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MOTTO   :  Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu 

akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. 

Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan 

dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang 

suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin 

bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak 

juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! 

Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu 

akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya  
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ABSTRAK 

 
 

Rahmawati, 2011. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam 

Meningkatkan Kualitas Guru Taman Kanak-Kanak Tahun 2010 . Skripsi 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, Universitas Negeri Semarang 2011, Pembimbing I : Edi 

Waluyo, S.Pd. M.Pd, dan Pembimbing II : Dra. Lita Latiana, SH.MH. 
 

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Kualitas Guru TK 
 

Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman 

bertindak, atau program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana, 

dalam hal ini kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Dikpora 

dalam meningkatkan kualitas guru Taman Kanak-kanak.  

Penelitian yang penulis lakukan mengangkat permasalahan bagaimana 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan 

strategi Pemerintah dalam peningkatan kualitas guru TK di Kabupaten Tegal 

Tahun 2010.  

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Tegal, hambatan-hambatan yang dihadapi dan strategi 

Pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru TK di Kabupaten Tegal Tahun 

2010. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan angket. Analisis penelitian ini menggunakan atau melalui tiga tahapan yaitu 

reduksi data, display data, dan verifikasi data serta mengambil kesimpulan. Dan 

pengecekan keabsahan data dengan teknik Triangulasi. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah 

melalui Dinas Dikpora Kabupaten Tegal telah mengupayakan peningkatan 

kualitas Guru TK melalui kebijakan pendidikan, sertifikasi, dan anggaran 

pendidikan untuk melaksanakan kegiatan, program pelatihan dan pendidikan bagi 

Guru TK namun dirasakan hasilnya belum maksimal, karena masih banyak 

hambatan-hambatan yang ada di lapangan berkaitan dengan kondisi Guru TK 

yang ada. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya yang terus-menerus dari 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta pihak-pihak yang peduli terhadap Pendidikan 

Anak Usia Dini agar kompetensi dan pendidikan bagi Guru-guru TK khususnya di 

Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah Kabupaten 

Tegal untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) khusus bagi tenaga pendidik dan 

kependidikan agar semua yang sedang diupayakan dalam meningkatkan kualitas 

Guru pada umumnya dan Guru TK pada khususnya dapat terwujud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam 

memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas 

sesuai dengan kemampuan Intelektual dan fisiknya kelihatannya masih belum 

dapat diatasi secara tuntas. Persoalan mutu Pendidikan Nasional juga masih 

belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. 

Menanggulangi masalah pemerataan dan perluasan akses memperoleh 

pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing sekaligus di 

dalam waktu yang bersamaan merupakan hal yang rumit. Permasalahn 

pendidikan tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait dengan aspek masukan,  

proses, dan keluaran. Masukan pendidikan mencakup antara lain peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana 

pendidikan, dana dan perangkat peraturan-peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku serta lingkungan. Masing-masing komponen masukan ini 

memiliki karakteristik yang sangat majemuk dan sulit dapat distandarkan.  

Salah satu komponen masukan yang sangat strategis adalah 

ketersediaan Guru TK yang secara kuantitas dan kualitas masih belum 

memenuhi kebutuhan khususnya di Kabupaten Tegal.  

Di samping jumlah dan kemampuan pendidik yang diperlukan 

beraneka ragam, karakteristik peserta didiknya juga sangat majemuk dilihat 
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dari usia, latar belakang pendidikan sosial, ekonomi dan budaya. Rentang dan 

jangkauan Guru TK semakin meluas apabila dibawa ke konteks pendidikan 

sepanjang hayat yang berarti permasalahannya pun semakin kompleks 

termasuk berkaitan dengan Guru TK yang dibutuhkan di Kabupaten Tegal. 

Untuk menanggulangi masalah mutu pendidik itu program peningkatan 

mutu Guru TK di Kabupaten Tegal bertujuan untuk meningkatkan kecukupan 

jumlah Guru TK, meningkatkan kemampuannya, kemampuan melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan yang bermutu, berarti bahwa tanggung jawab 

penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional untuk menjamin warga negara 

Indonesia, siapapun dan dimanapun akan dapat memperoleh pendidikan yang 

bermutu. Untuk itulah dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional dikenal 

Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan. 

Berkaitan  dengan pemahaman tentang pentingnya setiap peserta didik 

memperoleh pendidikan bermutu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

kependidikan dan profesional, upaya peningkatan kualitas Guru TK harus 

dipahami sebagai upaya meratakan mutu pelayanan Guru TK pada Pemerintah 

Kabupaten Tegal.  



3 

 

 

 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan mutu pendidikan, lembaga 

pendidikan semakin berbenah diri. Salah satu komponen penyelenggaraan 

pendidikan yang banyak disorot adalah pendidik atau guru, baik secara 

kualitas maupun secara kuantitas. Disadari bahwa pendidik merupakan garda 

terdepan pendidikan yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Oleh 

karena itu tidak heran apabila mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas 

pendidikan.  

Kondisi dan fakta yang dapat diamati di wilayah Kabupaten Tegal 

bahwa ketersediaan Guru TK yang secara kuantitas dan kualitas masih belum 

memenuhi kebutuhan, di samping itu adanya faktor yang sangat 

mempengaruhi mutu para Guru TK adalah faktor ekonomi sehingga belum 

dapat memenuhi standar kualifikasi pendidikan yaitu (S1) Sarjana. Hal lainnya 

adalah belum dibentuknya Peraturan Daerah yang di dalamnya membahas 

tentang peningkatan kualitas pendidik, khususnya Guru TK di Kabupaten 

Tegal sehingga upaya menuju profesionalisasi Guru TK dirasakan masih 

banyak menemui hambatan, padahal profesionalisasi Guru PAUD menjadi 

investasi berharga bagi kemajuan bangsa, karena berbagai studi telah 

membuktikan bahwa pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan 

investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Perubahan dalam pengembangan sumber daya manusia yang terjadi 

sekarang ini, di wilayah Kabupaten Tegal dalam pendidikan khususnya dalam 

komponen tenaga Guru TK prosesnya menemui berbagai permasalahan. 

Permasalahan tersebut baik bersifat klasikal maupun kontemporer seiring 
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dengan perubahan yang berlangsung. Permasalahan memang tidak dapat 

dihindari dalam setiap interaksi. Akan tetapi bila tidak diupayakan solusinya 

dari permasalahan tersebut akan besar. Adapun permasalahan yang melekat 

dalam pengembangan tenaga Guru TK di Kabupaten Tegal yaitu pertama 

masalah tenaga pendidik yang belum memenuhi persyaratan dan kualifikasi 

sebagai pendidik atau Guru TK. Yang kedua masalah sistem dan manajemen, 

yaitu masih lemahnya dalam membangun sistem struktur kendali di 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal, sehingga manajemen belum dapat 

berjalan sebagaimana mestinya.  

 

B. Fokus Penelitian 

 Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal ini akan 

difokuskan  di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

(DIKPORA) Tegal berdasarkan tugas pokok dan fungsi DIKPORA.  

C. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dikemukakan selaras dengan fokus 

penelitian seperti tersebut di atas :                                                                                                                                                 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Tegal dalam upaya peningkatan kualitas Guru TK ? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

kualitas Guru TK di Kabupaten Tegal ? 

3. Bagaimana Strategi dalam peningkatan kualitas Guru TK di Kabupaten 

Tegal ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal dalam upaya peningkatan kualitas 

Guru TK. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya 

peningkatan kualitas Guru TK di Kabupaten Tegal. 

3. Untuk mengetahui strategi dalam peningkatan kualitas Guru TK di 

Kabupaten Tegal. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai wahana untuk melatih pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh dalam penyusunan karya ilmiah. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam 

membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan kualitas pendidik anak usia dini khususnya Guru Taman 

Kanak-Kanak. 

3. Bagi Guru Taman Kanak-kanak 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menunjang proses pendidikan dan 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan Taman Kanak-kanak. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu 

pengetahuan yang telah ada. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Kebijakan 

1. Pengertian Kebijakan 

Beberapa  teori yang dapat menjelaskan pengertian kebijakan yaitu 

yang dikemukakan B. Guy Peters bahwa kebijakan adalah sejumlah 

aktivitas pemerintah baik langsung atau melalui perantara, yang 

mempunyai pengaruh terhadap warga negara. 

(http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-

pemerintah1a.pdf). 

Menurut  William I. Jenkins, kebijakan yaitu seperangkat keputusan 

yang saling berhubungan yang diambil oleh seorang atau sekelompok 

aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana 

pencapaiannya dalam suatu situasi khusus di mana keputusan-keputusan 

itu seharusnya secara prinsip berada di dalam kekuasaan para aktor 

tersebut untuk pencapaiannya. 

(http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-

pemerintah-1a.pdf). 

Berdasarkan teori di atas diambil kesimpulan, kebijakan adalah suatu 

rangkaian atau pola tindakan bertujuan yang diikuti oleh  seorang atau 

sekelompok aktor dalam berurusan dengan suatu masalah atau suatu hal. 

(http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-pemerintah-1a.pdf). 

Kebijakan seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, 

program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, 

http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-pemerintah1a.pdf
http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-pemerintah1a.pdf
http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-pemerintah-1a.pdf
http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-pemerintah-1a.pdf
http://edyakhyari2007files.wordpress.com/2008/01/kebijakan-pemerintah-1a.pdf
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kesepakatan, dan rencana strategis. Sebenarnya dengan adanya definisi 

yang sama dikalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat 

yang mengetahui tentang hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah 

yang kaku. Namun untuk lebih memperjelas bagi semua orang yang akan 

berkaitan dengan kebijakan, maka alangkah baiknya definisi kebijakan 

harus dipahamkan. (http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2) 

Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman 

bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-

aktifitas tertentu atau suatu rencana (Wahab,1990). Definisi yang lain 

adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi 

pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu 

(Wahab,1990). 

Selain teori-teori di atas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai 

dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu : 

a) Teori Kelembagaan, memandang kebijakan sebagai aktivitas 

kelembagaan di mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan 

pusat kegiatan politik. 

b) Teori Kelompok, yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan 

kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat 

tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-

nilai kelompok elit yang memerintah. 

c) Teori Elit, memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai 

kelompok elit yang memerintah. 

http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2


8 

 

 

 

d) Kelompok Rasional, memandang kebijakan sebagai pencapaian 

tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. 

e) Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap 

kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah 

yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah 

pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. 

f) Teori Permainan, memandang kebijakan sebagai pilihan yang 

rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. 

g) Teori Campuran, yang merupakan gabungan model rasional 

komprehensif dan inkremental. 

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara : Pembuatan Peraturan 

Undang-undang, Perencanaan Kegiatan, Aneka Intervensi terhadap 

ekonomi atau sosial masyarakat.  Karena kebijakan itu merupakan 

tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan 

dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai 

hukum dan wewenang pemerintah.  

(http :/naifu.wordpress.com/2010/08/-12/teori-kebijakan/) 

2. Model-Model Kebijakan 

Model-model kebijakan yang akan dijelaskan penulis di sini ada 4 

(empat) macam, yaitu : 

a. Model Institusional 

Model ini adalah salah satu model pembuatan kebijakan publik 

yang sudah lama dikenal, malah ada yang menyebut model tradisional. 
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Fokus atau pusat perhatian model institusional ini terletak pada 

lembaga dan struktur lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif, maupun pada jenjang pemerintahan pusat, 

propinsi, dan kabupaten/kota. Bagan Model Institusional ada pada 

lampiran. 

b. Model Kelompok 

Model kelompok mendasarkan daripada peranan kelompok-

kelompok masyarakat dalam mempengaruhi penyelenggaraan 

pemerintahan. Terutama pengaruh itu ditujukan dengan upaya 

kelompok-kelompok itu untuk merebut pengaruh atau berjuang 

melaksanakan kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Bagan 

Model Kelompok terdapat pada lampiran. 

c. Model Elit Massa 

Model elit massa memandang kebijakan politik sebagai 

pencerminan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan utama dari 

golongan elit yang sedang berkuasa. Bagan Model Elit Massa terdapat 

pada lampiran. 

d. Model Sistem Politik 

Model ini memandang kebijakan publik sebagai respons suatu 

kebijakan terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, ekonomi, 

politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan sebagainya) yang 

terdapat atau melingkupi sistem politik tersebut. Bagan Model Sistem 

Politik terdapat pada lampiran. 
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(http://www.scribd.com/doc.50080445/Model-Kebijakan-2). 

3. Macam-Macam Kebijakan  

      a.  Kebijakan Pendidikan 

Menurut Carter V. Good (Imron, 2002:18) menyatakan bahwa 

kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan 

faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah 

lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil 

keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan dapat dicapai. 

Kebijakan Pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni: 

1) Memiliki Tujuan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih 

khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan 

terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. 

2) Memenuhi Aspek Legal-Formal 

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka 

perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar 

kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk 

sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi 

syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku 

di sebuah wilayah hingga  ia dapat dinyatakan sah dan resmi 

berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu 

kebijakan pendidikan yang legitimasi. 
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3) Memiliki Konsep Operasional 

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang 

bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional 

agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan 

untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah 

fungsi pendukung pengambilan keputusan. 

4) Dibuat oleh yang Berwenang 

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di 

bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak 

sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan 

di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola 

lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung 

dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan 

pendidikan. 

5) Dapat Dievaluasi 

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari 

keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka 

dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung 

kesalahan, maka harus dapat diperbaiki. Sehingga kebijakan 

pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya 

evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. 
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6) Memiliki Sistematika 

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem 

juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas 

menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika 

itu pun dituntut memiliki efektifitas dan efisiensi agar kebijakan 

pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh 

strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling 

berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan 

cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan 

hukum secara internal. eksternal dan harus selaras dengan 

kebijakan lainnya : kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan 

kebijakan pendidikan di atas, di samping dan di bawahnya. 

(http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2). 

      b.  Kebijakan Sertifikasi 

Dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi 

Guru dalam Jabatan dikatakan bahwa Sertifikasi guru sebagai upaya 

peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan 

guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan 

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk 

peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan 

profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki 

sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku untuk semua guru, baik 

guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru yang 

berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS). 

http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2
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Selanjutnya bahwa Sertifikasi guru adalah proses perolehan 

sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru 

berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai 

guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik 

ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri 

dengan uji kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.  

Di dalam Landasan Hukum pedoman Sertifikasi Guru bahwa 

Penyelenggaraan sertifikasi guru ini didasarkan pada : 

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

Pasal 42 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum 

dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat 

jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.  

Pasal 43 ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi.  

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen.  
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Pasal 8, Guru wajib memiliki kualifikasi akademi, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 11 ayat (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, 

ayat (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, ayat (3) sertifikasi 

pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, 

ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

c.  Kebijakan Otonomi Daerah  

Menurut Danim, (2010 : 158-159), bahwa Otonomi Daerah 

sebagai realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

merupakan salah satu upaya reformasi sistem pemerintahan yang pada 

hakikatnya dimaksudkan untuk melakukan perubahan dari pendekatan 

kekuasaan ke pendekatan pelayanan atau pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka membangun tatanan kehidupan rakyat yang lebih baik. 

Menyadari pula bahwa guru merupakan ujung tombak dunia 

pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi di daerah dan guru 

sebagai perekat pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI.  

Memahami bahwa pendidikan dalam kerangka otonomi daerah 

pada dasarnya merupakan peluang bagi terwujudnya pendidikan 
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nasional yang bercorak daerah dan pendidikan daerah yang bercorak 

nasional yang memiliki peluang besar untuk (1) daerah untuk 

mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisinya, (2) 

mempartisipasikan masyarakat secara lebih nyata, (3) 

menyederhanakan jalur birokrasi, (4) peningkatan kesejahteraan guru 

dan tenaga kependidikan lainnya, (5) pengelolaan pendidikan yang 

lebih profesional. 

Memahami pula bahwa sebagai satu perubahan inovatif, 

pelaksanaan otonomi daerah memerlukan satu mekanisme adaptasi 

yang bersifat sistemik, sinergik, dan simbiotik, yang harus didukung 

oleh SDM yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.  

Mencermati, sejak dilaksanakan otonomi daerah, proses perubahan 

adaptasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keragaman 

kebijakan setiap daerah dalam mengelola pendidikan termasuk guru 

belum menunjukkan kondisi yang kondusif sehingga banyak merugikan 

guru dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pendidikan 

Nasional.  

Mencermati pula bahwa manajemen guru dalam otonomi daerah 

belum menempatkan guru sebagai subyek mitra dalam pendidikan dan 

masih cenderung lebih banyak memperlakukan guru sebagai obyek 

dalam kerangka pola-pola birokratis yang kaku. Keadaan ini akan 

menghambat kinerja guru dan pendidikan pada umumnya.  

Mendesak kepada penyelenggara negara di pusat dan daerah baik 

legislatif maupun eksekutif untuk melakukan pengkajian ulang dan 

perbaikan terhadap berbagai perundang-undangan dan kebijakan 
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pendidikan, termasuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan yang 

berkaitan dengan otonomi daerah agar dapat terwujud sesuai dengan 

tujuannya.  

