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SARI 

Imron Masykuri, 2008. Analisis Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Dalam 
Pembelajaran di Jawa Tengah tahun 2008. Tesis. Program Studi 
Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing 1. Dr. A. Tri Widodo, 2. Prof.. Dr. Haryono, 
M.Psi 

 
Kata Kunci : Kompetensi, Pendidikan Kesetaraan, Pembelajaran. 

Tutor merupakan salah satu komponen penting dalam proses 
pembelajaran pendidikan kesetaraan, yang diselenggarakan dalam bentuk Kejar 
Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan Kejar Paket C setara SMA. 
Keberhasilan yang dicapai oleh warga belajar sangat ditentukan oleh cara dan 
kemampuan tutor dalam menyampaikan bahan ajar. Tutor idealnya harus memiliki 
kemampuan-kemampuan (kompetensi) tertentu yang merupakan prasyarat penting 
untuk melaksanakan tugas pembelajaran program kesetaraan dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemampuan (kompetensi) tersebut dapat 
berupa gambaran profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan yang terpetakan 
sehingga mampu menggambarkan keadaan / profil tutor dalam pembelajaran di 
lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil sesungguhnya tutor 
pendidikan kesetaraan di Jawa Tengah dalam pembelajaran.   

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluasi, karena bertujuan 
untuk memperoleh gambaran kemampuan yang dimiliki maupun dibutuhkan untuk 
peningkatan kinerja tutor pada program kesetaraan. Penelitian ini dilakukan pada 
Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan yang tersebar di 35 kabupaten/ kota di 
wilayah Propinsi Jawa Tengah. Populasi pada penelitian ini adalah tutor yang 
tersebar pada 562 kelompok belajar di 6 wilayah eks karesidenan di Propinsi Jawa 
Tengah. Jumlah sampel sebesar 234 ditentukan dengan menggunakan teknik 
proporsional random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan teknik 
instrumentasi, sedangkan data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan 
analisis statistik deskriptif.  

Dari penelitian ini diperoleh hasil ; pada tingkat propinsi kompetensi 
personal sosial memperoleh mean 3,508 dengan kategori cukup. Kompetensi budaya 
memperoleh mean 3,542 dengan kategori cukup, kompetensi pedagogik memperoleh 
mean 3,549 dengan kategori cukup serta kompetensi profesional dengan mean 3,550 
dengan kategori cukup. Pada tingkatan karesidenan, kompetensi tutor di wilayah 
Karesidenan Banyumas menduduki urutan paling bawah dengan mean 3,520. 
Sedangkan pada kategori kompetensi tingkat kabupaten, Kota Salatiga memperoleh 
skor rata-rata paling rendah yaitu 3,405. 

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemangku keputusan yang 
bersinggungan langsung dengan program peningkatan kualitas tutor kesetaraan agar 
memfasilitasi terselenggaranya diklat teknis yang terfokus pada peningkatan 
kompetensi tutor pendidikan kesetaraan sehingga kualitas pembelajaran program 
kesetaraan semakin meningkat. 
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ABSTRACT 

 
Imron Masykuri, Analysis of Tutor Equivalency Education Competency in Study 

Central Java, 2008. Thesis. Education Technology on Post Graduate 
Programme. Semarang State University. Consultans are Dr. AT. Widodo, 
2. Prof. Dr. Haryono, M.Psi 

 
Keyword : Competency, Equivalency Education 
 

Tutor is one of important component in equivalency education study, 
implemented in the form of Paket A Programme equivalent with elementary school, 
Paket B Programme equivalent with junior high school, and Paket C Programme 
equivalent with senior high school. The success reached by learning society is very 
determined by way and ability of tutor to give teaching materials. Tutor ideally 
should have ability (competency) that is an important requirements to do equivalency 
study program in effort to reach the target expected. The ability can be the mapped 
tutor competency profile of education equivalency so it can describe tutor profile 
study in the field. This research aims to know real profile of tutor education 
equivalency study in central java. 

This research used evaluation research design, because it aims to get 
description of ability needed and required to increase tutor performance at 
equivalency program. This research is done at equivalency education learning group 
wich spread over 35 sub province in central java. Population in this research is tutor 
spread over 562 learning groups in 6 ex residency in central java. Amount of sample 
are 234 determined by proportional random sampling technique. Data is taken by 
instrumentation technique, while the collected data is analyzed using descriptive 
statistical analysis 

From this research obtained result : at province social personal competency 
get mean 3,508 with enough category. Cultural competency get mean 3,542 with 
enough category. Pedagogic competency get mean 3,549 with enough category and 
also professional competency get mean 3,55 with enough category. At recidency, 
tutor competency in Banyumas recidency is in the lowest level with mean 3,520. 
While at sub provice competency category, Salatiga get lowest mean score 3,405 

From this research result it is suggested to the decision maker who directly 
contact with increasing quality of equivalency tutor program to facilitate the 
implementation of technical training wich focused at increasing of tutor competency 
education equivalency so the quality of study equivalency program progressively 
increase  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tutor merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran pendidikan kesetaraan, yang diselenggarakan dalam bentuk Kejar 

Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan Kejar Paket C setara SMA. 

Keberhasilan yang dicapai oleh warga belajar sangat ditentukan oleh cara dan 

kemampuan tutor dalam menyampaikan bahan ajar. Tugas tutor pada jalur 

pendidikan luar sekolah dan guru di sekolah pada prinsipnya memiliki 

kemiripan, namun ada perbedaan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

keduanya. Guru yang biasa sebagai sumber belajar di sekolahan kemampuan 

dasar yang paling utama adalah mengajar, sedangkan tutor selain mengajar 

harus memberikan motivasi dan ikut dalam pembinaan, serta pengelolaan 

kelompok. Di sekolah semua urusan yang terkait dengan administrasi dan 

kesiswaan ditangani oleh manajemen sekolah, sedangkan pada pendidikan 

kesetaraan peran tutor masih sangat diharapkan ikut membantu dalam 

pengelolaan. 

Dari data pendidikan kesetaraan menunjukkan bahwa di Jateng 

terdapat 562 kelompok belajar kesetaraan, dengan 11.244 warga belajar dan 

5.058 tutor. Para tutor ini merupakan tenaga volunteer yang tugas dan 

keberadaannya sebagai tenaga yang lebih banyak pada aspek pengabdian 

dibanding sebagai mata pencaharian. Makna pengabdian di sini adalah : (1) 

mereka lebih banyak pengorbanan dibanding dengan imbalannya, (2) menjadi 
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tutor bukan merupakan profesi yang diraih dengan perjuangan dan persyaratan 

tertentu, (3) rekruitmen tutor tidak dilakukan sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki, tetapi lebih ditekankan pada kemauan bukan kemampuan.  

Dari aspek di atas terlihat bahwa kondisi para tutor cukup heterogen. 

Dari segi disiplin ilmu mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang 

berbeda baik jenjang maupun jurusannya, pengalaman dan kemampuan 

kerjanya terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dari segi motivasi kerja mereka terbagi dari hanya sekedar mengisi waktu 

luang sampai yang benar-benar serius dalam turut serta mengembangkan 

pendidikan di masyarakat khususnya masyarakat lemah.  

Kondisi heterogen ini, sudah tentu akan berpengaruh terhadap 

kompetensi seorang tutor dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hasil evaluasi 

di lapangan menunjukkan bahwa dari 30 tutor pendidikan kesetaraan yang 

dievaluasi menunjukkan data sebagai berikut : (a) 74% mereka menyatakan 

bahwa menjadi tutor lebih sulit daripada menjadi guru, (b) 65% menyatakan 

untuk menjadi tutor perlu dilatih terlebih dahulu, (c) 77% menyatakan menjadi 

tutor harus memiliki jiwa pengabdian tinggi, (d) 69% menyatakan menjadi 

tutor harus menjiwai hakekat pendidikan luar sekolah,  dan (e) 71% 

menyatakan kemampuan tutor bukan hanya sekedar mengajar. Depdiknas 

(1997) 

Dari data di atas dapat disimpulkan, bahwa tutor harus memiliki 

kemampuan-kemampuan tertentu merupakan prasyarat bagi seorang tutor 

untuk melaksanakan tugas. Bagi tutor yang ada saat ini perlu ditingkatkan 

kemampuannya agar mencapai kompetensi yang diharapkan, khususnya 
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kompetensi tutor dalam memanfaatkan teknologi bagi pembelajaran program 

kesetaraan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Program kegiatan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan 

merupakan suatu aktivitas yang berencana dan diharapkan merupakan satu 

kesatuan yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan. Surya (1996) 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran adalah proses individu mengubah 

tingkah laku dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Hal ini mengandung arti 

bahwa individu akan melakukan kegiatan belajar apabila ia menghadapi situasi 

kebutuhan.  

Perubahan tingkah laku sebagai hasil pembelajaran adalah tingkah 

laku secara keseluruhan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Beberapa pakar menyebutkan adanya beberapa jenis tingkah 

laku sebagai hasil pembelajaran. Lindgren (1968) menyebutkan bahwa isi 

pembelajaran terdiri atas (1) kecakapan, (2) informasi, (3) pengertian, dan (4) 

sikap. Bloom (1956) menyebutkan adanya tiga kawasan tingkah laku  sebagai 

hasil pembelajaran, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan 

menurut Gagne (1977) mengemukakan bahwa hasil pembelajaran berupa 

kecakapan manusiawi (human capability) yang meliputi (1) informasi verbal, 

(2) kecakapan intelektual yaitu diskriminasi, konsep konkret, konsep abstrak, 

dan aturan, (3) strategi kognitif, (4) sikap, dan (5) kecakapan motorik.  

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi pendidikan kesetaraan 

adalah memberdayakan potensi dan fasilitas pendidikan yang ada di 

masyarakat dalam situasi belajar yang disengaja sehingga diharapkan potensi 

dan fasilitas yang tersedia tersebut dapat dioptimalkan oleh tutor untuk 
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pembelajaran dan pencapaian kompetensi bagi warga belajar. Salah satu 

potensi dan fasilitas yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tutor pendidikan 

kesetaraan adalah adalah tersedianya perangkat pendukung pembelajaran yang 

meliputi komputer, TV, VCD interaktif, VCD player dan saluran internet yang 

dapat digunakan untuk proses belajar mengajar.  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bakar (2004), bahwa perangkat 

teknologi pembelajaran dapat digunakan untuk mengkomunikasikan, membuat, 

memanage, dan mendistribusikan informasi, termasuk di dalamnya adalah 

informasi pembelajaran program-program tertentu yang harus dikuasai oleh 

tutor pendidikan kesetaraan dalam upaya mengefektifkan proses belajar 

mengajar di kelas maupun di luar kelas.  

Menurut Tim Pengembang Standar Kompetensi Guru Direktorat 

Tenaga Kependidikan Dirjen Dikdasmen (Ibrahim, 2000:27) kompetensi 

mengandung pengertian tentang kemampuan yang harus dimiliki dan dapat 

dilakukan yang terlihat melalui atribut pengetahuan, keterampilan, kepribadian, 

sikap dan perilaku yang ditunjukkan melalui kinerja tutor dalam setiap gerak-

geriknya sesuai dengan tuntutan profesi sebagai tutor. 

