siswa dari TKB  

b) Meneliti hasil tes akhir modul untuk menentukan kesulitan 

yang pada umumnya dialami siswa 

c) Menganalisa kesesuaian antara modul dan buku paket 

d) Mencatat pertanyaan langsung dari siswa atau laporan dari 

guru pamong 

e) Menentukan materi utama 
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f) Melaksanakan kegiatan tatap muka 

g) Melakukan penilaian 

Kegiatan tatap muka sebaiknya dilaksanakan di SMP 

induk. Hal ini dapat memberi beberapa keuntungan yaitu selain 

siswa dapat bertemu guru bina untuk memecahkan kesulitan 

belajarnya, juga dapat memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di 

SMP induk seperti laboratorium, perpustakaan dan media lainnya. 

Disamping itu juga akan memberikan dampak positif bagi siswa, 

bahwa siswa SMP Terbuka juga merupakan siswa SMP induknya. 

Namun bila tatap muka sulit dilaksanakan di SMP induk 

karena masalah transportasi dan biaya maka dapat di tempat lain 

atau di salah satu TKB. Siswa-siswa dari beberapa TKB yang 

berdekatan dapat mengikuti tatap muka di tempat yang disepakati 

tersebut.  

Khusus bagi kelas IX SMP Terbuka dalam menghadapi 

UAN/ UAS, kegiatan tatap muka dapat lebih diintensifkan. 

Antara lain dengan menambah waktu tatap muka, khususnya bagi 

mata pelajaran yang di UAN/ UAS kan. 

g. Evaluasi Belajar 

Evaluasi belajar untuk siswa SMP Terbuka dilakukan melalui : 

1) Pengerjaan tugas yang merupakan suatu kesatuan dengan modul 

kegiatan siswa. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa dan diperiksa 

sendiri oleh siswa dengan menggunakan kunci jawaban yang 
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tersedia. Bila dari hasil pengerjaan tugas sudah cukup baik, maka 

yang bersangkutan baru dapat mengikuti tes akhir modul. Tugas-

tugas ini tidak menentukan nilai rapor. 

2) Tes akhir modul 

Tes akhir modul ini dilaksanakan setelah siswa dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang tercantum dalam kegiatan siswa 

dengan baik. Sebenarnya tes akhir modul menjadi tanggungjawab 

guru bina. Tetapi guru bina dapat meminta bantuan guru pamong 

untuk melaksanakan. 

Perangkat tes akhir modul bersifat rahasia. Pemeriksaan 

hasil tes akhir modul dilaksanakan oleh guru bina atau bila 

mungkin dibantu oleh guru pamong. Tes akhir modul merupakan 

tes ulangan harian, jadi hasilnya turut mempengaruhi hasil rapor. 

Tes akhir modul sudah tersedia dalam perangkat modul, jadi guru 

bina tidak perlu menyusun lagi. 

3) Ulangan Umum 

Ulangan umum adalah penilaian prestasi belajar siswa 

yang  dilakukan pada akhir semester. Penyelenggaraannya dapat 

dilakukan bersama-sama di SMP Induk. Soal disusun oleh guru 

bina sedangkan hasil ulangan ini juga turut mempengaruhi nilai 

rapor. 

h. Kunjungan/ Supervisi Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah 
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Kunjungan atau supervisi sangatlah diperlukan guna menunjang 

terlaksananya program dengan baik. Tujuan Supervisi/ kunjungan    

adalah : 

1) Mendapatkan data dan informasi tentang administrasi dan 

pelaksanaan kegiatan belajar di TKB. 

2) Melakukan pembinaan dan perbaikan. 

3) Mengetahui permasalahan/ hambatan yang dihadapi siswa di 

TKB 

i. Administrasi Sekolah 

Demi kelancaran pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka maka 

perlu adanya penataan administrasi yang baik dan terencana. 

Administrasi sekolah yang utama mencakup administrasi kesiswaan, 

administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan. 

1) Administrasi kesiswaan 

Administrasi kesiswaan antara lain meliputi : 

a) Buku induk siswa dan buku klapper, 

bentuknya sama dengan di SMP reguler 

b) Buku daftar hadir siswa. Yaitu buku daftar 

hadir di TKB maupun tatap muka. 

c) Buku Legger, merupakan buku daftar kelas 

yang meliputi berbagai informasi pribadi, orang tua dan 

berbagai hasil evaluasi. 

