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Abstract: The demand of educational accountabilitv keeos erowine since oeoole are

not satisfied with performance of teachers and teacher education institutions. The
obiective of this study was to describe the manaeement accountabilitv of vocational
technical school s teacher education institutions A Qualitative ohenomenoloeica!

approach within a multi case studv desien was utilized in this studv. The data were
eathered throueh in-depth interview, nonoarticipant observation, and analvzine

document. Validitv of data was checked throueh trianeulation and member checkine.

The object of study is management at three different charactensties of teacher
education institutions. The result shows that the accountabilitv of manaeement of the

teacher education institutions varies at the aspects of curriculum dev elopment.
implementation of its program, and quality of graduates. There is no accountability
report done since the mechanism has not been developed yet. The mechanism is a
potentially rewarding mvestieation.
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Pembangunan di bidang pendidikan memasuki tahap peningkatan mutu supaya
peserta didik mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin

I

cepat dan mampu menghadapi persaingan global yang semakin ketat Di sisi lain.

i
masyarakat semakin sadar tentang pentingnya pendidikan, namun latar belakang

kepentingannya bervariasi sehingga tidak mudah untuk dipenuhi oleh lembaga
pendidikan. Kepentingan yang tidak terpenuhi tersebut menjadikan potensi
timbulnya kekurangpuasan masyarakat terhadap guru sebagai pelaksana utama
pendidikan (Hostrop, 1983; Wiles & Bondi, 1983; Direktorat Dikmenjur, 2000)

dan terhadap Lembaga Pendidikan Guru (Cruickshank, 1985; Windham. 1988).
Kekurangpuasan masyarakat tersebut juga memmbulkan adanya tuntutan
akuntabilitas kepada lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan pendidikan
(Gasskov, 2000). Lembaga Pendidikan Guru (LPTK) kejuruan teknik dinilai
kurang berhasil menyiapkan calon guru Sekolah Menengah Kejuruan kelompok
Rekayasa dan Teknologi Industn (SMK Teknik) yang berkompeten mengajar

teori dan praktik keteknikan. Tuntutan akuntabilitas terhadap LPTK lebih besar
dibandingkan terhadap sekolah karena LPTK sebagai perguruan tmggi memiliki
otonomi yang lebih besar dari sekolah (McConnell, 1981; Caldwel & Spinks,
1982) Manajemen perguruan tinggi dituntut proaktif terhadap adanya perubahan

jumlah dan jenis pasar kerja. Namun, untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas
LPTK kejuruan teknik menghadapi beberapa kendala

|

Pertama, lulusan SLTA yang berkualitas kurang berminat masuk program
pendidikan guru sehingga kualitas mahasiswa baru (masukan) LPTK relatif
rendah dibandingkan dengan masukan program nonpendidikan guru pada bidang

yang sama Lebih dari itu, hanya sekitar 25 % dari mahasiswa calon guru yang

masuk program pendidikan guru sebagai pilihan pertama (SIM UNY

,

1995 -

2000). Perguruan tingggi dengan masukan yang kurang baik sulit menghasilkan
lulusan yang berkualitas (Rinehart 1993; Wahjoetomo, 1995). Sampai saat ini
,

i

belum ada tes standar bagi guru SMK Teknik sehingga be!am diketahui tingkat
kualitasnya. Sebagai perbandingan, kualitas guru IPA reladf rendah dilihat dan
basil tes dengan menggunakan seal IPA bagi siswa yaitu hanya mencapai 57,90
,

(Boediono,1997). Guru berkualitas rendah kurang bisa mengikuti perkembangan
ilmu dan teknologi dan bekerja secara kurang profesional sehingga basil
pendidikan kurang memuaskan (Boediono, 1997; Kompas 24-4-2000).
Masayarakat juga mengharapkan guru yang baik dari aspek nonakademik. Seleksi
calon mahasiswa calon gum sebaiknya mencakup aspek moral, komitmen, dan

kreativitas (Boediono, 1997; Tilaar, 1999; Hayes, 1999). Sampai saat ini, tes
masuk LPTK melalui UMPTN tidak menseleksi aspek nonakademik, sedangkan
seleksi melalui PBUD juga belum bisa menyaring dengan baik aspek tersebul