Berangkat dari hal-hal tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk 

meneliti dan menganalisis kompetensi tutor pendidikan kesetaraan dalam 

pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas dan peralatan pendukung 

pembelajaran yang dimiliki sehingga dapat mempermudah seseorang untuk 

berinteraksi dan menyerap informasi, termasuk di dalamnya informasi dan 

pesan serta materi pembelajaran pendidikan kesetaraan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Belum adanya standar kompetensi tutor pendidikan kesetaraan dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Belum adanya instrumen yang tepat untuk mengukur taraf kompetensi tutor 

pendidikan kesetaraan dalam pembelajaran. 

3. Belum teridentifikasinya indikator-indikator apa saja yang dapat menjadi 

komponen dari setiap kualifikasi kompetensi untuk menyusun instrumen 

pengukuran kompetensi yang tepat dan handal. 

4. Belum dilakukannya pengukuran untuk mengetahui profil kompetensi tutor 

pendidikan kesetaraan dalam pembelajaran di Jawa Tengah. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah                                                                         

Bagaimanakah profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan dalam 

pembelajaran di Jawa Tengah.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Melakukan pengukuran untuk mengetahui gambaran profil kompetensi dan 

kemampuan tutor pendidikan kesetaraan dalam pembelajaran  di Jawa Tengah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi pengelola pendidikan kesetaraan, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai masukan dalam upaya pendayagunaan sumber daya manusia (tutor) 

secara efektif.  

2. Bagi para tutor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

meningkatkan kompetensi sehingga proses pembelajaran pendidikan 

kesetaraan dapat berlangsung secara lebih optimal yang pada akhirnya akan 

tercapai tujuan yang diharapkan. 

3. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan untuk 

penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama maupun dengan cakupan 

yang lebih luas, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan kesetaraan 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Kompetensi  

2.1.1 Pengertian Kompetensi 

The National Training Board di Australia (Harris et al.1995: 20) 

memberikan definisi kompetensi sebagai berikut : 

 “the concept of competency focuses on what is expected of an 
employee in the workplace rather then on the learning process, and 
embodies the ability to transfer and apply skill and knowledge to new 
situation and environments. This is a broad concept of competency in 
that all aspects of work performance and not only narrow task skill , 
are included ". 

 
Definisi tersebut menyatakan bahwa konsep kompetensi lebih menekankan 

pada apa yang diharapkan dari pekerja atau karyawan di tempat kerjanya dari 

pada proses pembelajaran dan menunjukkan kemampuan untuk mentransfer 

dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan kedalam situasi dan 

lingkungan baru. Definisi ini  merupakan konsep kompetensi yang luas 

mencakup semua aspek dari performance kerja dan tidak hanya keterampilan 

tugas dalam arti sempit. 

The Mayer Committee (Harris et al. 1973: 21) menyatakan: 

" the term competence focuses attention learning outcomes. It is about 
what people can do. The Mayer Committee takes the view that the 
competence is underpinned not only by skill but also by knowledge 
and understanding . It involves both the ability to perform in a given 
context and the capacity to transfer knowledge and skill the new tasks 
and situations. This means that learner must grasp the principles and 
concepts which underlie particular applications , since this is the 
basis of transfer the new situation". 
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Definisi diatas artinya bahwa kompetensi lebih menekankan perhatian pada 

outcome pembelajaran yaitu apa yang dapat lakukan oleh orang. The Mayer 

Committee memberikan pandangannya bahwa kompetensi tidak hanya 

disokong/didukung oleh keterampilan saja tetapi juga pengetahuan dan 

pemahaman. 

Kompetensi mencakup kemampuan untuk melakukan transfer 

pengetahuan dan keterampilan ke dalam tugas dan situasi baru. Maksudnya 

adalah bahwasumber belajar harus menguasai prinsip dan konsep khusus 

yang pokok sebagai dasar untuk melakukan transfer ke situasi yang baru. 

Mulyasa (2002) menjelaskan “kompetensi merupakan indikator yang 

menunjuk pada perbuatan yang bisa diamati, dan sebagai konsep yang 

mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta 

tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh". Menurut Hall dan John kompetensi 

adalah “gambaran penampilan suatu kemampuan tertentu. secara bulat yang 

merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat 

diamati dan diukur” (http: // www. dikmenum go id. htm).  

Mulyasa dan Hall memiliki kesamaan pandangan yaitu menekankan 

pada perbuatan atau performance yang dapat diamati dan terukur dan 

kompetensi dipandang sebagai totalitas dari pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap. 

Berdasarkan beberapa batasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi menunjuk kepada: (1) kemampuan yang dimiliki seseorang; (2) 

mencakup pengetahuan atau pemahaman, keterampilan atau kecakapan dan 

sikap sebagai suatu totalitas, (3) menekankan pada perilaku yang terukur 
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sebagai aplikasi atau transfer dari kompetensi yang dimiliki, (4) menekankan 

pada outcome, (5) kompetensi digunakan dalam kontek tertentu yang 

mungkin berbeda dari tempat yang satu dan tempat yang lainnya. 

Seseorang dinyatakan kompeten dalam bidang tertentu jika orang 

tersebut menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan 

bidang kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai 

wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakat. Kecakapan kerja tersebut 

diimplementasikan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial dan 

memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui oleh kelompok profesinya 

dan atau warga masyarakat yang dilayaninya. Secara nyata orang yang 

kompeten tersebut mampu bekerja dibidangnya secara efektif dan efisien. 

Kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjuk kuantitas kerja tetapi juga 

kualitas kerja. Kompetensi harus dilihat dalam konteks kecakapan dan 

pengetahuan yang digunakan dalam pemberdayaan. 

Kaitannya dengan tutor, kompetensi berarti kinerja (performance) 

yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam 

pelaksanaan tugas-tugas tutor sebagai pendidik. Kompetensi dalam bidang 

kependidikan (tutor) dipergunakan dalam dua konteks yaitu sebagai indikator 

kemampuan yang menunjuk kepada perbuatan (kinerja) yang bisa diamati, 

dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan kinerja 

tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.  

Muhadjir (2000-82) menjelaskan bahwa “kompetensi atau kemampuan 

atau penampilan diperkirakan menjamin kesuksekan pendidikan”. Menurut 

tim pengembang standar kompetensi guru (tutor) Direktorat Tenaga 
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Kependidikan Dirjen Dikdasmen (Ibrahim, 2000:27), kompetensi guru/tutor 

mengandung makna tentang kemampuan yang harus dimiliki dan dapat 

dilakukan yang terlihat melalui atribut pengetahuan, keterampilan, 

kepribadian, sikap dan perilaku yang ditunjukkan melalui kinerja guru/tutor 

dalam setiap gerak-geriknya sesuai dengan tuntutan profesi sebagai 

guru/tutor. McAshan dalam Mulyasa (2002: 38) mengemukakan : …..is a 

knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, wich 

become part of his or her being to the exent he or she can satisfactory 

perform particular cognitive, affective, and psycomotor. 

Dari definisi di atas, kompetensi mempunyai arti sebagai suatu 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang 

yang telah menjadi bagian dari dalam dirinya, sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

Dalam pengertian yang lebih luas, kompetensi bertujuan untuk 

mengembangkan manusia yang bermutu yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan sebagai disyaratkan. 

 Kompetensi merupakan suatu sistem di mana tutor baru dianggap telah 

menyelesaikan pekerjaan apabila ia telah melaksanakan tugas yang diemban 

untuk melakukannya. Untuk membina kualitas kompetensi tutor yang baik 

perlu adanya kesiapan dari para tutor maupun dari pihak penyelenggara. 

Kompeteni tutor merupakan cerminan dari perilaku tutor dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai seorang pendidik. Kompetensi  

sangat diperlukan guna menjalankan fungsi profesi, sehingga tutor harus 
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dibekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu untuk mendukung 

kelancaran proses pembelajaran secara keseluruhan. 

2.1.2 Kompetensi pribadi/personal 

Tutor sebagai pendidik dalam proses pembelajaran hendaknya memiliki 

kompetensi pribadi/personal. Berbekal kompetensi personal yang matang, 

seorang tutor diharapkan dapat menghidupkan dan membangun suasana kelas 

sebagai sebuah keluarga yang saling mendukung. Di samping itu, kompetensi 

personal tutor berkait dengan perilaku keseharian yang merupakan 

keteladanan bagi para warga belajar dan selanjutnya dapat menantang warga 

belajar tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bertanggungjawab dan 

tidak mudah putus asa.  

Dengan demikian seorang tutor hendaknya memiliki sikap percaya diri 

yang kuat, tidak mudah putus asa terhadap permasalahan yang dihadapi dan 

mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban 

sebagai seorang pendidik.  

Seseorang tutor harus dapat menunjukkan kompetensi pribadi dalam 

melaksanakan tugasnya atau dengan kata lain seorang tutor harus memiliki 

kecakapan yang memadai untuk memahami permasalahan yang terjadi 

sehari-hari dan mampu melakukan improvisasi. Oleh karena itu, seorang tutor 

hendaknya mempunyai karakter yang baik untuk membekali dirinya, seperti  

(1) memiliki rasa percaya diri, (2) tidak mudah putus asa, dan (3) memiliki 

tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. 
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2.1.3 Kompetensi sosial 

Selain kompetensi personal, seorang tutor perlu memiliki kompetensi 

sosial yang dibutuhkan untuk hidup di tengah masyarakat dan panti/tempat 

belajar pada kelompok belajar binaannya. Kompetensi sosial tutor merupakan 

panutan dan anutan yang perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari oleh 

para warga belajar. Dengan dimilikinya kompetensi sosial tersebut, maka 

diharapkan hubungan kelompok belajar dengan masyarakat akan berjalan 

dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orangtua ataupun tokoh 

masyarakat mengenai warga belajar yang perlu diselesaikan, tidak akan 

terlalu sulit menghubungi orangtua warga belajar yang bersangkutan.  

Tidak kalah pentingnya dari kompetensi sosial tutor ini adalah tutor 

akan lebih mudah berkomunikasi di antara rekan seprofesi untuk 

memecahkan masalah (problem solving) secara bersama-sama. Jenis-jenis 

kompetensi sosial yang harus dimiliki tutor adalah  (1) bersedia menanggapi 

dan menghargai pendapat orang lain, (2) mencoba gagasan positif dari rekan 

tutor lain, dan (3) suka bekerjasama. 

2.1.4 Kompetensi akademik 

Kompetensi akademik meliputi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

tutor (Diploma, Strata Satu, dll). Perbedaan tingkat pendidikan tersebut 

karena adanya jenis dan penjenjangan dalam pendidikan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab VI pasal 14, jenjang pendidikan yang termasuk 

pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Adapun jenjang pendidikan yang berada di bawah 
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wewenang Departemen Pendidikan Nasional adalah SD, SMP, SMA dan 

Perguruan Tinggi. Sedang jenjang pendidikan di bawah wewenang 

Departemen Agama adalah Madrasah Ibtida’iyah, Madrasah Tsanawiyah, 

Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi Agama.  