Mengusulkan agar manajemen guru berada dalam kendali 

Nasional dengan tetap menjaga semangat dan realisasi otonomi daerah 

dalam wadah NKRI.  

4. Manfaat Kebijakan  

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas maka 

peneliti dapat mengambil manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu :  

Manfaat Kebijakan Pendidikan :  

a. Meningkatkan kemampuan akses peserta didik terhadap layanan 

pemerataan kesempatan belajar. 

b. Meningkatkan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada 

penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.  

c. Meningkatkan jumlah, mutu, dan profesionalisme tenaga pendidik 

serta kesejahteraannya. 

d. Memberdayakan lembaga pendidikan melalui optimalisasi 

pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan 

peran komite sekolah.  

e. Merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan.  

f. Meningkatkan penilaian, monitoring, dan evaluasi secara 

berkelanjutan. 
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Manfaat Kebijakan Sertifikasi : 

Berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi 

dalam Jabatan, dikatakan bahwa manfaat Kebijakan Sertifikasi adalah : 

a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten 

yang dapat merusak citra profesi guru.  

b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 

c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan 

dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

d. Meningkatkan kesejahteraan guru. 

Manfaat  Otonomi Daerah : 

Menurut (Danim, 2010) dapat diartikan sebagai hak, wewenang, 

dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

B. Kualitas Guru TK  

1. Pengertian Kualitas 

Standar penilaian suatu kegiatan diukur dengan sejauhmana 

perkembangan kegiatan yang sudah direncanakan itu memperoleh hasil 

atau skala yang ditentukan. Kualitas mempunyai pengertian tingkat      

baik buruknya sesuatu atau kadar atau derajat atau taraf (mutu). (Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia, 2007: 603). Sedangkan pengertian Kualitas Guru 

adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk diberikan pada anak 

didiknya.  

2. Kompetensi Guru TK 

a.   Pengertian Kompetensi 

Menurut Muhibin Syah (1995) dalam Danim (2010 : 56) bahwa 

pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. 

Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah 

seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras 

dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.  

Menurut Munsyi, dalam Samana (1994 : 61) kompetensi 

mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui pendidikan. Kompetensi menunjuk kepada performen dan 

perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam 

melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena 

mempunyai arah dan tujuan. Performen merupakan perilaku nyata 

dalam arti tidak hanya diamati, tetapi juga meliputi perihal yang tidak 

tampak. 

Hal ini diperjelas oleh Houston dalam Samana (1994 : 44) 

bahwa kompetensi adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru 

dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan 

kepada masyarakat. 
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Menurut Ace Suryadi (1999:298-304), mengemukakan bahwa 

untuk mencapai taraf kompetensi, seorang guru memerlukan waktu 

lama dan biaya mahal. Status kompetensi yang profesional tidak 

diberikan oleh siapapun tetapi harus dicapai dalam kelompok profesi 

bersangkutan. Awalnya tentu harus dibina melalui penguatan landasan 

profesi, misalnya pembinaan tenaga kependidikan yang sesuai, 

pengembangan infrastruktur, pelatihan jabatan yang memadai, efisiensi 

dalam sistem perencanaan, serta pembinaan administrasi dan 

pembinaan kepegawaian. 

Selanjutnya menurut Cooper dalam Sudjana (1989:18) 

mengemukakan empat kompetensi guru, yakni (a) mempunyai 

pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku yang dibinanya, (b) 

mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, 

(c) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman 

sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, serta (d) mempunyai 

keterampilan teknik mengajar. 

Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) dalam Dewanti (2009:12), mengatakan kompetensi 

adalah  pemilikan, penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang 

dituntut jabatan seseorang. 

b.  Kompetensi Guru TK  

Kompetensi pendidik merupakan pilar penting dalam menopang 

pencapaian mutu pendidikan secara menyeluruh. Kompetensi 
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merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru searah 

dengan kebutuhan pendidikan di sekolah (kurikulum), tuntutan 

masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi keterampilan proses 

dan penguasaan pengetahuan. 

(http://wiliandalton.blogspot.com/2009/03/usaha-perbaikan-kualitas-

guru-dengan.html). 

  Kurikulum TK yang direvisi terus menerus menekankan 

kualitas pribadi dan kompetensi Guru TK yang diperlukan untuk 

membuat sebuah desain proses pembelajaran menjadi kenyataan 

dengan berdasarkan pada program-program seperti berikut :  

1. Reseptif (mudah diterima) dan berada dalam lingkungan yang 

kondusif untuk meningkatkan proses pembelajaran. 

2. Bahan dan peralatan yang dirancang untuk segala tingkatan. 

3. Menggunakan instruksi yang bersahabat, berdasarkan pada 

kebutuhan individu setiap anak. 

4. Mengupayakan adanya pemahaman yang utuh dan pengembangan 

konsep “belajar sepanjang hayat”. 

5. Menyediakan berbagai alternatif cara untuk bermain, 

mengoptimalkan indera, mengeksplorasi dan memanipulasi 

berbagai benda. 

6. Menekankan pada perkembangan bahasa. 

(http://www.bintangbangsaku.com/content/kualitas-pribadi-dan-

kompetensi-guru-tk) 

http://wiliandalton.blogspot.com/2009/03/usaha-perbaikan-kualitas-guru-dengan.html
http://wiliandalton.blogspot.com/2009/03/usaha-perbaikan-kualitas-guru-dengan.html
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Pemahaman guru harus berakar pada pemahaman anak-anak dan 

budaya dalam rangkaian nilai-nilai yang menentukan sesuai 

perkembangan anak, di mana secara singkat dapat dikatakan bahwa 

“Guru TK harus memiliki sikap positif terhadap kepercayaan, 

penghargaan dan penerimaan anak-anak dalam seluruh proses 

perkembangan mereka”, artinya :      

1) Guru TK harus memiliki organisasi kerja yang baik dengan 

berdasarkan pada pemahaman tentang pertumbuhan dan 

perkembangan anak-anak agar dapat membuat instruksi-instruksi 

yang bersifat individual. 

2) Guru TK perlu memiliki dasar pengetahuan yang luas agar dapat 

menyiapkan bahan maupun peralatan yang dapat digunakan oleh 

berbagai tingkatan. 

3) Guru TK harus dapat memahami bagaimana anak-anak belajar, dan 

dapat melihat proses pembelajaran sebagai suatu keseluruhan yang 

utuh, bukan hanya sebagai akumulasi dari banyak bagian 

perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. 

4) Guru TK tidak hanya membutuhkan sikap penerimaan yang 

memungkinkan setiap anak untuk merasa dihargai, tetapi juga 

kebutuhan kompetensi dalam mengamati baik verbal dan perilaku 

non verbal agar dapat merespon dengan tepat. 

5) Guru TK yang efektif dapat menggunakan berbagai metode 

pengajaran, dan terampil dalam menetapkan tujuan spesifik, 
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mengajukan pertanyaan dan menilai kemajuan anak-anak. 

6) Guru TK harus mengenali waktu dan ruang yang tepat dan mampu 

melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. Guru TK memiliki 

pandangan yang luas dari proses belajar dan memanfaatkan pada 

kepentingan anak-anak dan pengalaman. 

7) Sang guru memperhatikan kebutuhan semua anak-anak, termasuk 

anak-anak dari berbagai budaya dan orang-orang dengan 

kebutuhan khusus.  

(http://www.bintangbangsaku.com/content/kualitas-pribadi-dan-

kompetensi-guru-tk) 

Rumusan standar kompetensi yang dikemukakan di Indonesia 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Pada Bab VI pasal (3) dinyatakan bahwa 

kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak 

usia dini meliputi empat komponen, yaitu (1) Kompetensi pedagogik, 

(2) Kompetensi kepribadian, (3) Kompetensi profesional, dan (4) 

Kompetensi sosial.  

Untuk lebih jelasnya masing-masing kompetensi dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Kompetensi Pedagogik 

Menurut Yufiarti dkk, (2008 : 3.32 - 3.33), Kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan 

pemahaman terhadap anak usia dini dan pengelolaan pembelajaran 

http://www.bintangbangsaku.com/content/kualitas-pribadi-dan-kompetensi-guru-tk
http://www.bintangbangsaku.com/content/kualitas-pribadi-dan-kompetensi-guru-tk
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yang partisipasif dan menyenangkan. Kompetensi ini mencakup 

kemampuan pemahaman terhadap anak usia dini, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan anak usia dini untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Ranah kompetensi pedagogik dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Memahami anak usia dini sebagai peserta didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. 

c. Melaksanakan pembelajaran. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

2. Kompetensi Kepribadian 

Dikatakan Yufiarti dkk, (2008 : 3.33), Kompetensi 

kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

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

menjadi teladan bagi peserta didik atau warga belajar, dan 

berakhlak mulia. Setiap elemen kepribadian dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil 

b. Memiliki kepribadian yang dewasa 

c. Memiliki kepribadian yang arif 

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 
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3. Kompetensi Sosial 

Menurut Yufiarti dkk, (2008 : 3.33 – 3.44), Kompetensi sosial 

berkenaan dengan kemampuan pendidik anak usia dini sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan anak usia dini, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali murid anak usia dini, dan 

masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki penjabaran sebagai 

berikut : 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan anak 

usia  dini baik  lisan maupun tulisan. 

b. Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan.   

c. Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang 

tua atau wali murid anak usia dini dan masyarakat sekitar, sesuai 

dengan kebudayaan dan adat istiadat. 

4. Kompetensi Profesional 

 Sebagaimana dikatakan Yufiarti dkk, (2008 : 3.34), 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum, dan 

substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta 

menambah wawasan keilmuan sebagai pendidik anak usia dini. 

Kompetensi ini memiliki indikator sebagai berikut :  
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a. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum atau 

memahami pembelajaran anak usia dini. 

b. Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar. 

c. Memahami hubungan konsep belajar anak usia dini dengan 

materi lain yang terkait, dan menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan atau 

materi pembelajaran.  

Tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru atau pendidik 

PAUD sangatlah kompleks, dan ini mempengaruhi masa depan 

anak dan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya yang 

terus-menerus dari semua pihak yang perduli terhadap PAUD ini, 

agar kompetensi dapat dicapai oleh Guru TK atau pendidik PAUD 

dengan cara pemerintah setempat mengadakan pelatihan-pelatihan 

agar guru-guru PAUD ini semakin meningkat kompetensinya. 

(Yufiarti dan Chandrawati, 2008 : 3.31-3.34). 

3. Hak dan Kewajiban Guru Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 

No. 14 Tahun 2005 :  

Menurut UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dikatakan       

bahwa : 
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a. Hak Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalan :  

1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 

jaminan kesejahteraan sosial. 

2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan 

prestasi kerja .  

3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas  

kekayaan intelektual.  

4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.  

5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 

6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut 

menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada 

peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan 

peraturan perundang-undangan.  

7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 

melaksanakan tugas.  

8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 

9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 

pendidikan.  

10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualisifikasi akademik dan kompetensi.  

11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam 

bidangnya. 
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b. Kewajiban Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalan :  

1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.  

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 

jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar 

belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran.  

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.  

5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

4. Guru TK atau Pendidik PAUD sebagai Tenaga Profesi 

a. Pengertian dan Persyaratan Profesi 

Menurut Yufiarti dkk, (2008 : 1.14), Guru atau Pendidik 

merupakan suatu pekerjaan profesi seperti telah disampaikan oleh 

Presiden Republik Indonesia dalam deklarasi “guru sebagai profesi” 

pada tanggal 2 Desember 2004. Selain itu dalam  Undang – undang  

Guru  No. 15  tahun  2005  dalam  Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa 

guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional khususnya 

pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bahkan 

dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga 
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profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan 

peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan Nasional.  

 Dikatakan oleh Yufiarti dkk, (2008 : 1.14) Profesionalisme 

adalah sebuah pekerjaan jabatan yang memerlukan keahlian khusus. 

Sedangkan profesionalisasi merupakan proses dinamis pada pekerjaan 

tertentu yang dapat diamati untuk merubah karakteristik yang penting 

sesuai dengan aturan profesi. Pekerjaan yang profesional menuntut 

peryaratan antara lain:  

1) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori 

ilmu pengetahuan yang mendasar  

2) menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu  

3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai  

4) menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 

pekerjaan yang dilaksanakan  

5) memiliki kode etik  

6) memiliki klien  

7) diakui oleh masyarakat. 

Guru atau pendidik yang profesional layak untuk mendapatkan 

penghargaan, baik secara finansial maupun secara nonfinansial. 

Berbagai penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa yang diajar oleh guru yang profesional dan tidak. Guru 
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yang berkualitas dikategorikan mempunyai sertifikasi dan mengajar 

sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan kelompok lainnya yaitu 

guru yang mengajar kurang sesuai dengan bidang keahliannya. 

Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara guru yang berkualitas dengan hasil belajar siswa.  

Sehubungan dengan profesi guru, Djojonegoro (1998) dalam 

Danim (2010:56), menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu 

jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting. Antara lain sebagai berikut: 

(1) Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesialisasi. (2) Kemampuan untuk 

memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dikuasai. (3) 

Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus 

yang dimilikinya. 

b. Guru TK atau Pendidik PAUD sebagai Tenaga Profesional 

Menurut Yufiarti dkk, (2008 : 1.16) menjadi guru atau pendidik 

PAUD merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua  yang 

membidangi profesi ini dan memberikan layanan yang memuaskan 

bagi anak dan keluarganya. Siapapun yang menangani anak usia dini 

masuk dalam profesi PAUD. Profesi pendidik anak usia dini dijelaskan 

sebagai status pekerjaan yang mempunyai penghasilan yang memadai, 

mempunyai wawasan pengetahuan dan menunjukkan kinerja dengan 

kualitas yang tinggi (Morrison, 1994). Berdasarkan pengertian di atas 

terdapat tiga karakteristik yang mendasar bagi profesi guru pendidik 

PAUD yaitu sebagai berikut : 
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1) Mempunyai penghasilan yang memadai. Guru atau pendidik 

PAUD memiliki pengetahuan dan perilaku yang profesional 

sehingga mempunyai implikasi bahwa guru tersebut mendapatkan 

kompensasi yang memadai. 

2) Memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang ditanganinya 

sebagai seorang ahli sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif. 

3) Menunjukkan kinerja dengan kualitas tinggi. Pendidik PAUD yang 

profesional mampu menerapkan pengetahuannya dan 

keterampilannya dalam praktek sehari-hari. 

Tenaga pendidik anak usia dini harus memiliki sertifikat 

kompetensi guru sebagaiman diamanatkan pada pasal 29 PP Nomor 

19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kualifikasi      

Akademik pendidik Paud minimal D IV/SI pada bidang pendidikan 

anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi yang dibuktikan 

dengan ijazah atau sertifikat yang relevan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

Prinsip profesional bagi guru antara lain terdapat pada pasal 7 

UU Guru No.15 Tahun 2005, yaitu: (1) memiliki bakat, minat, 

panggilan jiwa dan idealisme (2) memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak 

mulia (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai bidang tugas (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai 

dengan bidang tugas (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan 
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tugas keprofesionalan (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan 

sesuai dengan prestasi kerja (7) memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 

sepanjang hayat (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan dan  (9) memiliki organisasi yang 

mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

keprofesionalan bagi guru. 

c. Kualifikasi Guru TK atau Pendidik PAUD 

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi pendidik anak 

usia dini adalah minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (SI) 

dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak                           

usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki sertifikat 

profesi guru untuk PAUD. Namun demikian, seseorang yang tidak 

memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian 

khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik 

setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.  

d. Guru TK atau Pendidik PAUD 

 Selanjutnya menurut  Chandrawati dkk, (2008 : 3.35- 3.37), 

PAUD khususnya terkait dengan organisasi PAUD, kode etik dan 

kompetensi guru pendidik PAUD. 
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                  Organisasi PAUD pada jalur pendidikan formal : 

1). Organisasi GOP TKI 

Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak 

Indonesia (GOP TKI) terdiri dari yayasan penyelenggara TK yang 

tergabung dalam lima belas organisasi besar di Indonesia antara 

lain : Aisyiyah, Muslimat Nahdhatul Ulama (NU), Perwari, Wanita 

Indonesia, Taman siswa dan sebagainya. Pembina organisasi GOP 

TKI ini diantaranya adalah Menteri Pendidikan Nasional dan 

Departemen Dalam Negeri. Struktur organisasi GOP TKI terdiri 

dari Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, 

Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota), Dewan Pimpinan 

Kecamatan. Pergantian kepengurusan GOP TKI dilakukan setiap 5 

tahun sekali. Pertemuan anggota umumnya dilaksanakan pada 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan setiap 

tahun. 

2). IGTKI 

Komponen yang kedua adalah Ikatan Guru Taman Kanak-

Kanak Indonesia (IGTKI). Organisasi ini terdiri dari kumpulan 

para pendidik Taman Kanak-kanak se-Indonesia. Struktur 

organisasi IGTKI hampir sama dengan GOP TKI. Pembina 

organisasi IGTKI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI). IGTKI terdiri dari Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, 
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Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang     

(Kabupaten/Kota), dan Dewan Pimpinan Kecamatan. Pergantian 

kepengurusan IGTKI dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pertemuan 

anggota umumnya dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional yang 

diselenggarakan setiap tahun. 

3). IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) 

Hampir sama dengan IGTKI hanya saja IGRA ini khusus 

untuk para pengelola dan pendidik Taman Kanak-Kanak Islam. 

Kepengurusannya serupa dengan IGTKI yaitu ada pengurus pusat 

sampai ke tingkat kecamatan. Kegiatannya juga sama dengan 

IGTKI tetapi porsinya lebih banyak membahas dan melaksanakan 

ajaran Islam di Taman Kanak-kanak Islam. Sekalipun IGRA ini 

secara organisasi tetap mandiri, namun dalam kegiatannya tetap 

mendapat dukungan dari Departemen Agama. IGRA selain 

berfungsi sebagai wadah bertemunya guru-guru TK Islam juga 

turut melatih dan menambah kemampuan guru-guru TK Islam agar 

semakin berkualitas.  

e. Kode Etik Guru atau Pendidik PAUD. 

1). Pengertian dan Tujuan Kode Etik Guru 

Menurut Yufiarti dkk, (2008 : 3.17-3.19), Kode etik suatu 

profesi merupakan norma-norma yang harus diperhatikan oleh 

setiap anggota profesi khususnya pendidik PAUD di dalam 

melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupannya di 
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masyarakat. Seorang pendidik PAUD akan mengetahui tentang 

aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 

melaksanakan profesinya sebagai seorang pendidik PAUD. Kode 

etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh 

setiap anggota profesi tertentu di dalam melaksanakan tugas 

profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Tujuan merumuskan 

kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota 

dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan 

mengadakan kode etik adalah untuk : 

a)  Menjunjung tinggi martabat profesi 

b)  Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya 

c)  Meningkatkan pengabdian para anggota profesi 

d)  Meningkatkan mutu profesi 

e)  Meningkatkan mutu organisasi profesi 

2). Kode Etik Guru Indonesia 

Sebelum membahas tentang kode etik pendidik anak usia dini 

dalam jalur formal yaitu Taman Kanak-kanak kita perlu lebih 

dahulu mengenal kode etik yang telah dibuat oleh Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI). Fungsi kode etik guru Indonesia 

adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap 

guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai 

guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian maka Kode Etik Guru 

Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan 
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sikap profesional para anggota profesi keguruan. Guru Indonesia 

terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada 

dasar-dasar. Antara lain sebagai berikut :  

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang 

menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tu murid dan 

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa 

tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, 

dan kesetiakawanan sosial. 

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan 

mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan 

pengabdian. 

9. Guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pendidikan.  

3). Kode Etik Profesional PAUD 

Ada dua aspek yang penting dalam berperilaku etis pada 

pendidikan anak usia dini : 

1. mengetahui dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai inti dan 
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ideal yang diandalkan oleh pendidik anak usia dini dalam 

berhubungan secara profesional dengan anak, keluarga, kolega 

dan masyarakat.  

2. memahami dan menggunakan kode etik yang telah 

dikembangkan NAEYC dalam menangani konflik yang terjadi 

dalam pekerjaan sehari-hari dengan anak usia dini, keluarganya 

dan koleganya.  

Standar tentang perilaku yang etis pada pendidikan dan 

pengasuhan anak usia dini berlandaskan pada enam komitmen 

yaitu : (1) menghargai anak sebagai pribadi yang unik, (2) 

melaksanakan pekerjaan terhadap anak dengan berlandaskan 

pengetahuan tentang perkembangan anak, (3) menghargai dan 

mendukung kedekatan hubungan anak dan orang tua, (4) 

menghargai harkat dan harga diri dan keunikan setiap individu, (5) 

mengenal anak dengan penuh pemahaman dan mendukung dalam 

konteks keluarga, budaya, masyarakat dan sosial, (6) membantu 

anak dan orang tua mencapai perkembangan secara utuh dalam 

konteks saling hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, 

penghargaan yang positif. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 

Penelitian kualitatif bersifat induktif maksudnya peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil 

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian kualitatif 

berangkat dari filsafat konstruktivisme, yang memandang kenyataan itu 

berdimensi banyak, interaktif dan menuntut interpretasi berdasarkan 

pengalaman sosial. Penelitian Kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu 

pertama menggambarkan dan mengungkap dan kedua menggambarkan dan 

menjelaskan. (Afifuddin dkk, 2009 : 57 -69). 

 

B. Lokasi Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun lokasi penelitian  terhadap Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Tegal akan dilaksanakan dan difokuskan melalui Dinas 

37 
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Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jalan Achmad Yani 

No. 51 Telepon (0283) 491270  Slawi, Kode Pos 521412, dengan alasan  

berdasarkan  Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang 

pendidikan, pemuda dan olahraga. Fungsi Dinas Dikpora itu sendiri yaitu : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

c. Pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

Sedangkan Tugas Pokok Kepala Dinas, adalah : 

a. Mendisposisikan surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

c. Menyusun kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga. 

d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

e. Membina dan melaksanakan tugas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 
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f. Melakukan pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi 

kesekretariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 

organisasi dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

g. Melakukan pengelolaan unit pelaksana teknis dibidang Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga. 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah 

yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku. 

i. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

j. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian 

sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan. 

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan, yaitu 

dari tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan 21 Maret 2011.   

 

C. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif bisa juga dikatakan 

sebagai Informan. Informan  adalah orang dalam latar penelitian. Informan 

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian ( J. Moleong, 2002:90 ). Jadi mereka harus 

mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.  
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Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan 

tetap teliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara yang 

berterus terang artinya tidak sembunyi yakni informan penelitian mengetahui 

betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.  

Sebagai informan utama dalam penelitian ini diperoleh dari : 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal         : 1   orang 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal       : 1   orang 

c. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal    : 1   orang 

d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Kabupaten Tegal      : 1   orang  

e. Kasi Kurikulum TK Kabupaten Tegal    : 1   orang 

Sebagai informan Triangulasi peneliti ambil dari : 

a. Ketua IGTKI Kabupaten Tegal      : 1   orang 

b. Kepala TK dan Guru TK di Kabupaten Tegal               : 10  orang 

J u m l a h                   : 16  orang 

Pengambilan sampel Kepala TK dan Guru TK sebanyak 10 orang, 

dengan cara : 

 Jumlah TK dikalikan jumlah rata-rata Guru TK di masing-masing 

Kecamatan. Kemudian dari hasil tersebut diketahui kecamatan yang 

mempunyai Guru TK paling banyak untuk membandingkan dangan Guru TK 

yang paling sedikit. Dari hasil perbandingan seluruh Guru TK yang ada dari 

18 kecamatan, maka  sampel yang dapat diambil peneliti sebagai responden 

adalah 10 responden. Hal ini dapat dilihat pada tabel. 4.    
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode :  

1. Interview atau Wawancara 

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memperoleh keterangan dalam 

sebuah penelitian yang dilakukan antara pewawancara dengan responden 

sambil bertatap muka. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara 

terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan menurut daftar 

pertanyaan yang telah disusun sebagai pedoman wawancara. Wawancara 

ini penulis tujukan kepada Sekretaris Daerah atau yang mewakili, anggota 

DPRD, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Kepala Bidang 

Pendidikan Dasar, Kasi Kurikulum TK Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan  dengan 

Kebijakan  Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2010 dalam meningkatkan 

kualitas Guru Taman Kanak-kanak.  

2.  Observasi 

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan yang artinya 

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). Dan 

untuk mendapatkan observasi secara sistematis peneliti harus mempunyai 

latar belakang tentang obyek penelitian, mempunyai beberapa teori dan 

sikap yang obyektif. Adapun untuk mempermudah observasi penulis 

membuat pedoman observasi, dengan menggunakan alat observasi yaitu 

daftar cocok atau cheklist. Diantara hal-hal yang perlu diobservasi antara 

lain : pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, program-
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program prioritas PAUD, Renstra Strategis Pemerintah, dan pelatihan-

pelatihan bagi Guru Taman Kanak-Kanak yang telah dilaksanakan  

melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal. 

3. Dokumentasi 

Peneliti dalam metode  ini mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkrip, internet, notulen rapat, dokumen, 

buku-buku, dan peraturan-peraturan. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang ada pada 

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Tegal atau instansi yang terkait, atau bahan-bahan 

yang tertulis yang berhubungan dengan situasi latar belakang obyek 

penelitian dan ini sebagai pelengkap. Di antara dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan antara lain profil, visi dan misi, Kebijakan Pemerintah, 

program-program prioritas atau utama pendidikan pada PAUD, Struktur 

Organisasi, keadaan pegawai serta sarana dan prasarana Pemerintah 

melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal. 

4. Kuesioner atau Angket  

Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan 

terstruktur yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang di dalamnya sudah 

ada pilihan jawaban yang digunakan untuk mengetahui dan 

mengumpulkan data dari kompetensi, pendidikan dan pelatihan yang 

dimiliki dan telah dilaksanakan oleh Guru-guru TK   di Kabupaten Tegal. 

Peneliti juga mempunyai alasan mengapa menggunakan metode angket 
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ini, sebab peneliti menginginkan data yang paling terbaru dan lebih akurat. 

Dalam hal ini penulis mengambil sampel sejumlah 10 Guru TK dari 18 

Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, dengan kriteria Kepala 

TK dan Guru TK yang berpendidikan S1, D2, SMA, dan yang sudah 

Sertifikasi baik Guru Negeri ataupun Swasta, serta yang telah mengikuti 

pelatihan dan bimbingan teknis yang telah diselenggarakan Pemerintah 

melalui Dinas Dikpora Kabupaten Tegal. 

 

E. Teknik Pemilihan Sampel Penelitian 

Menurut Purwanto, dkk (2007 : 37), pada beberapa literatur 

metodologi, teknik pengambilan sampel sering disebut teknik sampling yang 

dimaksud adalah teknik untuk mengambil sampel yang didasarkan pada 

keadaan dan kebutuhan data peneliti.   

Berdasarkan pada penelitian kualitatif yang tidak ada aturan baku 

tentang jumlah partisipan, maka peneliti mengambil dan memilih sampel 

purposeful sampling, yaitu sampel yang dipilih bergantung pada tujuan 

penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya. (Patton dalam 

Afifuddin, dkk (2009 : 130). Sampelnya antara lain : Kepala dan Guru TK 

yang sudah memiliki ijazah S1 PAUD, D2  PGTK, SMA dan yang sudah 

Sertifikasi di Kabupaten Tegal. 

 

 

 



44 

 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul yang dilakukan adalah analisis data. 

Proses analisis data merupakan salah satu usaha untuk merumuskan jawaban 

dan pertanyaan dari hal perumusan-perumusan dan pelajaran. Tujuan dari 

analisis data ini untuk mencari kebenaran dari data-data yang telah diperoleh, 

sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 tahapan, yaitu 

reduksi data, display data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan.  

1. Reduksi Data 

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu 

data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang telah direduksi   

dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. 

Dengan begitu, dalam reduksi ini ada proses data yang terpilih dan data 

yang terabaikan ( tidak terpakai ). 

2. Display Data 

Display data merupakan proses menampilkan data secara 

sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik, dan 

grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh 

peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. 

3. Verifikasi dan Simpulan 
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Pada  tahap akhir, simpulan tersebut harus dicek kembali 

(diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya 

ke arah simpulan yang mantap. Setelah data masuk terus-menerus 

dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapatkan 

simpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas.  

Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus 

penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan 

pembahasan. Demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian 

kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, 

mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data serta menarik 

kesimpulan sebagai analisis data kualitatif. 

Sedangkan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data 

yang terkumpul, peneliti harus melakukan pengecekan keabsahan data. 

Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan 

dengan teknik Triangulasi yang merupakan teknik pengecekan keabsahan 

data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan 

mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal 

a. Sejarah Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal, wilayah yang kaya akan jejak peninggalan 

kesejarahan sebagai penanda bahwa Kabupaten Tegal sebagai Tlatah 

kawasan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan garis sejarah hingga 

membentuk kawasan sekarang ini. Penekanan pada bidang pertanian 

misalnya, tidak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah dan akar 

kesejarahan Tlatah Kabupaten Tegal yang mengembangkan 

kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi keagrarisan dimulai dari 

ketokohan Ki Gede Sebayu juru demung Trah Pajang. Bahkan kalau 

dirunut keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram Kuno.  Tlatah Tegal 

kerapkali dikaitkan dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang 

cenderung kekuasaan dengan basis pada agraris (De Graaf, 1986). 

Juru Demung Ki Gede Sebayu 

Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu 

menghasilkan tanaman pertanian (Depdikbud Kabupaten Tegal, 1984). 

Sumber lain mengatakan, nama Tegal dipercaya barasal dari kata 

Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis 

yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada Tahun 1500-

46 
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an (Saputro, 1955). Namun sejarah Tlatah  Kabupaten Tegal tidak 

dapat dilepaskan dari ketokohan Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan 

dengan Trah Majapahit, karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput 

(kelak bernama Pangeran Onje) ialah keturunan Batara Katong Adipati 

Ponorogo yang masih punya kaitan dengan keturunan Dinasti 

Majapahit (Sugeng Priyadi, 2002).  

b. Visi dan Misi Kabupaten Tegal 

Visi  : Tegal Gotong Royong yang dilandasi Ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Misi : Ada 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk 

mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal 

yaitu sebagai berikut : 

1) Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan 

beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2) Memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip 

kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta 

dan pemerintah yang didukung pengelolaan 

berkelanjutan seluruh sumber daya alam. 

3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

demi terwujudnya budaya hidup sehat. 
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4) Meningkatkan budaya belajar yang didukung oleh 

fasilitas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan 

merata bagi seluruh lapisan mayarakat. 

5) Mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat 

dengan penguatan peranan wanita, keluhuran nilai-

nilai keluarga yang dilandasi kearifan lokal.  

6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kabupaten 

Tegal untuk mendukung pelaksanaan good 

governance.  

c. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tegal 

1) Agenda Penguatan Landasan Sistem Inovasi. 

 Tertatanya basis data 

 Terbangunnya kerjasama antar daerah 

 Termanfaatkannya Teknologi dan Komunikasi (TIK) 

 Meningkatnya aktifitas penelitian dan pengembangan 

2) Agenda Peningkatan Daya Saing Daerah. 

 Terlaksananya penguatan lingkungan usaha 

 Terwujudnya eko-efisiensi 

 Tumbuhnya industri Kreatif 

3) Agenda Pemulihan terhadap keluarga 

 Terwujudnya perlindungan terhadap keluarga 

 Tertanggulanginya perlindungan terhadap lingkungan 
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4) Agenda Pembangunan Manusia  

 Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik 

 Meningkatnya kualitas SDM 

d. Letak Geografis Kabupaten Tegal 

1) Letak Geografis 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di 

propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak : 1080 

57’6’ s/d 1090 21’30’ Bujur Timur dan antara 60 50’41’ s/d 7 

15’30’ Lintang Selatan dan mempunyai letak strategis pada jalan 

Semarang-Tegal-Cirebon-serta-Semarang-Tegal-Purwokerto dan 

Cilacap. 

2) Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal : 

Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa 

Timur : Kabupaten Pemalang 

Barat : Kabupaten Brebes 

Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas 

3) Ketinggian permukaan laut 

Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut dibagi 

menjadi 4 (empat) yaitu : 

 Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter 

 Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter 

 Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter 

 Wilayah Kramat   : 11 Meter 
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Secara Topografis Kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) 

kategori : 

 Daerah Pantai   

Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warurejo. 

 Daerah Dataran Rendah  

Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, 

Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah 

Suradadi, Warurejo, Kedungbanteng dan Pangkah. 

 Daerah Dataran Tinggi   

Meliputi kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, 

Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah dan 

Kedungbanteng. 

4 ) Luas Wilayah  

Kabupaten Tegal mempunyai luas wilayah 87.878.555 Ha 

(878,79 KM2) 

e. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal 

I. Bupati Tegal 

II. Wakil Bupati Tegal 

Sekretariat Daerah 

1. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari : 

a. Bagian Pemerintahan  

b. Bagian Hukum 

c. Bagian Kemasyarakatan 
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2. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari : 

a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan 

b. Bagian Sumberdaya Alam 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

a. Bagian Organisasi 

b. Bagian Keuangan 

c. Bagian Hubungan Masyarakat 

d. Bagian Umum 

4. Staf Ahli 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sekretariat Dewan 

a. Bagian Persidangan 

b. Bagian Keuangan 

c. Bagian Umum 

Dinas-Dinas Daerah 

a. Dinas Pekerjaan Umum 

b. Dinas Kesehatan 

c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

e. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

f. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 

g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

l. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar 

Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi 

Pamong Praja : 

a. Inspektorat 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

c. Badan Kepegawaian Daerah 

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana 

f. Badan Lingkungan Hidup 

g. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

i. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perkebunan dan 

Kehutanan 

j. Badan Narkotika Kabupaten 

k. RSUD dr. Soesilo 

l. RSUD Suradadi 
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m. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat 

n. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

o. Kantor Penanaman Modal 

p. Satuan Polisi Pamong Praja  

q. Kecamatan 

r. Kelurahan 

Sumber : Pemda Kabupaten Tegal 

2. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2010 

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak 

pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang 

pendidikan baik di tingkat makro (Nasional), tingkat messo (Daerah) dan 

tingkat mikro (Satuan pendidikan). 