2) Administrasi kepegawaian  
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Buku administrasi kepegawaian sangatlah penting guna 

kelancaran administrasi guru ataupun pegawai di sekolah. Apabila 

buku administrasi kepegawaian sudah ada dan tertata dengan baik, 

maka akan mempermudah apabila ada yang membutuhkan data 

untuk diperiksa. Buku administrasi kepegawaian antara lain : 

a) Buku Induk Pegawai 

b) Daftar Formasi 

c) Biodata Pegawai 

d) Berkas kepangkatan 

e) Daftar tugas pegawai 

3) Administrasi keuangan 

Buku administrasi keuangan digunakan untuk mencatat 

segala bentuk pemasukan dan pengeluaran ataupun transaksi yang 

terjadi. Apabila administrasi keuangan dikelola dengan baik, maka 

akan menghindarkan pengelola dari penyalahgunaan keuangan 

sebagai kemungkinan terburuk yang berkaitan dengan keuangan 

yang akhirnya akan berdampak buruk pula pada hasil dari program 

yang diterapkan. Administrasi keuangan meliputi antara lain : 

a) Arsip Daftar Pembayaran 

b) Pembukuan keuangan rutin 

c) Penggunaan dana rutin 

d) Penggunaan dan penerimaan dana 

pembangunan 
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e) Pertanggungjawaban 

4) Administrasi Peralatan 

Buku administrasi peralatan digunakan untuk mencatat 

daftar inventaris peralatan penunjang kegiatan pembelajaran. 

Apabila peralatan yang dimiliki sudah tercatat dengan baik, maka 

akan mempermudah dalam penggunaannya bagi kegiatan belajar 

siswa. Administrasi peralatan Meliputi : 

a) Pembukuan perabot kantor dan kelas 

b) Pembukuan/ inventarisasi tentang alat 

pelajaran, buku pelajaran/ buku paket, alat peraga, alat 

laboratorium, alat olahraga, alat kesenian, dan alat 

keterampilan.Untuk buku inventaris ini tiap bulan perlu ada 

laporan keadaan barang. 

c) Pembukuan media pendidikan antara lain 

berupa slide, proyektor, dll. 

 

j. Pelaporan 

Pelaporan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

Program SMP Terbuka yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program. Jenis- jenis laporan antara lain : 

1) Laporan Hasil Belajar 
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a) Laporan hasil belajar dimasukkan dalam buku rapor atau buku 

laporan pendidikan oleh guru bina yang diberi tugas menjadi 

wali kelas tertentu (kelas tatap muka) 

b) Rapor SMP terbuka diberikan bersamaan waktunya dengan di 

SMP induk atau sesuai dengan aturan yang berlaku. 

c) Sedangkan bentuknya sama dengan yang di SMP induk. 

2) Laporan rutin 

a) Laporan dari TKB ke SMP induk (oleh guru pamong) berupa : 

 Laporan hasil pengamatan aktivitas siswa di ـ

TKB, misalnya kehadiran dan kegiatan belajarnya. 

 Laporan kesulitan siswa tentang materi ـ

pelajaran untuk dipecahkan pada waktu tatap muka. 

 Laporan kondisi sumber belajar lainnya ـ

(termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar) 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Ratna B, 

S. Pd selaku guru pamong di SMP Terbuka I Brati sebagai 

berikut : 

“Jadi kami sebagai petugas yang berhubungan langsung 

di lapangan melaporkan hal yang berhubungan tentang 

kesiswaan, sarana dan pra sarana dari TKB kepada guru 

bina. Kemudian guru bina tersebut menindaklanjuti dan 

melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah sebagai 

pejabat yang berwenang.” (Wawancara 11012010) 

 

b) Laporan dari guru bina 

kepada kepala sekolah berupa : 
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 Laporan pelaksanaan ـ

tatap muka 

 Laporan hasil tes ـ

akhir modul, sampai dengan tes akhir semester 

 Laporan kondisi ـ

media belajar untuk menunjang tatap muka 

 Laporan hasil ـ

kunjungan ke TKB 

 Permasalahan yang ـ

dihadapi pada saat tatap muka 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang W, S. Pd 

selaku guru bina di SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

“Apabila sudah ada laporan dari guru pamong, maka 

kami akan menindaklanjuti laporan tersebut yang 

kemudian hasilnya akan kami laporkan kembali kepada 

kepala sekolah. Hal-hal yang dilaporkan ya itu, tentang 

pelaksanaan tatap muka, hasil tes belajar, kondisi media 

belajar dan lain-lain.” 