Dengan adanya tingkat pendidikan tersebut, akan mempengaruhi 

perubahan kualitas pribadi (tutor), karena dalam pendidikan terjadi suatu 

proses perubahan sikap. Hamalik (1991: 31) mengatakan bahwa “guru/tutor 

profesional adalah orang yang telah menempuh pendidikan guru sampai 

tingkat master dengan berijasah negara”. Ini berarti bahwa guru/tutor 

profesional adalah yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi dalam 

bidang keahliannya. Dari hasil identifikasi, tutor pendidikan kesetaraan di 

Jawa Tengah hampir seluruhnya lulusan sarjana (85 %), sedangkan yang 

lainnya merupakan alumni pondok pesantren, LPK, dan lembaga kursus yang 

relevan.  

Dengan kondisi riil tersebut di atas, maka yang dikembangkan dalam 

penelitian ini bukan kompetensi tingkat pendidikannya, namun kompetensi 

akademik yang berhubungan dengan kemampuan intelektual yang meliputi 

kompetensi penguasaan media interaktif, keterampilan komputer, pengolahan 

informasi, dan kemampuan multimedia 

2.1.5 Kompetensi teknik pembelajaran (pedagogik dan andragogik) 

Teknik pembelajaran (pedagogik dan andragogik) yang digunakan oleh 

seorang tutor tidak terlepas dari pengalaman tutor dalam memberikan materi 

pelajaran. Pengalaman adalah apa yang telah diterima, dirasakan, disadari, 

diketahui, dihayati, dan dikerjakan. Yerkes (1989:501) menuliskan 
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“experience is knowledge or practical wisdom gained from what one jas 

observed, encountered, or undergone”, maksudnya bahwa pengalaman 

adalah pengetahuan atau kearifan praktis yang didapat seseorang dari 

observasi, menghadapi atau mengalami suatu peristiwa.  

Pengalaman mengajar bagi tutor merupakan suatu yang sangat 

berharga. Oleh karena itu, pengalaman sangat diperlukan, sebab pengalaman 

tidak pernah ditemukan dan diterima selama duduk di bangku sekolah pada 

pendidikan formal.  

Bagi tutor pengalaman di dalam mengajar merupakan hasil dari 

belajarnya. Misalnya, dari hasil evaluasi yang diadakan oleh tutor dan 

ternyata hasilnya kurang memuaskan dalam arti belum mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka tutor tersebut akan melihat kembali atau mengoreksi 

dirinya sendiri mengapa tujuan yang diharapkan tersebut tidak tercapai? 

Dalam proses pembelajaran banyak faktor yang mempengaruhinya, sesuai 

dengan pertanyaan di atas maka tidak tercapainya tujuan yang diharapkan 

oleh tutor diantaranya adalah metode/teknik mengajar yang digunakan tidak 

sesuai dengan materi pelajaran. 

2.1.6 Kompetensi budaya 

Salah satu keberhasilan pembelajaran pendidikan kesetaraan tergantung 

dari bagaimana seorang tutor mampu memahami budaya warga belajar. 

Dengan memahami beragam budaya warga belajar maka seorang tutor akan 

mampu memilih metode mana yang cocok untuk warga belajar. Sebaliknya 

jika tidak bisa memahami budaya setempat, maka akan sulit untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan.Budi (2006). Misalnya seorang tutor 



15 
 

 
 

dalam memperlakukan warga belajar di kota akan berbeda dengan warga 

belajar yang ada di pedesaan. Contoh lain: cara memotivasi warga yang 

sudah bekerja dengan yang belum bekerja (menganggur) akan berbeda, dan 

sebagainya. 

2.2 Tinjauan Tentang Tutor Pendidikan Kesetaraan 

2.2.1 Pengertian Tutor 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka,1995) disebutkan, 

tutor adalah orang yang memberi pelajaran kepada seseorang atau sejumlah 

kecil siswa di luar sekolah. Sedangkan dalam “Model Penyelenggaraan 

Pelatihan Tutor (Depdiknas,1997) menjelaskan bahwa tutor adalah tenaga 

kependidikan yang ditugaskan untuk membimbing dan melaksanakan 

pendidikan termasuk memberikan latihan keterampilan kepada warga belajar. 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 

disebutkan : Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan tutor adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang 

bertugas membimbing dan melaksanakan kependidikan kepada seseorang 

atau sejumlah kecil siswa pada jalur pendidikan luar sekolah.  
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2.2.2 Pengertian Pendidikan Kesetaraan 

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan yang dirancang bagi 

warga masyarakat yang karena sesuatu hal tidak berkesempatan mengikuti 

pendidikan pada jalur pendidikan persekolahan, dengan sasaran program 

kesetaraan meliputi Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan 

Paket C setara SMU. Pendidikan kesetaraan didesain dengan 

mengkombinasikan 60 % pendidikan dasar umum/ akademik (bidang studi) 

yang setara dengan pendidikan formal dan 40 % Pendidikan Kecakapan 

Hidup (PKH).  

Program Kejar Paket A adalah program belajar dalam pendidikan luar 

sekolah bagi warga masyarakat yang setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan 

yang telah menyelesaikannya dapat menempuh ujian serta mendapatkan 

ijazah setara dengan SD dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan Kejar 

Paket B atau SLTP.  Kejar Paket B adalah program belajar dalam pendidikan 

luar sekolah bagi warga masyarakat yang setara dengan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) dan yang telah menyelesaikannya dapat menempuh 

ujian serta mendapatkan ijazah setara dengan SMP serta dapat melanjutkan 

ke jenjang pendidikan Kejar Paket C atau SMA. Sedangkan Kejar Paket C 

adalah program belajar dalam pendidikan luar sekolah bagi warga masyarakat 

yang setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) dan yang telah 

menyelesaikannya dapat menempuh ujian serta mendapatkan ijazah setara 

dengan SMA/MA (Kamus Pendidikan 1994). 

Tujuan dari program dan pendidikan kesetaraan adalah membekali 

warga belajar dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap 
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yang setara dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap 

lulusan jalur pendidikan formal (persekolahan) dan diperuntukkan bagi warga 

masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan tersebut di jalur 

pendidikan formal  

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan kesetaraan meliputi program Kejar Paket A setara SD ( 6 tahun) , 

Paket B setara SMP ( 3 tahun ), dan Paket C setara SMA ( 3 tahun ). Program 

ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang 

beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia 

produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. 

Disamping itu pendidikan kesetaraan dimaksudkan juga untuk masyarakat 

lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Definisi mengenai setara adalah sepadan dalam civil effect, ukuran, 

pengaruh, fungsi dan kedudukan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 

20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat (6) bahwa " 

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga 

yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan."  

Oleh karena itu pengertian pendidikan kesetaraan adalah jalur 

pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan 

sekolah formal, tetapi kontens, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk 
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mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep 

terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan 

melatihkan kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri. 

2.2.3 Tutor dan Tugasnya 

2.2.3.1 Tugas Pokok Tutor 

Tugas pokok tutor adalah melaksanakan dan membimbing warga belajar 

dalam kegiatan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan sehingga warga 

belajar memiliki pengetahuan sikap dan keterapilan yang setara dengan 

lulusan pendidikan formal. 

2.2.3.2 Rincian Tugas Pokok Tutor 

1) Merencanakan program belajar yang dimulai dengan mendeskripsikan 

tujuan belajar, menentukan materi, menentukan metode, menentukan 

media, menyusun perangkat penilaian, menentukan waktu dan strategi 

belajar. 

2) Melaksanakan interaksi kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan 

membuka proses belajar, menyajikan materi, menggunakan metode, 

menggunakan media, menggunakan bahasa yang relevan, 

mengorganisasikan kelas, memotivasi warga dan memberi balikan. 

3) Melakukan penilaian hasil belajar dengan kegiatan menyiapkan soal, 

melaksanakan penilaian, memeriksa jawaban warga belajar, mengolah 

hasil penilaian, menyusun laporan hasil penilaian, dan menyimpulkan 

hasil penialaian 
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4) Melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang menyangkut kegiatan 

menyusun program tindak lanjut, melakukan identifikasi kebutuhan 

tindak lanjut dan melaksanakan program tindak lanjut 

5) Melaksanakan administrasi pembelajaran. 

6) Secara umum tutor memiliki rincian tugas seperti tersebut diatas, namun 

karena keterbatasan tenaga pengelola di lapangan maka banyak juga 

tutor yang ikut terlibat pada kegiatan manajemen kejar. 

2.2.4 Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan 

Menurut Pedoman Standar Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan 

yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan Tahun 2006, standar 

kompetensi tutor pendidikan kesetaraan meliputi empat komponen yaitu: (1) 

kompetensi pedagogi dan/atau andragogi, (2) kompetensi kepribadian, (3) 

kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Untuk lebih jelasnya 

masing-masing kompetensi dijabarkan sebagai berikut. 

2.2.4.1 Kompetensi Pedagogik dan Andragogi 

Kompetensi pedagogik dan andragogi merupakan kemampuan yang 

berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik/ warga belajar dan 

pengelolaan pembelajaran yang partisipatif dan dialogis. Secara substantif 

kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.  

Dalam kerangka penyelenggaraan PNF, disamping menguasai 

kompetensi pedagogik seorang tutor pendidikan kesetaraan harus mampu 
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menerapkan kaidah-kaidah pedagogi dan andragogi dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran. Ranah kompetensi pedagogik dan andragogi 

dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai 

berikut: 

(1) Memahami peserta didik/warga belajar. Subkompetensi ini memiliki 

indikator esensial: memahami peserta didik/warga belajar dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami 

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan 

mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik/warga belajar.  

(2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan  pendidikan 

untuk kepentingan pembe lajaran.  Subkompetensi ini memiliki 

indikator esensial yaitu menerapkan teori belajar dan pembelajaran; 

menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta 

didik/ warga belajar, menerapkan prinsip-prinsip pedagogi dan/atau 

andragogi, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar; serta 

menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

(3) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator 

esensial: menata latar (setting) pembelajaran;  dan melaksanakan 

pembelajaran yang kondusif, serta menerapkan prinsip-prinsip 

pedagogi dan/atau andragogi. 

(4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pem belajaran. Subkompetensi 

ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assessment) 

proses dan hasil belajar secara berkesinam bungan dengan berbagai 

metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk 
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menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran PNF secara umum. 

(5) Mengembangkan peserta didik/warga belajar untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta 

didik/warga belajar untuk pengembangan berbagai potensi akademik; 

dan memfasilitasi peserta didik/warga belajar untuk mengembangkan 

berbagai potensi non akademik. 

2.2.4.2 Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik/warga belajar, dan berakhlak 

mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan 

menjadi subkompetensi dan indikator  esensial sebagai berikut. 

(1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil.  Subkompetensi ini 

memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; 

bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan 

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

(2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki 

indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. 

(3) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator 

esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan 
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peserta didik/warga belajar, satuan PNF, dan masyarakat dan 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

(4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki 

indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

peserta didik/warga belajar dan memiliki perilaku yang disegani. 

(5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini 

memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius 

(imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik/warga belajar. 

