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ABSTRAK 

Peningkatan kualitas masyarakat tidak hanya melalui pendidikan persekolahan, 
melainkan juga melalui jalur pendidikan luar sekolah. Berbagai keterbatasan pendidikan 
luar sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, namun fakta 
memperlihatkan semakin tinggi jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan. Masih 
lemahnya pengelolaan program dan kualitas pengelola serta terbatasnya sarana dan 
prasarana merupakan suatu kondisi yang sulit dalam memperoleh lulusan yang 
bermutu. Pada ha1 dengan sistem penjaminan mutu internal akan dimudahkan dalam 
memperoleh sistem dan lulusan yang bermutu. Permasalahannya adalah bagaiman 
bentuk pengembangan sistem penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan di Kota 
Padang . 

Penelitian ini bertejuan untuk menemukan bentuk pengembangan penjaminan 
mutu internal, dengan variable sistem perencanaan terpadu, pemberdayaan terpadu, 
dan pengawasan terpadu. Populasi dan tempat penelitian ini adalah kelompok belajar 
pendidikan kesetaraan yang ada di Kota Padang. Teknik pengembilan sampel yang 
digunakan puorposive sampling. Teknik analisa data korelasi sederha yautu product 
moment, dan analisis data kualtatif melalui kegiatan diskusi kelompok terfokus. 

Hasil penelitian memperlihatkan semua variable bebas memiliki kontribusi yang 
signifikan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sejalan dengan itu, 
setelah dilakukan diskusi kelompok terfokus, maka ditemukan pengembangan sistem 
penjaminan mutu internal dengan sebutan "Sistem Terpadu Manajemen Pemangku 
Kepentingan Program Pendidikan Keseteraaan" dengan prinsip "keterbukaan dengan 
komitmen berorientasi mutu dalam kerjasama. Untuk itu disarankan, agar sistem ini 
segera dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kesiapan masing-masing 
lembaga. 
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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Pengembangan Penjnmin mutu Internal Satuan 
Pendidikan kesetarann, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Profesor 
Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 1 2 Nomor: 750/UN3 5.2/PG/20 12 Tanggal 
3 Desember 20 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyarnpaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Pendidikan Luar Sekolah yang Fleksbel 

Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah (formal) saja, melainkan 

dapat terlaksana dimana dan kapan saja. Bahkan saat ini dan ke depan, 

pendidikan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, karena kemajuan teknologi dan 

informasi, menjadikan pelaksanaan pendidikan harus fleksibel sesuai kebutuhan. 

Jika mengutamakan pendidikan formal, maka sangat membatasi pewarisan ilmu 

pengetahuan teknologi pada generasi berikutnya. lndoenasia memiliki wilayah yang 

begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau, sangat menyulitkan percepatan kualitas 

penduduknya. Jika lndonesia mengandalkan pendidikan formal dengan segala 

keterikatannya dan kemahalan pembiayaannya, maka akan sulit menjangkau 

semua lapisan masyarakat dan semua wilayah. Penyebaran penduduk yang tidak 

merata akan sulit dijangkau dengan sarana dan prasarana pendidikan formal, dan 

mengharuskan adanya pendidikan kesetaraan dengan sistem pendidikan luar 

sekolah. 

Bukti yang didapatkan bahwa di lndonesia juga menunjukkan bahwa putus 

sekolah memiliki dampak negatif yang nyata terhadap kemungkinan seseorang 

memperoleh pekerjaan yang layak. Sebuah penelitian yang baru saja dilakukan 

juga mengindikasikan bahwa seseorang yang hanya memiliki ijazah SMP atau SD 

memiliki kesulitan yang nyata untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di 

sektor formal (hanya 25 persen dari individu dengan ijazah SD dan 40 persen dari 



individu dengan ijazah SMP) dan kurang dari setengahnya, bekerja dengan 

mendapatkan gaji yang cukup. Gaji yang layak bisa dikatakan tidak ada bagi 

mereka yang putus SD, dan ha1 ini bisa didapatkan bagi mereka yang lulus SMA 

atau Perguruan Tinggi. Karena tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang 

memadai dan diperlukan, mereka yang putus sekolah dan lulusan yang tidak 

melanjutkan pada akhirnya akan masuk ke dalam kelompok kaum muda yang tidak 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan Kesetaraan secara khusus 

dirancang untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara memastikan adanya 

akses pendidikan yang fleksibel dan terjangkau bagi mereka yang putus sekolah 

dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya. 

Beragamnya kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi, dibutuhkan pelaksanaan pendidikan yang fleksibel. Pendidikan seperti ini 

hanya dimiliki oleh pendidikan luar sekolah. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat 

dipenuhi oleh pendidikan luar sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaaan. 

Pendidikan luar sekolah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu 

sampai pada yang kaya, mulai dari anak usia dini sampai pada lanjut usia. Juga 

dapat memenuhi kebutuhan pendidikan keterampilan mendapat pekerjaan maupun 

keterampilan meningkatkan keahlian kerja secara berkelanjutan. Mulai dari 

pengetahuan praktis fungsional sampai pada pengetahuan akademik, dan 

seterusnya. 

Pendidikan luar sekolah terdiri dari dua jalur, yaitu pendidikan kesetaraan 

dan pendidikan informal. Kedua jalur ini dapat terlaksana bersamaan, atau saling 

melengkapi. Jalur pendidikan informal, dapat berlangsung dalam keluarga, 



masyarakat, maupun pendidikan melalui media massa, atau informasi yang 

tersebar dimana saja yang dapat merubah sikap, perilaku, pengetahuan, dan 

keterampilan orang yang memperolehnya. Pendidikan pada jalur kesetaraan, dapat 

berupa pendidikan keterampilan, pelatihan keterampilan , kursus, pendidikan 

kesetaraan, dan pendidikan yang terstruktur dan terprogram lainnya. 

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu jenis atau satuanlprogram 

pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal (persekolahan), terutama 

pada pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan kesetaraan saat ini mulai dari 

program paket A, program paket B, dan program paket C. Ketiga program peket ini 

merupakan jalur pendidikan akademik yang setara dengan sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kekhususan pendidikan 

kesetaraan terletak pada keterampilan sebagai basis pelengkap pengetahuan 

akademiknya, dan pelaksanaan pembelajarannya tidak sama dengan sistem 

persekolahan. 

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada 

warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di 

sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk 

setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. Ada juga 

Program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk melayani warga yang buta huruf. 

Pendidikan kesetaraan dengan slogan "Menjangkau yang tidak terjangkau" 

berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan 

mengenyam pendidikan formal dengan berbagai alasan. Ada anak usia sekolah 

yang putus sekolah karena kendala biaya, ada juga orang dewasa yang sudah 



bekerja, dan berbagai latar belakang yang lain. Dalam pendidikan kesetaraan 

selain diberikan materi ilmu pengetahuan juga diberikan materi kecakapan hidup 

(life skill). Diharapkan dengan adanya kecakapan hidup ini warga belajar akan 

mampu mandiri dan mampu menciptakan lapangan usaha bagi diri mereka sendiri. 

Adapun kecakapan hidup yang diberikan tergantung pada karakteristik tempat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Kecakapan hidup ini bisa berupa 

perbengkelan, kerajinan tangan, peternakan maupun pertanian. 

Adapun tujuannya adalah sebabagai berikut: (1) menjamin penyelesaian 

pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, 

putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan 

anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencinl atau sulit dicapai 

karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi; (2) Menjamin 

pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa 

melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup; (3) 

menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah; dan (4) 

melayani peserta didik yang memeerlukan pendidikan akademik dan kecakapan 

hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pendidikan 

kesetaraan berfungsi guna mengembangkan potensi pserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional 

serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 



2. Pelaksanaan Sistern Kredit Kornpetensi 

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan, lebih menekankan pada penguasaan 

kompetensi yang disebut dengan sistem kredit kompetensi (SKK). Sistem kredit 

kompetensi mengutamakan proses dalam penguasaannya, tidak tergantung pada 

waktu atau tempat, melainkan pada penguasaan terhadap kompetensi setiap 

jenjang oleh peserta didik. Seorang peserta didik dapat mela ku kan variasi proses 

dalam pemenuhan kompetensi yang diinginkan struktur program atau kurikulum. 

