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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Berdasar deskripsi, pembahasan, dan model konseptual yang 

telah disajikan dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan 

berikut ini. 

Pertama, rencana pengembangan mutu guru SD di Kota 

Tegal, tidak terlepas dari perencanaan strategik (Renstra) 

pengembangan pendidikan sebagai rujukannya. Pilihan model 

perencanaan tersebut bukan semata-mata karena mengikuti trend 

di berbagai daerah, tetapi didasari pengertian pihak Dinas 

Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal, bahwa 

Renstra merupakan salah satu pendekatan yang didasarkan atas 

proyeksi masa depan.  

Renstra Pendidikan Kota Tegal dari aspek konsep dan 

formatnya, hampir memenuhi prinsip-prinsip komprehenshif, 

integral, kontinuitas, efektif dan efisien. Dari aspek prosesnya, 

merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas model 
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perencanaan terdahulu. Sedangkan dari aspek isu strategiknya, 

terkait dengan kehendak membangun komitmen dan kapasitas 

guru sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian, rencana 

pengembangan mutu guru sebagai operasionalisasi Renstra 

tersebut sudah mencakup the improvement of status dan the 

improvement of practice.  

Kedua, perekrutan calon peserta program pengembangan 

kompetensi melalui jalur pendidikan lanjut yang dibiayai APBD, 

terdapat kecenderungan lebih mengutamakan guru-guru yang 

memiliki kedekatan hubungan dengan pihak penentu kebijakan 

di Dinas Pendidikan maupun Badan Kepegawaian Daerah. Guru-

guru itu pula yang menerima informasi lebih dini daripada 

tenaga pendidik yang lainnya. 

Dalam hal seleksi, belum sepenuhnya sesuai dengan 

prosedur, masih ditemukan kecenderungan jalan pintas, 

meskipun calon yang tersaring adalah para guru yang memenuhi 

persyaratan dan diperkirakan mampu menyelesaikan program 

dengan baik. Ditinjau dari segi produktivitasnya, pelaksanaan 
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program pengembangan mutu guru SD di Kota Tegal, telah 

membuahkan hasil yang cukup bermakna bagi peningkatan mutu 

sumber daya manusianya.  

Hal itu antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi 

jumlah guru SD yang berlatar belakang pendidikan S1, yaitu 

18,27% pada tahun 2003; 21,30% pada tahun 2005; dan 24% pada 

tahun 2007. Meskipun proporsi guru yang berpendidikan S1 itu 

masih terlalu sedikit dibanding dengan yang berpendidikan D-II, 

tetapi hal itu dapat dipahami sebagai momentum awal untuk 

program pengembangan lebih lanjut. 

Produktivitas dapat pula dilihat dari proporsi jumlah guru 

SD yang diikutsertakan dalam pengembangan mutu guru melalui 

program-program pelatihan. Pada tahun 2003, terdapat sekitar 

11,29% guru kelas SD yang diikutsertakan dalam program 

pelatihan. Proporsi itu meningkat menjadi 15% pada tahun 2005, 

dan 34,30% pada tahun 2007.  

Ketiga, terdapat dua pola pengawasan yang dijalankan dalam 

pengembangan mutu guru SD di Kota Tegal, yaitu pengawasan 
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langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan 

melalui pertemuan berkala antara Dinas Pendidikan dengan para 

guru yang sedang menempuh program pengembangan. 

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis laporan 

kemajuan peserta program pengembangan.  

Keempat, pengembangan mutu guru SD Kota Tegal 

berdampak positif terhadap perbaikan dan peningkatan dalam 

aspek-aspek: (1) latar belakang pendidikan guru; (2) kelayakan 

mengajar guru; (3) taraf penguasaan mata pelajaran dan wawasan 

kependidikan; (4) kinerja mengajar guru kelas; dan (5) angka 

efisiensi edukasi SD.  

Kelima, model konseptual pengembangan mutu guru SD 

yang dapat diimplementasikan dalam kerangka peningkatan 

mutu pendidikan SD di Kota Tegal, adalah yang 

mempertimbangkan sejumlah asumsi dan memenuhi elemen-

elemen tertentu. Asumsi yang dimaksud berkenaan dengan 

standar kompetensi guru, posisi strategik SD dan guru SD, serta 

otonomi manajemen sumber daya pendidikan. Asumsi-asumsi 
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tersebut menjadi alat membangun kesamaan visi Dinas 

Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah dalam kerangka 

kebijakan dan operasionalisasi pengembangan mutu guru.  

Adapun elemen-elemennya meliputi visi, perencanaan, dan 

kriteria pelaksanaannya, yang secara keseluruhan harus 

mendukung semangat peningkatan efisiensi, relevansi, efektivitas 

dan akuntabilitas manajemen pengembangan mutu kinerja guru 

di dalam kerangka kebijakan otonomi daerah.   

B. IMPLIKASI 

Apabila pengembangan mutu guru diposisikan sebagai 

leading sector di dalam konstelasi peningkatan mutu dan 

pemerataan akses pendidikan, maka ada beberapa implikasi 

manjerial yang harus mendapat perhatian dari para pemangku 

kebijakan dan pelaksana pendidikan di Kota Tegal.  