2.2.4.3  Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik/warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik/warga belajar, dan masyarakat sekitar. 

Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai 

berikut. 

(1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik/warga belajar, baik lisan maupun tulisan. Subkompetensi ini 

memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik/warga belajar. 

(2) Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan.  
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(3) Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang 

tua/wali peserta didik/warga belajar dan masyarakat sekitar, sesuai 

dengan kebudayaan dan adat istiadat.  

2.2.4.4    Kompetensi Profesional 

    Kompetensi profesional merupakan kemam puan yang berkenaan 

dengan penguasaan materi pembelajaran   secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum, mata pelajaran di 

satuan PNF dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum 

tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK-PNF. Secara rinci 

masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan 

indikator esensial sebagai berikut: 

(1) Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang 

studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi 

ajar yang ada dalam kurikulum satuan PNF; memahami struktur, konsep 

dan metode keilmuan yang menaungi  atau koheren dengan materi ajar; 

memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan 

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari. 

(2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah 

wawasan dan memperdalam pengetahuan/ materi pembelajaran.  

2.3 Tinjauan Tentang Pembelajaran  

2.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi 

perubahan tingkah laku, sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 
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dilakukan oleh tutor sedemikian rupa sehingga tingkah laku warga belajar 

berubah kearah yang lebih baik.  

Secara khusus pembelajaran dapat dibedakan menjadi berbagai 

pengertian, hal tersebut tergantung dari paham atau aliran yang melatar 

belakanginya. Menurut Darsono, dkk : 2001, pengertian pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). 

b. Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang 

dipelajari. 

c. Gestalt 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan 

materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna). 

d. Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai minat dan 

kemampuannya. 
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Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah cara guru/tutor dalam membentuk tingkah laku 

siswa/ warga belajar dengan cara memberi kebebasan bagaimana cara 

mempelajari materi pelajaran serta memberi kesempatan kepada warga 

belajar untuk bebas berfikir sehingga warga belajar memahami apa yang 

mereka pelajari 

2.3.2 Ciri-ciri pembelajaran 

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam  

belajar 

c. Pembelajaran daat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 

2.3.3 Unsur-unsur Dinamis dalam Pembelajaran. 

Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran kongruen dengan unsur-

unsur dalam belajar. Artinya unsur-unsur yang diperlukan dalam belajar yang 

keadaannya dapat berubah-ubah, juga terdapat pada diri tutor (motivasi dan 
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kesiapan dalam membelajarkan warga belajar), dan pada upaya tutor 

menyiapkan bahan pembelajaran, alat bantu pembelajaran, suasana 

pembelajaran, dan kondisi atau kesiapan siswa mengikuti pembelajaran baik 

fisik maupun psikologis.  

a. Motivasi dan upaya peningkatannya 

“Motivation is abroad term used in psychology to cover those 

internal condition or states that activates behavior” (O. Whittaker, 

1970:7) 

Motivasi adalah suatu istilah yang mempunyai pengertian yang luas yang 

meliputi semua kondisi atau keadaan internal yang mengaktifkan atau 

mendorong organisme untuk melakukan tindakan yang mengarah ke 

suatu tujuan. 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan tutor untuk 

membangkitkan motivasi intrinsik pada warga belajar, yaitu : 

1) Mengaitkan tujuan belajar dengan tujuan warga belajar, sehingga 

tujuan belajar sama dengan tujuan warga belajar. 

2) Memberikan kebebasan pada warga belajar untuk memperluas 

kegiatan dan materi belajar, selama masih dalam batas-batas daerah 

belajar yang pokok 

3) Memberikan waktu ekstra yang cukup banyak bagi warga belajar 

untuk mengembangkan tugas-tugas mereka, dan memanfaatkan 

sumber-sumber belajar yang ada di kelompok belajar. 

4) Kadangkala memberikan penghargaan pekerjaan warga belajar 
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5) Meminta warga belajar untuk menjelaskan atau membacakan tugas-

tugas yang mereka buat, kalau mereka mau, terutama untuk tugas 

tambahan. 

Disamping strategi atau upaya tersebut diatas, mungkin masih dapat 

dilakukan cara-cara berikut ini untuk meningkatkan motivasi, yaitu : 

1) Memberikan penghargaan dan kritik 

2) Mengadakan kompetisi sehat antar warga belajar 

3) Memberikan hadiah atau hukuman 

4) Memberikan kemajuan belajar warga belajar 

b. Bahan belajar dan upaya peningkatannya 

Bahan belajar sebagai muatan esensial diberikan untuk mencapai 

tujuan belajar. Oleh karena itu bahan belajar harus dipilih sesuai dengan 

tujuan belajar, disamping itu harus sesuai dengan minat warga belajar.  

Pada pemilihan bahan belajar ini, Gage dan Berliner (1982) 

mengemukakan beberapa pertimbangan, yaitu : 

1) Tingkat kemampuan warga belajar 

2) Keterkaitan dengan pengalaman warga belajar 

3) Menarik tidaknya bahan belajar 

4) Tingkat aktualitas bahan ajar. 

c. Alat bantu dan upaya peningkatannya 

Alat bantu belajar adalah segala sesuatu yang direncanakan oleh 

tutor, biasanya berupa alat peraga dan media. Alat peraga berfungsi 
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memperjelas hal-hal yang telah diterangkan, karena dengan alat peraga 

warga belajar mempunyai pengalaman lebih banyak daripada sekedar 

mendengarkan.  

Media berfungsi sebagai bahan belajar yang dapat dipelajari warga 

belajar sekalipun tanpa kehadiran dan bimbingan tutor secara langsung. 

d. Kondisi warga belajar dan upaya peningkatannya 

Yang dimaksud dengan kondisi warga belajar adalah kesiapan 

warga belajar untuk menerima pelajaran. Kesiapan ini dilihat dari segi 

fisik dan psikologis. 

e. Suasana belajar dan pengembangannya 

Suasana belajar adalah suatu keadaan pada saat proses belajar dan 

pembelajaran berlangsung. Termasuk dalam suasana ini adalah keadaan 

fisik kelas, cara mengatur perlengkapan yang ada di dalam kelas, seperti 

meja, kursi, papan tulis, lemari dsb. Disamping keadaan fisik, tidak kalah 

pentingnya adalah keadaan non fisik, misalnya interaksi tutor dan warga 

belajar, interaksi antar warga belajar sendiri, sikap warga belajar terhadap 

tutor, terhadap mata pelajaran, dll. 

Dari berbagai uraian dan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah cara guru/tutor dalam membentuk tingkah laku 

siswa/ warga belajar dengan cara memberi kebebasan bagaimana cara 

mempelajari materi pelajaran serta memberi kesempatan kepada warga 

belajar untuk bebas berfikir sehingga warga belajar memahami apa yang 

mereka pelajari.  
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Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis dalam upaya untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi warga 

belajar yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu (alat peraga/ 

media) serta metode yang tepat baik konvensional maupun non konvensional 

(elektronik, digital, internet, dll) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain dan Prosedur Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

evaluasi, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran kemampuan yang 

dimiliki maupun dibutuhkan untuk peningkatan kinerja tutor pada program 

kesetaraan. Menurut Isaac dan Michael (1984), evaluasi dimaksudkan untuk 

pengembangan suatu program need assesment. Penentuan kebutuhan dalam 

pengembangan didasarkan pada unsur-unsur kemampuan yang masih termasuk 

dalam kategori kurang baik.  

Kompetensi tutor dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam sub-sub 

kemampuan, dari masing-masing sub kemampuan dijabarkan menjadi 

indikator-indikator yang terukur, dengan tujuan untuk mempermudah 

menyusun butir-butir instrumen. 

Secara garis besar desain penelitian dapat digambarkan dalam bagan di 

bawah ini : 
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Penyusunan Alat Ukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran di lapangan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan prosedur penelitian 

 

Dari alur di atas menunjukkan bahwa, langkah pertama adalah kajian 

literatur sebagai dasar untuk menyusun instrumen kompetensi tutor 

pendidikan kesetaraan dalam pembelajaran. Kemudian draft tersebut 

didiskusikan kepada teman sejawat. Langkah selanjutnya adalah didiskusikan 

dengan para pakar untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna  

Pengukuran kompetensi tutor 

Analisis data 

Penyusunan laporan 

Penyusunan instrument pengukuran 

Revisi 

ALAT UKUR 

Diskusi 
pakar

Kajian Literatur 
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Instrumen yang telah didiskusikan dengan teman sejawat dan para 

pakar serta dilakukan perbaikan, digunakan sebagai alat pengumpulan data 

untuk mengetahui profil kemampuan tutor program kesetaraan dalam 

pembelajaran di wilayah Propinsi Jawa Tengah. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Belajar (Kejar) pendidikan 

kesetaraan di wilayah Propinsi Jawa Tengah, yang tersebar di 35 

kabupaten/kota dengan harapan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran para tutor 

pendidikan kesetaraan. 

Program Kejar Paket di Jawa Tengah yang menjadi wilayah penelitian 

berjumlah 562 buah, tersebar dalam 35 kabupaten. Subjek penelitian adalah 

para tutor Kejar Paket B maupun Kejar Paket C. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan dimulai dari 

bulan Pebruari s.d Mei 2008. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah para tutor pendidikan kesetaraan 

bidang studi bahasa matematika yang berada di wilayah Propinsi Jawa 

Tengah. Keseluruhan tutor berjumlah 5.058 yang tersebar pada 562 kelompok 

belajar di 6 eks karesidenan yaitu wilayah Banyumas, Kedu, Semarang, 



33 
 

 
 

Pekalongan, Pati dan Surakarta. Sebaran populasi dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

Populasi tutor pendidikan kesetaraan di 6 (enam) karesidenan 

No Karesidenan Jumlah Tutor Jumlah Tutor Matematika 

1. Semarang 1.323 147 

2. Pati 648 72 

3. Pekalongan 612 68 

4. Banyumas 1.080 120 

5. Kedu 387 43 

6. Surakarta 1.008 112 

Total 5.058 562 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

 Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan 

formula estimasi proporsi yang dikembangkan oleh Scheffner & Mendelhall 

(1986), dengan rumus sebagai berikut : 

pqDN
Npqn

+−
=

)1(
di mana q=1-p dan 

4

2BD =  

Keterangan : 

N : besarnya populasi = 562 

B : batas kesalahan ditentukan 5% 

Berdasarkan formula di atas, maka dapat ditentukan besarnya sampel 

penelitian sebagai berikut : 

234
)5,05,0(000625,0)1562(

)5,05,0(562
=

+−
=

x
xn  
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Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

proporsional random sampling. Tebaran sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :  

Tabel 2 

Tebaran sampel pada tiap-tiap karesidenan 

No Karesidenan Jumlah Tutor Persentase Jumlah Sampel

1. Semarang 147 20% 234.20%=47 

2. Pati 72 15% 234.15%=35 

3. Pekalongan 68 15% 234.15%=35 

4. Banyumas 120 20% 234.20%=47 

5. Kedu 43 15% 234.15%=35 

6. Surakarta 112 15% 234.15%=35 

Total 562 100 234 

 