Usia peserta didik tidak menjadi dasar utama bagi orang untuk mengikuti 

pendidikan kesetaraan. Namun, tentu diutamakan bagi warga masyarakat yang 

berada pada usia remaja atau usia sekolah. Program ini ditujukan bagi peningkatan 

jumlah penduduk yang terdaftar mengikuti pendidikan sebagai wajib belajar 

pendidikan dasar dan mengengah. 

Pendidikan kesetaraan sudah lama berlangsung di republik ini. 

Sebelumnya jenis pendidikan ini telah diawali oleh beberapa jenis program, seperti 

pendidikan upajiwa, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberantasan buta huruf, 

pendidikan keaksaraan fungsional, dan bentuk program pendidikan lainnya. Secara 

terstruktur pendidikan kesetaraan memiliki sistem, dalam arti adanya acuan hukum 

yang mengaturnya, terjadi sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

tentang standar proses, standar pengelolaan, standar kompetensi lulusan, standar 

isi dan standar penilain pendidikan kesetaraan sekitar tahun 2007. 

Keberadaan standar-standar di atas disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP), dan seharusnya menjadi acuan secara bertahap untuk 

pencapaian mutu pendidikan kesetaraan. Terlaksananya standar-standar tersebut, 



akan ditagih mutunya pada ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) yang 

dilaksanakan dua kali setiap tahunnya. Pelaksanaan UNPK, juga distandarkan oleh 

penyelenggara melalui peraturan dan prosedur operasional standar (POS). 

Berdasarkan fakta yang terjadi banyak ditemukan antara lain, belum banyak 

penyelenggara memiliki, memahami dan mengimplementasikan standar-standar 

tersebut. Penyelenggaraan masih mengacu pada pelaksanaan sistem pendidikan 

persekolahan, pendidik masih dominan dari pendidikan formal yang 

pembelajarannya mendekati sistem persekolahan, pelaksanaan UNPK masih jauh 

dari yang diharuskan oleh POS penyelenggaraan, peserta didik masih ada yang 

belum mengikuti proses pendidikan yang terdapat dalam standar, namun ikut 

UNPK, pengawasan pengelola atau penyelenggara belum sepenuhnya melakukan 

pengontrolan terhadap mutu melainkan lebih berorientasi pada perluasan akses, 

penanggung jawab program di tingkat pemerintahan kabupatenkota dan propinsi 

belum mampu atau belum punya sistem yang baik dalam pelaksanaan penjaminan 

mutu. 

Secara sistem, standar-standar yang ada, mengharuskan setiap pengelola 

atau penyelenggara program pendidikan kesetaraan melakukan penjaminan mutu 

internal. Hal ini merupakan tuntutan masyarakat, karena membolehkan lulusan 

untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya baik dijalur kesetaraan 

maupun pada pendidikan formal (persekolahan), Masyakarat memerlukan 

pendidikan yang berkualitas, ha1 ini dapat diperoleh jika penyelenggaraan 

pendidikan kesetaraan juga berkualitas. Jika ha1 ini tidak tejadi, sampai saat ini, 

sebagian masyarakat masih meragukan kredibilitas dan kualitas lulusan pendidikan 



kesetaraan. Kondisi ini merupakan yang te jadi pada penyelenggaraan pendidikan 

kesetaraan di wilayah kota Padang. 

Sistem penjaminaan mutu bagi pendidikan kesetaraan sudah bukan menjadi 

himbauan saja, melainkan suatu tuntutan yang sudah harus dilaksanakan. 

Penjaminan mutu yang sangat efektif, jika dilakukan secara internal oleh 

penyelanggara dan peserta didik program pendidikan kesetaraan. 

Permasalahannya adalah bagaimana bentuk penjaminan mutu internal yang harus 

dilaksanakan oleh penyelanggara program pendidikan kesetaraan di wilaya h kota 

Padang ? 

B. Permasalahan 

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, tahun 2012 memiliki 

sebanyak 891 orang peserta didik program pendidikan kesetaraan jenjang program 

Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C (Sumber : Dinas Pendidikan Kota 

Padang, tahun 2012). Kelompok belajar pendidikan kesataraan seyogianya dibina 

oleh dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang terletak di Kecamatan Padang 

Timur dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Kelompok belajamya berjumlah 27 

kelompok yang tersebar pada beberapa kelurahan, dan di Lembaga 

Pernasyarakatan. Setiap tahun peserta didiknya selalu ada yang mengikuti UNPK 

dengan tingkat kelulusan cukup baik (rata-rata diatas 60 %). 

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dalam 

melakukan penjaminan mutu, baik penyelenggaraan maupun lulusannya. Usaha 

yang dilakukan antara lain, membcrikan bantuan sarana dan prasarana, biaya 



penyelenggaraan, insentif pendidik, pengawasan secara berkala melalui 

jajarannya, memfasilitasi dengan melakukan supervisi pelaksanaan, koordinasi 

dengan SKB Pembina, bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga swadaya 

masyarakat, serata upaya lainnya. 

Upaya penjaminan mutu yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Padang, ternyata belum memperlihatkan hasil yang efektif dan efisien. Hal ini 

terlihat dari adanya kelompok belajar yang semakin hari berkurang jumlah peserta 

didiknya, dan akhirnya tutup. Ketergantungan terhadap bantuan dana dari 

pemerintah masih sangat tinggi, ketika ada bantuan dana, kegiatan belajar 

berlangsung, namun akan terhenti jika bantuan dana itu tidak ada, terutama pada 

program paket A dan program Paket B. Kejadian ini sudah lama berlangsung, 

bahkan ada pihak yang mangatakan, lembaga pendidikan kesetaraan "plat merahn 

(milik pemerintah), walaupun penyelenggaranya Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) yang didirikan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu maka 

masalah penelitian ini lebih difokuskan pada sistem penjaminan mutu internal oleh 

penyelenggara bersama pendidik, peserta didik, dan melibatkan masyarakat. 

Bagaimana bentuk sistemnya ? 

C. Pembatasan Masalah 

Banyak sistem yang dapat diterapkan untuk melaksanakan penjaminan mutu 

internal pendidikan kesetaraan, antara lain sistem terpadu, sistem parsial, sistem 

kordinasi, sistem pemberdayaan, sistem kesadaran, sistem mutu berkelanjutan, 

dan sistem tahapan. Dari beberapa sistem itu, tentu tidak ada yang efektif dan 



efisien seratus persen, artinya tidak ada sistem yang dapat menjamin tidak ada 

kelemahannya. Namun untuk membangun sistem yang lebih baik tentu diperlukan 

minim resikonya. Sejalan dengan itu penelitian ini membatasi masalah pada 

pengembangan sistem terpadu dalam penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan di Kota Padang. 

Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk menemukan sistem terpadu dalam 

penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan : 

1. Sistem perencanaan terpadu dalam penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan 

2. Sistem pemberdayaan terpadu dalam penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan 

3. Sistem pengawasan terpadu dalam penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan 

E. Manfaat Penelitian 

1. Pengembangan pendidikan kesetaraan terutama membangun sistem yang 

berorientasi pada mutu, baik pada pelaksanaan maupun lulusan. 

2. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lulusan 

pendidikan kesetaraan 



3. Menjadikan mutu pendidikan kesetaraan sebagai tanggung jawab masyarakat 

dan pemerintah sebagai pembinaan dan pengawasan. 

4. Terdapat acuan yang yang jelas oleh berbagai pihak dalam melakukan 

penjaminan mutu internal bagi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 



BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penjaminan Mutu Dalam Pendidikan 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bermutu, dilakukan dengan 

proses bermutu pula. Mutu tidak dapat diperoleh begitu saja, harus ada upaya 

untuk mencapainya. Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pendidikan 

bermutu adalah memperbaiki strategi, pendekatan, tujuan, metode, teknik, 

program, pengawasan, dan sistem, serta yang lainnya. 

Penjaminan mutu pendidikan dapat melibatkan banyak pihak, baik 

ekstemal maupun internal. Keterlibatan pihak eksternal dari banyak kajian selama 

ini kurang menunjukkan efektifitas yang tinggi. Ketergantungan penjaminan mutu 

dari pihak eksternal, lebih ditentukan oleh kemauan pihak tersebut dan sanksi serta 

penghargaan yang diberikan. Jika ha1 itu tidak berjalan dengan baik, maka upaya 

penjaminan mutu dapat terhenti oleh lembaga atau penyelenggara pendidikan. 