(Wawancara 11012010) 

c) Laporan Kepala SMP 

Terbuka kepada atasannya (Dinas Pendidikan) 

P ـ

e

n

g

e
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Sedangkan bentuk laporan biasanya dibuat dengan 

menggunakan format dan bentuk tertulis dan sebaiknya bila 

perlu dilengkapi dengan grafik, diagram maupun tabel. Bentuk 
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dan jenis laporan mengacu pada laporan SMP reguler dengan 

melakukan penyesuaian apabila dianggap perlu. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. 

Sumidjan, M. Pd selaku Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati 

sebagai berikut : 

“Setelah kita mendapatkan laporan dari guru bina, 

laporan tersebut kemudian kita pelajari dan kita tindak 

lanjuti untuk dilaporkan juga kepada Dinas Pendidikan. 

Yang kita laporkan ya meliputi administrasi, ketenagaan, 

kesiswaan, sampai dengan hasil kegiatan belajar siswa. 

Jadi bagaimana keadaannya secara berkala tetep kita 

laporkan pada atasan.” 

(Wawancara 13012010) 

 

3.  Tahap Monitoring SMP Terbuka 

Monitoring dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data dan 

informasi dari lapangan yang akan digunakan untuk kepentingan 

pembinaan. Petugas monitoring SMP Terbuka terdiri dari : 

a. P

etugas Pusat. Yaitu tim teknis SMP Terbuka yang terdiri dari unsur 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan 

unsur Balitbang/ Pustekkom. 

b. P

etugas daerah yaitu tim teknis atau satuan tugas dari Dinas Pendidikan 

Propinsi setempat. 

Untuk sasaran monitoring adalah SMP Induk dan Tempat Kegiatan 

Belajar (TKB). Adapun yang dimonitor meliputi aspek administrasi dan 
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aspek edukasi. Kegiatan monitoring SMP Terbuka dilaksanakan dengan 

menggunakan instrumen pengamatan, wawancara, kuesioner, mengecek 

langsung ataupun tes dadakan. 

Seperti yang disampaikan Bapak Drs. H. Sumidjan, M. Pd selaku 

Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

“Biasanya monitoring SMP Terbuka itu petugas yang dari Dinas 

Pendidikan datang ke SMP Terbuka ini mas, jadi petugas tersebut 

memeriksa langsung ke lokasi, serta mengecek administrasinya, 

mengecek pelaksanaan pembelajaran di SMP Terbuka ini.” 

(Wawancara13012010) 

Juga ditegaskan oleh Ibu Dewi Ratna B, S. Pd selaku guru pamong 

di SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

“Petugas yang dari Dinas Pendidikan tu kadang kalo datang ya 

melihat-lihat proses belajar mengajarnya, apakah sudah sesuai serta 

melihat-lihat administrasi pengelolaannya juga. Jadi mereka 

memantau dan mengevaluasi kalo-kalo ada yang belum tepat gitu 

mas.” 

(Wawancara 11012010) 

 

 

 

B. Ketersediaan Sumber-Sumber (Resoruces) dalam Implementasi 

Kebijakan SMP Terbuka Di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan 

Ketersediaan sumber-sumber (resources) dalam implementasi 

kebijakan SMP Terbuka di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dapat 

dilihat dari tiga faktor yaitu staf pengajar, TKB dan fasilitas, untuk lebih 

jelasnya adalah sebagai berikut : 

1. Staf Pengajar  

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum pendidikan 

profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

127 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.   

Guru atau staf pengajar di SMP Terbuka memegang peranan 

penting di dalam proses penyelenggaraan belajar mengajar. SMP Terbuka 

di Kecamatan Brati mempunyai dua jenis guru yaitu guru bina dan guru 

pamong. Guru bina adalah guru yang mempunyai keahlian mata pelajaran 

tertentu, yang bertugas melakukan proses perbaikan kegiatan belajar 

mengajar. Guru bina diutamakan guru tetap dari SMP Induk yang 

menguasai mata pelajaran tertentu dan telah mempunyai pengalaman 

mengajar sedangkan  Guru pamong adalah guru yang bertugas sebagai 

wali kelas di kelompok belajar tertentu. Tugas pokok guru pamong adalah 

membantu dalam penerimaan siswa baru, membantu dalam penyusunan 

jadwal belajar, mempersiapkan bahan belajar, mencatat dan melaporkan 

kesulitan yang dihadapi siswa untuk dilaporkan kepada guru bina.  