Dengan melihat tebaran sampel pada tabel di atas, maka dapat ditentukan 

besarnya sampel pada tiap-tiap kabupaten sebagai berikut : 

Tabel 3 

Tebaran sampel pada tiap-tiap kabupaten 

No Nama Karesidenan Nama Kabupaten/Kota Jumlah sampel 

1. Semarang 1. Kab. Semarang 

2. Kota Semarang 

3. Kota Salatiga 

4. Kab. Demak 

5. Kab. Grobogan 

6. Kab. Kendal  

6 

6 

6 

6 

5 

6 

2. Pati 1. Kab. Pati  

2. Kab. Kudus 

7 

7 
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3. Kab. Jepara 

4. Kab. Rembang 

5. Kab. Blora 

7 

7 

7 

3. Pekalongan 1. Kab. Pekalongan 

2. Kota Pekalongan 

3. Kab. Pemalang 

4. Kab. Brebes 

5. Kab. Tegal 

6. Kota Tegal 

7. Kab. Batang  

7 

6 

7 

7 

7 

6 

7 

4. Banyumas 1. Kab. Banyumas 

2. Kab. Cilacap 

3. Kab. Purbalingga 

4. Kab. Banjarnegara 

9 

9 

9 

8 

5. Kedu 1. Kab. Magelang 

2. Kota Magelang 

3. Kab. Temanggung 

4. Kab. Purworejo 

5. Kab. Wonosobo 

6. Kab. Kebumen  

8 

7 

8 

8 

8 

8 

6. Surakarta 1. Kota Surakarta 

2. Kab. Karanganyar 

3. Kab. Boyolali 

4. Kab. Klaten 

5. Kab. Sragen 

6. Kab. Sukoharjo 

7. Kab. Wonogiri  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Total 234 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen. 

Teknik ini digunakan untuk menjaring data kompetensi kepribadian, sosial, 

pedagogik dan andragogik, profesional, dan budaya.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen ini digunakan untuk menjaring data kompetensi 

kepribadian/sosial, pedagogik dan andragogik, profesional, dan budaya. 

Sebelumnya dibuat dulu kisi-kisi sebagai patokan untuk pembuatan instrumen. 

Kisi-kisi yang dirancang seperti terlampir lampiran 1 daftar lampiran.  

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk mengukur validitas instrumen menggunakan teknik validitas 

konstruk. Validitas konstruk ditentukan dengan analisis faktor yang bertujuan 

untuk mengukur apakah instrumen yang dikembangkan dapat mengukur secara 

tepat yang akan diukur. 

Kriteria yang dijadikan dasar untuk menentukan validitas instrumen 

adalah : (1) Asumsi bahwa tiap komponen kompoetensi merupakan satu faktor, 

(2) sifat trait pada instrumen yang akan dianalisis telah sesuai dengan sifat trait 

yang seharusnya diukur, (3) tiap butir dalam instrumen dengan common factor 

minimal 0,3 dan (4) muatan faktor untuk satu komponen minimal 50 %. Jika 

satu butir mengukur lebih dari satu faktor maka koefisien korelasi tertinggi 

pada salah satu faktor yang semestinya diukur oleh butir tersebut. Jika besarnya 
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koefisien korelasi hampir sama atau sama, maka butir tersebut digugurkan atau 

direvisi. Instrumen evaluasi untuk tiap komponen diasumsikan merupakan satu 

faktor, oleh karena itu untuk mengetahui validitas konstruknya menggunakan 

metode Principal Component. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

kombinasi faktor terbaik, atau dengan kata lain butir-butir instrumen yang 

dinyatakan valid adalah butir butir yang tergabung dalam kelompok faktor 

utama.  

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

instrumen menggunakan pendekatan konsistensi internal dengan tujuan untuk 

mengetahui koefisien reliabilitas instrumen dengan formula Alpha Cronbach 

dengan kriteria minimal 0,65 (Mehrens dan Lehmann 1978).  

Berdasarkan hasil ujicoba instrumen terhadap 20 responden diketahui validitas 

dan reliabilitas instrumen masing-masing sebagai berikut : 

Tabel 4 

Rangkuman analisis faktor dan reliabilitas instrumen 

Komponen/ 

Kompetensi 

Faktor 1 Faktor 2 Muatan 

Faktor 

Reliabilitas 

Kompetensi Person al/ 

Sosial 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10, 11,12 

- 62,084 0,94 

Kompotensi 

Profesional 

2,4,5 1,3 73,703 0,76 

Kompetensi 

Pedagogik 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

- 57,215 0,89 
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Andragogik 

Kompetensi Budaya 1,2,3,4,5 - 59,010 0,82 

 

Analisis hasil ujicoba instrumen menunjukkan bahwa sebagian besar 

komponen cukup valid dan memenuhi syarat untuk digunakan mengevaluasi / 

menganalisis kompetensi tutor pendidikan kesetaraan. Pada komponen 

kompetensi profesional perlu perbaikan terutama pada butir 1 dan butir 3, 

karena butir tersebut ternyata tidak mengelompok dalam satu faktor.  

Indeks reliabilitas masing masing komponen  di atas 0,7 hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen pada seluruh komponen cukup reliabel untuk 

mengevaluasi/ menganalisis kompetensi tutor pendidikan kesetaraan.. 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang bertujuan untuk 

mengetahui profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan dalam pembelajaran. 

Untuk itu, analisis data kompetensi menggunakan statistik deskriptif yang 

digunakan untuk mengungkapkan banyaknya subjek (n), sekor tertinggi dan 

terendah yang diperoleh, rerata atau mean (M), dan standar deviasi (SD). Hasil 

analisis ini, selanjutnya digunakan untuk menyajikan karakteristik atau 

kecenderungan distribusi sekor masing-masing variabel penelitian. Namun 

demikian, Azwar (2001: 105-106), menjelaskan bahwa sekor mentah (raw-score) 

yang merupakan penjumlahan dari sekor butir-butir dalam instrumen tersebut, 

belum dapat bercerita banyak mengenai variabel yang diukur, khususnya untuk 

mengetahui tingkat kecenderungan masing-masing variabel.  
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  Sebagai hasil pengukuran yang berupa angka (kuantitatif), sekor mentah 

memerlukan suatu norma pembanding (kriteria pembanding) agar dapat 

diinterpretasikan secara kualitatif. Untuk memberikan makna yang memiliki nilai 

diagnostik, sekor tersebut perlu diderivasi dan diacukan pada suatu norma 

kategorisasi (kriteria pembanding). Lebih lanjut, Azwar (2001: 105-106) 

menjelaskan bahwa ada beberapa pengkategorian subjek secara normatif, dan 

salah satunya ditetapkan untuk digunakan di dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan norma kategorisasi berdasarkan “model distribusi normal”. 

Penggunaan model ini didasarkan pada asumsi bahwa sekor subjek dalam 

kelompoknya merupakan estimasi terhadap sekor subjek dalam populasi, dan 

sekor subjek dalam populasinya terdistribusi secara normal. 

  Suatu distribusi normal terbagi atas enam bagian atau enam satuan 

standar deviasi. Tiga bagian berada di sebelah kiri mean (bertanda negatif) dan 

tiga bagian berada di sebelah kanan mean (bertanda positif). Berdasarkan hal ini, 

maka rentangan sekor dibagi dalam enam satuan standar deviasi. Dengan 

demikian, sekor tertinggi yang mungkin diperoleh subjek (nilai ideal tertinggi) 

dikurangi sekor terendah yang mungkin diperoleh subjek (nilai ideal terendah), 

kemudian dibagi enam. Angka hasil perhitungan ini merupakan estimasi 

besarnya satuan standar deviasi ideal (SDi) yang digunakan untuk membuat 

kategori normatif sekor subjek (Azwar, 2003: 107-108). Penggunaan mean 

ideal (Mi) sebagai acuan atau titik tengah dalam pengakategorian sebagaimana 

penjelasan di atas itulah, maka dalam perkembangannya, model pengkategorian 

ini sering pula disebut orang sebagai model “mean ideal”.  
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  Azwar (2003: 107-108), lebih memperjelaskan dengan menyatakan 

bahwa karena kategorisasi ini bersifat relatif, maka kita boleh menetapkan 

secara subjektif luasnya interval yang mencakup setiap kategorisasi yang kita 

inginkan, selama penetapan itu berada dalam batas kewajaran dan dapat 

diterima akal (common sense). Banyaknya jenjang kategori yang akan dibuat 

biasanya tidak lebih dari lima jenjang, tetapi juga tidak kurang dari tiga jenjang. 

 Di dalam penelitian ini, norma kategori atau norma pembanding (kriteria 

pembanding) menggunakan lima jenjang kategori dengan luas interval berjarak 1 

SDi, seperti contoh yang dikemukakan oleh Azwar (2003: 108), sebagaimana 

formula berikut: 

Skala Angka Kategori 

SDMiX )5,1(+≥  

Mi + (1,5) SD ≥  X ≥  Mi + (0,5) SD 

Mi + (0,5) SD > X ≥  Mi – (0,5) SD 

Mi – (1,5) SD > X ≥Mi – (0,5) SD 

X < Mi – (1,5) SD 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

 

Keterangan: 

Mi      = Mean atau rerata ideal  

Mi      = ½ (nilai ideal terendah + nilai ideal tertinggi) 

SD     = Standar deviasi atau simpangan baku ideal  

SD     = 1/ 6 (nilai ideal tertinggi – nilai ideal terendah) 
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Nilai ideal terendah = sekor total terendah yang mungkin diperoleh subjek dari 

keseluruhan pilihan alternatif jawaban dari instrumen 

penelitian. 

Nilai ideal tertinggi= sekor total tertinggi yang mungkin diperoleh subjek dari 

keseluruhan pilihan alternatif jawaban dari instrumen 

penelitian 

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, telah diperoleh hasil perhitungan 

nilai ideal terendah, nilai ideal tertinggi, rerata (mean) ideal, dan standar deviasi 

(simpangan baku) ideal sebagaimana Tabel 6. 

Tabel 5 

Hasil Perhitungan Nilai Ideal Terendah, Nilai Ideal Tertinggi, 

Mean Ideal (Mi), dan Standar Deviasi (SD) 

No. Kompetensi 
Nilai Ideal 

Terendah 

Nilai Ideal 

Tertinggi 

Mean/ 

Rerata 

Ideal 

(Mi) 

Standar 

Deviasi 

Ideal 

(SDi) 

1. Kompetensi Personal/ Sosial 13 65 39 8,84 

2. Kompetensi Profesional 23 115 69 15,64 

3. 
Kompetensi Pedagogik/ 

Andragogik 
20 100 60 13,6 

4. Kompetensi Budaya 5 25 15 3,4 
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 Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 6, dapat dilakukan penentuan 
kriteria ideal dengan formula yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil 
sebagaimana Tabel 7 berikut. 