Penjaminan mutu oleh pihak eksternal biasanya sangat dominan ditentukan oleh 

rasa tanggung jawab dan pembiayaan yang mendukungnya. 

Upaya mendorong pihak internal dalam penjaminan mutu banyak pihak telah 

membuktikan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Banyak ha1 keuntungan yang 

diperoleh, antara lain terbangunnya kesadaran dan budaya mutu, pembiayaan 

yang kbih efisien, terjadinya optimalisasi potensi yang ada, pelaksanaannya 

berkesinambungan, banyak penghargaan yang dapat diperoleh, dan manfaat 

lainnya. 



Penjaminan mutu internal, jika dibangun dengan sistem yang terpadu 

maka akan menjadi tanggungjawab semua pihak. Dalam pendidikan kesetaraan, 

sebut saja yang namanya pengelola, pendidik dan peserta didik akan saling 

mengingatkan jika salah satu subsistem tidak melaksanakan perannya dengan 

baik. Mereka akan merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap mutu yang 

diinginkan bersama. Masing-masing melaksanakan peran dalam mengemban mutu 

proses dan hasil pendidikan kesetaraan. Keterlibatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan menentukan kebijakan secara beersama akan 

menemukan kualitas tersediri pendidikan kesetaraan. 

Kcberadaan pendidikan kesetaraan lebih didominasi oleh peran masyarakat, 

karena dibentuk dan diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah membantu 

fasilitasi pembiayaan dan pembinaannya. Artinya, tingginya peran serta 

masyarakat, maka peluang pengembangan penjaminzn mutu internal sangat besar. 

ringgal lagi pendekatan yang tepat untuk msmebrdayakan atau mengarahkan 

pada mutu vang terintegrasi. Upaya membangkitkan semangat atau budaya mutu 

yang dijadikan suatl~ kebiasaan, menjadi suatu strategi yzng perllr dikembangkan. 

Namun, jika didasarkan pada konsep atau hasil pernikiran semata, sulit diperoleh 

aspek yang inenjadi kebutuhan mendasar dari untuk terwu~udnya penjaminan mutu 

internal. Scjalan dengan itu, mzka psnetitian ini menjadi suatu yang sangat 

strategis dilakukan dalam mempero!eh penjaminan mutu yang relevan atau 

dibutuhkar: oieh keiompok penriidikan kesetaraan Ini. 



B. Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan 

Pembahasan tentang penjaminan mutu program pendidikan kesetaraan 

sebagai bagian atau jalur dalam pendidikan nasional tidak terlepas dari penjaminan 

dalam bidang bisnis, ha1 ini disebabkan banyak dikembangkan dan banyak 

diterapkan dalam bidang bisnis sampai batas tertentu. Ada beberapa persamaan 
e 

antara pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan dengan industri. Suatu industri 

memproduksi suatu barang, sedangkan pendidikan memproduksi lulusan. 

Jenis dan kualitas barang yang diproduksi industri harus memenuhi standar 

mutu agar diterima dan mampu bersaing di pasaran, demikian juga dengan 

pendidikan, macam dan kualitas lulusan harus sesuai dan memenuhi tuntutan 

penggunan. lndustri menggunakan karyawan sebagai operator untuk menjalankan 

mesin-mesin produksi yang berkerja secara mekanistis, tetapi pendidikan tidak 

memperla kukan pendidik (tutor, instruktur, pendidik PAUD), sebagai operator, 

melainkan sebagai perencana, pendorong, pengarah, fasilitator, evaluator, 

motivator serta nara sumber dalam memberikan didikan, bimbingan, asuhan, 

pengajaran dan pelatihan yang bersifat dinamis. Dengan kata lain penjaminan mutu 

program merupakan suatu keharusan yang harus dipahami oleh semua pihak, 

karena penjaminan mutu akan berkaitan dengan kepuasan dari pengguna.(stake 

holder). Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, maka 

diperlukan adanya manajemen. Tidak semua konsep dan prinsip manajemen yang 

Penjaminan Mutu Program pendidikan kesetaraan berlaku di dunia industri dapat 

langsung diterapkan dalam bidang pendidikan, tetapi membutuhkan seleksi dan 

penyesuaian. Salah satu fungsi manajemen adalah penjaminan atau control. 



Lantas timbul pertanyaan apa sebenarnya yang dinamakan penjaminan mutu 

program Pendidikan Kesetaraan, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada tiga 

kata yang perlu dipahami bersama, 

Pertama: penjaminan (controlling), menurut beberapa ahli manajemen, 

seperti dikatakan oleh Schermerhon (1996) menyatakan penjaminan (controlling) 

"as a process of monitoring performance and taking action to ensure desired result, 

dimana sasaran dari penjaminan adalah agar tercapai hasil yang diharapkan dan 

pencapaian hasil ini dilakukan melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan. 

Ahli lain McLaug hlin (1 995), menyata kan control means all necessary activities for 

achieving objectives in the long-term, efficiently and economically. Control, 

therefore is doing whatever is needed to accomplish what we want to do as an 

organization, dimana sasaran dari penjaminan tidak hanya jangka pendek tetapi 

tujuan jangka panjang dan pencapaiannya harus efiesien. Rumusan lain yang lebih 

rinci dikemukakan oleh Koontz dkk, yang menyatakan bahwa kegiatan penjaminan 

terdiri dari dua macam yaitu penilaian atau pengukuran dan perbaikan. Hal lainnya 

yang dinilai dan diperbaiki bukan hanya sasarannya saja melainkan juga rencana 

dan pelaksanaan dari kegiatan. 

Kedua, Konsep mutu, konsep mutu dalam manajemen mutu atau quality 

dapat ditinjau dari dua perspektif konsep, yaitu mutu yang bersifat absolut atau 

mutlak dan konsep yang bersifat relatif. Dalam konsep absolut mutu menunjukkan 

kepada sifat yang menggambarkan derajat "baik" nya suatu barang atau jasa yang 

diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu, sebagai lawan dari konsep 

absolut adalah konsep mutu yang bersifat relatif. Dalam konsep mutu absolut 



derajat baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang 

atau jasa itu, dan tingginya standar atau tingginya penilaian lembaga yang 

memproduksi atau pemasok terhadap barang tersebut. Sedangkan dalam konsep 

mutu yang bersifat relatif derajat mutu itu bergantung pada penilaian pelanggan 

atau yang memanfaatkan barang atau jasa tersebut. Pandangan tentang mutu 

yang bersifat absolute membawa implikasi bahwa dalam memproduksi barang atau 

jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kinerja itu ditentukan oleh produsen 

atau pemasok barang. Atas dasar kriteria itu produsen menentukan mutu barang 

atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu dalam manajemen produksi agar 

dihasilkan produk yang bermutu di lembaga yang bersangkutan biasanya ada yang 

menjalankan fungsi penjaminan mutu (quality controll) yaitu suatu divisi, bidang 

atau staff yang bertugas melakukan penilaian (judment) berdasarkan kriteria 

terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah terrnasuk 

kategori tidak bermutu, bermutu atau bermutu tinggi. Lantas bagaimanan dengan 

pendidikan?. Konsep mutu yang bersifat absolut dewasa ini sudah berubah, yang 

semula pada produksen bergeser pada pelanggan. Mutu suatu suatu produk bukan 

semata-semata ditentukan oleh produsen melainkan juga ditentukan oleh 

pelanggan. Keterlibatan pelanggan dalam menentukan mutu suatu produk, baik 

barang maupun jasa adalah dengan cara produsen mempertimbangkan harapan 

dan kebutuhan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan, apakah 

memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka. Mutu suatu produk itu sendiri 

adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan 

harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Sehingga muncul 



definisi mutu yang lebih rinci yang kemukakan oleh Tenner dan De Tono, yang 

mendefinisikan: Mutu pada dasarnya merupakan ..... keseluruhan ciri atau 

karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Ketiga, Program pendidikan kesetaraan, yaitu program 

pendidikan keaksaraan, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik. 

Berdasarkan pada pengertian dari ketiga ha1 di atas maka penjaminan mutu 

program pendidikan kesetaraan adalah proses memonitor melalui penilaian dan 

perbaikan agar hasilnya melebihan harapan dan memuaskan pelanggan 

khususnya dalam bidang pendidikan non formal, dalam ha1 ini kegiatan penjaminan 

mutu progam yang dilakukan oleh penilik PNF dimaksudkan agar program-program 

yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar 

pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang 

Standar Nasional Pendidikan, termasuk di dalamnya standar pendidikan 

kesetaraan . 