Ketersediaan sumber-sumber (resources) khususnya di bidang 

sumber daya manusia atau staf pengajar saat ini sudah mencukupi di mana 

terdapat 9 guru bina dan 9 guru pamong yang telah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing di setiap TKB. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Sumidjan, M.Pd 

selaku Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati dalam wawancaranya : 
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“Saya kira cukup mengenai staf pengajar yang ada di SMP Terbuka 

ini, karena saya melihat proses belajar mengajar berjalan dengan 

lancar...masing-masing guru bekerja sesuai dengan job 

deskripsinya masing-masing... dan saling membantu guru yang lain 

dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa (Wawancara 

13012010). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Endang W, S.Pd selaku guru bina di 

SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

“Kami selaku staf pengajar merasa mampu untuk melaksanakan 

proses belajar mengajar di SMP Terbuka ini, mampu dalam arti 

bahwa kami rasa jumlah guru yang ada di sini sudah cukup untuk 

mengatur berbagai proses mulai dari administrasi hingga dalam 

proses belajar mengajarnya...sehingga ketersediaan sumber daya 

manusia atau staf pengajar di SMP Terbuka ini sudah cukup baik” 

(Wawancara 11012010). 

 

Ketersediaan staf pengajar di SMP Terbuka ini sudah terpenuhi dengan 

baik terbukti proses belajar mengajarnya sudah berjalan dengan normal 

tanpa ada kendala berarti, hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi Ratna B, 

S.Pd, selaku guru pamong yang menyatakan pendapatnya : 

“Saya kira cukup mengenai ketersediaan staf pengajar di SMP 

Terbuka ini, kami dapat membantu guru bina yang ada di sini, 

membantu di dalam pelaksanaan belajar rmengajar” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka berarti bahwa ketersediaan 

sumber daya manusia dalam hal ini staf pengajar di SMP Terbuka I 

Kabupaten Brati sudah tersedia dengan baik di mana terdapat guru bina 

dan guru pamong yang saling membantu di dalam mensukseskan program 

belajar mengajar di SMP Terbuka guna menuntaskan program wajib 

belajar 9 tahun. 

2. Sarana Prasarana 

a. Fasilitas 
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Sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

di SMP Terbuka akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. 

Apabila sarana dan prasarana seperti buku penunjang atau modul tidak 

bisa dimiliki oleh siswa, karena beberapa mata pelajaran belum 

memiliki modul, maka para siswa tidak dapat mempelajari bahan 

belajar mereka dirumah. Seharusnya mereka bisa belajar mandiri 

dirumah dengan membaca buku modul yang diberikan. 

Untuk itu peran serta pemerintah sangat diperlukan demi 

terlaksananya program yang dijalankan dengan hasil yang memuaskan. 

Disini peran pemerintah menjadi vital dalam upaya pengadaan terutama 

modul belajar, serta pendistribusiannya sampai di lapangan. Apabila 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan utamanya modul sudah 

mencukupi maka kualitas hasil belajar siswa akan meningkat pula. 

Mengenai ketersediaan sarana dan prasana yang berupa fasilitas 

dalam hal ini adalah modul pembelajaran. Dalam kesempatan 

wawancaranya Ibu Endang W, S. Pd selaku guru bina di SMP Terbuka I 

Brati sebagai Berikut : 

“Memang kita mengakui kalau modul belajar bagi siswa SMP 

Terbuka ini masih ada kekurangan. Kami juga kasian mas pada 

mereka. Mereka jadi ndak bisa belajar di rumah karena nggak 

punya buku. Sebenarnya dari pihak sekolah juga sudah 

mengupayakan untuk penambahan modul mata pelajaran yang 

belum ada, namun karena keterbatasan bahan belajar yang 

dimiliki oleh Dinas Pendidikan, maka ya terpaksa anak-anak 

memakai modul yang ada dulu. Apabila ada modul datang 

biasanya ya tetep langsung dibagikan pada mereka.” 

(Wawancara 11012010) 
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Dari wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

buku pedoman atau modul belajar memang sangat dibutuhkan bagi 

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka di 

Kecamatan Brati. Apabila buku pedoman ataupun modul belajar mata 

pelajaran yang belum ada bisa dimiliki oleh para siswa SMP Terbuka, 

maka mereka akan dapat mempelajari bahan pembelajaran di rumah, 

bukan hanya pada saat ada pertemuan ataupun kegiatan belajar-

mengajar di kelas. 