Kedua, belum adanya standar kompetensi guru SMK Teknik yang baik

dan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga belum jelas pula bentuk dan isi
kunkulum yang hams digunakan LPTK, apakah mengacu pada kunkulum SI
Teknik, D3 Teknik, atau SMK Teknik. Bila mengacu pada tujuan SMK Teknik

yaitu menyiapkan calon tenaga kerja industri yang berkompeten (UU No 2 tahun
1989; PP No 29 tahun 1990), maka LPTK dituntut menggunakan kunkulum yang
»

i

berorientasi kepada kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Konsekuensinya,
penyelenggaraan LPTK kejuruan teknik memerlukan peralatan praktik lengkap

sebagai bagian esensial dalam pendidikan teknik (Sonhadji, 2002). Namun, tidak
semua LPTK kejuruan teknik di Indonesia memiliki fasilitas praktik lengkap.
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Pendidikan teknik juga memeriukan dana yang besar untuk kegiatan praktik

,

namun yang tersedia relatif kecil. Akibatnya LPTK sulit menghasilkan calon guru
,

yang berkualiias sehingga rentan terhadap kekurangpuasan pengguna iulusan.

Ketiga, penyelenggaraan pendidikan calon guru SMK Teknik juga hams
melibatkan lembaga lain. Penguasaan teori bisa dipelajari di kampus

,

namun

untuk memantapkan kemampuan praktik keteknikan diperlukan pengalaman
praktik di industri. Calon guru juga perlu praktik mengajar di sekolah di bawah
bimbingan guru bina {master) selama periode waktu tertentu (Gardner, 1991;
Rinehart, 1993). Dengan demikian maka LPTK perlu bekerjasama dengan pihak
industri dan sekolah.

Keempat, LPTK kejuruan teknik menghadapi keterbatasan fasilitas, dana
dan kewenangan Berdasarkan variasi keiengkapan fasilitas praktik, bentuk
kelembagaan dan kewenangannya maka LPTK kejuruan teknik di Indonesia
,

dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Kategori kesatu, yaitu LPTK kejuruan
teknik yang sudah dikembangkan pada tahun 1979 sehingga memiliki program,

SDM, dan fasilitas lengkap, mulai tahun 1997 berwenang menyelenggarakan
program D3 Teknik, dan pada tahun 1999 bentuk kelembagaannya berubah

menjadi fakultas teknik sebagai kelanjutan dari pengembangan DCIP menjadi
universitas negeri. LPTK demikian hanya ada dua, yaitu Fakultas Teknik (FT)

Universitas Merapi dan FT Universitas Kerinci. Kategori kedua, yaitu LPTK

kejuruan teknik berfasilitas praktik terbatas, kelembagaannya berbentuk fakultas
teknik pada universitas negeri hasil dari pengembangan DCIP, dan berwenang
menyelenggarakan program D3 Teknik. LPTK kategori ini ada enam, saw

diantaranya adalah FT Universitas Sindoro Kategori ketiga, adalah LPTK

4

bertasilitas praktik terbatas belum berwenang menyelenggarakan program D3
,

Teknik

,

dan lembaganya berbentuk jurusan yang berada pada Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari universitas negeri. LPTK kejuruan teknik
*

kategori ini ada tiga satu di antaranya adalah Jurusan Pendidikan Teknologi dan
,

Kejuruan (JPTK) FKIP Universitas Merbabu Karena perbedaan kondisi tersebut
.

di atas maka dapat difahami bila kualitas Iulusannya berbeda namun manajemen
,

setiap LPTK hams akuntabel.
Untuk menanggapi tuntutan masyarakat dan mengatasi berbagai hambatan
tersebut di atas maka diperlukan manajemen LPTK yang akuntabel. Pemngkatan
peran manajemen pergunian tinggi merupakan program Ditjen Dikti seperti
tertulis dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang
(KPPTJP) Tahun 1996-2005 (Suhendro,1996). KPPTJP tersebut memuat tiga

program induk pengembangan pendidikan tinggi, yaitu: penataan sistem,
pemngkatan relevansi dan mutu, dan pemerataan kesempatan belajar di pergunian

tinggi. Sasaran program penataan sistem adalah peningkatan peran komponen
manajemen pendidikan tinggi yang meliputi akuntabilitas, otonomi, evaluasi,

akreditasi, dan kualitas. Tujuannya adalah menunjang pelaksanaan program

pemngkatan relevansi dan mutu lulusan serta pemerataan kesempatan belajar di
pergunian tinggi.

Melaksanakan program peningkatan relevansi dan mutu lulusan serta

pemerataan kesempatan belajar di pergunian tinggi merupakan tugas manajemen
yang tidak mudah dan hams bisa dipertanggungjawabkan. Meningkatkan daya
tampung dan lulusan bisa menimbulkan masalah ekonomi dan ketenagakerjaan
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Simon, 1983) dan sudah dirasakan Indonesia pada saat mi. Angka pengangguran
sarjana, termasuk sarjana pendidikan terus meningkat
Peningkatan daya tampung LPTK pada awal tahun 1970-an merupakan
keputusan tepat pada waktu itu untuk menjawab permintaan guru dalam jumlah
besar sebagai konsekuensi dan peningkatan daya tampung lembaga pendidikan

dasar dan menengah. Namun, optimalisasi daya tampung LPTK pada tahun 2000an ini perlu dikaji kembali dan dipertanggungjawabkan oleh manajemen LPTK.