C. Manfaat Penjaminan Mutu Program Pendidikan Kesetaraan 

Kenapa penjaminan mutu program ini diperlukan bagi seorang penilik, selain 

karena memang tugas utama seorang penilik sebagaimana dituangkan dalam 

rancangan perrnenpan dan reformasi birokrasi adalah sebagai pengendali mutu 

program dan evaluasi dampak program, juga dikarenakan menurut paparan Ditjen 

pendidikan kesetaraan, salah satu tantangan dalam Pendidikan Kesetaraan dan 

Informal adalah Penjaminan mutu dan keberlanjutan pelaksanaan program 



pendidikan kesetaraan belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

padahal dilihat dari manfaatnya penjaminan mutu program sangat banyak, 

sebagaimana telah diuraikan dalam paparan diatas, bahwa penjaminan mutu 

program berrnanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan 

cara mengusahakan setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumberdaya yang 

digunakan dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara 

terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Adapun 

secara lebih rinci manfaat adanya penjaminan mutu program adalah: 

1. Memberi masukan untuk perencanaan program 

2. Memberi masukan untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perluasan 

atau penghentian program 

3. Memberi masukan untuk keputusan tentang modifikasi program 

4. Memperoleh inforrnasi tentang pendukung dan penghambat 

5. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penjaminan mutu 

program selanjutnya. 

D. Jenis dan Macam Penjaminan Mutu Program Pendidikan Kesetaraan 

Penjaminan mutu program pendidikan kesetaraan sebagaimana telah 

dipaparkan di atas merupakan suatu proses melihat, mengamati dan menilai 

program pendidikan kesetaraan dan informal dengan menggunakan suatu cara 

atau metode agar program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal 

dengan standard yang baik serta memberikan kepuasan kepada pelanggannya. 

I MlLlH PERPUSTRKAAN ( 



Dilihat dari jenis dan macam penjaminan mutu program pendidikan 

kesetaraan, sebagaimana diamanatkan dalam rancangan peraturan Menegpan dan 

reforrnasi birokrasi terdiri dari: 

1. Kegiatan penjaminan mutu program pendidikan kesetaraan, yang meliputi: 

a. perencanaan program penjaminan mutu pendidikan kesetaraan; 

b. Pelaksanaan pemantauan program pendidikan kesetaraan; 

c. pelaksanaan penilaian program pendidikan kesetaraan; 

d. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan kesetaraan; dan 

e. penyusunan laporan hasil penjaminan mutu pendidikan kesetaraan. 

2. Kegiatan evaluasi dampak program pendidikan kesetaraan, meliputi: 

a. penyusunan rancanganldesain evaluasi dampak program pendidikan 

kesetaraan; 

b. penyusunan instrumen evaluasi dampak program pendidikan kesetaraan; 

c. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program 

pendidikan kesetaraan; dan 

d. presentasi hasil evaluasi dampak program Pendidikan Kesetaraan. 

Agar pelaksanaan penjaminan mutu program pendidikan kesetaraan serta 

evaluasi dampak program pendidikan kesetaraan dapat dijalankan dengan baik 

maka seorang penilik harus memiliki kemampuan/kompetensi, tentang bagaimana 

cara merencanakan program penjaminan mutu, pemantauan program, penilaian 

program, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan serta penyusuan laporan hasil penjaminan mutu program pendidikan 



kesetaraan, juga penilik harus memiliki kemampuan terkait dengan subtansi dari 

program yang akan dilakukan kegiatan penjaminan mutu programnya, sebagai 

contoh, bagaimana seorang penilik akan dapat memberikan masukan atau 

penilaian tentang pelaksanan program pendidikan kesetaraan, jika yang 

bersangkutan tidak paham tentang bagaimana cara membuat RPP, membelajarkan 

peserta didik dan sebagainya, Seseorang pendidik kesetaraan harus memiliki 

kompetensi baik kepribadian, sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, 

evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. 

E. Prosedur Penjaminan Mutu Program Pendidikan Kesetaraan 

Penjaminan mutu program dapat berjalan dengan baik, manakala, kita 

paham tentang prosedur penjaminan mutunya. Menurut ahli manajemen, sebelum 

penjaminan mutu program dilaksanakan ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

pertama, adanya Perencanaan (planning), penjaminan harus berdasarkan 

perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi sehingga perencanaan semakin 

efektif dan sistem penjaminan dapat dilaksanakan, kedua, adanya struktur 

organisasi yang jelas. Tujuan penjaminan adalah melakukan penilaian dan 

perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. 

Prosedur penjaminan mutu progam bahwa proses penjaminan mutu 

program dilakukan terlebih dahulu menetapkan standar (dalam pendidikan sudah 

ada SNP) dan prosedur terutama yang terkait dengan proses produksi (dalam 

pendidikan proses pembelajaran) dalam rangka memproses masukan mentah (raw 



input) agar menghasilkan keluaran (out put) yang dapat memenuhi harapan 

pelanggan secara konsisten. 

Ahli lain menyarankan prosedur atau langkah-langkah penjaminan mutu 

program terdiri dari empat langkah, yaitu: Pertama, menyusun tujuan dan standar, 

standar performansi Kedua, pengukuran performansi nyata, tugas yang harus 

dilakukan adalah mengukur secara akurat performansi nyata yang dicapai. 

Pengukuran harus dilakukan secara akurat sehingga dapat diketahui perbedaan 

antara apa yang akan dicapai dengan apa yang diharapkan dapat di capai. Ketiga, 

membandingkan performansi hasil penilaian dengan performasi standar sehingga 

diperoleh persamaan penjaminan: kebutuhan akan perbaikan = performansi ideal - 

performansi aktual. Langkah keempat, perbaikan, yaitu memperbaiki performansi 

dan situasi. 

Langkah-langkah penjaminan mutu program tersebut dapat diterapkan 

dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan manakala beberapa 

persyaratan dibawah ini terpenuhi : 

a. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses 

pendidikan. 

b. Penilaian kebutuhan (need assesmenf) 

c. Perencanaan Strategik, melalui perumusan visi dan misi, identifikasi pelanggan 

dan kebutuhannya, analisis K2PA (kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman) 

d. Penyusunan rencana taktis 

e. Penilaian kemajuan. 



Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penjaminan mutu program, yang 

dewasa ini berkembang menjadi penjaminan mutu program antara lain: kurikulum, 

manajemen kelembagaan, organisasi, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, 

peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan. 

F. Strategi Penjaminan Mutu Program Pendidikan Kesetaraan 

Agar penjaminan mutu program dapat efektif, maka strategi yang harus 

dipergunakan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Teliti (acumte), artinya informasi yang dihasilkan dari penjaminan harus benar 

2. Berkala (timely), informasi harus dipeoleh secara berkala sehingga usaha 

perbaikan dapat diberikan secara berkala juga 

3. Objective dan komprehensif, sistem pengedalian harus dapat dipahami oleh 

semua orang yang terlibat. 

4. Terfokus pada titik penjaminan yang strategis, penjaminan harus difokuskan 

pada titik-titik sehingga penyimpangan dari standar dapat segera diketahui. 

5. Realistik (economically and organization realistic), sistem penjaminan muda h 

dilakukan sehingga biaya rendah 

6. Fleksibel, penjaminan mutu program cukup lentur dalam menghadapi hal-hat 

yang tidak biasa atau menghadapi peristiwa yang tidak diharapkantdiduga. 

7. Preskiptif dan operasional, apabila standar perforrnansi tidak ditemukan, sistem 

penjaminan mutu program akan menunjukkan tindakan apa yang harus 

dilakukan dan; 



8. Diterima oleh anggota organisasi (acceptable to organizational members), 

sistem penjaminan harus dapat diterima oleh seluruh staf dalam organisasi. 

Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan 

Pendidikan kesetaraan selama ini dikelola oleh masyarakat, dalam ha1 ini 

berbagai organisasi swasta atau pemerintah. Pengelolaan programnya berprinsip : 

dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kelompok belajar 

pendidikan kesetaraan berada antara lain di pusat kegiatan belajar masyarakat 

(PKBM), sanggar kegiatan Belajar (SKB), lembaga pemasayarakatan, pesantren, 

dinas pendidikan dan lembaga lainnya baik ditingkat keluarahan maupun 

kecamatan, atau organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya. 