 (http://ikmstu.multiply.com/journal/item/2). 

Khusus pada tingkat makro, para pengambil keputusan masalah 

pendidikan di tingkat DPR RI adalah komisi X DPR RI, Presiden RI, dan 

Menteri Pendidikan Nasional RI, sehingga segala bentuk kebijakan 

pendidikan Nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan 

mempengaruhi masalah pendidikan  di tingkat daerah ialah DPRD dan 

Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam hal ini Pemda Kabupaten Tegal. 

Khusus dalam masalah  pendidikan, posisi komisi E DPRD dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tegal sangatlah berperan untuk memfasilitasi 

adaya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerah Kabupaten 



54 

 

 

 

Tegal yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dan hasil 

permusyawaratan kebijakan Nasional.  

Berikut di bawah ini adalah Rencana Program dan Kegiatan Indikatif 

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang Pendidikan yang berhubungan 

dengan tenaga pendidik dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan 

kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi 

anak usia 0 – 6 tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan 

kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar yang diwarnai 

penanaman nilai-nilai dasar Agama. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan 

angka partisipasi anak usia 0 – 6 tahun pada satuan satuan PAUD, 

tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan peran 

serta masyarakat dalam pengembangan PAUD. 

b. Kebijakan Umum Program ini adalah : 

a) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak 

usia dini. 

b) Peningkatan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada 

penanaman nilai-nilai dasar Keimanan dan Ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan penciptaan suasana lingkungan 

bermain yang Agamis. 
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c) Peningkatan fasilitas PAUD sesuai kebutuhan termasuk buku dan 

peralatan PAUD. 

d) Peningkatan jumlah, mutu dan profesionalisme tenaga pendidik 

PAUD (TK) serta kesejahteraannya. 

e) Pemberdayaan lembaga pendidikan melalui optimalisasi 

pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan 

peningkatan peran komite sekolah. 

f)  Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan. 

Sumber : Pemda dan Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

3. Rencana Strategis (Renstra) Pemda (BAPPEDA) Kabupaten Tegal 

Rencana Strategis (Renstra) Pemda Tahun 2009-2014 adalah 

dokumen perencanaan Pemda yang disusun dengan mempedomani 

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014, untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan, yaitu dalam kurun waktu mulai tahun 2009 sampai tahun 

2014. 

Renstra  Pemda adalah dokumen Perencanaan Jangka Menengah 

terhitung mulai tahun 2009 sampai tahun 2014, yang ditetapkan dengan 

maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi segenap komponen Pemda 

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Pemda sesuai tugas pokok dan 

fungsinya yang merupakan bagian integral dari tujuan pembangunan 

daerah yang terumuskan dan disepakati bersama dalam dokumen RPJMD 

Kabupaten Tegal.  
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Capaian-capaian RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 yang 

ingin diwujudkan dalam bidang pendidikan di antaranya adalah : 

a. Inisiasi penuntasan wajib belajar di tingkat Sekolah Dasar 

b. Peningkatan pendidikan dengan muatan kewirausahaan 

c. Perluasan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Sebelum peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Tegal, terlebih dahulu peneliti meminta surat 

perijinan penelitian kepada Ketua Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini di 

UNNES. Surat tersebut terlampir pada lampiran 1. 

Setelah mendapatkan surat perijinan penelitian dari Universitas 

Negeri Semarang, peneliti segera membawa surat tersebut  untuk 

dilaporkan pada Kesbang dan Linmas sebagai persyaratan ijin penelitian 

dan peneliti mendapatkan surat rekomendasi untuk melakukan penelitian 

pada Pemerintah Kabupaten Tegal.  Surat rekomendasi tersebut terlampir 

pada lampiran 2.  

Selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Kesbang dan 

Linmas surat rekomendasi tersebut diajukan lagi ke kantor Bappeda 

Kabupaten Tegal untuk mendapatkan perijinan penelitian. Dari Bappeda 

juga peneliti mendapatkan surat rekomendasi penelitian. Surat 

rekomendasi tersebut terlampir pada lampiran 3.  

Pada perijinan yang terakhir peneliti membawa dan melaporkan surat 

rekomendasi dari Bappeda ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Tegal, dan peneliti mendapatkan surat rekomendasi 

serta diijinkan untuk melakukan penelitian pada Dinas  Pendidikan, 
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Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal dari bulan Desember sampai 

dengan Maret 2011. Surat tersebut terlampir pada lampiran 4. 

4. Profil Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Tegal 

a.   Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat 

kabupaten/kota atau provinsi diperlukan data dan informasi yang 

lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di 

lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas 

Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan 

informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu 

disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan 

belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap 

instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan 

mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan 

data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi 

pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan 

agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. 

Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya 

dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga 

harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, profil pendidikan yang 

cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota atau provinsi dapat 
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dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk 

penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh 

karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat 

diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu 

wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang 

mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya 

perkembangan pendidikan. 

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat 

di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif 

untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, 

dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan 

identifikasi masalah terhadap pemerataan dan perluasan akses, mutu 

dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Berdasarkan masalah yang 

ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk 

perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang 

ada. 

b. Tujuan 

Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk 

menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data 

pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk 

semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan. 

Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan 

dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai 
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bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; 

dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Setelah 

diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi 

masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah 

dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan 

perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan 

pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan 

informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi 

pendidikan di Kabupaten Tegal. 

c. Ruang Lingkup 

Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan 

umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang 

administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, 

sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi 

itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang 

mendukung perkembangan pendidikan di Daerah. Keadaan umum 

pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut 

jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-

indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan. 

Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis 

profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator 

internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan 

dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. 

Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data 
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dasar, (baik yang bersumber dari pemerintah daerah, Badan Pusat 

Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai 

pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator 

seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan 

jenjang pendidikan. 

Gambaran dan keadaan umum  dimulai dengan peta Kabupaten 

Tegal yang menggambarkan letak kabupaten/kota atau provinsi dalam 

kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian, dilanjutkan 

dengan keadaan nonpendidikan yang meliputi enam faktor, yaitu 1) 

administrasi pemerintahan daerah, 2) demografi, 3) geografi,               

4) ekonomi, 5) sosial budaya, dan 6) transportasi dan komunikasi.  

1) Peta Kabupaten Tegal 

Berdasarkan Gambar.1 dapat dikemukakan bahwa batas 

wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah Utara berbatasan dengan 

Kota Tegal sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan 

Kabupaten Banyumas dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Brebes. Gambar. 1 Peta Kabupaten Tegal terdapat pada 

lampiran.   

2) Non-Pendidikan 

Keadaan non-pendidikan dimasukkan dalam profil 

pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor 

lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan 

pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain 1) input 
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pendidikan kurang dikelola secara optimal dan 2) output 

pendidikan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang 

pembangunan nasional. Untuk itu, masalah nonpendidikan perlu 

dikaitkan dengan pendidikan yang ada, yaitu tentang administrasi 

pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Tegal.  

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah 

Daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala 

daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan 

pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut 

mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Tegal sebagai satu kesatuan wilayah 

pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah 

dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di 

semua bidang, termasuk di bidang pendidikan. Hal itu berarti, 

bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal 

tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Tegal 

secara keseluruhan.   

Selanjutnya sebelum  menjabarkan hasil penelitian maka 

penulis terlebih dahulu menuliskan tentang Visi dan Misi Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, yaitu : 
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Visi : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang handal, cerdas, 

terampil, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur 

serta mampu bersaing di era kompetetif. 

Misi :1.  Meningkatkan pelayanan kepada UPT dan masyarakat luas. 

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sarana prasarana pen-

didikan untuk menunjang proses pembelajaran. 

 3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pendidikan 

dan tenaga kependidikan. 

  4. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh 

pen-didikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. 

  5.   Meningkatkan kemampuan manajerial pendidikan dalam 

rangka mewujudkan kemandirian sekolah dan partisipasi 

masyarakat sejalan dengan kebijakan desentralisasi 

pendidikan. 

  6.  Meningkatkan penguasaan iptek dan imtaq bagi pemuda 

dan pelajar serta tetap terbinanya potensi pemuda dan 

pelajar dalam upaya pembentukan manusia handal, cerdas, 

terampil, sehat, jasmani dan rohani, serta berbudi pekerti 

luhur.  

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

5. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Tegal 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, beralamat di Jalan 

Jendral Achmad Yani 51 Slawi No. Telepon (0283) 491270. 
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Struktur Organisasi : 

a. Kepala 

b. Sektretaris 

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

 Sub Bagian Perencanaan 

 Sub Bagian Keuangan 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

d. Bidang terdiri dari :  

1) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari tiga seksi, yaitu : 

 Seksi Kependidikan TK-SD 

 Seksi Kependidikan SMP 

 Seksi Sarana Pendidikan Dasar 

2) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari tiga seksi, yaitu : 

 Seksi Kependidikan SMA 

 Seksi Kependidikan SMK 

 Seksi Sarana Pendidika Menengah 

3) Bidang Non Formal dan Informal, terdiri dari tiga seksi, yaitu : 

 Seksi Pendidikan Masyarakat 

 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan 

 Seksi Sarana Pendidikan Nonformal dan Informal 

4) Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari tiga seksi, yaitu : 

 Seksi Kepemudaan 

 Seksi Keolahragaan 

 Seksi Sarana Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
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5) Bidang Tenaga Kependidikan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :  

 Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

 Seksi Tenaga Kependidikan Menengah 

 Seksi Kependidikan Pendidikan Nonformal dan Informal 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

f. UPTD, terdiri dari : 

 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

 Dikpora P dan K Kecamatan 

 SMP Negeri 

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

6. Matrik Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2008 – 2013  

 

Tabel. 1 

Matrik Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Rencana Tahun 2012 

Tentang Kegiatan dan Program-Program  Pendidikan Anak Usia Dini 

 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah  

dan Program/Kegiatan 

Indikator  

Kinerja 

Rencana Tahun  2012 (tahun rencana) 

Catatan 

Penting Lokasi 

Target 

pencapaian 

kinerja 

Jmlh 

Kebutuha

n 

dana/pag

u 

indikatif 

Sumbe

r Dana 

Pendidikan        

Program Pendidikan 

Anak Usia Dini  

      

Pembangunan Pagar 

Keliling  

Pagar Keliling 180 

m 

TK 

Pembina 

Kecamat

an Tarub  

1 Sekolah  150.000.00

0 

APBD II  

Penyelenggaraan PAUD 

Non Formal  

140 lembaga  Kab. 

Tegal  

100% 135.000.00

0 

APBD II  

Bantuan APE PAUD Non 

Formal  

5 Kelompok 

Bermain 5 POS 

PAUD  

Kab. 

Tegal  

100% 100.000.00

0 

APBD II  

Bantuan Fasilitas 

Pelaksanaan Ajang 

Kreatifitas Semarak  

Lomba HAN Tk. 

Kab. Dan Tk. Prov. 

Kab. 

Tegal  

100% 10.000.000 APBD II  
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Bantuan Pengembangan 

PAUD Non Formal 

Unggulan  

2 lbg kelompok 

Bermain  

Kab. 

Tegal  

100% 300.000.00

0 

APBD II  

Pengadaan sarana PAUD 

Desa Ujungrusi, Kalimati 

dan Tembok Banjaran 

Kec. Adiwerna  

3 Lembaga Kec. 

Adiwern

a  

100% 45.000.000 APBD II  

Pengadaan mebeler 

PAUD Desa Rembul Kec. 

Bojong  

1 Lembaga PKBM  Kec. 

Bojong  

100% 35.000.000 APBD II  

Pelatihan Tutor PAUD 

PNF  

100 Tutor PAUD 

terlatih  

Kab. 

Tegal  

100% 50.000.000 APBD II  

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

 Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di 

atas, bahwa semua kegiatan dan program-program pendidikan anak usia 

dini yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan mendapatkan sumber 

dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II (APBD II), 

sebagai pelaksana adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Tegal.  

Berdasarkan matrik di atas maka pada rencana Tahun 2012 akan 

diadakan pelatihan Tutor PAUD sebanyak 100 Tutor PAUD terlatih di 

Kabupaten Tegal dengan target pencapaian kerja 100%, dengan jumlah 

kebutuhan dana sebesar 50.000.000 yang berasal dari APBD II. 

Selanjutnya berdasarkan data yang telah penulis peroleh selama 

melaksanakan penelitian dari hasil wawancara dan observasi di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, serta pihak-pihak 

yang membantu dalam pengumpulan data angket yang penulis butuhkan, 

sehingga penulis dapat memverifikasi data tersebut. Namun sebelum 

peneliti melakukan wawancara dan observasi maka terlebih dahulu peneliti 

membuat kisi-kisi instrumen penelitian, lalu membuat pedoman 
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wawancara dan pedoman observasi serta pedoman angket untuk 

memudahkan penelitian. Persiapan-persiapan di atas terlampir pada 

lampiran 5.6.7.8.  

Penulis mengambil populasi dari seluruh guru TK se-Kabupaten 

Tegal baik Guru TK Negeri ataupun Swasta dari 18 Kecamatan. Terlebih 

dahulu penulis mendata jumlah TK yang ada di wilayah Kabupaten Tegal 

baik TK Negeri ataupun Swasta dengan menggunakan tabel. 2 yang 

tertulis di bawah ini : 

Tabel. 2 

Jumlah TK Menurut Status di Kabupaten Tegal 

 

No Kecamatan 
Status Sekolah 

Jumlah 
Negeri Swasta 

1 2 3 4 5 

1 Margasari  20 20 

2 Bumijawa  4 4 

3 Bojong  3 3 

4 Balapulang  9 9 

5 Pagerbarang  4 4 

6 Lebaksiu  17 17 

7 Jatinegara  6 6 

8 Kedungbanteng  6 6 

9 Pangkah  21 21 

10 Slawi 1 20 21 

11 Dukuhwaru  5 5 

12 Adiwerna  29 29 

13 Dukuhturi  16 16 

14 Talang  23 23 

15 Tarub 1 16 17 

16 Kramat  25 25 

17 Suradadi  17 17 

18 Warureja  4 4 

Jumlah 2 245 247 

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 
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Setelah penulis melaporkan jumlah TK yang ada di Kabupaten 

Tegal, selanjutnya penulis mendata jumlah Guru TK di Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan latar belakang status kepegawaian, ada sejumlah 110 Guru 

TK yang berstatus Negeri dan sebanyak 757 Guru Swasta. Jadi total 

jumlah Guru TK seluruh Kabupaten Tegal dari 18 Kecamatan adalah 

sebagai berikut : 

 Guru TK Negeri : 110 Guru TK 

 Guru TK Swasta : 757 Guru TK 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan Guru TK di Kabupaten Tegal 

Tahun 2010/2011  yang berpendidikan dari 18 Kecamatan, dapat dilihat 

pada Tabel. 3 di bawah ini : 

Tabel. 3 

Jumlah Kepala TK Dan Guru TK Menurut Ijazah Tertinggi 

Tahun 2010 / 2011 

 

Status 

Sekolah 

Jumlah 

guru 

Penyebaran kepala TK dan Guru menurut Ijazah tertinggi 

SLTA 
D1,D2

,D3 

PGTK 

Sarjana (S1) Proses 

Pendidi

kan 

Sarjana 

Keguruan 
Non 

Keguruan 

Keguru

an 
Non 

Keguruan 

a. Negeri 110 - - 61 19 - 30 

b. Swasta 757 34 243 146 58 25 251 

Negeri + 

Swasta 

867 34 243 207 77 25 281 

Prosentase 100 % 3.92 % 28.03 % 23.88% 8.88 % 2.88 % 32.41 % 

Jumlah  31.95 % 23.88 % 11.76 % 32.41 % 

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

Berdasarkan tabel. 3 di atas disimpulkan bahwa jumlah guru 

Taman Kanak-kanak seluruhnya baik swasta maupun negeri sebanyak 867 

guru yang terdiri dari 110 orang pegawai negeri dan 757 orang guru 

swasta. Dari 867 guru yang berpendidikan SLTA sebanyak 31.95 % (277 
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orang), yang berpendidikan D1, D2, D3 sebanyak 23.88 % (207 orang), 

Selanjutnya guru TK yang sudah menempuh pendidikan S1 sebanyak 

11.76 % (102 orang), sementara yang sedang menempuh S1 sebanyak 

32.41 % (281 orang). 

Bila kita bandingkan dengan tuntutan kualifikasi S1 maka fakta di 

atas masih jauh dari harapan. Kalau kita rinci lebih lanjut berdasarkan latar 

belakang pendidikan yaitu keguruan dan non keguruan, maka diperoleh 

guru TK yang mempunyai latar belakang keguruan berjumlah 8.88 % 

(tingkat S1), dan 23.88 % (tingkat D2) serta 3.92 % (tingkat SLTA). 

Selebihnya adalah guru TK yang bukan berasal dari keguruan 2.88 % 

(tingkat S1), dan 28.03% (tingkat SLTA). Dengan demikian perlu ada 

upaya-upaya yang serius untuk meningkatkan kualifikasi jenjang 

pendidikan bagi para pendidik anak usia dini pada jalur formal (TK). 