Guru memang tetap dibutuhkan sepanjang masih ada lembaga pendidikan yang
bemama sekolah. Namun, permintaan guru baru telah berubah, yaitu menurun

jumlahnya karena jumlah anak usia sekolah menurun (Boediono,1997), tetapi
pada sisi lain meningkat dari segi mutu (Tilaar, 1999; Semiawaru 2001).
Akuntabilitas manajemen LPTK tidak hanya dipertanyakan oleh pengguna
lulusan

,

tetapi juga mahasiswa dan lulusan (calon guru) karena banyak lulusan

yang sulit memperoleh pekerjaan. Kondisi demikian bisa merupakan indikasi
telah terjadi kelebihan pasokan (over supply) guru dan diduga ada hubungannya

dengan rendahnya mutu lulusan (calon guru). Untuk menghasilkan calon guru
yang berkualitas, beberapa LPTK kejuruan tekmk telah memperoleh mandat
untuk menyelenggarakan program nonkeguruan, dan mengembangkan bentuk
kelembagaann

.

Derajad akuntabilitas manajemen LPTK dalam menyiapkan calon guru
SMK Teknik yang berkualitas bisa dilihat dan lima aspek sebagai berikut: 1)
konsep akuntabilitas manajemen; 2) perencanaan program; 3) pelaksanaan

program; 4) lulusan atau hasil; dan 5) laporan akuntabilitas.

6

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pola penyelenggaraan LPTK
kejuruan teknik dalam menyiapkan calon guru yang berkualitas dan bagaimana

pihak manajemen berusaha meningkatkan akuntabilitas LPTK kejuruan teknik
pada lima aspek, yaitu konsep akuntabilitas pendidikan dan penerapannya pada
LPTK

,

penyusunan program pendidikan guru SMK Teknik, penyelenggaraan

program, kualitas calon guru SMK Teknik, dan laporan akuntabilitas.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai fihak yang
berkepentingan dengan kualitas calon guru SMK Teknik, antara lain:
a

b

.

.

Sebagai masukan bagi pengelola LPTK dalam meningkatkan mutu lulusan.
Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan tentang
penyelenggaraan LPTK, khususnya LPTK kejuruan teknik.

c

.

Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para ahli pendidikan dalam mencan dan

mengembangkan altematif pola penyelenggaraan pendidikan guru.
d

.

Bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kualitas guru SMK adalah

sebagai informasi dan menambah wawasan tentang apa yang sudah dilakukan
oleh manajemen LPTK dan hasil yang sudah dicapai sehingga masyarakat

diharapkan dapat bersikap dan memberi masukan secara tepat kepada LPTK.
e

.

Secara teoretis dapat menambah khasanah ilmu manajemen lembaga
pendidikan, manajemen LPTK pada khususnya dan perguruan tinggi pada
umumnya dengan menggunakan sudut pan dang pendidikan dan diharapkan
dapat mengurangi ketergantungan dari ilmu manajemen industri yang
berorientasi mencari untung.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan
rancangan studi multi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian
ini berupa proses atau kegiatan seseorang (beberapa orang) dan tidak dimanipulasi
atau diberi perlakuan tertentu sehingga berada pada kondisi alami {natural) dan
data bukan berupa angka-angka tetapi berupa kata-kata, kalimat-kalimat, paragrafparagraf dan dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan

nonpartisipasi kemudian dianalisis secara induktif (Bogdan & Biklen, 1998).
Pendekatan fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu

untuk memerikan secara rinci suatu fenomena (peristiwa) sosial yang terjadi

secara nyata dan apa adanya (Dimyati, 1997). Rancangan studi multi kasus dipilih
karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pola pengelolaan
r

LPTK secara inci dan menyeluruh dari tiga subyek penelitian pada latar alami

dengan karakteristik yang berbeda-beda dan untuk menemukan variabel yang ada
dalam konteks nyata yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa
(Bogdan & Biklen, 1998).