Pengelolaan pendidikan kesetaraan dikelola dengan kemampuan yang 

berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemauan lembaga yang 

menyelenggarakannya. Begitu juga peserta didiknya, kehadirannya dalam 

pembelajaran mulai dari yang sangat disiplin sampai pada yang sekali satu bulan, 

bahkan ada yang hanya mengikuti ujian nasional saja. Manajemen seperti ini, lebih 

menekankan pada kebutuhan dan ketersediaan kondisi pengelola dan peserta 

didiknya. Hal ini menganut prinsip pengelolaan yang fleksibel dan situasional, 

belum mengarah pada pengelolaan yang professional. 

Pendidikan kesetaraan sekarang ini, membutuhkan penelolaan yang 

professional. Tuntutan dan tantangan pendidikan kesetaraan semakin meningkat, 

baik oleh kebutuhan masyarakat maupun pengembengan program. Berbagai 

langkah pengelolaan professional sudah harus diterapkan, agar melahirkan lulusan 



yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan pengelola programnya. 

Sejalan dengan itu penjaminan mutu internal sudah harus diterapkan dalam 

pengelolaan pendidikan kesetaraan. 



BAB IV 

METODOLOGI PENELlTlAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method antara kuantitatif 

dengan kualitatif. Diawali dengan pengungkapan data melalui pengolahan 

kuantitatif dari setiap variabel yang teridentifikasi, berikutnya dilakukan pendalaman 

melalui metode kualitatif berupa diskusi terfokus. Polanya tidak dalam bentuk 

bertahap, ketika dilaksanakan pengumpulan data melalui angket, sejalan dengan 

itu juga dilakukan pendalaman beberapa aspek, terutama pada permasalahan dan 

solusi yang sebaiknya dilakukan. 

Pendalaman pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tidak 

terstruktur pada responden secara acak berdasarkan temuan dan kondisi di 

lapangan. Hal ini didiskusikan guna mengungkapkan permasalahan dan kebutuhan 

akan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan yang sesungguhnya. Data ini akan 

direduksi menjadi pelengkap bagi hasil data yang diperoleh dari angket. 

Pendekatan kualitatif, juga dilakukan setelah ditemukan konsep awal dari sistem 

penjaminan mutu pendidikan kesetaraan dalam bentuk diskusi terfokus dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dengan fokus penelitian ini. 

B. Situasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Padang yang menjadi ibu kota 

provinsi Sumatera Barat. Mudahnya akses informasi dan beberapa contoh lembaga 

pendidikan yang bermutu, seharusnya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan 



penjaminan mutu internal bagi penyelenggara pendidikan kesetaraan. Jarak 

antarkelompok belajar tidak terlalu jauh, karena luas wilayah kota Padang tidak 

terlalu luas. Jarak SKB Pembina dan cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Dinas 

Pendidikan Kota Padang, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pengawas Kota 

Padang dan instansi lainnya, juga mudah akses ke lembaga penyelenggara 

pendidikan kesetaraan. 

Kondisi perkotaan yang selalu berkembang dan dinamis sangat 

memungkinkan penyelenggara program pendidikan kesetaraan bisa membenahi 

lembaganya untuk melakukan penjaminan mutu. Sarana dan prasarana yang 

tersedia sebagai daerah perkotaan memungkinkan dilakukan peningkatan mutu 

terus menerus. Namun keberadaan masyarakat yang sudah mengarah pada 

kehidupan individual, membuat keberadaan lembaga kurang menjadi perhatian 

khusus oleh masyarakat. Sehingga, penyelenggaraan program pendidikan 

kesetaraan masih dianggap menjadi kebutuhan penyelenggara dan pemerintah. 

Pada ha1 pendidikan kesetaraan merupakan upaya peningkatan individu dalam 

menghadapi perkembangan kebutuhan hidup. 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat yang secara 

langsung berkorelasi/berhubungan/berpengaruh/berkontribusi. Terlepas dari istilah 

tersebut, dalam penelitian ini menggunakan istilah kontribusi dengan maksud 

bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki keterkaitan yang 

sangat dominan, yaitu saling menunjukkan kebermaknaan. 



Variabel terikat penelitian ini adalah penjaminan mutu, sedangkan variabel 

bebasnya adalah sistem perencanaan terpadu, sistem pemberdayaan terpadu, dan 

sistem pengawasan terpadu. Awalnya akan melihat korelasi masing-masing 

variabel bebas dengan variabel terikat. Ssetelah itu melihat secara bersama-sama 

ketiga variabel bebas itu dengan variabel terikat. Masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat, yaitu kontribusi variabel sistem perencanaan terpadu 

dengan penjaniman mutu internal, kontribusi sistem pemberdayaan terpadu dengan 

penjaminan mutu internal, dan kontribusi sistem pengawasan terpadu dengan 

penjaminan mutu internal pada program pendidikan kesetaraan. 

Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat kontribusi yang signifikan antara perencanaan terpadu dengan 

penjaminan mutu internal 

2. Terdapat kontribusi yang signifikan antara pemberdayaan terpadu dengan 

penjaminan mutu internal 

3. Terdapat kontribusi yang signifikan antara pengawasan terpadu dengan 

penjaminan mutu internal 

4. Terdapat kontribusi signifikan secara bersama-sama antara perencanaan 

terpadu, pemberdayaan terpadu, dan pengawasan terpadu dengan penjaminan 

mutu internal. 



E. Definisi Operasional 

Penelitian ini memiliki beberapa variabel yang perlu didefinisikan, guna 

menentukan indikator sebagi pedoman dalam menyusun instrumen. Adapun 

variabel yang didefinisikan adalah perencanaan terpadu, pemberdayaan terpadu, 

pengawasan terpadu, dan penjamninan mutu internal. 

Perencanaan terpadu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

rangkaian komponen yang yang saling terkait dan membutuhkan dalam menyusun 

suatu kerangka atau pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu internal 

pendidikan kesetaraan yang melibatkan pengelola, penyelenggara, pendidik, 

peserta didik dan pihak lainnya yang terkait. Adapun indikator dari variabel ini 

adalah : identifikasi kebutuhan, keterlibatan penyusunan, harapan terhadap mutu, 

kejelasan aturan. 

Pemberdayaan terpadu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

rangkaian beberapa komponen yang saling terkait sebagai upaya pendayagunaan 

sumber yang tersedia dalam penjaminan mutu pendidikan kesetaraan yang 

terintegrasi dalam sauatu kegiatan. Adapun indikator variabel ini adalah : 

kerjasama, kesamaan persepsi, keterbukaan, pengoptimalan potensi, 

Pengawasan terpadu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian 

beberapa komponen yang saling terkait dalam melakukan pemantauan, penilaian, 

kesediaan memberi inforrnasi, kesediaan melakukan perbaikan, keberlanjutan terus 

menerus pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan peningkatan mutu 

pendidikan kesetaraan. Adapun indicator variable ini adalah : pemantauan, 



penilaian, kesediaan memberi informasi, kesediaan melakukan perbaikan, 

keberlanjutan program, kesediaan menerima sanksi dan penghargaan. 

Penjaminan mutu internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu upaya tindakan dalam bentuk program, kegiatan, strategi, pendekatan, 

teknik, dan lainnya yang mengarah atau menuju pencapaian proses dan hasil yang 

diinginkan oleh orang-orang yang terlibat lengsung dalam penyelenggaraan 

pendidikan kesetaraan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 

lndikator variable ini adalah : pendataan, fasilitasi, supervisi, kemitraan, 

pengembangan kemitraan. Pengembangan pendekatan, pengembangan strategi, 

pengembangan teknik, pengembangan metode, pengembangan sarana 

pendidikan. 

F. Populasi dan Sampel Penelitian 

Guna mendapatkan data awal tentang deskripsi kuantitatif untuk 

mengungkap inforrnasi dari indikator variabel, maka populasi penelitian ini adalah 

keseluruhan orang yeng telibat langsung sebagai penyelenggara pendidikan 

kesetaraan yang berada di wilayah Kota Padang, masih aktif terlibat kegiatan 

selama 3 tahun terakhir. Mereka itu terdiri dari : penanggung jawab lembaga, 

pengelola program dan keg iatan, pendidik dan peserta didi k pendidikan 

kesetaraan. 

Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive classified random 

sampling, dengan alasan bahwa masing-masing kelompok tennrakili secara 

signifikan dari kebutuhan data yang diperlukan. Penentuan jumlah sampel secara 



sederhana (acak) pengambilan sampelnya rata-rata diambil 50 % dari jumlah 

populasi. Populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel : I 

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2012 

Komponen 

Pendiri lembaga 

Penanggung jawab lembaga 

Pengelola program 

Pendidik 

Peserta didik 

Total 

G. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data primer, 

yaitu dengan memperoleh informasi langsung pada responden melalui angket. 

Sedangkan kategorisasi yang digunakan dalam angket termasuk dalam jenis 

interval dengan skala likert yang menyesuaikan. Sumber datanya terdiri dari pendiri 

lembaga, penanggung jawab lembaga, pengelola program dan kegiatan, pendidik 

dan peserta didik pendidikan kesetaraan. 

Jenis data yang diperoleh dari diskusi grup terfokus, berupa deskripsi 

kualitatif dari kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman dalam menemukan 

sistem penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan. Sumber datanya terdiri 

Jumlah 
populasi 

27 orang 

27 orang 

81 orang 

135 orang 

621 orang 

891 orang 

Jumlah 
sampel 

14 orang 

14 orang 

40 orang 

68 orang 

31 0 orang 

446 orang 



dari orang-orang mewakili dari setiap komponen sumber data diatas yang 

dipandang mampu mengemukakan pendapatnya dengan jumlah 20 orang. Guna 

mendapatkan hasil pengembangan sistem penjaminan mutu internal, maka sumber 

data diskusi grup terfokus, adalah orang-orang yang mewakili sumber data di atas 

ditambah dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti dinas pendidikan, 

masyarakat sekitar lembaga. 

H. Alat Pengumpul Data 

Guna memperoleh data dari keseluruhan sampel yang begitu banyak 

jumlahnya, alat yang digunakan adalah angket. Alat ini diperbanyak sesuai jumlah 

responden yaitu 91 orang dan disebarkan pada semua lembaga yang dinyatakan 

sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan serta memenuhi persyaratan yang 

terdapat dalam cirri-ciri populasi. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan tenaga mahasiswa tingkat smester 

terakhir guna memberi pengalaman penelitian pada mereka. Sebelum digunakan 

alat ini dilakukan uji validitas dan uji relibilitas, serta uji keterbacaan oleh orang- 

orang yang diluar responden, namun memiliki ciri yang sama dengan responden 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan mixed methode guna mendapatkan sistem 

penjaminan mutu internal. Alat pengumpulan data berikutnya adalah pedoman 

diskusi grup terfokus. Pedoman ini menjadi acuan untuk mendapatkan data dalam 

mendapatkan sistem awal. Setelah itu juga digunakan untuk mendapatkan 

masukan dari pihak pemangku kepentingan dalam penyempurnaan sistem yang 



dapat diterapkan pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yaitu berupa 

"sistem penjaminan mutu internal". 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dilakukan pentabulasian, dan dilihat 

kecendrungannya dengan menggunakan persentase yang ditampilkan dalam bentuk 

grafik. Untuk menemukan kontribusi masing-masing variabel bebas dengan varibel 

terikat menggunakan teknik analisis pmduc moment. Sedangkan untuk menemukan 

kontribusi semua variabel bebas secara bersama-sama, maka digunakan teknik 

analisis regresi ganda (multiple regression). 

Data yang diperoleh dari hasil diskusi group terfokus, dianalisis dengan 

menggunakan SWOT analisis, baik dalam menemukan sistem awal, maupun untuk 

penyempurnaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan yang 

direkomendasikan sebagai temuan penelitian ini. 



BAB IV 

TEMUAN DAN BAHASAN PENELlTlAN 

A. TEMUAN PENELlTlAN 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data lapangan, selanjutnya dilakukan 

analisis kuantitatif, maka diperoleh temuan penelitian berdasarkan hipotesis yang 

diajukan pada bagian terdahulu. Pengujian persyaratan analisis, deskripsi 

pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian disatukan dalam laporan 

lampiran tersendiri. 

a. Kontribusi antara Perencanaan Terpadu dengan Penjaminan Mutu 

Internal. 

Hasil pengolahan dan analisis data lapangan (terlampir) memperlihatkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan (tingkat kepercayaan 95% dengan 

besar kontribusi 45%) antara perencanaan terpadu dengan penjaminan mutu 

internal. Artinya semakin terdapat keterpaduan dalam perencanaan pendidikan 

kesetaraan, maka terjadi pula peningkatan penjaminan mutu internal dalam 

program pendidikan kesetaraan di Kota Padang. Keterpaduan yang dimaksud 

dari indikator yang dikemukakan antara lain bahwa dalam menyusun 

perencanaan pendidikan kesetaraan dengan melibatkan lembagalinstansi 

terkait, pemuka masyarakat, pengelola program, peserta program, dan pemakai 

lulusan yang dirangkul dalam kegiatan menyusun perencanaan bersama atau 

dalam bentuk berkontribusi pendapat. Penyusunan perencanaan terpadu 

dimulai dari identifikasi kebutuhan belajar, identifikasi sumber belajar, 



identifikasi sarana belajar sampai pada merumuskan program dalam tahapan 

yang jelas dan terbuka. 

b. Kontribusi antara Pemberdayaan Terpadu dengan Penjaminan Mutu 
Internal 

Hasil pengolahan dan analisis data (terlampir) dalam melihat kontribusi 

antara variable pemberdayaan terpadu dengan penjaminan mutu internal 

pendidikan kesetaraan di kota padang memperlihatkan sebagai berikut. 

Terdapat hubungan yang signifikan (tingkat kepercayaan 95% dengan besar 

kontribusi 12.6%) antara pemberdayaan terpadu dengan penjaminan mutu 

internal. Artinya bahwa semakin meningkat upaya pemberdayaan yang 

dilakukan terhadap lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, maka 

terjadi pula peningkatan penjaminan mutu internalnya. Dengan demikian bahwa 

pendidikan kesetaraan di kota padang berpeluang besar untuk melakukan 

penjaminan mutu internal dengan memberi kesempatan dalam melakukan 

pemberdayaan terpadu antarkelompok dan dalam kelompok belajar sendiri. 

Berdasarkan indicator variable pemberdayaan terpadu ini, bahwa upaya 

pemberdayaan dimulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, 

pengadaan sarana dan prasaran, sampai mengevaluasi program dan hasil 

belajar. Upaya pemberdayaan dapat berupa pendampingan, monitoring, 

pemberian bantuan, dan dalam pengambilan keputusan. 



c. Kontribusi antara Pengawasan Terpadu dengan Penjaminan Mutu Internal 
Pendidikan Kesetaraan. 

Pengawasan terpadu merupakan salah satu variable yang diperkirakan 

berkontribusi signifikan terhadap penjaminan mutu internal. Hal ini telah 

diajukan dalam hipotesis terdahulu, dan ternyata memperlihatkan hasil yang 

signifikan (tingkat kepercayaan 95% dengan besar kontribusi 14,5 %) antara 

pengawasan terpadu dengan penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan 

di Kota Padang. Artinya, bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan akan 

menjadi meningkat penjaminan mutu internal, apabila rneningkat pula 

pengawasan terpadunya. Dengan kata lain, jika dilakukan pengawasan secara 

terpadu oleh pihak yang berkepentingan akan memunculkan upaya peningkatan 

mutu bagi pengelola program pendidikan kesetaraan itu sendiri. Berdasarkan 

indicator dari variable pengawasan terpadu ini yang terdiri dari pengawasan 

perencanaan, pengawasan pekasanaan program, dan pengawasan dalam 

evaluasi program dan hasil belajar. Semua ini memperlihatkan hasil yang tinggi 

kontribusinya terhadap penjaminan mutu internal. Dengan demikian, 

pengawasan masih merupakan sesuatu yang penting dalam upaya 

mengembangkan penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan di Kota 

Padang . 



d. Kontribusi antara Perencanaan Terpadu, Pemberdayaan Terpadu, dan 
Pengawasan Terpadu dengan Penjaminan Mutu Internal. 