Adapun data Guru TK Kabupaten Tegal baik PNS maupun Non 

PNS dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010  yang sudah Sertifikasi 

atau memperoleh Sertifikat Profesi sejumlah 24 Guru TK. Mereka masing-

masing sudah menerima tunjangan Sertifikasi dari Pemerintah setiap Guru 

Non PNS menerima Rp. 1.500.000,00 perbulan, yang dibayarkan tiap 

semester. Untuk Guru TK PNS menerima tunjangan sertifikasi sesuai 

dengan gaji pokok masing-masing, dan diterimakan tiap semester. 

Sedangkan Guru TK yang masuk   sertifikasi Tahun 2011  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal  sejumlah 12 Guru 

TK PNS sebanyak 7 orang dan Non PNS sebanyak 5 orang. 
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Untuk Guru TK Negeri yang belum sertifikasi juga menerima 

Tunjangan Fungsional sebesar Rp 250.000,- perbulan sebanyak 110 Guru 

TK, diterimakan tiap semester. Guru TK Non PNS tidak ketinggalan 

mendapatkan Tunjangan Fungsional bagi yang berkualifikasi pendidikan 

sebesar Rp 220.000,- ditambah Rp 30.000,- perbulan dari APBD II, 

sebanyak 205 Guru TK, yang belum mendapatkan Tunjangan Fungsional 

menerima Kesra Wiyata Bakti dari Propinsi (APBD I) sebesar 150.000,- 

perbulan selama 13 Bulan ditambah Rp. 87.500,- perbulan dari APBD II 

sebanyak 190 Guru TK, dan  yang belum mendapatkan Tunjangan 

Fungsional maupun Kesra Wiyata Bakti menerima bantuan APBD II dari 

Anggaran Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp. 250.000,- perbulan 

sebanyak 500 Guru TK. Hal ini  berdasarkan kesepakatan antara 

Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Tegal sehingga masing-masing Guru TK Non PNS 

rata-rata menerima bantuan yang sama. Data guru TK yang menerima 

bantuan di atas terlampir pada lampiran 9. 

Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah 

memperhatikan kesejahteraan bagi Guru-guru TK. Semoga bantuan-

bantuan yang telah didapatkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 

meningkatkan kompetensi Guru-guru TK khususnya  di Kabupaten Tegal. 

Pemerintah Kabupaten Tegal juga memberi kesempatan kepada 

Guru-guru TK untuk melanjutkan Pendidikan dari SMU ke S1 PAUD dan 

yang sudah D2 PGTK dilanjutkan ke S1 PAUD. Tak Ketinggalan juga 
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dengan diberikannya bantuan Pendidikan melanjutkan S1 PAUD, namun 

quota masih terbatas. Jumlah yang diterima masing-masing Guru TK      

Rp. 2.000.000,- pertahun sebanyak 40 Guru TK. Data Guru TK yang 

melanjutkan ke S1 terdapat pada lampiran 10. 

Selanjutnya penulis menganalisis hasil observasi terhadap 

manajemen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan selama penelitian, 

maka dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan  mana yang lebih menonjol. 

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dapat di jelaskan di bawah ini : 

1. Kegiatan yang paling menonjol atau sangat memuaskan adalah : 

 Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila, sosial kemasyarakatan, 

disiplin kerja dan nilai-nilai keagamaan 

 Memiliki Struktur Organisasi 

 Keramahan dan kesopanan pegawai 

 Mampu menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat 

 Lokasi mudah dijangkau 

 Dapat meningkatkan wibawa dan citra pemerintah 

2. Kegiatan yang memuaskan : 

 Menjalankan koordinasi secara optimal dan luwes 

 Memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak kaku (fleksibel) 

diantara masing-masing bagian 

 Penerapan dan penggunaan komputer 

 Penerapan dan penggunaan teknologi komunikasi 
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 Penerapan dan penggunaan tenaga ahli 

 Penerapan dan penggunaan statistika dalam pengembangan 

 Penerapan dan pelaksanaan motivasi oleh pimpinan terhadap 

bawahan 

 Sikap dan perilaku pimpinan terhadap bawahan 

 Suasana dan kehidupan keragaman di lingkungan kerja 

 Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan kerja 

 Tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai secara teknik 

operasional 

 Senantiasa mengacu pada kemampuan dan jumlah pegawai, sarana 

atau prasarana,sikap pengabdian pejabat dan jajarannya 

 Tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang 

berlaku 

3. Kegiatan yang cukup memuaskan : 

 Mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

 Kondisi tata ruangan kantor 

 Keindahan, kenyamanan, dan kebersihan ruangan 

Dokumentasi dari hasil observasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Tegal terdapat pada lampiran 11. 

Selanjutnya penulis akan menganalisis angket yang telah dibagikan 

pada saat melakukan penelitian yang akan digunakan sebagai sampel. 

Untuk memudahkan penulis menganalisis data tersebut maka dibuat dalam 

Tabel. 4. 
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                 Tabel. 4 

Tabel Pengambilan Sampel Angket Guru TK di Kabupaten Tegal 

 

No. Kecamatan 
Jumlah 

TK 

Rata-rata 

Jumlah 

guru TK 

Jumlah TK 

dikali rata-

rata jml guru 

Jumlah 

Sampel 

yang 

Diambil 

1. Margasari 20 2 40 7 

2 Bumijawa 4 2 8 1 

3. Bojong 3 2 6 1 

4. Balapulang 9 2 18 3 

5. Pagerbarang 4 2 8 1 

6. Lebaksiu 17 2 34 6 

7. Jatinegara 6 2 12 2 

8. Kedungbanteng 6 2 12 2 

9. Pangkah 21 2 42 7 

10. Slawi 21 2 42 7 

11. Dukuhwaru 5 2 10 1 

12. Adiwerna 29 2 58 10 

13. Dukuhturi 16 2 32 5 

14. Talang 23 2 46 8 

15. Tarub 17 2 34 6 

16. Kramat 25 2 50 8 

17. Suradadi 17 2 34 6 

18. Warurejo 4 2 8 1 

 18 Kecamatan 247 36 494 82 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemda dan Olahraga Kab. Tegal 

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa dari 18 Kecamatan yang 

ada, diperoleh data TK dengan Guru TK terbanyak adalah di Kecamatan 

Adiwerna sebanyak 58 Guru TK, yang paling sedikit adalah di Kecamatan 

Bojong sebanyak 6 Guru TK sebagai pembandingnya, dengan 

perbandingan 1 : 10.  Berdasarkan data tersebut penulis mengambil 

inisiatif bahwa untuk pengambilan sampel sesuai dengan yang dibutuhkan 
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peneliti hanya diambil 10 responden.  Selanjutnya berdasarkan penyebaran 

angket kepada 10 Guru TK dari 18 Kecamatan di Kabupaten Tegal, 

setelah penulis kumpulkan data-datanya dan menganalisis hasil angket 

tersebut, kemudian direkapitulasi maka dihasilkan analisa seperti yang 

akan dijelaskan penulis, yaitu bahwa untuk kompetensi, pendidikan dan 

pelatihan-pelatihan Guru TK di Kabupaten Tegal sejumlah 40 % (4 orang 

yang mendapatkan nilai 4), ada 30 % (3 orang yang telah mendapatkan 

nilai 3), sejumlah 20 % (2 orang yang mendapatkan nilai 2) dan 10 %  

(1orang yang mendapatkan nilai 1). Hal ini dapat menjadi gambaran dari 

keadaan Guru-guru TK sekarang ini khususnya yang ada di Kabupaten 

Tegal. 

 Dari keterangan di atas maka penulis dapat memberikan gambaran 

bahwa Guru-guru TK di Kabupaten Tegal yang memiliki empat 

kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial  sesuai 

dengan pendidikan anak usia dini, melanjutkan pendidikan S1 PAUD, dan 

telah mengikuti pelatihan  atau bimbingan teknis yang diselenggarakan 

Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dengan kategori sangat baik sejumlah 

40%, untuk kategori baik sejumlah 30 %, untuk kategori cukup baik 

sejumlah 20 % dan selanjutnya untuk kategori kurang sejumlah 10 %. 

Melihat kenyataan tersebut, maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah 

Kabupaten Tegal untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas 

Guru TK, dan pendidik dalam pendidikan anak usia dini. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas Guru TK, Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain : 
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Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 dan 2010 : 

1. Menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan  Kurikulum TK 

Hari/Tanggal : Senin dan Selasa, 23 dan 24 November 2009   

Tempat : TK Pembina Slawi 

Peserta : 18 Peserta perwakilan dari tiap kecamatan 1 Guru TK 

Jadwal kegiatan terlampir pada lampiran. 

2. Seminar Nasional Pendidikan “Peran Strategis Guru dalam 

Pembangunan Sumber Daya Manusia”. 

Hari/Tanggal : 18 Maret 2009  

Tempat : Gedung KORPRI Slawi Kabupaten Tegal 

Peserta : 150 Peserta Guru TK 

3. Lomba Kreatifitas Guru TK Tingkat Kabupaten Tegal  

Hari/Tanggal : 20 Mei 2009 

Tempat : TK Pembina Slawi 

Macam-macam Lomba : 

a. Bercerita Tanpa Alat Peraga 

b. Cipta Baca Puisi 

c. Finger Painting 

d. Mencipta Alat Peraga Edukatif 

4. Pelatihan Penyusunan KTSP Tahun 2009 

Hari/Tanggal  : 19 – 20 Maret 2009 

Tempat : TK Pembina Slawi      

Peserta : 40 Kepala TK/Guru TK 

Daftar hadir peserta pelatihan terlampir pada lampiran  
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5. Menyelenggarakan TOT bagi Kepala TK/Guru TK 

Hari/Tanggal : 24 – 26 April 2009      

Tempat : SMK N 1 Adiwerna 

Peserta : 53 

6. Pemilihan Kepala TK dan Guru TK berprestasi 

Hari/Tanggal :  2 – 4 Juni 2009 

Tempat :  Aula SMA Negeri 3 Slawi 

Peserta    :  6 Kepala TK dan 12 Guru TK 

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Tahun 2010, antara lain : 

1. Advokasi Kurikulum PAUD Formal/TK Kabupaten Tegal 

Hari/Tanggal : 5 - 6 Juli 2010 

Tempat : Gedung PGRI Slawi Kabupaten Tegal 

Peserta  : 30 Kepala TK/Guru TK 

Foto copi piagam Advokasi Kurikulum PAUD Formal atau TK 

terlampir pada lampiran.  

2. Pelatihan Keterampilan Seni Kerajinan Tangan bagi Kepala TK / Guru 

TK oleh Rieka Suatan dari Jakarta. 

Hari/Tanggal    : Senin, 8 November 2010 

Tempat   : TK Negeri Pembina Slawi 

Surat Tugas dan foto copi cover buku pelatihan keterampilan seni 

kerajinan tangan terlampir pada lampiran. 

3. Pelatihan Senam Ria Anak Indonesia, yang diselenggarakan pada : 

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2010 
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Tempat  : Gedung KORPRI Slawi Kabupaten Tegal 

Peserta : 350 peserta dari Guru TK dan Play Group 

Undangan dan foto copi cover buku Senam Ria Anak Indonesia 

terlampir pada lampiran. 

4. Pelatihan Penyusunan Kurikulum PAUD Formal/TK 

Hari/Tanggal : 2 November 2010 

Tempat : SD Negeri Procot Slawi 

Peserta : 20 peserta dari KepalaTK/Guru TK 

Daftar hadir peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum PAUD 

Formal/TK terlampir pada lampiran. 

5. Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Bahan Ajar yang Responsif 

Gender bagi Kepala TK/Guru TK 

Hari/Tanggal : 8 s.d 9 Desember 2010 

Tempat : SMA N 3 Slawi 

Peserta : 36 peserta 

6. Lomba Kreatifitas Guru TK Tingkat Kabupaten Tegal Tahun 2010 : 

Hari/Tanggal : 11 Februari 2010 

Tempat  : TK Negeri Pembina Slawi 

Macam Lomba : 

a. Senam Fantasi Bentuk Cerita 

b. Cipta lagu dan Menyanyi 

c. Bermain sambil Bernyanyi  

d. Mengisi Pola dengan Bahan Alami/Kolase 
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7. Pemilihan Kepala TK dan Guru TK berprestasi 

Hari/Tanggal :   21-22 Mei 2010 

Tempat :   Aula SMA Negeri 3 Slawi 

Peserta :   6 Kepala TK dan 9 Guru TK 

Dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal terlampir pada 

lampiran. 

Disamping Kegiatan-kegiatan di atas Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga melaksanakan kegiatan Monitoring Program Bidang 

Perencanaan Pendidikan Kabupaten Tegal setiap Tahunnya. Tujuan dari 

kegiatan monev yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

adalah untuk mengukur tingkat pencapaian target pembangunan 

pendidikan tersebut sesuai dengan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten 

Tegal 2009-2013, memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kecamatan dan 

satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan 

pendidikan makin meningkat, meningkatkan efektifitas, efisiensi, 

transparasi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan program dan kegiatan 

pendidikan untuk meningkatkan prestasi kerja aparatur Dinas Dikpora 

Kabupaten Tegal serta untuk menekan sekecil mungkin terjadinya KKN, 

meningkatkan kesanggupan dan kemampuan aparatur Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas 

monev.  
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Monev  juga dimaksudkan untuk menyusun laporan berkala Dinas 

Dikpora Kabupaten Tegal (triwulan, tengah tahunan, dan tahunan) kepada 

Dinas Propinsi. Data dan informasinya diperoleh dari monev yang 

dilakukan aparatur Pemda Kabupaten Tegal terhadap kinerja seluruh 

aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal dan dari 

laporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan kepada Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.  

Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal 

dalam monev sebagai pelaksana utama secara berkala melakukan 

monitoring dan evaluasi untuk mengetahui secara cepat berbagai hal yang 

terjadi di wilayahnya, sebagai hasil dari implementasi kebijakan teknis dan 

administratif yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Tegal. Adapun format angket kegiatan 

monitoring tersebut terlampir pada lampiran 20. 

 

B. Pembahasan 

Tenaga pendidik atau Guru adalah ujung tombak dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, melalui berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Anak 

didik atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang akan masuk ke dalam 

dunia pendidikan dan akan dikembalikan ke masyarakat. Sekolah membekali 

anak dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kehidupan, 

serta keterampilan hidup supaya mereka kelak dapat hidup dengan baik di 

masyarakat. 
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Peserta  didik diharapkan pada tingkat minimal mereka dapat 

membantu dirinya sendiri dan selebihnya diharapkan dapat membantu orang 

lain, memberikan kontribusi bagi masyarakatnya, dan mampu menjadi ujung 

tombak bagi negaranya. Proses pembekalan komponen-komponen untuk 

hidup tersebut menjadi tugas Guru sebagai tulang punggung di Sekolah, dalam 

hal ini di Taman Kanak-kanak. 

Taman Kanak-Kanak sebagai lembaga prasekolah yang merupakan 

bagian terpenting dari rangkaian sistem sebagai upaya mengantarkan anak 

untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam pembelajaran di usia 

prasekolah atau TK merupakan bentuk pendidikan yang menyediakan 

program kegiatan belajar mengajar yang utuh. Pada jenjang pendidikan TK 

potensi anak-anak yang berhubungan dengan kecerdasan, keterampilan, 

bahasa, perilaku bersosialisasi, fisik, maupun kesenian mulai tumbuh dan 

berkembang. Maka bimbingan dan bantuan terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara profesional mutlak diperlukan agar kemampuan 

dan keterampilan anak-anak pada usia ini dapat berkembang secara maksimal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dukungan dari Guru TK yang 

profesional dan lingkungan belajar yang mengasyikan serta media atau alat 

pembelajaran yang menarik.  

Guru TK dalam proses pembelajaran dituntut untuk kreatif dan 

inovatif. Sebab dengan pendekatan kreatif anak dapat diajak untuk bisa 

menemukan hal baru. Salah satu faktor yang paling penting dalam 

pembelajaran, yaitu perlu menciptakan hal yang baru, menyenangkan dan 
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mudah diterima peserta didik. Setidaknya membuat anak betah atau dapat 

mengangap TK sebagai rumah kedua setelah keluarga.  

Pembelajaran merupakan hal yang sangat unik dan komplek, karena di 

dalam pembelajaran merupakan profesi yang membutuhkan keterampilan 

yang memadai. Pada dasarnya pembelajaran anak-anak berorientasi pada 

prinsip-prinsip perkembangan anak dan berorientasi pada kebutuhan anak. 

Pokok program pembelajaran untuk anak TK membutuhkan dukungan 

Pemerintah Kabupaten Tegal dan Guru TK yang profesional dibidangnya. 