Tabel 6 

Kriteria Pengkategorian Masing-Masing Kompetensi 
 
 

No. Kompetensi Sekor dan Pengkategoriannya 

1. Kompetensi Personal/ 

Sosial 

>52 43-51 34-42 25-34 <24
(sangat 
baik)  (baik) (cukup) (kurang) (sangat 

kurang) 
 

2. Kompetensi 

Profesional 

> 93 76-92 61-75 45-60 <45
(sangat 
baik)  (baik) (cukup) (kurang) (sangat 

kurang) 
 

3. Kompetensi 

Pedagogik/ 

Andragogik 

> 81 66-80 53-65 39-53 <30

(sangat 
baik)  (baik) (cukup) (kurang) (sangat 

kurang) 

 

4. Kompetensi Budaya 
> 21 17-20 13-16 10-13 <9

(sangat 
baik)  (baik) (cukup) (kurang) (sangat 

kurang)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV disajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi (1) Gambaran 

Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Propinsi, (2) Gambaran 

Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Karesidenan, (3) Gambaran 

Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten, (4) Gambaran 

Kompetensi Tutor Dalam Pembelajaran (5) Pembahasan Hasil Penelitian. 

4.1 Gambaran / Profil Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Propinsi 

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa gambaran/ profil 

tutor pendidikan kesetaraan tingkat Propinsi menunjukkan kategori sangat baik 

memperoleh proporsi 2%, kategori baik memperoleh proporsi 89%, dan 

kategori cukup memperoleh proporsi 9%. Komposisi kategori tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Profil Kompetensi Tutor Tk. Propinsi Jawa Tengah

9%

89%

2%

SB B C K SK  

Gambar 2 

Grafik Profil Kompetensi Tutor Kesetaraan Tk. Propinsi Tahun 2008 
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4.2 Gambaran Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat 

Karesidenan 

Berdasarkan perhitungan statistik, kompetensi tutor pada tingkat 

karesidenan yang mempunyai peringkat tertinggi adalah Karesidenan Pati 

dengan rata-rata skor sebesar 3,552, kemudian disusul Karsidenan Semarang 

dengan rata-rata skor  3,543. Karesidenan Pekalongan berada di posisi ke-3 

denga  rata-rata skor 3,541. Karesidenan Kedu menempati urutan ke-4 dengan 

perolehan rata-rata skor sebesar 3,535, kemudian disusul Karesidenan 

Surakarta yang memperoleh skor rata-rata sebesar 3,530. Karesidenan 

Banyumas menempati posisi terakhir (ke enam) dengan perolehan skor rata-

rata sebesar 3,520.  

Lebih jelasnya perolehan skor rata-rata tiap karesidenan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 

Peringkat Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Karesidenan 

No Karesidenan Skor Peringkat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pati 

Semarang 

Pekalongan 

Kedu 

Surakarta 

Banyumas 

3,552 

3,543 

3,541 

3,535 

3,530 

3,520 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4.3 Gambaran Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten 

Dari hasil pengolahan statistik dengan menggunakan SPSS diperoleh 

data bahwa tiga kabupaten yang berada peringakat paling atas yaitu Kabupaten 

Wonogiri (3,696), Kabupeten Semarang (3,657) da Kabupaten Pekalongan 

(3,639). Sedangkan di tiga karesidenan yang menempati urutan paling bawah 

yaitu Kabupaten Brebes (3,426), Kabupaten Purbalingga (3,418) serta Kota 

Salatiga yang memperoleh skor rata-rata paling rendah yaitu 3,405.. 

Tabel berikut ini menunjukkan nilai rata-rata kompetensi untuk tiap-tiap 

kabupaten : 

Tabel 8 

Rata-rata (mean) Kompetensi Tiap-tiap Kabupaten 

No Karesidenan Kabupaten/Kota Jml sampel Rerata 

skor 

I. Pati 1. Kab. Pati 

2. Kab. Kudus 

3. Kab. Jepara 

4. Kab. Rembang 

5. Kab. Blora 

7 

7 

7 

7 

7 

3,619 

3,577 

5,536 

3,530 

3,506 

II. Semarang 1. Kab. Semarang 

2. Kota Semarang 

3. Kota Salatiga 

4. Kab. Demak 

5. Kab. Grobogan 

6. Kab. Kendal 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

3,657 

3,462 

3,405 

3,522 

3,626 

3,600 

III. Pekalongan 1. Kab. Pekalongan 

2. Kota Pekalongan 

3. Kab. Pemalang 

4. Kab. Brebes 

7 

6 

7 

7 

3,639 

3,548 

3,511 

3,426 



46 
 

 
 

5. Kab. Tegal 

6. Kota Tegal 

7. Kab. Batang 

7 

6 

7 

3,514 

3,620 

3,541 

IV. Kedu 1. Kab. Magelang 

2. Kota Magelang 

3. Kab. Temanggung 

4. Kab. Purworejo 

5. Kab. Wonosobo 

6. Kab. Kebumen  

8 

7 

8 

8 

8 

8 

3,563 

3,523 

3,499 

3,569 

3,521 

3,533 

V Surakarta 1. Kota Surakarta 

2. Kab. Karanganyar 

3. Kab. Boyolali 

4. Kab. Klaten 

5. Kab. Sragen 

6. Kab. Sukoharjo 

7. Kab. Wonogiri 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3,466 

3,524 

3,496 

3,602 

3,478 

3,466 

3,696 

VI. Banyumas 1. Kab. Banyumas 

2. Kab. Cilacap 

3. Kab. Purbalingga 

4. Kab. Banjarnegara 

9 

9 

9 

8 

3,569 

3,576 

3,418 

3,521 

  

4.4 Gambaran Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan dalam 

Pembelajaran 

4.4.1 Kompetensi Personal/Sosial 

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi personal/sosial 

tutor pendidikan kesetaraan dengan kategori baik memperoleh proporsi 

73,9%, sedangkan kategori cukup memperoleh proporsi 26,1%. Komposisi 

kategori tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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0%

74%

26%

0%

0%

Baik sekali
Baik  
Cukup
Kurang
Sangat kurang

 

Gambar 3 

Grafik Kompetensi Personal/ Sosial 

Sedangkan berdasarkan perhitungan menggunakan Acuan Norma, 

kompetensi personal/sosial memperoleh mean sebesar 3,5077. Hasil 

perhitungan kategori sebagai berikut: 

Tabel 9 

Hasil perhitungan range kategori kompetensi personal/sosial 

Skala (Acuan) Interval Kategori 

X ≥ Mean +(1,5) SD ≥ 3,734 Baik Sekali 

Mean + (1,5) SD ≥ X ≥ Mean + (0,5) SD 3,584 – 3,733 Baik 

Mean + (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (0,5) SD 3,434 – 3,583 Cukup 

Mean – (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (1,5) SD 3,283 – 3,433 Kurang 

X < Mean – (1,5) SD < 3,283 Sangat Kurang 

 

Dengan demikian kompetensi personal/sosial, dengan mean sebesar 3,5077 

termasuk dalam kategori cukup 
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4.4.2 Kompetensi Pedagogik dan Andragogik 

Data kompetensi pedagogik dan andragogik menunjukkan bahwa 80,3% 

berkategori baik dan 19,7% berkategori cukup. Secara rinci dapat dilihat pada 

gambar 3 di bawah ini : 

0%

80%

20%

0%

0%

Baik sekali
Baik  
Cukup
Kurang
Sangat kurang

 

Gambar 4 

Grafik kompetensi pedagogik dan andragogik 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Acuan Norma, kompetensi 

pedagogik dan andragogik memperoleh mean sebesar 3,550. Hasil 

perhitungan kategori sebagai berikut : 

Tabel 10 

Hasil perhitungan range kategori kompetensi pedagogik dan andragogik 

Skala (Acuan) Interval Kategori 

X ≥ Mean +(1,5) SD ≥ 3,788 Baik Sekali 

Mean + (1,5) SD ≥ X ≥ Mean + (0,5) SD 3.630 – 3,787 Baik 

Mean + (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (0,5) SD 3,472 – 3,629 Cukup 

Mean – (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (1,5) SD 3,313 – 3,471 Kurang 

X < Mean – (1,5) SD < 3,313 Sangat Kurang 
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Dengan demikian kompetensi pedagogik dan andragogik, mean sebesar 3,550 

termasuk dalam kategori cukup. 

4.4.3 Kompetensi budaya 

Kategori baik pada kompetensi budaya memperoleh proporsi sebesar 57,3% 

disusul kategori cukup sebesar 42,7%.. Gambar dibawah ini menggambarkan 

kompetensi budaya : 

0%

57%

43%

0%

0%

Baik sekali
Baik  
Cukup
Kurang
Sangat kurang

 

Gambar 5 

Grafik kompetensi budaya 

Sedangkan berdasarkan perhitungan menggunakan Acuan Norma, 

kompetensi budaya memperoleh mean sebesar 3,542. Hasil perhitungan range 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 11 

Hasil perhitungan range kategori kompetensi budaya 

Skala (Acuan) Interval Kategori 

X ≥ Mean +(1,5) SD ≥ 3,878 Baik Sekali 

Mean + (1,5) SD ≥ X ≥ Mean + (0,5) SD 3,655 – 3,877 Baik 

Mean + (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (0,5) SD 3,432 – 3,654 Cukup 

Mean – (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (1,5) SD 3,208 – 3,431 Kurang 

X < Mean – (1,5) SD < 3,208 Sangat kurang 
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Dengan demikian kompetensi budaya, dengan mean sebesar 3,542 termasuk 

dalam kategori cukup. 

4.4.4 Kompetensi Profesional 

Pada kompetensi profesional, kategori baik memperoleh proporsi sebesar 

81,6%, dan kategori cukup memperoleh proporsi 18,4%,. Tabel dibawah ini 

menggambarkan kompetensi tersebut : 

0%

82%

18%

0%

0%

Baik sekali
Baik  
Cukup
Kurang
Sangat kurang

 

Gambar 6 

Grafik kompetensi profesional 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Acuan Norma, kompetensi 

profesional memperoleh mean sebesar 3,549. Hasil perhitungan range 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 12 

Hasil perhitungan range kategori kompetensi profesional 

Skala (Acuan) Interval Kategori 

X ≥ Mean +(1,5) SD ≥ 3,788 Baik Sekali 

Mean + (1,5) SD ≥ X ≥ Mean + (0,5) SD 3.630 – 3,787 Baik 

Mean + (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (0,5) SD 3,472 – 3,629 Cukup 



51 
 

 
 

Mean – (0,5) SD ≥ X ≥ Mean – (1,5) SD 3,313 – 3,471 Kurang 

X < Mean – (1,5) SD < 3,313 Sangat Kurang 

 

Dengan demikian kompetensi profesional, dengan mean sebesar 3,550 

termasuk dalam kategori cukup. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

  Seluruh angket yang disebarkan, sesuai dengan jumlah sampel 

penelitian yakni sebanyak 234 set, dapat terisi dengan baik, sehingga layak 

untuk dilakukan analisis lebih lanjut.  Isian data dalam angket digunakan 

sebagai dasar analisis statistik yang dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS. (hasil selengkapnya terjabar pada daftar lampiran ) 

  Hasil analisis deskriptif selengkapnya sebagaimana uraian berikut. 