Seperti yang disampaikan saudara Agus Wijanarko selaku siswa 

SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

”Menurut saya sarana dan pra sarananya masih ada kekurangan 

dan perlu untuk ditingkatkan seperti modul mata pelajaran 

tertentu yang belum ada, perpustakaan bagi siswa, supaya dapat 

lebih meningkatkan kualitas belajar siswa SMP Terbuka.” 

(Wawancara 14012010) 

Juga ditambahkan oleh saudari Dwi Hartanti selaku siswi SMP 

Terbuka I Brati sebagai berikut : 

”Di TKB tu sarana dan prasarananya masih kurang mas. Seperti 

alat-alat praktik kesenian ataupun alat-alat peraga, ruang praktik 

IPA masih belum ada. Jadi kalo kami mau praktik kesenian 

ataupun praktik yang lain ya harus datang ke SMP Induk.” 

(Wawancara 14012010) 

Belum adanya alat-alat praktik ataupun sarana penunjang belajar 

bagi siswa juga akan berdampak pada hasil belajar yang mereka 

peroleh. Mereka kesulitan untuk mengetahui lebih dalam cara-cara 

menggunakan alat-alat kesenian, alat-alat peraga Biologi ataupun alat- 

alat peraga yang lain. 
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Dengan penyelenggaraan Kebijakan SMP Terbuka yang 

dikelola dengan baik, diharapkan memberi makna nilai tambah bagi 

meningkatnya minat dan gairah belajar masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas kehidupannya, serta meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun. 

b. TKB (Tempat Kegiatan Belajar) 

Tempat Kegiatan Belajar di SMP Terbuka I Kecamatan Brati 

merupakan tempat pelaksanaan pembelajaran bagi siswa-siswa di SMP 

Terbuka. Tempat Kegiatan Belajar di SMP Terbuka I Kecamatan Brati 

ditinjau dari sarana dan prasarana sudah mencukupi hal ini bisa dilihat 

dari ketersediaan tempat sebagai sarana belajar, keberadaan sarana 

penunjang seperti rak untuk menyimpan buku, daftar hadir untuk siswa 

dan guru, jadwal kegiatan belajar di TKB dan tersedianya tata tertib  

untuk siswa. 

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Sumidjan, M.Pd selaku 

Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati dalam wawancaranya : 

“Untuk Tempat Kegiatan Belajar (TKB) saya kira sudah tersedia 

dengan baik, di mana TKB di sini ada 3 tempat malahan dan di 

desa Kronggen ini adalah salah satunya” (Wawancara 13012010). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Endang W, S.Pd selaku guru bina di 

SMP Terbuka I Brati sebagai berikut : 

“Saya kira cukup layak mengenai tempat belajar ini....selain 

nyaman juga bersih serta mampu membantu di dalam menciptakan 

suasana belajar mengajar yang baik’” 
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Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa bahwa 

mengenai ketersediaan sumber daya fasilitas masih kurang hal itu 

diketahui dari hasil wawancara bahwa ketersediaan modul pembelajaran 

dan peralatan praktik masih belum tercukupi dengan baik dan hal itu tentu 

saja dapat menghambat proses belajar mengajar walaupun staf 

mengajarnya sudah mencukupi keberadannya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian serta data-data yang telah kami sajikan 

sebelumnya mengenai pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka di Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan SMP Terbuka di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan sudah 

terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan mayoritas siswa SMP 

Terbuka yang mengikuti ujian Nasional di nyatakan lulus. Hal ini 

menegaskan bahwa pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  

di Kecamatan Brati sudah terlaksana dengan baik. 

2. Kebijakan SMP Terbuka di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan 

dilaksanakan dalam beberapa tahap. Adapun tahapan yang dilaksanakan 

antara lain : 

a. Tahap persiapan pelaksanaan SMP Terbuka 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam rangka 

pelaksanaan SMP Terbuka. Pada tahapan ini dilakukan pertemuan 

koordinasi pengelola SMP Terbuka, penyuluhan serta sosialisasi yang 

diselenggarakan di berbagai pertemuan- pertemuan atau rapat. 