Anak-anak pada masa ini peran belajarnya hanya baru sampai pada 

tahapan bermain. Sebab bermain bagi anak sesungguhnya merupakan 

rangkaian dari kegiatan belajar. Memberikan kesempatan anak untuk bermain 

hakekatnya sama dengan memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk 

bekerja. Maka dari itu tuntutan profesionalisme guru TK di Kabupaten Tegal 

sangat dibutuhkan, hal ini terkait dengan landasan PAUD PP No. 58 Tahun 

2009 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Guru TK merupakan 

profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Jadi sangat jelas 

sekali jika mendidik anak-anak usia dini ini tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang di luar bidang kependidikan, walaupun  kenyataannya masih 

banyak Guru TK dari kalangan luar kependidikan. Setidaknya Guru TK  

mengetahui tugasnya yaitu profesi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan kepada peserta didik. 
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Guru TK dalam proses belajar mengajar mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas belajar bagi peserta didik 

untuk mencapai tujuan. Guru TK mempunyai tanggung jawab untuk melihat 

segala sesuatu yang terjadi dalam sistem pendidikan untuk membantu proses 

perkembangan peserta didik secara detail. Guru TK bagi peserta didik TK 

merupakan ibu, mereka harus memahami kondisi psikologis atau sifat kodrati 

pada anak. Sebab pada masa ini perkembangan emosional dan egoisme anak 

sangat cepat. Guru TK juga berperan aktif dalam setiap kegiatan anak dan 

berusaha menciptakan pembelajaran yang mengasyikan bagi anak TK. Serta 

bernilai sebagai sebuah proses pembekalan terhadap peserta didik TK. 

Untuk sampai pada tingkat bernilainya sebuah proses pembekalan dan 

mendapatkan hasil yang diharapkan muncul dari berbagai komponen tersebut, 

diperlukan satu figur yang utuh dari Guru TK. Keutuhan yang dimaksudkan 

menyangkut pengetahuan tentang keguruan dan substansi pelajaran, karakter 

guru, sikap, dan mampu memenuhi setiap perubahan yang berlangsung dalam 

dunia pendidikan. Guru TK yang diharapkan seperti itu bukan merupakan hal 

yang mudah dilakukan, perlu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah melalui 

Kebijakan-kebijakan tenaga pendidik khususnya Guru Taman Kanak-kanak. 

Pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal 

perlu terus mengkaji kebijakan-kebijakan tentang tenaga pendidik khususnya 

di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (Guru TK) sebagai upaya untuk 

terus meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik khususnya Guru 

TK, bila perlu dibuat Perda dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang mengatur 
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tentang tenaga pendidik khususnya pendidik dalam jenjang Pendidikan Anak 

Usia Dini (Guru TK).  

Tantangan yang cukup besar, ketika pemenuhan sebagai tuntutan dari 

perubahan yang berlangsung yaitu sisi kualitas Guru TK, tidak hanya jumlah 

yang dapat dipenuhi akan tetapi pemenuhan dari sisi keunggulan-keunggulan 

yang melekat dan harus dimiliki. Upaya penjaminan mutu tenaga pendidik 

sudah menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah. Proses profesionalisasi ke 

arah profesi yang profesional dari tenaga pendidik perlu dipersiapkan melalui 

skematik yang jelas, tegas, terarah, dan memiliki visi ke depan yang baik. 

Profesionalisme akan melekat pada saat upaya penjaminan mutu dapat 

melahirkan dan mendidik kembali tenaga-tenaga pendidik pada setiap jenjang 

dilakukan, khususya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK). Pentahapan 

proses tersebut akan berlangsung lama, akan tetapi sudah menjadi tuntutan 

yang tidak bisa diabaikan lagi.  

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Tegal memberi 

perhatian serius dalam upaya pengembangan Anak Usia Dini. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas 

Guru TK dan tenaga pendidik PAUD di Kabupaten Tegal. Sesuai Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan harus berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu perlu dilakukan 

sejak dini agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

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

demokratis dan bertanggung jawab. Peningkatan kualitas Guru Taman Kanak-
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kanak di Kabupaten Tegal sangat sejalan dengan upaya meningkatkan mutu 

pelayanan terhadap anak didik. Sebab guru yang berkualitas akan 

menghasilkan anak didik yang cerdas dan handal. 

 Maka Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Tegal mengambil kebijakan-kebijakan khususya dalam bidang 

pendidikan, pemberian bantuan-bantuan pendidikan kepada Guru-guru TK 

yang melanjutkan S1 (Sarjana), sertifikasi dan pemberian bantuan seperti 

Tunjangan Fungsional, Kesra Wiyata Bakti, dan Forgusta (APBD) II.   

      1.  Kebijakan Pemerintah melalui Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

Tahun 2010 

  Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal bidang pendidikan 

mengacu pada Tiga Pilar Kebijakan Strategis Depdiknas yaitu : 

a. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan 

b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan  

c. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 

pengelolaan pendidikan. 

                        Adapun program prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Tegal dalam meningkatkan kualitas Guru TK adalah Program Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), melalui penyediaan sarana dan prasarana PAUD, 

pengembangan atau peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

PAUD melalui pelatihan-pelatihan, diklat, seminar, bimbingan teknis, 

TOT dan penyediaan data serta sistem informasi PAUD serta peningkatan 

kerjasama stakeholder pendidikan. 

Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Tegal 

dan sebagai pelaksana yaitu Dinas Dikpora Kabupaten Tegal telah 
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melaksanakan program – program kebijakan dari Pemerintah Pusat antara 

lain :  

1) Sertifikasi Portofolio dalam meningkatkan kualitas Guru TK di 

Kabupaten Tegal 

Sebelumnya terlebih dahulu penulis membahas dua pengertian 

sertifikasi dan portofolio. Sertifikasi melalui penilaian portofolio 

mengandung pengertian bahwa proses peningkatan kualitas guru dapat 

dilakukan melalui proses penilaian atas seluruh pekerjaan yang pernah 

dan sudah dilakukan guru dan sebagai aspek legal formalnya 

dikeluarkan bentuk sertifikat yang akan melekat dalam pekerjaan yang 

dilakukan.  

 Sertifikasi adalah proses pembenahan yang harus terus dilakukan 

seiring dengan tuntutan terhadap mutu pendidikan. Dalam peningkatan 

mutu pendidikan, satu diantaranya harus didukung oleh tenaga 

pendidik yang profesionalismenya tinggi dan memiliki keterdukungan 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Program 

peningkatan mutu pendidik baik yang berupa proyek yang digulirkan 

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal maupun usaha 

mandiri yang dilakukan oleh pendidik atau guru itu sendiri adalah poin 

penting dalam penjaminan dan peningkatan mutu. Adapun untuk 

semakin meningkatkan keterjaminan mutu melalui peningkatan 

keterjaminan dari sisi ketenagaan, program sertifikasi adalah upaya 

yang sangat positif dan inovatif dalam penyelenggaraan Pendidikan 

Nasional.   
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Sertifikasi adalah bentuk pengakuan dan penetapan seseorang 

menyelesaikan pendidikan dan memiliki kompetensi dalam bidangnya. 

Ijazah merupakan bentuk pengakuan terhadap prestasi yang diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan yang telah terakreditasi, maka untuk lulusan lembaga 

pendidikan atau satuan pendidikan yang tidak terakreditasi ijasah yang 

dimaksudkan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan tugas 

pekerjaan atau profesi dalam dunia pendidikan.  

Selanjutnya untuk sertifikasi kompetensi adalah bentuk 

pengakuan terhadap kompetensi yang diperoleh peserta didik untuk 

kepentingan melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian 

kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang juga 

telah terakreditasi. Seperti telah dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 

2005, bahwa kompetensi yang harus dimliki guru mencakup ke dalam 

empat ranah kompetensi yaitu :  

 Kompetensi pedagogik.  

 Kompetensi Kepribadian.  

 Kompetensi Profesional. 

 Kompetensi Sosial. 

Adapun penilaian portofolio adalah sebagai kumpulan karya yang 

akan dinilai, portofolio mempunyai karakteristik yang khas seperti 

berikut ini :  
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 Portofolio dapat menggambarkan perkembangan atau kemajuan 

kemampuan seseorang dalam satu bidang. Misalnya kemampuan 

seseorang dalam menulis dapat dilihat dari kumpulan tulisannya 

dalam portofolio. 

 Portofolio merupakan bukti otentik dari kemampuan seseorang. 

 Portofolio dapat menggambarkan kemampuan seseorang secara 

komprehensif, apabila portofolio direncanakan untuk menilai 

kemampuan peserta didik secara utuh. 

Sehingga dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

potofolio sebagai alat penilaian mempunyai beberapa kekuatan yaitu : 

dapat menggambarkan pertumbuhan profesionalisme guru TK, dapat 

digunakan sebagai alat mengajar atau memberikan umpan balik kepada 

guru TK, dapat mengembangkan kemampuan profesional dosen 

pembimbing dan guru pamong, dan melatih guru TK  menata hasil 

kerjanya sehingga terbentuk kebiasaan menyimpan berkas secara 

teratur.  

Tabel. 5. 

Daftar Guru TK di Kabupaten Tegal Menuju Sertifikasi  

Tahun 2008-2011 dan Perkiraan Tahun 2015 
 

Jenjang 

Pendidikan 
Sampai Tahun 

Perkiraan 

Tahun 2015 

 2008 2009 2010 2011 2015 

 S1 9 21 72 102 174 

 S1 (Proses) 67 74 80 118 198 

< S1 791 772 715 647 492 

Total Guru TK di 

Kabupaten Tegal 

867 867 867 867 867 

 Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 

Keterangan :  
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Tahun 2011 Guru TK di Kabupaten Tegal yang melanjutkan 

pendidikan S1 PAUD sebanyak 118 orang. Asumsi setiap tahun 60 

orang melanjutkan pendidikan S1, sehingga sampai dengan tahun 

2015 jumlah Guru TK di Kabupaten Tegal yang lulus S1 PAUD dari 

jenjang SMA sebanyak 67+74=141 orang, sedangkan yang lulus S1 

dari transfer D2 PGTK sebanyak 80+118=198.  

Jadi Total jumlah seluruh Guru TK yang lulus S1 tahun 2015 

sebanyak 339 orang. 

2) Kebijakan Pendanaan (Anggaran) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 

2010 – 2014. 

a) Belanja Daerah 

 

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2002, pada Tahun Anggaran 2004-2006 struktur belanja dalam 

APBD Kabupaten Tegal terdiri dari belanja aparatur dan belanja 

pelayanan publik. Pada Tahun Anggaran 2007 – 2008 struktur 

belanja dipilah atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

1. Belanja tidak langsung  

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja 

tidak langsung meliputi :  
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a. Penghasilan dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan 

penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan 

dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah / Wakil Kepala 

Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. 

b.  Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas 

pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya.  

c. Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga 

jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat banyak.  

d.  Belanja hibah yaitu pemberian hibah untuk 

penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross 

cutting issue.  

e.  Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial organisasi 

kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, 

pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan 

bantuan partai politik.  

f.  Belanja Bagi Hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah kepada Desa/Kelurahan.  

g.  Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus 

kepada Desa/Kelurahan. 

h.  Belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa 

atau diharapkan tidak terulang. 
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2.  Belanja Langsung  

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung 

dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi: 

a.  Penghasilan Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran 

honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur.  

b.  Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran 

bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi 

asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan 

penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa 

perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, 

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian 

khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, 

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 

perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.  

c.  Belanja Modal dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan 

tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, 

alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan 

di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, 

alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan 

peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, 

computer dan lain-lain. 

Gambaran umum struktur belanja daerah Kabupaten Tegal 

dari tahun 2004-2006 dapat dilihat pada tabel. 6 dan 7 berikut ini : 
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Tabel. 6 

Struktur Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2004– 2006 

No Tahun 
Belanja Aparatur 

(Rp) 

Belanja Pelayanan 

Publik (Rp) 

APBD  (Rp) 

 

1 2004 118.569.832.000 349.943.054.000 468.512.886.000 

2 2005 132.046.528.627 341.080.312.185 473.126.840.812 

3 2006 162.775.740.900 447.816.371.550 610.592.112.450 

 Sumber : Pemda Kabupaten Tegal 

Tabel. 7 

Struktur Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2007 – 2008 

No Tahun 
Belanja Tidak 

Langsung (Rp) 

Belanja Langsung 

(Rp) 

APBD  (Rp) 

 

1 2007 457.676.297.771 336.062.698.000 793.738.995.771 

2 2008 542.579.349.922 368.188.825.587 910.768.175.509 

 Sumber : Pemda Kabupaten Tegal 

Pada tabel di atas nampak proporsi belanja aparatur tahun 2004–

2006 lebih kecil dibandingkan dengan belanja pelayanan publik. 

Sebaliknya pada tahun 2007 – 2008 proporsi belanja tidak langsung 

lebih besar daripada belanja langsung. Pergeseran itu terjadi karena 

meningkatnya belanja pegawai seiring dengan bertambahnya jumlah 

pegawai, jumlah jabatan struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, dan adanya kenaikan gaji yang tidak diimbangi dengan 

peningkatan dana alokasi umum. Proporsi belanja pegawai terhadap 

total belanja nilai cukup besar, dan dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 mencapai 51,22%, kemudian 

mengalami penurunan menjadi 43,67% pada tahun 2007, namun pada 

tahun 2008 kembali meningkat menjadi sebesar 46,99% dari total 
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belanja. Informasi utuh tentang proporsi belanja pegawai terhadap total 

belanja dapat dicermati pada tabel. 8 di bawah ini. 

Tabel. 8 

Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Tegal Tahun 2006 – 2010 

 

No Tahun 
Belanja Pegawai 

(Rp) 

Total Belanja  

(Rp) 

Persentase Belanja Pegawai 

thd Total Belanja (%) 

1 2004 236.257.701.000 468.512.886.000 50,43 

2 2005 240.057.411.000 473.126.840.812 50,74 

3 2006 312.724.647.000 610.592.112.450 51,22 

4 2007 346.612.688.400 793.738.995.771 43,67 

5 2008 428.011.216.672 910.768.175.509 46,99 

 Sumber : Pemda Kabupaten Tegal  

 

Pendapatan asli daerah merupakan komponen pendapatan yang 

penggaliannya sangat tergantung pada kinerja Pemerintah Kabupaten 

Tegal. Sehingga keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali 

potensi pendapatan asli daerah akan mendongkrak tingginya 

pendapatan daerah. Dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten 

Tegal, diprediksikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 – 2014 

akan mengalami peningkatan, utamanya dari obyek pajak daerah dan 

retribusi daerah. Proyeksi pertumbuhan rata-rata PAD selama kurun 

waktu 2010 – 2014 sebesar 6% per tahun. Pajak daerah diprediksi akan 

mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 6%, dengan 

asumsi kondisi perekonomian stabil. Sedangkan kontribusi pajak 

terhadap PAD diproyeksikan sebesar 20% per tahun. 

Gambaran tentang prediksi PAD dan pajak daerah Kabupaten 

Tegal tahun 2010-2014, dapat lihat pada tabel 9. 
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Tabel.  9 

Prediksi PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Tegal 

Tahun 2010 – 2014 

No Tahun PAD 

(Rp) 

Pajak Daerah 

(Rp) 

Kontribusi Pajak  

Daerah terhadap PAD % 

1 2010 69,852,945,507 13,970,589,101 20 

2 2011 74,044,122,238 14,808,824,448 20 

3 2012 78,486,769,572 15,697,353,914 20 

4 2013 83,195,975,746 16,639,195,149 20 

5 2014 88,187,734,291 17,637,546,858 20 

 

 Sumber : Pemda Kabupaten Tegal  

 

 

Tabel. 10 

Anggaran Pendidikan Tahun 2010 

Kabupaten Tegal 

Tahun Anggaran 2010 
Uraian BELANJA PROSENTASE 

Pendidikan BTL BL Jumlah BTL BL  JML 
 85.709.717.000 44.649.078.000 130.358.795.000 21.11 % 11.00 % 32.11 % 

Total APBD 406.024.715.000    
 

Alokasi Belanja Langsung 
Uraian Jumlah Prosentase 

Non Fisik 

Fisik 

18.460.286.000 

26.188.792.000 

41.35 % 

58.65 % 

Jumlah 44.649.078.000 100 % 

Sumber : Pemda Kabupaten Tegal  

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung 

bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 : 

 Program pelayanan administrasi perkantoran  

 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

 Program pendidikan anak usia dini 

 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 

 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 
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 Pogram pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 

 Program manajemen pelayanan pendidikan  

Upaya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam 

Meningkatkan      Kualitas Guru Taman Kanak-kanak. Pemerintah 

melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupaya 

meningkatkan kualitas Guru TK dengan cara sebagai berikut : 

1) Standardisasi Kompetensi Guru TK 

Standardisasi Kompetensi Guru adalah suatu ukuran yang 

ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat 

kemampuan agar berkelayakan menduduki salah satu jabatan 

fungsional guru sesuai bidang tugas dan jenjang pendidikannya. 

Persyaratan dimaksud adalah penguasaan proses belajar mengajar 

dan penguasaan pengetahuan. Jabatan fungsional guru adalah 

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak seseorang guru yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri.  

2) Undang-undang Guru dan Dosen 

Indonesia pada Tahun 2005 telah memiliki Undang-undang 

Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi 

langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan 

keharusan guru untuk memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4 dan 

memiliki sertifikat Profesi. Dengan sertifikat profesi ini guru 

berhak mendapatkan tunjangan 1 bulan gaji pokok guru. 
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3) Gaji yang memadai bagi Guru-guru TK 

Perlu ditata ulang sistem penggajian guru TK agar gaji guru 

TK yang diterimanya setiap bulan dapat mencukupi kebutuhan 

hidup dirinya dan keluarganya dan pendidikan putra putrinya. 