4.4.1 Profil Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Propinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 

Berdasarkan perhitungan statistik tergambar bahwa kompetensi tutor 

pendidikan kesetaraan tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki proporsi 

sangat baik (2%), baik (89%), dan cukup (9%). Apabila dicermati secara 

lebih mendalam, rata-rata skor kompetensi personal/sosial tingkat propinsi 

sebesar 3,51. Rata-rata skor kompetensi profesional sebesar 3,549. Rata-rata 

skor kompetensi pedagogik andragogik sebesar 3,549, sedangkan rata-rata 

kompetensi budaya sebesar 3,542. Seluruh ranah kompetensi tersebut berada 

pada kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan kompetensi tutor 

pendidikan kesetaraan pada tingkat Propinsi Jawa Tengah Tengah tahun 2008 

memiliki kategori cukup.  
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4.4.2 Profil Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Karesidenan 

Berdasarkan perhitungan statistik tergambar bahwa secara rata-rata 

kompetensi tutor pendidikan kesetaraan tingkat karesidenan sebesar 3,537. 

Menurut analisis statistik skor tersebut termasuk dalam kategori cukup. 

Apabila dicermati secara lebih mendalam, rata-rata skor kompetensi 

personal/sosial tingkat karesidenan sebesar 3,503. Rata-rata skor kompetensi 

profesional sebesar 3,545. Rata-rata skor kompetensi pedagogik andragogik 

sebesar 3,544, sedangkan rata-rata kompetensi budaya sebesar 3,539. Seluruh 

ranah kompetensi tersebut berada pada kategori cukup, sehingga dapat 

disimpulkan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan pada tingkat 

karesidenan memiliki kategori cukup.  

Perbedaan capaian kompetensi tutor antar 6 karesidenan juga 

menunjukkan variasi yang tidak terlalu jauh, dimana standar deviasinya 

hanya sebesar 0,155. Jika dicermati secara lebih detail, skor yang diperoleh 

Karesidenan Pati menduduki urutan pertama dengan skor 3,552, Karesidenan 

Semarang berada pada urutan ke-dua dengan skor 3,543, Karesidenan 

Pekalongan berada pada posisi ke-tiga dengan skor 3,541, Karesidenan Kedu 

menduduki urutan ke-empat dengan skor 3,535, Karesidenan Surakarta 

berada pada posisi ke-lima dengan skor 3,530, dan Karesidenan Banyumas 

berada pada posisi terakhir (ke-enam) dengan skor 3,520.  

Selisih capaian skor kompetensi tingkat karesidenan yang tidak terlalu 

jauh tersebut menunjukkan bahwa tingkat kompetensi / kemampuan tutor 

pendidikan kesetaraan tingkat karesidenan dapat disimpulkan setara/ selevel. 

Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat hampir seluruh tutor pendidikan 
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kesetaraan di Propinsi Jawa Tengah  berasal dari guru pada pendidikan 

formal (SD, SMP, SMA) yang hampir seluruhnya memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana. 

4.4.3 Profil Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten/ 

Kota 

Profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan tingkat kabupaten/ kota 

di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan gejala  yang agak berbeda, jika 

dibandingkan dengan profil kompetensi tingkat karesidenan. Skor kompetensi 

tingkat kabupeten/ kota menunjukkan terdapat 6 kabupaten/ kota yang 

termasuk dalam level kategori baik yaitu Kabupaten Wonogiri (3,696), 

Kabupaten Semarang (3,657), Kabupaten Pekalongan (3,639), Kabupeten 

Grobogan (3,626), Kota Tegal (3,620), serta Kabupeten Pati (3,619).   

Kabupaten/ kota yng berada pada level ketegori cukup berjumlah 26 

yaitu : 

Tabel 13 

Kabupaten/ Kota Berkategori Kompetensi Cukup 

No. Kab/ Kota Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Klaten 

Kendal 

Kudus 

Cilacap 

Purworejo 

Banyumas 

3.602 

3.600 

3.577 

3.576 

3.569 

3.569 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Kab. Magelang 

Kota Pekalongan 

Batang 

Jepara 

Kebumen 

Rembang 

Karanganyar 

Magelang 

Demak 

Wonosobo 

Banjarnegara 

Tegal 

Pemalang 

Blora 

Temanggung 

Boyolali 

Sragen 

Surakarta 

Sukoharjo 

Semarang 

3.563 

3.548 

3.541 

3.536 

3.533 

3.530 

3.524 

3.523 

3.522 

3.521 

3.521 

3.514 

3.511 

3.506 

3.499 

3.496 

3.478 

3.466 

3.466 

3.462 

 

Kabupaten/ kota yang berada pada level kategori kurang adalah 

Kabupeten Brebes (3,426), Kabupeten Purbalingga (3,418) dan Kota Salatiga 

(3,405) 
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Berdasarkan gambaran profil kompetensi tingkat kabupaten/ kota 

tersebut diatas dapat simpulkan bahwa di Propinsi Jawa Tengah terdapat 3 

(tiga) kelompok kategori yakni kabupaten/ kota dengan kategori kompetensi 

baik, cukup dan kurang. Tidak ada satupun kabupaten/ kota yang dapat 

mencapai level kompetensi baik sekali, ataupun kurang.  

Kenyataan yang menunjukkan adanya variasi level kompetensi tutor 

pendidikan kesetaraan tingkat kabupaten tentunya memerlukan penanganan 

dan perlakuan yang berbeda pada setiap kabupaten/ kota oleh para pengambil 

kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan 

kesetaraan, mengingat peran tutor pendidikan dalam pendidikan kesetaraan 

sangat penting dan strategis.  

Bagi kabupaten/ kota yang telah berada pada level kompetensi baik 

tentunya tinggal mengupayakan langkah-langkah perbaikan dan 

penyempurnaan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan tutor  di 

wilayahnya. Sedangkan bagi kabupaten/ kota yang masih berada pada level 

cukup apalagi kurang tentunya diperlukan upaya nyata dan serius serta kerja 

keras dari berbagai pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pendidikan kesetaraan sehingga diharapkan dapat dicapai level kompetensi 

yang lebih tinggi, dengan kegiatan diklat teknis, diklat fungsional, TOT, 

seminar, workshop serta program peningkatan profesi tutor lainnya  

Berbagai pihak yang berhubungan dan terkait dengan peningkatan 

kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di kabupaten/ kota diantaranya Dinas 

Pendidikan Kab/ Kota dalam hal ini Subdin PNF setempat, UPTD SKB 

Kabupaten/ kota, Forum Tutor Kesetaraan tingkat Kabupaten maupun 
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propinsi, Forum Penilik PNF, serta elemen masyarakat yang idealnya 

bersinergi secara positif dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi 

tutor pendidikan kesetaraan di kabupaten/ kota sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan dalam pembelajaran. 

4.4.4 Profil Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Dalam Pembelajaran 

4.4.4.1 Kompetensi Personal/ Sosial 

Berdasarkan penelitian diperoleh data yang menegaskan bahwa 

penguasaan kompetensi personal/ sosial tutor pendidikan kesetaraan pada 

level baik (73,9%) dan level cukup (26,1%). Tidak terdapat tutor yang 

memiliki kompetensi sangat baik, kurang, ataupun  sangat kurang. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kompetensi personal/ sosial 

tutor menduduki level baik, sehingga tinggal diupayakan peningkatan dan 

penyempurnaan dalam upaya untuk meningkatkan level kompetensi 

personal/ sosial tutor pendidikan kesetaraan.  

Upaya konkret yang dapat ditempuh adalah meningkatkan 

kemampuan tutor pendidikan kesetaraan sehingga (1) memiliki kepribadian 

yang mantap dan stabil, bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak 

sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. (2) Memiliki kepribadian 

yang dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik 

dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. (3) Memiliki kepribadian yang 

arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta 

didik/warga belajar, satuan PNF, dan masyarakat dan menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. (4) Memiliki kepribadian yang 
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berwibawa, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta 

didik/warga belajar dan memiliki perilaku yang disegani. (5) Memiliki 

akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, bertindak sesuai dengan norma 

religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik/warga belajar.  

4.4.4.2 Kompetensi Pedagogik Andragogik 

Data capaian kompetensi pedagogik andragogik menunjukkan 

80,3% tutor berada pada level kategori baik, dan 19,7% berada pada level 

kategori cukup. Tidak terdapat tutor yang berada pada level kategori baik 

sekali, kurang ataupun sangat kurang. 

Berdasarkan data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi pedagogik andragogik tutor pendidikan kesetaraan berada pada 

level baik, sehingga tinggal diupayakan peningkatan kompetensi dan 

kemampuan pedagogik andragogik guna mencapai level kompetensi yang 

lebih tinggi, sehingga tutor pendidikan kesetaraan mampu : (1) Memahami 

peserta didik/warga belajar, memahami peserta didik/warga belajar dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik/warga belajar. (2) Merancang pembelajaran, termasuk 

memahami landasan  pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik/ warga belajar, 

menerapkan prinsip-prinsip pedagogi dan/atau andragogi, kompetensi yang 

ingin dicapai dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran 
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berdasarkan strategi yang dipilih. (3) Melaksanakan pembelajaran, menata 

latar (setting) pembelajaran;  dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif, serta menerapkan prinsip-prinsip pedagogi dan/atau andragogi. 

(4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pem belajaran, melaksanakan 

evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinam bungan 

dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil 

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran PNF secara umum. (5) Mengembangkan peserta 

didik/warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya, memfasilitasi peserta didik/warga belajar untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik/warga belajar 

untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.. 

4.4.4.3 Kompetensi Budaya 

Data capaian kompetensi budaya tutor pendidikan kesetaraan di 

Jawa Tengah adalah 57,3% berada pada level kategori baik, dan 42,7% 

berada pada level kategori cukup. Tidak terdapat tutor yang berada pada 

level kategori baik sekali, kurang ataupun sangat kurang. 

Berdasarkan data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi budaya tutor pendidikan kesetaraan berada pada level baik, dan 

masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan kemampuan budaya 

guna mencapai level kompetensi yang lebih tinggi, sehingga tutor 

pendidikan kesetaraan mampu memahami budaya dan keragaman warga 
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belajar sehingga mampu memilih metode mana yang cocok untuk warga 

belajar. 

4.4.4.4 Kompetensi Profesional 

Data capaian kompetensi profesional tutor pendidikan kesetaraan di 

Jawa Tengah adalah 81,6% berada pada level kategori baik, dan 18,4% 

berada pada level kategori cukup. Tidak terdapat tutor yang berada pada 

level kategori baik sekali, kurang ataupun sangat kurang. 

Berdasarkan data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi profesional tutor pendidikan kesetaraan berada pada level baik, 

dan masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi guna mencapai level 

kompetensi yang lebih tinggi, sehingga tutor pendidikan kesetaraan ; (1) 

Memiliki kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi 

pembelajaran   secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan 

substansi isi materi kurikulum, mata pelajaran di satuan PNF dan substansi 

keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

wawasan keilmuan sebagai PTK-PNF. (2) Menguasai substansi keilmuan 

sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi, memahami materi ajar yang 

ada dalam kurikulum satuan PNF; memahami struktur, konsep dan metode 

keilmuan yang menaungi  atau koheren dengan materi ajar; memahami 

hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-

konsep keilmuan dalam kehidupan sehari. (3) Menguasai langkah-langkah 

penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuan/ materi pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kompetensi Tingkat Karesidenan 

Profil tutor pendidikan kesetaraan tingkat Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 

secara rata-rata menunjukkan kategori baik dengan proporsi 89%.  