Persiapan bahan belajar, sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk 

menunjang pelaksanaan Program SMP Terbuka. 

b. Tahap pelaksanaan pengelolaan SMP Terbuka 110 
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Tahapan pelaksanaan ini dimulai dari penerimaan serta 

pendaftaran siswa baru, pembagian tugas kepada guru bina dan guru 

pamong, penyusunan program tahunan, program semester dan jadwal 

kegiatan di TKB. Penyusunan jadwal kegiatan tatap muka, distribusi 

bahan belajar ke TKB, kegiatan belajar di TKB, evaluasi belajar, 

kunjungan/ supervisi ke TKB, administrasi sekolah, pelaporan. 

c. Monitoring SMP Terbuka 

Monitoring dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data dan 

informasi dari lapangan yang akan digunakan untuk kepentingan 

pembinaan. Untuk sasaran monitoring adalah SMP Induk dan Tempat 

Kegiatan Belajar (TKB). Adapun yang dimonitor meliputi aspek 

administrasi dan aspek edukasi. 

3. Ketersediaan sumber-sumber (resources) implementasi kebijakan SMP 

Terbuka di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan 

a. Staf Pengajar 

Ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini staf pengajar di SMP 

Terbuka I Kabupaten Brati sudah tersedia dengan baik di mana 

terdapat guru bina dan guru pamong yang saling membantu di dalam 

mensukseskan program belajar mengajar di SMP Terbuka guna 

menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. 

 

b. Sarana dan Prasarana 
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Apabila sarana dan prasarana kurang memadai tentunya juga akan 

berdampak bagi kesuksesan pelaksanaan Program SMP Terbuka di 

Kecamatan Brati. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan 

prasana yang berupa modul pembelajaran dan peralatan praktik masih 

harus dipenuhi oleh SMP Terbuka dalam rangka memperlancar proses 

belajar mengajar sedangkan fasilitas yang berupa TKB sudah 

memenuhi syarat di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 

 

B. Saran  

1. Pemberian penyuluhan kepada masyarakat pada saat sosialisasi atau 

penyuluhan hendaknya lebih intensif supaya warga masyarakat menjadi 

tergugah dan benar-benar mengetahui manfaat dari adanya Program SMP 

Terbuka. Sehingga mereka akan tergerak untuk mengikuti Program SMP 

Terbuka tersebut guna mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 

bagi warga kurang mampu. 

2. Peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas ataupun sarana dan 

prasarana seperti buku pedoman atau modul bagi siswa sangat diperlukan. 

Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas belajar siswa SMP 

Terbuka. 

3. Penambahan jadwal tatap muka agar siswa lebih menguasai materi yang 

diberikan untuk menunjang kelancaran belajar dan meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 
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DAFTAR PERTANYAAN  

 

Nama  : Bapak Drs. H. Sumidjan, M. Pd 

Pendidikan : S 2 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP Terbuka I Brati 

Wawancara : 13 Januari 2010 

Lokasi   : Kantor SMP Negeri I Brati 

 

 

Deskripsi Pertanyaan dan Jawaban : 

1. Kegiatan apa yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Program SMP 

Terbuka? 

Jawaban : 

Sebelum dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka itu 

ya ada pertemuan dulu mas, yang hadir dalam pertemuan itu antara lain 

dari pihak sekolah serta dari pihak Dinas Pendidikan. Setelah itu ada 

sosialisasi ataupun penyuluhan. Ini bertujuan untuk menerangkan kepada 

masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan SMP Terbuka ini, 

menerangkan tentang apa to sebenarnya SMP Terbuka itu. Lha kalo sudah 

sosialisasi habis itu persiapan bahan belajar, sarana dan pra sarana baik itu 

modul ataupun sarana pra sarana yang lain. 

2. Siapa saja sasaran pelaksanaan Kebijakan SMP Terbuka ini? 

Jawaban : 

Sasaran dari pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka ini yaitu siswa lulusan 

SD yang tidak mampu melanjutkan ke SMP atau siswa usia SMP yang 

berhenti ditengah jalan (drop out) dari jenjang pendidikan SMP. 
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3. Apa saja syarat untuk menjadi guru bina ? 

Jawaban : 

Sebenarnya syarat untuk menjadi guru bina itu intinya cuma guru yang 

mau dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru 

bina di SMP Terbuka. Hal ini karena tugas dan tanggungjawab yang 

diemban memang berat. Serta lokasi yang sulit dijangkau. Dan mungkin 

honornya cuma dikit mas. 

4. Bagaimana sarana dan pra sarana di SMP Terbuka I Brati? 

Jawaban : 

Sebenarnya kami dari pihak sekolah sudah berupaya untuk 

memaksimalkan sarana dan pra sarana bagi siswa termasuk modul 

belajarnya mas, tapi ya itu tadi modul masih terbatas pada mata pelajaran 

tertentu. Sehingga dirasa masih kurang mencukupi bagi siswa. 