Dengan penghasilan yang mencukupi, tidak perlu guru TK 

bersusah payah untuk mencari nafkah tambahan di luar jam 

kerjanya. Guru akan lebih konsentrasi pada profesinya, tanpa harus 

mengkhawatirkan kehidupan rumah tangganya serta khawatirkan 

pendidikan putra-putinya. Guru TK mempunyai waktu yang cukup 

untuk mempersiapkan diri tampil prima di depan kelas. Jika 

mungkin seorang guru TK dapat meningkatkan profesinya dengan 

menulis buku materi pembelajaran yang dapat dipergunakan diri 

sendiri untuk mengajar dan membantu Guru-guru TK lain yang 

belum mencapai tingkatnya. Hal ini dapat lebih mensejahterakan 

kehidupan Guru TK dan akan lebih meningkatkan status sosial 

Guru TK. Guru TK akan lebih dihormati dan dikagumi oleh peserta 

didiknya. Jika peserta didik mengagumi gurunya maka motivasi 

belajar anak didik akan meningkat dan pendidikan akan lebih 

berhasil. 

4) Mengurangi beban Guru TK dari tugas-tugas administrasi 

yang sangat menyita waktu 

Sebaiknya tugas-tugas administrasi yang selama ini harus 

dikerjakan seorang Guru TK dibuat oleh suatu Tim di Dinas 
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Pendidikan setempat yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan 

bersifat fleksibel lalu disosialisasikan kepada Guru-guru TK 

melalui lembaga masing-masing. Hal ini dapat dijadikan pegangan 

Guru TK dalam mengajar dan membantu Guru-guru TK pemula 

untuk mengajar tanpa membebani tugas-tugas rutin Guru TK. 

5) Pelatihan dan Sarana  

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas Guru TK 

adalah pendalaman materi pembelajaran melalui pelatihan-

pelatihan. Beri kesempatan kepada Guru-guru TK untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan tanpa beban biaya atau melengkapi sarana dan 

kesempatan agar Guru TK dapat membaca buku-buku materi 

pembelajaran yang dibutuhkan Guru TK untuk memperdalam 

pengetahuannya. 

2.  Hambatan-hambatan yang dihadapi Guru TK  di Kabupaten Tegal 

Saat ini  

Hingga saat ini masih banyak masalah dan kendala yang berkaitan 

dengan Guru sebagai satu kenyataan yang harus diatasi dengan segera. 

Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah banyak dilakukan antara 

lain perbaikan sarana, peraturan, kurikulum, dan sebagainya, tapi belum 

memprioritaskan Guru TK sebagai pelaksana di tingkat instruksional 

terutama dari aspek kesejahteraannya. Beberapa masalah dan kendala yang 

berkaitan dengan kondisi Guru TK antara lain sebagai berikut : 
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a. Kuantitas, Kualitas, dan Distribusi 

Dari aspek kuantitas, jumlah Guru TK yang ada masih 

dirasakan belum cukup untuk menghadapi pertambahan peserta didik 

serta tuntutan pembangunan sekarang. Kekurangan Guru di berbagai 

jenis dan jenjang khususnya di pendidikan Taman Kanak-kanak, 

merupakan masalah terutama di daerah pedesaan daerah terpencil. Dari 

data yang ada menunjukkan bahwa dari 867 orang guru yang terdiri 

atas 110 orang guru PNS dan sisanya 757 Non PNS, baru sekitar   

11.76 % yang sudah memiliki S1, sekitar 23.88 % D1, D2, D3 dan 

sisanya di bawah D2 atau lebih rendah (SLTA) sekitar 31.95 % serta 

yang sedang menempuh S1 sekitar 32.41 %. Dari aspek 

penyebarannya, masih terdapat ketidakseimbangan penyebaran Guru 

antar TK. Dari aspek kesesuainnya masih terdapat ketidaksepadanan 

Guru TK berdasarkan kualifikasi pendidikannya. 

b. Manajemen Guru TK 

Dari sudut pandang manajemen SDM guru, Guru TK masih 

berada dalam pengelolaan yang lebih bersifat birokratis-administratif 

yang kurang berlandaskan paradigma pendidikan. Dari aspek unsur 

dan prosesnya, dirasakan terdapat kekurang terpaduan antara sistem 

pendidikan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, supervisi, dan 

pembinaan guru. Masih dirasakan belum terdapat keseimbangan dan 

kesinambungan antara kebutuhan dan pengadaan Guru TK. Rekrutmen 

dan pengangkatan Guru TK masih selalu diliputi berbagai masalah dan 

kendala dilihat dari aspek kebutuhan kuantitas, kualitas dan distribusi. 
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Pembinaan dan supervisi dalam jabatan guru TK belum mendukung 

terwujudnya pengembangan pribadi dan profesi Guru TK secara 

profesional. Pelaksanaan otonomi daerah yang kurang terkontrol 

cenderung membuat manajemen Guru TK belum tertata dengan baik. 

c. Penghargaan terhadap Guru TK 

Seperti telah dikemukakan di atas, hingga saat ini Guru TK 

belum memperoleh penghargaan yang memadai. Selama ini 

pemerintah telah berupaya memberikan penghargaan kepada guru 

dalam bentuk pemilihan Guru TK Teladan, lomba kreatifitas Guru TK, 

Guru TK berprestasi, dan sebagainya, meskipun belum memberikan 

motivasi bagi para Guru TK. Pemberian penghargaan terhadap Guru 

TK pada umumnya harus bersifat adil, terbuka, non diskriminasi, dan 

demokratis dengan melibatkan semua unsur yang terkait dengan 

pendidikan terutama para pengguna jasa Guru TK itu sendiri, 

sementara Pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator. 

d. Pendidikan Guru TK 

Sistem pendidikan Guru TK baik prajabatan maupun dalam 

jabatan masih belum memberikan jaminan dihasilkannya Guru TK 

yang berkewenangan dan bermutu di samping belum terkait dengan 

sistem yang lainnya. Pola pendidikan Guru TK hingga saat ini masih 

terlalu menekankan pada sisi akademik dan kurang memperhatikan 

pengembangan kepribadian di samping kurangnya keterkaitan dengan 

tuntutan perkembangan lingkungan. Pendidikan Guru yang ada 
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sekarang ini masih bertopang pada paradigma Guru sebagai penyampai 

pengetahuan sehingga diasumsikan bahwa Guru yang baik adalah yang 

menguasai pengetahuan dan cakap menyampaikannya. Hal ini 

mengabaikan azas Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan 

sumber keteladanan dalam pengembangan kepribadian peserta didik. 

Pada hakekatnya pendidikan guru itu adalah pembentukan kepribadian 

disamping penguasaan materi ajar.  

3.  Strategi Kebijakan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga kabupaten Tegal dalam Meningkatkan Kualitas Guru 

TK 

Strategi peningkatan kualitas Guru TK dapat dilakukan dengan 

mengacu kepada peraturan yang ada, yaitu sebagai berikut : 

a. Pengembangan kompetensi : 

 Mengacu pada perkembangan Iptek 

 Mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki Guru TK. Mengacu 

pada kurikulum TK yang berlaku, juga harus dapat diukur atau 

ditunjukkan dengan indikator tertentu. 

 Substansi Akademik dapat dipertanggungjawabkan 

 Dapat ditingkatkan ke struktur kemampuan yang lebih tinggi dan 

mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan dan wawasan guru 

TK. 

b. Pengembangan Profesi : 

 Guru TK berpartisipasi dalam pelatihan berbasis kompetensi 
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 Guru TK berpartisipasi dalam kursus dan program pelatihan 

tradisional 

 Guru TK rajin membaca dan menulis jurnal 

 Guru TK dapat berpartisipasi dalam organisasi profesional 

 Guru TK dapat mengikuti program pendidikan dan latihan 

 Guru TK dapat melaksanakan gagasan untuk meningkatkan kinerja 

sekolah. 

c. Pembinaan Profesi : 

 Pembinaan Guru TK merupakan bagian dari program 

pengembangan sekolah 

 Tujuan pembinaan Guru TK adalah meningkatkan mutu kinerja 

yang bersangkutan 

 Pembinaan profesionalisme Guru TK adalah program jangka 

panjang 

 Pelatihan bukan satu-satunya pilihan dalam pembinaan 

profesionalisme Guru TK 

 Mengirim Guru TK untuk mengikuti program Diklat 

 Menyediakan sarana dan prasarana untuk belajar mandiri 

 Melaksanakan supervisi ke TK-TK 

 Memberikan penghargaan bagi Guru TK yang berprestasi 

 Memberikan pengakuan terhadap keberadaan Guru TK 

 

 



100 

 

 

 

d. Pembinaan Karir : 

 Promosi kenaikan pangkat, golongan dan jabatan fungsional Guru 

TK PNS yang didasarkan pada kinerja individu 

 Diarahkan untuk memberikan kepuasan kerja yang diperoleh Guru 

TK 

e. Peningkatan Kesejahteraan : 

 Penghargaan diberikan kepada Guru TK yang : 

1) Berprestasi dan berdedikasi tinggi 

2) Menemukan inovasi pembelajaran antara lain : metode, media, alat 

peraga, teknologi tepat guna dan sebagainya. 

3) Pemberian penghargaan Guru  yang berdedikasi tinggi diberikan 

kepada Guru TK yang bertugas di daerah terpencil. 

Kaitan Antara Kebijakan Pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Tegal dengan Upaya Peningkatan Kualitas 

Guru TK. Keterkaitan Kebijakan Pendidikan Pemerintah Dinas Dikpora 

Kabupaten Tegal dengan peningkatan kualitas Guru TK harus bertumpu 

pada misi peningkatan mutu pendidikan. Dari misi ini antara lain dapat 

dijabarkan pada program-program : 

1. Pembinaan Profesionalisme dan kepribadian para Guru TK, Kepala 

TK, dan tenaga kependidikan oleh para pengawas dan atau para 

pejabat struktural terkait. Pendidikan dan pelatihan bagi para guru 

TK, Kepala TK, dan tenaga kependidikan lainnya harus sesuai 
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dengan kebutuhan lapangan. Pendidikan kualifikasi bagi para guru 

TK, Kepala TK, dan tenaga kependidikan TK. 

2. Pembinaan dan pengembangan Guru TK melalui KKG, KKKS 

pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak. 

Telah kita ketahui bersama bahwa Guru PAUD (TK) merupakan 

pekerjaan yang profesional, sehingga untuk menjadi guru TK yang 

profesional dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan dan 

seminar untuk mencapai kompetensi guru TK atau pendidik 

PAUD, melakukan sharing dengan guru-guru yang sudah 

profesional, studi banding di beberapa lembaga PAUD yang 

berkualitas, dan yang utama adalah melanjutkan studi ke S1 

PAUD.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang pendidikan 

mengacu pada Tiga Pilar Kebijakan Strategis Depdiknas yaitu pemerataan 

dan perluasan akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, 

dan daya saing pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan 

pencitraan publik pengelolaan pendidikan. Adapun program prioritas 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal dalam meningkatkan 

kualitas Guru TK adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

melalui penyediaan sarana dan prasarana PAUD, pengembangan atau 

peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan 

penyediaan data dan sistem informasi PAUD serta peningkatan kerjasama 

stakeholder pendidikan. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas 

Guru TK di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut : 

a. Dari segi kuantitas, kualitas dan distribusi, berdasarkan aspek 

kuantitas, jumlah Guru TK yang ada masih dirasakan belum cukup 

untuk menghadapi pertambahan peserta didik serta tuntutan 

pembangunan sekarang, dari aspek penyebarannya masih terdapat 

ketidakseimbangan penyebaran Guru antar TK.  Dan dari aspek 
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kesesuaiannya masih terdapat ketidaksepadanan Guru TK berdasarkan 

kualifikasi pendidikannya.  

b. Berdasarkan sudut pandang manajemen SDM Guru TK, aspek unsur 

dan prosesnya dirasakan terdapat kekurangterpaduan antara sistem 

pendidikan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, supervisi dan 

pembinaan Guru TK. 

c. Sampai saat ini Guru TK di Kabupaten Tegal dirasakan belum 

memperoleh penghargaan yang memadai. 

d. Sistem pendidikan Guru TK baik prajabatan maupun dalam jabatan 

masih belim memberikan jaminan dihasilkannya Guru TK yang 

berkewenangan dan bermutu di samping belum terkait dengan sistem 

yang lainnya.   

3. Strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas Guru 

TK yaitu dengan cara pengembangan kompetensi bagi Guru TK, 

pengembangan profesi, pembinaan profesi, pembinaan karir, dan 

peningkatan kesejahteraan Guru TK. 

 

B. Saran 

Saran  yang dapat diberikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Tegal dalam  meningkatkan kualitas Guru TK yaitu :  

1. Menambah jumlah Guru TK di Kabupaten Tegal agar mencukupi dalam 

menghadapi pertambahan peserta didik serta tuntutan pembangunan 

sekarang ini. 
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2. Memperbaiki sistem pendidikan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, 

supervisi dan pembinaan Guru TK di Kabupaten Tegal, yaitu dengan 

membuat Peraturan Daerah (PERDA) untuk meningkatkan kualitas dan 

kesejahteraan Guru TK khususnya dan Guru pada umumnya sebagai 

Implementasi Undang-undang Guru dan Dosen. Selain itu juga 

memperbanyak kuota sertifikasi khususnya bagi Guru TK. 

3. Memberikan penghargaan terhadap Guru TK yang bersifat adil, terbuka, 

nondiskriminasi, dan demokratis dengan melibatkan semua unsur yang 

terkait dengan pendidikan di Kabupaten Tegal. 

4. Pemerintah Kabupaten Tegal meningkatkan mutu pendidik PAUD atau 

Guru TK bukan hanya menekankan pada sisi akademik saja, tetapi 

memperhatikan pengembangan kepribadian Guru TK yang berkaitan 

dengan tuntutan perkembangan lingkungan pendidikan.  
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Gambar. 1  

Peta Kabupaten Tegal 

Peta Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 

(delapan belas)  kecamatan dan yang terbagi ke dalam 287 kelurahan/desa dengan 

luas wilayah seluruhnya 87.879 Ha. 
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Gambar. 2  

Jarak Antar Kecamatan Di Kabupaten Tegal (dalam kilometer bulat) 
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KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (DIKPORA) 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  TAHUN 2009-2010 

Tahun 2009 

No Hari & Tanggal  Pelatihan  Tempat  Peserta Keterangan 

1 Senin - Selasa 23-24 Nov 2009 Penyusunan Kurikulum  

TKN Pembina 

Slawi 18 

Tiap Keg 1 

Kep/Guru TK 

2 18 Maret 2009 

Seminan Nasional Pendidikan "Peran Strategis 

Guru dalam Pembangunan SDM" 

Gedung Korpri 

Slawi 150 Guru TK 

3 20 Mei 2009 Lomba Kreatifitas Guru Kab. Tegal  

TKN Pembina 

Slawi 72 Guru TK 

4 19-20 Maret 2009 Penyusunan KTSP Tahun 2009 

TKN Pembina 

Slawi 40 Kepala / Guru TK 

5 24-26 April 2009 TOT bagi Kep TK /  Guru TK Kab. Tegal  

SMKN 1 

Adiwerna 53 Kepala / Guru TK 

6 2-4 Juni 2009 Pemilihan Kep TK & Guru TK Kab. Tegal  

Aula SMA 3 

Slawi 18 

6 Kep TK  

12 Guru TK 
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Tahun 2010 

No Hari & Tanggal  Pelatihan  Tempat  Peserta Ket 

1 5-6 Juli 2010 Advokasi Kurikulum PAUD Kab. Tegal Formal  

Gedung PGRI 

Slawi 30 Kepala / Guru TK 

2 

Senin 

8 Nov 2010 

Ketrampilan Seni Kerajinan Tangan bagi Kep. 

TK/Guru TK 

TK Negeri 

Pembina Slawi 52 

Rieka Suata  

dari Jakarta 

3 Selasa 28 Okt 2010 Senam Ria Anak Indonesia Kab. Tegal 

Gedung 

KORPRI 

Slawi 350 

Kepala /  

Guru TK/KB 

4 2 Nov 2010 Penyusunan Kurikulum PAUD Formal  

SDN Procot 

Slawi 20 Kepala / Guru TK 

5 8-9 Des 2010 

Workshop Penyusunan Bahan Ajar yang 

Responsif Gender  

SMA N 3 

Slawi 36 Kepala / Guru TK 

6 11 Februari 2010 Lomba Kreativitas Guru TK Kabupaten Tegal 

TK Negeri 

Pembina Slawi 324 Kepala / Guru TK 

7 21-22 Mei 2010 Pemilihan Kepal;a TK/Guru TK berprestasi 

Aula SMA N 3 

Slawi 15 Kepala / Guru TK 
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Pedoman Wawancara 

 

(Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal) 

 

 

 

1. Bagaimana Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tegal? 

 

2. Bagaimana Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tegal? 

 

3. Bagaimana Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal? 

 

4. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang 

Pendidikan? 

 

5. Apa yang dimaksud Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tegal? 

 

6. Apa yang ingin dicapai dari Renstra  Pemerintah Kabupaten Tegal 

dalam  

 

bidang pendidikan? 