Penjaminan mutu internal lembaga atau kelompok belajar pendidikan 

kesetaraan di kota Padang, berdasarkan pengolahan dan analisis data 

(terlampir) lapangan, ternyata memperlihatkan kontribusi yang signifikan (tingkat 

kepercayaan 95% dengan besar kontribusi 58,12%) ketika secara bersama- 

sama antara perencanaan terpadu, pemberdayaan terpadu, dan pengawasan 

terpadu dengan penjaminan mutu internal di Kota Padang. Temuan ini semakin 

memastikan, bahwa penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan di kota 

Padang harus dikembangkan melalui yang terpadu yaitu perencanaan terpadu, 

pemberdayaan terpadu, dan pengawasan terpadu. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa bentuk pengembangan penjaminan mutu internal dengan 

memperhatikan aspek perencanaan terpadu, pemberdayaan terpadu, dan 

pengawasan terpadu. 

2. Hasil Analisis data Kualitiatif 

Tujuan penelitian ini mengemukakan bahwa akan menemukan bentuk 

pengembangan sistem penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan di Kota 

Padang. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan 

diskusi kelompok terfokus dan melalui satu kali kegiatan. Peserta diskusi 

kelompok terfokus ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri dari 

unsur-unsur : pengelola program pendidikan kesetaraan, dinas pendidikan, 

akademisi pendidikan luar sekolah, pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat, 



pamong sanggar kegiatan belajar, mahasiswa penulis skripsi tentang pendidikan 

kesetaraan, tutor, lulusan pendidikan kesetaraan, peserta didik pendidikan 

kesetaraan, pemu ka masyara kat, lem baga swadaya masyarakat. 

Mencerrnati hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian ini, 

maka perumusan sistem penjaminan mutu internal dilakukan melalui mekanisme 

diskusi kelompok terfokus. Hasil perumusan ini, selanjutnya dibawa pada 

kegiatan kelompok diskusi terfokus. Berbagai kritikan dan bahasan serta 

tanggapan yang muncul dalam diskusi tersebut, antara lain yang mengemuka 

adalah bentuk kordinasi dan kerjasama yang terpadu, ketersediaan semua pihak 

yang terlibat, pembiayaan dalam membangun keterpaduan, keberlanjutan atau 

kesinambungan kerjasama dan keterpaduan, waktu dan kondisi yang 

dibutuhkan, membangun komitmen bersama dalam keterpaduan. 

Beranjak dari hasil pengujian hipotesis dan diskusi kelompok terfokus, 

dapat disimpulkan bentuk pengembangan sistem manajemen internal pendidikan 

kesetaraan pada skema berikut ini. 
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6. Bahasan Penelitian 

1. Bahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Temuan penelitian diatas dapat ditarik suatu simpulan dari kontribusi masing- 

masing variabel dan dikemukakan bahasannya sebagai berikut. 

a. Signifikansi Kontribusi Perencanaan Terpadu Dengan Penjaminan Mutu 
Internal 

Tingginya signifikansi kontribusi perencanaan terpadu dengan penjaminan 

mutu internal dari temuan penelitian ini, dapat dimaknai bahwa proses 

pencapaian mutu harus berawal dari proses perencanaan yang terpadu. 

Artinya, bahwa apabila perencanaan program pendidikan kesetaraan disusun 

dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dan atau menampilkan program 

yang dibutuhkan banyak pihak dan peserta didik. Hal ini merupakan kondisi 

awal yang diperlukan dalam proses penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan. 

Perencanaan terpadu akan menghasilkan program pendidikan kesetaraan 

yang solid dan bertanggungjawab terhadap lulusannya. Program yang solid 

merupakan suatu keterpaduan antara kebutuhan, ketersediaan dan kesediaan 

semua pihak memelihara dan meningkatkan mutu program pendidikan 

kesetaraan ini. Jika ini dilakukan maka kesinambungan dan keberlanjutan 

pendidikan kesetaraan akan tetap terjaga mutunya. Kebutuhan akan program 

pendidikan kesetaraan di banyak tempat semakin meningkat, terutama pada 

program paket C. Peningkatan jumla h masyarakat memasu ki pendidikan 

kesetaraan, dapat disebabkan banyak alasan, antara lain keinginan untuk 



melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya, ketersediaan waktu dan biaya, 

kurang berrninat mengikuti pendidikan persekolahan, semakin dipercaya mutu 

lulusannya, dan semakin bermanfaat bagi pekerjaan atau kehidupannya. 

Perencanaan terpadu sebagai bagian dalam upaya penjaminan mutu 

internal pendidikan kesetaraan akan diperlukan terus menerus, karena masih 

saja banyak pihak yang memanfaatkan beberapa kelemahan yang fleksibel 

dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Fleksibelitas penyelanggaraan 

pendidikan kesetaraan ini sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk 

kepentingan yang tidak berkualitas, melainkan pada pencapaian tujuan yang 

pragmatis. Hal ini ditemukan antara lain adanya peserta lulusan pendidikan 

kesetaraan yang tidak mengikuti proses, mereka langsung saja ikut ujian dan 

ternyata lulus. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang dikehendaki, karena 

kelulusannya ternyata dilakukan dengan cara yang tidak benar atau tidak jujur. 

Perencanaan terpadu dalam pendidikan kesetaraan seharusnya menjadi 

kebutuhan, karena prinsip pelaksanaannya dari masyarakat, oleh masyarakat 

dan untuk masyarakat. Artinya, keberadaan pendidikan kesetaraan sepenuhnya 

menjadi tanggungjawab masyarakat, peran pemerintah merupakan fasilitasi 

agar terjadi kesinambungan dan kualitas. Untuk itu, keterlibatan semua pihak 

dalam perencanaan pendidikan ksetaraan merupakan suatu kebutuhan. 



b. Signifikansi Kontribusi Pemberdayaan Terpadu Dengan Penjaminan 
Mutu Internal 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ternyata besar sekali kontribusi 

pemberdayaan terpadu dan upaya penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan. Hal ini berarti bahwa pendidikan kesetaraan memerlukan 

pemberdayaan sampai terjadi kemandirian dalam pelaksanaan programnya. 

Proses pemberdayaan lebih menekankan pada upaya memberi kesempatan 

pada peserta didik, pengelola program untuk memanfaatkan potensi sendiri 

dalam meningkatkan mutunya. 

Penjaminan mutu internal merupakan suatu upaya peningkatan mutu 

yang dilakukan sendiri oleh yang terbentuk dan dilakukan sendiri oleh pengelola 

program dan peserta pendidikan kesetaraan. Adanya beberapa keterbatasan 

yang dimiliki oleh pengelola program, mengharuskan ada upaya eksternal 

melakukan pemberdayaan sampai terjadinya kemandirian dalam pelaksanaan 

penjaminan mutu internal. Upaya pemberdayaan tidak bisa dilakukan oleh 

kelompok atau instansi atau lembaga tertentu saja, melainkan harus semua 

pihak yang saling berkordinasi dan berkolaborasi secara terpadu. Keterpaduan 

melalui perbedayaan maka semakin cepat tenrvujud kemandirian pengelola 

dalam melakukan penjaminan mutu internal. Hal ini bisa diwujudkan manakala 

semua pihak menyadari bahwa program pendidikan kesetaraan adalah 

tanggung jawab semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain pemuka 

masyarakat, dinas pendidikan kecamatan dan atau kabupaten, lembaga 

swadaya masyarakat, media massa, lembaga pengawasan baik yang dibentuk 



masyarakat maupun yang tersedia oleh pemerintah serta para pengusaha atau 

donator yang peduli akan pendidikan. 

pemberdayaan terpadu jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik 

maka akan terlihat peran dan fungsi masing-masing pihak. Secara bersama 

melakukan sesuai perannya tersebut, maka kelompok belajar pendidikan 

kesetaraan di Kota Padang akan segera menjalankan programnya secara 

mandiri dan berkualitas. 

c. Signifikansi Kontribusi Pengawasan Terpadu Dengan Penjaminan 
Mutu Internal 

Kontribusi pengawasan terpadu terhadap penjaminan mutu internal 

memperoleh hasil yang signifikan. Artinya, bahwa penjaminan mutu internal 

akan terlaksana dengan baik jika diiringi dengan peningkatan pengawasan 

terpadu. Peangawasan dalam suatu program merupakan bagian tak 

terpisahkan dalam suatu manajemen. Pengawasan merupakan salah satu 

fungsi manajemen, namun jika penjaminan mutu internal itu sudah berjalan 

dengan baik maka peran pengawasan sudah bisa dikurangi. Artinya, 

pengawasan itu sudah melekat dalam penjaminan mutu internal, setiap 

komponenen dalam pengelolalan program itu sudah menjalankan aktiffiasnya 

berdasarkan yang sudah ditentukan. itu yang menjadi pedoman dalam sistem 

penjaminan mutu internal, jika salah satu komponen tidak jalan maka akan 

terganggu komponen yang lain. Maka tingkat keberhasilan dan mutu program 

itu akan menjadi rendah. 