Pertama, kelembagaan Dinas Pendidikan dan Badan 

Kepegawaian Daerah harus berupaya menjadikan dirinya sebagai 

organisasi pembelajar. Dalam definisi akademik, organisasi 

pembelajar adalah organisasi yang ahli dalam menciptakan, 



 

 

266

memperoleh dan mentransfer pengetahuan dan pandangan baru, 

juga ahli dalam mengubah perilaku untuk merefleksikan 

pengetahuan dan pandangan baru tersebut.  

Organisasi pembelajar adalah tempat orang-orang 

mengembangkan kapasitasnya secara terus-menerus untuk 

menciptakan hasil-hasil yang mereka inginkan, sesuai dengan 

pola pikir baru dan aspirasi kolektif yang bebas untuk tumbuh 

dan berkembang. Oleh karena itu, organisasi pembelajar akan 

memungkinkan organisasi dan individu yang ada di dalamnya 

tidak terjebak kepada pengulangan hal-hal yang sudah menjadi 

kebiasaan. Perubahan pun tidak hanya bersifat polesan belaka. 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi 

pembelajar adalah kemampuan dan kemauan untuk belajar dan 

bekerja sama dalam satu tim. Di dalamnya terdapat semangat dan 

kemampuan seluruh anggota untuk saling mengajarkan berbagai 

cara dan bekerja sama sebagai satu kesatuan.  

Kedua, mengembangkan budaya kerja kreatif di tingkat 

sekolah yang berorientasi prestasi. Budaya kerja kreatif 
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memungkinkan tumbuhnya inovasi dan kreativitas. 

Mengembangkan budaya kreatif berarti menyediakan sarana dan 

memperluas peluang interaksi dengan elemen-elemen 

pembaharuan. Suatu organisasi yang berbudaya kerja kreatif, 

mampu: (1) mengembangkan kesediaan untuk menerima 

perubahan; (2) mendorong gagasan baru; (3) mengijinkan lebih 

banyak interaksi; (4) mentoleransi kegagalan; (5) menentukan 

sasaran yang jelas dan memberikan kebebasan untuk 

mencapainya; (6) memberikan penghargaan.  

Ketiga, reorientasi akuntabilitas pendidikan dari akuntabilitas 

vertikal menjadi akuntabilitas horisontal. Hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari otonomi manajemen pendidikan di daerah 

dan implementasi manajemen berbasis sekolah. Akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan bukan hanya ditujukan kepada 

instansi vertikal, melainkan juga kepada seluruh stakeholders 

pendidikan. Keharusan akuntabilitas horisontal terkait dengan 

paradigma otonomi daerah yang berintikan pemberdayaan 

masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat 
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sangat berkepentingan untuk mengetahui arah pembiayaan 

pendidikan, fungsi sekolah sebagai pusat layanan belajar, upaya 

sekolah dalam meningkatkan mutu dan memeratakan akses 

pendidikan.  

C. REKOMENDASI 

Sejalan dengan kesimpulan dan implikasi di atas, penulis 

juga mengajukan rekomendasi berikut ini. 

Pertama, model perencanaan apapun yang dipilih untuk 

pengembangan mutu guru haruslah berkontribusi terhadap 

tujuan dan sasaran pendidikan, komprehensif, dan efsien. 

Perencanaan komprehensif mencerminkan hirarki aktivitas 

selama proses perencanaan; setiap point aktivitas tidak hanya 

menunjukkan tingkatan melainkan juga sebagai satu kesatuan 

yang terkoordinasi. Perencanaan yang tepat akan: (1) memberikan 

kepekaan dan arah; (2) memfokuskan usaha-usaha yang 

dilakukan oleh organisasi; (3) memandu setiap kegiatan 

organisasi; dan (4) membantu dalam menilai kemajuan organisasi. 
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Kedua, untuk mengatasi kelemahan dalam proses rekrutmen 

dan seleksi guru yang akan dikembangkan, perlu ditetapkan 

kriteria yang efektif melalui: (1) menetapkan garis pedoman, yang 

berupa landasan hukum, definisi numerik, dan alternatif: (2) 

mengirimkan brosur dan pengumuman; (3) mengecek validitas 

pemenuhan persyaratan dan moralitas; (4) menilai rekomendasi 

atasan dan rekan kerja; (5) menilai prestasi dan kemampuan kerja; 

dan (6) melakukan seleksi atas dasar efesiensi dan tenaga. 

Sedangkan program pengembangannya harus memenuhi kriteria 

efisiensi, bermutu, dan relevan. Efisien merujuk kepada arti tidak 

hemat biaya, mudah dilaksanakan, dan tepat waktu dalam 

pelaksanaannya dan didukung oleh sumberdaya program yang 

telah tersedia. Bermutu artinya mencapai mutu proses dan mutu 

keluaran yang sesuai dengan rencana. Adapun kriteria keluaran 

program pengembangan adalah guru SD yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan 

oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
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Ketiga, proses pemantauan dan evaluasi program 

pengembangan mutu guru, hendaknya dijalankan dalam konteks 

pengendalian program. Dalam arti menjamin agar 

pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan mengoreksi 

penyimpangan yang mendistorsi pencapaian tujuannya.  