 

7. Hambatan-hambatan apa saja uang dihadapi dalam upaya peningkatan 

kualitas Guru TK di Pemerintah Kabupaten Tegal? 

8. Untuk mengatasi hambatan-hambatan  dalam upaya peningkatan 

kualitas Guru TK, strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Tegal? 
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( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal) 

 

 

 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang 

Pendidikan? 

 

2. Apa yang dimaksud Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tegal ? 

 

3. Apa yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam bidang pendidikan ? 

 

4. Bagaimana Anggaran Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang 

Pendidikan 

Tahun 2010 ? 

 

5. Apakah dari anggaran tersebut dialokasikan  untuk kegiatan-kegiatan 

yang    dapat meningkatkan kualitas Guru khususnya untuk Guru TK ? 

 

6. Apa saja Program-program Prioritas pembangunan pendidikan  di 

Kabupaten Tegal dalam meningkatkan Kualitas Guru TK ? 

 

7. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

kualitas Guru TK di Pemerintah Kabupaten Tegal ? 

 

8. Untuk mengatasi hambatan-hambatan  dalam upaya peningkatan 

kualitas Guru TK, strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Tegal ? 
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Pedoman wawancara 

 

(Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal) 

 

 

1. Apa fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA)  dalam 

membantu Pemerintah Kabupaten Tegal? 

 

2. Apa saja tugas pokok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA)  dalam membantu Pemerintah Kabupaten Tegal? 

 

3. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA)  

Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas Guru TK? 

 

4. Apa Rencana Strategis yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga (DIKPORA)  sebagai pelaksana Pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas Guru TK? 

 

5. Sejauhmana Rencana Strategis itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga (DIKPORA), apakah dapat meningkatkan kualitas 

Guru TK di Kabupaten Tegal ? 

 

6. Apa saja program-program prioritas pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas Guru TK?  
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Pedoman wawancara 

 

(Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal) 

 

 

 

1. Bagaimana profil pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA)  Kabupaten Tegal ? 

 

2. Apa visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA)  Kabupaten Tegal ? 

 

3. Bagaimana struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)  Kabupaten Tegal ? 

 

4. Apa Rencana Strategis yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga (DIKPORA)  sebagai pelaksana Pemerintah 

dalam meningkatkan kualitas Guru TK ? 
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(Kasi Kurikulum TK Dinas Dikpora Kabupaten Tegal) 

 

 

1. Berapa jumlah TK yang ada di Kabupaten Tegal sekarang ini ? 

 

2. Berapa jumlah Guru TK PNS dan Non PNS di Kabupaten Tegal saat 

ini ? 

 

3. Berapa Guru TK yang berpendidikan S1, D2,D3, dan SMA di 

Kabupaten Tegal ? 

 

4. Berapa jumlah Guru TK yang sedang menempuh pendidikan S1 

PAUD ? 

5. Pelatihan-pelatihan apa saja yang telah dilaksanakan Pemerintah 

melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA)   

Kabupaten Tegal Tahun 2009/2010 ? 

6. Apakah Guru TK di Baupaten Tegal sudah mengikuti pelatihan-

pelatihan yang telah dilaksanakan Pemerintah melalui Dinas pelatihan-

pelatihan apa saja yang telah dilaksanakan Pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA)   Kabupaten Tegal 

Tahun 2009/2010? Kabupaten Tegal Tahun 2009/2010 ? 

7. Apakah dalam memberi tugas pelatihan, penataran dan bimbingan 

teknis untuk Guru-Guru TK sudah dirasakan adil dan merata baik Guru 

TK PNS ataupun Non-PNS ? 

8. Sejauhmana Kegiatan-kegiatan pelatihan pendidikan, penataran, dan 

bimbingan teknis itu dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas  

Guru TK di Kabupaten Tegal ? 
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Pedoman wawancara 

 

(IGTKI Kabupaten Tegal) 

 

 

1. Berapa jumlah Guru TK Swasta yang telah mendapatkan bantuan 

Tunjangan  Fungsional, Kesra Wiyata Bhakti (APBD I) dari Propinsi 

dan APBD II dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tegal? 

 

2. Berapa Guru TK  yang sudah Sertifikasi sampai tahun 2011 baik PNS 

ataupun 

 Non PNS di Kabupaten Tegal? 

 

3. Apakah Guru-guru TK pada umumnya  sudah pernah mengikuti 

kegiatan-kegiatan termasuk pelatihan, bimbingan teknis dan penataran 

yang  diselenggarakan Pemerintah melalui Dinas Dikpora Kabupaten 

Tegal? 

 

4. Apakah dalam memberi tugas pelatihan, penataran dan bimbingan 

teknis  untuk Guru-guru TK sudah dirasakan adil dan merata baik 

Guru TK PNS ataupun Non PNS? 

 

5. Sejauhmana kegiatan-kegiatan pelatihan pendidikan, penataran dan 

bimbingan  

teknis itu dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas Guru TK di 

Kabupaten  

Tegal? 
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REKAP HASIL WAWANCARA 

Responden Pertanyaan Jawaban 

Sekretaris 

Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Tegal 

9. Bagaimana Gambaran 

Umum Pemerintah 

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada Dokumen 

Pemerintah Kabupaten Tegal 

10. Bagaimana Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran 

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada Dokumen 

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 11. Bagaimana Struktur 

Organisasi Pemerintah 

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada Dokumen 

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 12. Bagaimana Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam bidang 

Pendidikan? 

Mengacu pada 3 pilar Kebijakan 

Strategis Departemen Pendidikan 

Nasional (DEPDIKNAS) 

 13. Apa yang dimaksud 

Rencana Strategis 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal? 

 

Adalah suatu dokumen  

perencanaan jangka menengah 

yang ditetapkan dengan maksud 

memberikan arah sekaligus acuan 

bagi segenap komponen 

pemerintah Kab.Tegal  dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan  

sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya  yang merupakan 

bagian integral  dari tujuan 

pembangunan  yang terumuskan 

dan disepakti  bersama dalam 

dokumen RPJMD  Kab.Tegal 

 14. Apa yang ingin dicapai 

dari Rencana Strategis 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam bidang 

pendidikan? 

a. Inisiasi penuntasan wajib 

belar di tingkat sekolah dasar 

b. Peningkatan pendidikan 

dengan muatan 

kewirausahaan 

c. Perluasan dan pendayaan 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

 15. Hambatan-hambatan 

apa saja uang dihadapi 

dalam upaya 

peningkatan kualitas 

Guru TK di Pemerintah 

Kabupaten Tegal? 

 

a. Kuantitas, Kualitas dan 

Distribusi  Guru TK belum 

memenuhi standar kebutuhan 

b. Manajemen  Guru TK masih 

masih berada dalam 

pengelolaan yang bersifat 

birokratif-administratif 

c. Guru TK belum memperoleh 

penghargaan yang memadai 
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serta motivasi yang dirasakan 

belum maksimal 

d. Pendidikan bagi Guru TK 

masih bersifat akademik dan 

kurang memperhatikan dalam 

pengembangan kepribadian 

 16. Untuk mengatasi 

hambatan-hambatan  

dalam upaya 

peningkatan kualitas 

Guru TK, strategi apa 

yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal? 

a. Pengembangan kompetensi 

b. Pengembangan profesi 

c. Pembinaan profesi 

d. Pembinaan karir 

e. Peningkatan kesejahteraan 

Responden Pertanyaan Jawaban 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat 

Daerah 

Kabupaten 

Tegal 

9. Bagaimana kebijakan 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam bidang 

Pendidikan? 

Terlampir pada Dokumen 

RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Tegal 

10. Apa yang dimaksud 

Rencana Strategis 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal? 

Terlampir pada Dokumen 

RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Tegal 

 11. Apa yang ingin dicapai 

dari Rencana Strategis 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam bidang 

pendidikan? 

Terlampir pada Dokumen 

RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Tegal 

 12. Bagaimana Anggaran 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal dalam bidang 

Pendidikan Tahun 

2010? 

Terlampir pada Dokumen 

RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Tegal 

 13. Apakah dari anggaran 

tersebut dialokasikan  

untuk kegiatan-

kegiatan yang   dapat 

meningkatkan kualitas 

Guru khususnya untuk 

Guru TK? 

Anggaran dialokasikan untuk  

kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkan kualitas Guru TK 

dengan cara mengadakan 

pelatihan-pelatihan bimbingan 

teknis, workshop, TOT, lomba-

lomba kreativitas Guru TK dan 

pemilihan Kepala/Guru TK 

berprestasi 

 14. Apa saja Program-

program Prioritas 

pembangunan 

Yaitu Program Pendidikan AUD, 

Melalui penyediaan sarana dan 

prasarana PAUD, Pengembangan 
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pendidikan  di 

Kabupaten Tegal dalam 

meningkatkan Kualitas 

Guru TK? 

atau peningkatan  mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan 

PAUD, dan penyediaan data dan 

sistem informasi PAUD serta 

peningkatan kerjasama 

stakeholder  pendidikan  

 15. Hambatan-hambatan 

apa saja yang dihadapi 

dalam upaya 

peningkatan kualitas 

Guru TK di Pemerintah 

Kabupaten Tegal? 

 

a. Kuantitas, Kualitas dan 

Distribusi  Guru TK belum 

memenuhi standar kebutuhan 

b. Manajemen  Guru TK masih 

masih berada dalam 

pengelolaan yang bersifat 

birokratif-administratif 

c. Guru TK belum memperoleh 

penghargaan yang memadai 

serta motivasi yang dirasakan 

belum maksimal 

d. Pendidikan bagi Guru TK 

masih bersifat akademik dan 

kurang memperhatikan dalam 

pengembangan kepribadian 

 8. Untuk mengatasi 

hambatan-hambatan  

dalam upaya 

peningkatan kualitas 

Guru TK, strategi apa 

yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten 

Tegal? 

a. Pengembangan kompetensi 

b. Pengembangan profesi 

c. Pembinaan profesi 

d. Pembinaan karir  

e. Peningkatan kesejahteraan 

Responden Pertanyaan Jawaban 

Kepala 

Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olahraga 

(DIKPORA) 

Kabupaten 

Tegal 

7. Apa fungsi Dinas 

Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga 

(DIKPORA) dalam 

membantu Pemerintah 

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada Dokumen  

DINAS Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)Pemerintah 

Kabupaten Tegal 

8. Apa saja tugas pokok 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA) dalam 

membantu Pemerintah 

Kabupaten Tegal? 

Membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas-tugas  di 

bidang pendidikan pemuda dan 

olahraga 

 9. Bagaimana peran Dinas 

Pendidikan Pemuda 

Membantu dalam 

menyelenggarakan urusan 
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dan Olahraga 

(DIKPORA) 

Kabupaten Tegal dalam 

meningkatkan kualitas 

Guru TK? 

pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pendidikan 

pemuda dan olahraga 

 10. Apa Rencana Strategis 

yang akan dilaksanakan 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA) sebagai 

pelaksana Pemerintah 

dalam meningkatkan 

kualitas Guru TK? 

a. Pelatihan-pelatihan untuk 

Guru TK 

b. Subsidi peningkatan 

kualifikasi  bagi Guru TK  

yang melanjutkan  studi ke 

jenjang  SI 

c. TF bagi Guru TK PNS dan 

Non-PNS 

d. Bantuan APBD II 

(FORGUSTA) bagi Guru TK 

Non-PNS 

 11. Sejauhmana Rencana 

Strategis itu 

dilaksanakan oleh 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA), apakah 

dapat meningkatkan 

kualitas Guru TK di 

Kabupaten Tegal? 

Rencana tersebut sudah 

dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tegal dengan hasil 

yang cukup menggembirakan 

 12. Apa saja program-

program prioritas 

pembangunan 

pendidikan di 

KabupatenTegal dalam 

meningkatkan kualitas 

Guru TK?  

 

 

 

 

 

 

 

Terlampir pada Dokumen  

DINAS Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA) 

Pemerintah Kabupaten Tegal 

Responden Pertanyaan Jawaban 

Kepala 

Bidang 

5. Bagaimana profil 

pendidikan Dinas 

Terlampir pada Dokumen  

DINAS Pendidikan Pemuda dan 
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Pendidikan 

Dasar Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olahraga 

(DIKPORA) 

Kabupaten 

Tegal 

Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga 

(DIKPORA)  

Kabupaten Tegal? 

Olahraga (DIKPORA)  

Pemerintah Kabupaten Tegal 

6. Apa visi dan misi 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA)  

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada Dokumen  

DINAS Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)  

Pemerintah Kabupaten Tegal 

7. Bagaimana struktur 

organisasi Dinas 

Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga 

(DIKPORA)  

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada Dokumen  

DINAS Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)  

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 8. Bagaimana Rencana 

Strategis yang akan 

dilaksanakan Dinas 

Dikpora sebagai 

pelaksana Pemerintah 

dalam meningkatkan 

kualitas Guru TK? 

a. Pelatihan-pelatihan untuk 

Guru TK 

b. Subsidi peningkatan 

kualifikasi  bagi Guru TK  

yang melanjutkan  studi ke 

jenjang  SI 

c. TF bagi Guru TK PNS dan 

Non-PNS 

d. Bantuan APBD II 

(FORGUSTA) bagi Guru TK 

Non-PNS 
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Responden Pertanyaan Jawaban 

Kasi 

Kurikulum 

TK, Dinas 

Pendidikan 

Dasar Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olahraga 

(DIKPORA)  

Kabupaten 

Tegal 

9. Berapa jumlah TK 

yang ada di Kabupaten 

Tegal sekarang ini? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

10. Berapa jumlah Guru 

TK PNS dan Non PNS 

di Kabupaten Tegal 

saat ini? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

11. Berapa Guru TK yang 

berpendidikan S1, 

D2,D3, dan SMA di 

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 12. Berapa jumlah Guru 

TK yang sedang 

menempuh pendidikan 

S1 PAUD? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 13. pelatihan-pelatihan 

apa saja yang telah 

dilaksanakan 

Pemerintah melalui 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA)   

Kabupaten Tegal 

Tahun 2009/2010? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 14. Apakah Guru TK di 

Kabupaten Tegal sudah 

mengikuti pelatihan-

pelatihan yang telah 

dilaksanakan 

Pemerintah melalui 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA)   

Kabupaten Tegal 

Pada umumnya (sebagian besar) 

sudah mengikuti pelatihan 
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Tahun 2009/2010? 

 15. Apakah dalam memberi 

tugas pelatihan, 

penataran dan 

bimbingan teknis untuk 

Guru-Guru TK sudah 

dirasakan adil dan 

merata baik Guru TK 

PNS ataupun Non-

PNS? 

Belum begitu adil dan merata . 

Hal tersebut berdasarkan nama 

peserta yang mengikuti pelatihan 

yang monoton 

 16. Sejauhmana Kegiatan-

kegiatan pelatihan 

pendidikan, penataran, 

dan bimbingan teknis 

itu dapat meningkatkan 

kompetensi dan 

kualitas  Guru TK di 

Kabupaten Tegal? 

 

 

 

 

 

Adanya peningkatan kompetensi 

dan kualitas  Guru TK di 

Kabupaten Tegal. Hal tersebut 

dapat dilihat dari bertambahnya 

wawasan, pengalaman, dan ilmu 

pengetahuan khusunya 

pembelajaran di Taman Kanan-

Kanak 

Responden Pertanyaan Jawaban 

IGTKI 

(Ikatan 

Guru 

Taman 

Kanak-

Kanak 

Indonesia) 

Kabupaten 

Tegal 

6. Berapa jumlah Guru 

TK Swasta yang telah 

mendapatkan bantuan 

Tunjangan  

Fungsional, Kesra 

Wiyata Bhakti (APBD 

I) dari Propinsi dan 

APBD II dari  

Pemerintah  Daerah 

Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 7. Berapa Guru TK  yang 

sudah Sertifikasi 

sampai tahun 2011 baik 

PNS ataupun Non PNS 

di Kabupaten Tegal? 

Terlampir pada dokumen  Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (DIKPORA)   

Pemerintah Kabupaten Tegal 

 8. Apakah Guru-guru TK 

pada umumnya  sudah 

pernah mengikuti 

kegiatan- kegiatan 

termasuk pelatihan, 

bimbingan teknis dan 

penataran yang 

Secara umum sudah mengikuti 
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diselenggarakan 

Pemerintah melalui 

Dinas Dikpora 

Kabupaten Tegal? 

 9. Apakah dalam memberi 

tugas pelatihan, 

penataran dan 

bimbingan teknis untuk 

Guru-guru TK sudah 

dirasakan adil dan 

merata baik Guru TK 

PNS ataupun Non 

PNS? 

 

 

Belum begitu adil dan merata . 

Hal tersebut berdasarkan nama 

peserta yang mengikuti pelatihan 

yang monoton 

 10. Sejauhmana kegiatan-

kegiatan pelatihan 

pendidikan, penataran 

dan bimbingan  

teknis itu dapat 

meningkatkan 

kompetensi dan 

kualitas Guru TK di 

Kabupaten  

Tegal? 

 

Adanya peningkatan kompetensi 

dan kualitas  Guru TK di 

Kabupaten Tegal. Hal tersebut 

dapat dilihat dari bertambahnya 

wawasan, pengalaman, dan ilmu 

pengetahuan khusunya 

pembelajaran di Taman Kanan-

Kanak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

  
  