Pengawasan terpadu akan berjalan dengan baik apabila semua pihak 

menyadari akan pentingnya program pendidikan kesetaraan bagi kemajuan 

bangsa ini. Untuk itu diperlukan pencerahan bagi pihak yang terlibat terutama 

tentang peran pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan mutu anggota 

masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu dari segi ekonomi. Umumnya 

penyelenggara program pendidikan kesetaraan masih dilaksanakan oleh 

lembaga pendidikan masyarakat yang masi h terbatas ketersediaan sarana dan 

prasarana. Namun, untuk melahirkan yang bermutu harus dilakukan 

optimalisasi sumberdaya yang tersedia. 

Penjaminan mutu internal akan menjadi kebutuhan bagi pengelola 

pendidikan kesetaraan ketika harus mencapai mutu dalam kondisi yang 

terbatas. Hal ini memeng merupakan suatu dilemma. Mutu biasanya sulit 

dicapai tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, 

bukan berarti pengelola tidak bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan mutu itu. 

d. Signifikasi kontribusi secara bersama-sama antara perencanaan 
terpadu, pemberdayaan terpadu, dan pengawasan terpadu dengan 
penjaminan mutu internal. 

Semua variabel bebas dalam penelitian ini memperlihatkan hasil yang 

signifikan korelasinya dengan penjaminan mutu internal, berdasarkan hasil 

pengolahan data lapangan. Hal ini sudah dibuktikan oleh kontribusi masing- 

masing variable pada pengolahan data terdahulu. Temuan ini semakin 

memperkuat bahwa penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan perlu 

dibangun keterpaduan dalam perencanaan, pemberdayaan, dan pengawasan. 

Hal ini bisa dijadikan suatu tahapan, namun bisa dilakukan secara parallel yang 



disesuaikan dengan kondisi perrnasalahan yang te rjadi dalam penyelenggaraan 

program pendidikan kesetaraan. . 

2. Bahasan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Hasil diskusi kelompok terfokus tentang pengembangan sistem 

penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan di Kota padang, 

memperlihatkan secara hipotetik bahwa sistem penjaminan mutu internal yang 

dapat dilaksanakan adalah keterpaduan dalam setiap langkah kegiatan 

pengelola program mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, 

evaluasi program dan hasil belajar, dan tindak lanjut terhadap lulusan pendidikan 

kesetaraan. Sistem ini dapat disebut dengan "SISTEM TERPADU MANAJEMEN 

PEMANGKU KEPENTINGAN PROGRAM PENDlDlKAN KESETERAAANn untuk 

penjaminan mutu internal. 

"Sistem terpadu manajemen pemangku kepentingan program pendidikan 

keseteraaann untuk penjaminan mutu internal, memilki kekhasan dalam 

pelaksanaannya, yaitu "keterbukaan dengan komitmen berorientasi mutu dalam 

kerjasama". Prinsip ini akan menentukan keberhasilan sistem penjaminan mutu 

internal pendidikan kota Padang. Jika ha1 ini dapat dipahami dan 

diimplementasikan maka lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan akan 

menghasilkan lulusan yang bermutu. Mekanisme yang telah tertata dengan baik, 

maka semua sub sistem dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu akan 

saling bersinergi dan mendukung keberhasilan program pendidikan kesetaraan 

di Kota Padang. Semua sub sistem akan diawasi oleh semua pihak yang terkait 



secara terpadu, terutama tentang pengelolaan keuangan dan pembelajaran. 

Tutor, peserta didik, pengelola program akan saling berinteraksi untuk mencapai 

tujuan yang sama yaitu mutu lulusan dan mekanisme yang efisien dan efektif. 

Pertisipasi masyarakat dalam sistem penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan Kota Padang, tidak terlalu dominan lagi, karena semua unsure sudah 

ada dalam sistem keterpaduan. Persoalannya, apakah pengelola program akan 

dapat memainkan dan memanfaatkan sistem penjaminan mutu internal yang 

dikembangkan ini secara baik. Apak mereka mampu mengimplementasikannya 

baik secara jelas maupun berkesinambungan. Untuk peningkatan 

pemahamannya tentu mudah dilakukan antara lain dapat melalui pelatihan, 

pemberian buku panduan. Namun, yang jadi masalah adalah komitmen dan niat 

kearah keterbukaan dan mau bekerjasama dengan pihak eksternal. Jika 

diperoleh anggaran yang memadai dari program dana bantuan langsung 

lembaga, apakah mereka kan mau melibatkan pihak-pihak yang dikemukakan di 

atas ? Selama ini mereka masih menggunakan manajemen "tukang Sate", 

semua ditangani sediri oleh pengelola. Sehingga keterbukaan yang diharapkan 

oleh manajemen sistem yang baru ini perlu melakukan penyesuain yang sangat 

prinsip. 



BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Pendidikan kesetaraan yang terdiri dari program paket A, Program Paket B, dan 

Program Paket C merupakan salah satu satuan pendidikan non formal dengan 

pelaksana atau penyelenggara lem baga pend idikan masyarakat. Prinsip 

penyelenggaran sesuai dengan karakteristik pendidikan non formal yaitu fleksibel 

yang sangat tergantung pada kemampuan pengelola dan peserta didiknya. 

2. Penjaminan mutu internal menjadi suatu kebutuhan program pendidikan 

kesetaraan berdasarkan tuntutan masyarakat akan mutu lulusannya. Disamping 

itu juga kebutuhan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi bagi 

program paket C. Fleksibelitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, 

ternyata masih dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan melakukan 

penyimpangan dan rendahnya mutu lulusannya. 

3. Variabel yang secara teoritik berkontribusi dalam penjaminan mutu internal 

adalah perencanaan terpadu, pemberdayaan terpadu, dan pengawasan terpadu. 

Berdasarkan pengolahan data penelitian diperoleh hasil yang signifikan 

kontribusi variabel tersebut terhadap penjaminan mutu internal baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 

4. Beranjak dari temuan lapangan hasil penelitian ini, setelah dilakukan 

pembahasan, dapat dimaknai bahwa penjaminan mutu internal pendidikan 

kesetaraan dapat dikembangkan apabila dilakukan secara terpadu dalam 

perencanaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Keterlibatan semua pihak yang 



berkepentingan merupakan suatu kebutuhan dalam sistem penjaminan mutu 

internal. Sehingga harapan terhadap lulusan pendidikan kesetaraan yang 

bermutu akan mudah diperoleh. 

5. Bentuk pengembangan sistem penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan 

di Kota Padang disebut dengan "SISTEM TERPADU MANAJEMEN PEMANGKU 

KEPENTINGAN PROGRAM PENDlDlKAN KESETERAAANn. Adapun prinsip 

dalam implementasinya adalah "keterbukaan dengan komitmen berorientasi 

mutu dalam kerjasama". 

B. SARAN 

1. Perlu diidentifikasi secara cerrnat pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

uapaya pengembangan penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan. 

Semua yang terlibat sebaiknya secara jelas peran dan fungsinya dalam 

pengembangan penjaminan mutu internal pendidikan kesetaraan 

2. Perlu adanya penyamaan persepsi pada pihak yang berkepentingan dalam ha1 

tanggung jawab pembinaan pendidikan kesetaraan, terutama ketika menyusun 

perencanaan, pemberdayaan dan pengawasan. 

3. Hendaknya diperlu kan regulasi yang meng haruskan setiap lembaga pendidi kan 

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan memiiki pedoman 

dan melaksanakannya dalam penjaminan mutu internal 

4. Hendaknya sistem perencanaan terpadu dalam penjaminan mutu internal 

pendidikan kesetaraan sudah dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan belajar 

dan sumberdaya yang tersedia. 



5. Perlu merumuskan model sistem pemberdayaan terpadu dalam membina 

program pendidikan kesetaraan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 

6. Hendaknya sistem pengawasan terpadu dalam penjaminan mutu internal 

pendidikan kesetaraan menghendaki pada munculnya sistem pengawasan 

melekat yang tersistem dengan baik 
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