5. Bagaimana proses pelaporan di SMP Terbuka? 

Jawaban : 

Setelah kita mendapatkan laporan dari guru bina, laporan tersebut 

kemudian kita pelajari dan kita tindak lanjuti untuk dilaporkan juga kepada 

Dinas Pendidikan. Yang kita laporkan ya meliputi administrasi, 

ketenagaan, kesiswaan, sampai dengan hasil kegiatan belajar siswa. Jadi 

bagaimana keadaannya secara berkala tetep kita laporkan pada atasan. 

6. Bagaimana pelaksanaan monitoring di SMP Terbuka? 

Jawaban : 
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Biasanya monitoring SMP Terbuka itu petugas yang dari Dinas 

Pendidikan datang ke SMP Terbuka ini mas, jadi petugas tersebut 

memeriksa langsung ke lokasi, serta mengecek administrasinya, mengecek 

pelaksanaan pembelajaran di SMP Terbuka ini. 
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Nama  : Ibu Endang W, S. Pd 

Pendidikan : S 1 

Jabatan : Guru Bina di SMP Terbuka I Brati 

Wawancara : 11 Januari 2010 

Lokasi   : Kantor SMP Negeri I Brati 

 

 

Deskripsi Pertanyaan dan Jawaban : 

1. Bagaimana proses pendaftaran siswa SMP Terbuka? 

Jawaban : 

Biasanya di SMP Induk membuka pendaftaran bagi siswa SMP Terbuka. 

Tapi karena banyak juga calon siswa yang rumahnya jauh dari SMP Induk, 

terkadang mereka males datang kalo cuma daftar tok, maka calon siswa 

SMP Terbuka juga bisa mendaftar melalui kepala SD, Kepala Desa atau 

Lurah setempat ataupun juga melalui guru bina dan guru pamong. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran bagi para calon siswa 

SMP Terbuka. 

2. Bagaimana sarana pra sarana khususnya modul mata pelajaran bagi siswa 

SMP Terbuka? 

Jawaban : 

Memang kita mengakui kalau modul belajar bagi siswa SMP Terbuka ini 

masih ada kekurangan. Kami juga kasian mas pada mereka. Mereka jadi 

ndak bisa belajar di rumah karena nggak punya buku. Sebenarnya dari 

pihak sekolah juga sudah mengupayakan untuk penambahan modul mata 

pelajaran yang belum ada, namun karena keterbatasan bahan belajar yang 

dimiliki oleh Dinas Pendidikan, maka ya terpaksa anak-anak memakai 
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modul yang ada dulu. Apabila ada modul datang biasanya ya tetep 

langsung dibagikan pada mereka. Kalo modul bagi siswa memang hanya 

untuk mata pelajaran tertentu saja mas, jadi masih ada beberapa mata 

pelajaran yang belum ada modulnya. Jadi ya mau gimana lagi, kami juga 

berusaha semaksimal mungkin untuk melayani siswa. 

3. Bagaimana proses pelaporan di SMP Terbuka? 

Jawaban : 

Apabila sudah ada laporan dari guru pamong, maka kami akan 

menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian hasilnya akan kami 

laporkan kembali kepada kepala sekolah. Hal-hal yang dilaporkan ya itu, 

tentang pelaksanaan tatap muka, hasil tes belajar, kondisi media belajar 

dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengapa masih banyak anak usia sekolah yang tidak mengikuti kegiatan 

belajar menajar di SMP Terbuka? 

Jawaban :   
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Kalo anda ke desa-desa tu banyak mas, ibu-ibu muda yang harusnya 

mereka tu masih sekolah, namun sudah berkeluarga. Hal ini juga 

dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengertian tentang arti pentingnya 

pendidikan bagi masa depan mereka. Serta adanya pengaruh baik itu dari 

orang tua maupun lingkungan sekitar mereka. Para orang tua akan malu 

kalo anaknya belum menikah, yang kalo di desa disebut prawan tuwo 

(perawan tua/ belum berkeluarga). Apabila mereka telah berumah tangga 

apalagi sudah memiliki anak, maka secara otomatis akan menutup 

kesempatan mereka untuk bersekolah di SMP Terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Ibu Dewi Ratna B, S. Pd 

Pendidikan : S 1 

Jabatan : Guru Pamong di SMP Terbuka I Brati 

Wawancara : 11 Januari 2010 

Lokasi   : Kantor SMP Negeri I Brati 
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Deskripsi Pertanyaan dan Jawaban : 

1. Bagaimana peran guru pamong dalam hal sosialisasi tentang SMP Terbuka 

kepada masyarakat? 