5.1.2 Kompetensi Tingkat Karesidenan 

Profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan tingkat karesidenan 

menunjukkan mean 3,537, yang menurut analisis statistik skor tersebut 

termasuk dalam kategori cukup. Apabila dicermati secara lebih mendalam, 

rata-rata skor kompetensi personal/sosial tingkat karesidenan sebesar 3,503. 

Rata-rata skor kompetensi profesional sebesar 3,545. Rata-rata skor 

kompetensi pedagogik andragogik sebesar 3,544, sedangkan rata-rata 

kompetensi budaya sebesar 3,539. Seluruh skor kompetensi tersebut berada 

pada level kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

tutor pendidikan kesetaraan pada tingkat karesidenan memiliki level kategori 

cukup.  

5.1.3 Kompetensi Tingkat Kabupaten 

Profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan tingkat kabupaten/ kota di 

Propinsi Jawa Tengah menunjukkan terdapat 6 kabupaten/ kota yang 

termasuk dalam level kategori baik yaitu Kabupaten Wonogiri (3,696), 

Kabupaten Semarang (3,657), Kabupaten Pekalongan (3,639), Kabupeten 
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Grobogan (3,626), Kota Tegal (3,620), serta Kabupeten Pati (3,619).  

Kabupaten/ kota yang berada pada level ketegori cukup berjumlah 26, 

sedangkan Kabupeten Brebes (3,426), Kabupeten Purbalingga (3,418) dan 

Kota Salatiga (3,405) merupakan 3 (tiga) kabupaten/ kota yang berada pada 

level kategori kurang 

5.1.4 Profil Kompetensi Dalam Pembelajaran  

5.1.4.1 Kompetensi Personal/ Sosial 

Penguasaan kompetensi personal/ sosial tutor pendidikan kesetaraan berada 

pada level kategori baik (73,9%) dan level kategori cukup (26,1%). 

5.1.4.2 Kompetensi Pedagogik Andragogik 

Penguasaan kompetensi pedagogik andragogik menunjukkan 80,3% tutor 

berada pada level kategori baik, dan 19,7% berada pada level kategori 

cukup. 

5.1.4.3 Kompetensi Budaya 

Penguasaan kompetensi budaya tutor pendidikan kesetaraan di Jawa 

Tengah adalah 57,3% berada pada level kategori baik, dan 42,7% berada 

pada level kategori cukup. 

5.1.4.4 Kompetensi Profesional 

Penguasaan kompetensi profesional tutor pendidikan kesetaraan di Jawa 

Tengah adalah 81,6% berada pada level kategori baik, dan 18,4% berada 

pada level kategori cukup. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Pemangku Keputusan 

Kepada lembaga diklat (BP-PNFI, LPMP, dll) perlu menjembatani dan 

memfasilitasi terselenggaranya pelatihan teknis bagi tutor pendidikan 

kesetaraan, khususnya pelatihan untuk tutor wilayah Kabupaten Brebes, 

Kabupaten Purbalingga dan Kota Salatiga. 

5.2.2 Bagi Tutor Pendidikan Kesetaraan 

Bagi tutor pendidikan kesetaraan, khususnya di Kabupaten Brebes, 

Kabupaten Purbalingga dan Kota Salatiga agar meningkatkan kemampuan 

dengan banyak membaca buku-buku yang membahas tentang metode 

pembelajaran, mengikuti perkembangan teknologi serta mengikuti pelatihan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun oleh Dinas/ instansi 

terkait. 
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INSTRUMEN ANALISIS KOMPETENSI  

TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN DALAM PEMBELAJARAN  
TAHUN 2008 

 
 
 
 

A. Pengantar 

Peneliti akan mengadakan penelitian tentang kompetensi tutor pendidikan 

kesetaraan dalam pembelajaran. Untuk keperluan tersebut kami mohon 

Bapak/Ibu berkenan mengisi instrumen yang kami sediakan. Hasil analisis ini 

semata-mata  untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki tutor kesetaraan 

dalam pembelajaran. Karena itu, kami mohon Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian sesuai keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan yang Anda lihat 

dan Anda rasakan. Untuk menjaga kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu 

berikan, sebaiknya tidak menuliskan identitas apapun pada lembar instrumen ini. 

 

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. 

 

 

B. Petunjuk Khusus 

Berikut ini disajikan skala pengukuran. Bapak/ Ibu diminta memberikan 

penilaian terhadap indikator dari kecakapan personal dan sosial, teknis dan 

akademik dengan cara melingkari skor yang sesuai. Rentang sekor 1 sampai 5 

menunjukkan tingkatan pengukuran, skor 1 menunjukkan sangat kurang, 2 

kurang, 3 sedang, 4 baik, dan skor 5 menunjukkan kinerja sangat baik. 

 

Contoh Pengisian : 

 

KOMPETENSI INDIKATOR SKOR 

KECAKAPAN 

PERSONAL DAN 

SOSIAL 

1. Kemampuan menjelaskan program 

pendidikan kesetaraan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan 

1    2    3    4    5   
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komunikasi (ICT) kepada warga belajar 

KOMPETENSI INDIKATOR SKOR 

KECAKAPAN 

PERSONAL 

DAN SOSIAL 

1. Kemampuan menjelaskan program pendidikan 
kesetaraan kepada warga belajar 

1    2    3    4    5  

2. Kemampuan dalam merancang program 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

3. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan 
sesama tutor pendidikan kesetaraan 

1    2    3    4    5  

4. Kemampuan menjalin hubungan baik dengan 
warga belajar 

1    2    3    4    5  

5. Kemampuan meyakinkan warga belajar untuk 
memenfaatkan teknologi dalam proses 
pembelajaran 

1    2    3    4    5  

6. Kemampuan memberikan contoh dan tauladan 
kepada warga belajar 

1    2    3    4    5  

7. Kemampuan memberikan kesempatan kepada 
warga belajar untuk berkreasi 

1    2    3    4    5  

8. Kemampuan memotivasi warga belajar 1    2    3    4    5  

9. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan 
kerja baru 

1    2    3    4    5  

10. Penampilan dalam mengajar 1    2    3    4    5  

11. Kemauan untuk melakukan inovasi 1    2    3    4    5  

12. Tanggungjawab dan komitmen terhadap tugas 1    2    3    4    5  

13. Kemampuan bekerjasama dengan tutor yang lain 1    2    3    4    5  

 
 
KECAKAPAN 

PROFESIONAL 

14. Kemampuan dalam melakukan identifikasi 
kebutuhan belajar   

1    2    3    4    5  

15. Kemampuan dalam menyusun rencana 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

16. Kemampuan dalam menata ruang pembelajaran  1    2    3    4    5  

17. Kemampuan dalam mempersiapkan sarana dan 
prasarana pembelajaran  

1    2    3    4    5  
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18. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran 
dengan memanfaatkan teknologi  

1    2    3    4    5  

19. Kemampuan dalam menggunakan media 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

20. Kemampuan menyusun dan mengembangkan 
kurikulum pembelajaran  

1    2    3    4    5  

21. Kemampuan mengimplementasikan kurikulum 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

22. Kemampuan menyusun dan mengembangkan 
bahan ajar  

1    2    3    4    5  

23. Kemampuan menyusun dan mengembangkan 
alat peraga  

1    2    3    4    5  

24. Kemampuan menggunakan teknik belajar  1    2    3    4    5  

25. Kemampuan dalam mengelola waktu 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

26. Kemampuan dalam menggunakan metode 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

27. Kemampuan dalam mengatur sistematika 
penyajian  

1    2    3    4    5  

28. Kemampuan dalam memantau perkembangan 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

29. Kemampuan menyusun instrumen evaluasi 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

30. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

31. Kemampuan dalam mengajukan pertanyaan 
kepada warga belajar 

1    2    3    4    5  

32. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan  
warga belajar 

1    2    3    4    5  

33. Kemampuan dalam memberikan umpan balik 
terhadap warga belajar 

1    2    3    4    5  

34. Kemampuan dalam memberikan solusi 
permasalahan  

1    2    3    4    5  

35. Kemampuan dalam mengelola administrasi 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  
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36. Kemampuan mendinamiskan suasana 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  

 
KECAKAPAN 

PEDAGOGIK/ 

ANDRAGOGIK 

37. Pemahaman filosofi   tugas  tutor dalam   
pendidikan 

1    2    3    4    5  

38. Pemahaman tupoksi   tutor 1    2    3    4    5  

39. Pemahaman fungsi tutor sebagai jabatan profesi 1    2    3    4    5  

40. Menguasai Kurikulum Pendidikan Kesetaraan  1    2    3    4    5  

41. Memahami Konsep Silabus Pendidikan 
Kesetaraan  

1    2    3    4    5  

42. Menguasai materi Ajar  1    2    3    4    5  

43. Menguasai pengembangan materi ajar  1    2    3    4    5  

44. Menguasai  berbagai metode pembelajaran 
pedagogi dan andragogi  

1    2    3    4    5  

45. Menguasai penerapan metode pembelajaran 
pedagogi dan andragogi  

1    2    3    4    5  

46. Menguasai penggunaan media  Pembelajaran 
sesuai dengan metode pembelajaran pedagogi 
dan andragogi  

1    2    3    4    5  

47. Menguasai penyusunan program pembelajaran  1    2    3    4    5  

48. Menguasai Penyusunan Evaluasi Pembelajaran  1    2    3    4    5  

49. Memahami karakteristik peserta didik 1    2    3    4    5  

50. Mampu menganalisis sumber daya pembelajaran  1    2    3    4    5  

51. Mampu melakukan analisis perkembangan 
kebutuhan belajar  

1    2    3    4    5  

52. Pemahaman tentang program pendidikan 
kesetaraan 

1    2    3    4    5  

53. Pemahaman tentang prinsip-prinsip 
pembelajaran kesetaraan  

1    2    3    4    5  

54. Pemahaman tentang metode pembelajaran  1    2    3    4    5  

55. Pemahaman teknik evaluasi pembelajaran 
pendidikan kesetaraan  

1    2    3    4    5  

56. Pemahaman tentang sarana dan prasarana 
pembelajaran  

1    2    3    4    5  
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KECAKAPAN 

BUDAYA 

57. Kemampuan memahami nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi oleh masyarkat di wilayah 

kerjanya 

1    2    3    4    5  

58. Kemampuan memahami adat istiadat yang 

berlaku dimasyarakat 

1    2    3    4    5  

59. Kemampuan memahami bahasa sehari-hari yang 

dipakai masyarakat di wilayah kerjanya 

1    2    3    4    5  

60. Kemampuan memahami ragam kesenian yang 

diminati masyarakat sebagai sarana efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan pendidikan 

1    2    3    4    5  

61. Mampu memanfaatkan latar budaya masyarakat 

dalam melaksanakan program 

1    2    3    4    5  

 
 
Saran – Saran : 
 
Tuliskan saran-saran Bapak / Ibu pada tempat di bawah ini : 
 

 

 

 

 

 

 