Jawaban : 

Memang yang terjadi di masyarakat itu ya seperti itu mas, mereka lebih 

milih kerja merantau ke Jakarta untuk mencari uang daripada hanya di 

rumah bersekolah. Untuk itu kami sebagai petugas juga berusaha untuk 

memberikan pengertian kepada mereka dan juga orang tua mereka pada 

waktu sosialisasi dilapangan. Karena tidak sedikit juga yang berangkat ke 

Jakarta tu karena dioyak-oyak orang tuane untuk segera bekerja. 

2. Bagaimana peran guru pamong dalam pelaksanaan pendaftaran siswa SMP 

Terbuka? 

Jawaban : 

Jadi kita selaku guru pamong juga ikut membantu dalam hal pendaftaran 

siswa baru mas, jadi supaya tidak terkesan ngangel-angel (mempersulit) 

siswa yang akan mendaftar. Karena banyak calon siswa SMP Terbuka 

yang berasal dari desa yang jauh dan terpencil, maka mereka juga bisa 

mendaftar melalui Pak Lurah (Kepala Desa) mereka. 

3. Bagaimana proses pelaporan di SMP Terbuka? 

Jawaban : 

Jadi kami sebagai petugas yang berhubungan langsung di lapangan 

melaporkan hal yang berhubungan tentang kesiswaan, sarana dan pra 

sarana dari TKB kepada guru bina. Kemudian guru bina tersebut 
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menindaklanjuti dan melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah sebagai 

pejabat yang berwenang. 

4. Bagaimana proses monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan di SMP 

Terbuka? 

Jawaban : 

Petugas yang dari Dinas Pendidikan tu kadang kalo datang ya melihat-lihat 

proses belajar mengajarnya, apakah sudah sesuai serta melihat-lihat 

administrasi pengelolaannya juga. Jadi mereka memantau dan 

mengevaluasi kalo-kalo ada yang belum tepat gitu mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Agus Wijanarko 

Pendidikan : Lulus SD 

Jabatan : Siswa SMP Terbuka I Brati 

Wawancara : 14 Januari 2010 

Lokasi   : TKB Kronggen 

 

 

Deskripsi Pertanyaan dan Jawaban : 

1. Bagaimana sarana dan pra sarana yang dimiliki SMP Terbuka I Brati? 

Jawaban : 
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Menurut saya sarana dan pra sarananya masih ada kekurangan dan perlu 

untuk ditingkatkan seperti modul mata pelajaran tertentu yang belum ada, 

perpustakaan bagi siswa, supaya dapat lebih meningkatkan kualitas belajar 

siswa SMP Terbuka. 

2. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti pendidikan di SMP 

Terbuka ini? 

Jawaban : 

Setelah mengikuti sekolah di SMP Terbuka ini, saya memperoleh berbagai 

tambahan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Serta jika lulus 

nantinya bisa melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. 

 

 

 

Nama  : Dwi Hartanti 

Pendidikan : Lulus SD 

Jabatan : Siswa SMP Terbuka I Brati 

Wawancara : 14 Januari 2010 

Lokasi   : TKB Kronggen 

 

 

Deskripsi Pertanyaan dan Jawaban : 

1. Bagaimana sarana dan pra sarana yang dimiliki SMP Terbuka I Brati? 

Jawaban : 

Di TKB tu sarana dan pra sarananya masih kurang mas. Seperti alat-alat 

praktik kesenian ataupun alat-alat peraga, ruang praktik IPA masih belum 
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ada. Jadi kalo kami mau praktik kesenian ataupun praktik yang lain ya 

harus datang ke SMP Induk. 

2. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti pendidikan di SMP 

Terbuka ini? 

Jawaban : 

Walaupun masih ada beberapa kekurangan, namun saya sudah bisa 

merasakan manfaat bersekolah di SMP Terbuka yaitu sekolah disini tidak 

bayar mas, dapat uang saku lagi......lagian juga setelah lulus dapat ijasah 

yang sama. Saya juga bersyukur karena kalo ndak ada SMP Terbuka ini 

mungkin saya sudah ndak bisa sekolah lagi. Dan kata pak guru kalo lulus 

nanti bisa dinikahi pak tentara soalnya tentara tu istrinya minimal harus 

lulus SMP mas. 
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