Kasus dalam penelitian ini adalah akuntabilitas manajemen pendidikan

guru kejuruan teknik pada tiga LPTK dengan dua variasi kelengkapan fasilitas
praktik, dua bentuk kelembagaan, dan dua kewenangan Kasus pertama adalah
manajemen pada Fakultas Teknik (FT) Universitas Merapi sebagai LPTK yang
berfasilitas lengkap, kelembagaannya berbentuk fakultas teknik dan berwenang

untuk menyelenggarakan program D3 Teknik (nonkependidikan). Kasus kedua

adalah manajemen pada FT Universitas Sindoro sebagai LPTK yang berfasilitas

s

terbatas, kelembagaannya berbentuk fakultas teknik dan penyelenggara program
D3 Teknik Kasus ketiga adalah manajemen pada Jurusan Pendidikan Teknologi
dan Kejuruan (JPTK) FKIP Univertsitas Merbabu sebagai LPTK yang berfasilitas
terbatas, kelembagaannya berbentuk jurusan yang bemaung di bawah FKIP dan
tidak berwenang untuk menyelenggarakan program D3 Teknik.
Sumber data penelitian ini adalah manusia (informan) dan bukan manusia.
Informan dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku utama dan bukan pelaku utama
(Miles & Huberman, 1992) Pelaku utama adalah pengelola dari tiga LPTK
tersebut yang terdiri dari dekan, PD L PD III, ketua dan sekretaris jurusan, dan

ketua program studi. Bukan pelaku utama adalah pelaksana, mahasiswa, dan
pengguna lulusan. Pelaksana adalah dosen, kepala bagian. kepala sub bagian, dan
teknisi atau laboran. Pengguna lulusan adalah pejabat penyelenggara SMK dan
Direktorat Dikmenjur. Jumlah total informan penelitian ini adalah 66 orang,
terdiri dari 24 orang pengelola, 20 orang pelaksana, 19 orang mahasiswa program

pendidikan guru, dan tiga orang pengguna lulusan.
Jumlah pengelola pada LPTK terteliti tidak banyak maka semua pengelola

menjadi informan, sedangkan pelaksana dan mahasiswa dipilih secarapurposive.
Informan dari unsur dosen dan teknisi atau laboran ditunjuk oleh ketua jurusan
berdasarkan kemampuan dan keaktifannya dalam upaya peningkatan mutu lulusan

LPTK. Kepala bagian dan kepala sub bagian dipilih berdasar keterlibatannya pada
penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan mutu lulusan. Informan dan
unsur mahasiswa adalah pengurus organisasi kemahasiswaan yang diyakini

mempunyai kepedulian tinggi terhadap program dan layanan dari fakultas maupun
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jurusan. Sumber data bukan manusia adalah kegiatan manajemen yang bisa
diamati dan atau dokumen basil kegiatan manajemen peningkatan mutu calon

guru SMK, seperti: kurikulum, program kerja, evaluasi diri, dan laporan
pertanggungjawaban
Proses analisis data dilakukan secara siklus dan bolak-balik (interaktif)

selama dan setelah proses pengumpulan data. Proses pengumpulan, analisis. dan

pemaparan data serta penankan kesimpulan secara interaktif dipilih berdasarkan
model yang dikembangkan oleh Milles & Huberman (1992). Secara operasional.
transkrip wawancara dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan
fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumbemya.
Pembenan kode sangat diperlukan untuk memudahkan pelacakkan data secara
bolak-balik pengumpulan data berlangsung lama..

Data juga direduksi melalui penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan
pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan mentransformasi katakata dan kalimat yang panjang menjadi kalimat ringkas dan lebih bermakna

Penggolongan data dilakukan dengan mengelompokan data sejenis dan mencan

polanya sehingga bisa dikembangkan pola manajemen yang ada di LPTK. Data
yang tidak terkait dengan fokus penelitian diseleksi secara ketat dan disisihkan
Pengelompokan data mengacu ke sub fokus yang sudah diidentiflkasi.
Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas manajemen LPTK dalam kaitannya
dengan penyediaan calon guru berkualitas untuk SMK Teknik. Fokus tersebut
Dirinci menjadi lima sub-sub fokus, yaitu: 1) konsep akuntabilitas manajemen dan
penerapnnya pada LPTK, 2) pola penyusunan program pendidikan guru SMK
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Teknik, 3) pola penyelenggaraan program, 4) kualitas lulusan (calon guru SMK
Teknik), dan 5) laporan akuntabilitas.
Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: pengecekan
kredibilitas. dependabilitas, dan konflrmabilitas (Miles & Huberman,1992 )
Pengecekan kredibilitas data diperoleh melalui klarifikasi oleh subyek.

Pengecekan dependabilitas atau keajegan data diperoleh melalui tnangulasi
sumber, yaitu: pengelola, pelaksana, dan mahasiswa sebagai yang dilayani oleh
pihak manajemea Pengecekan konflrmabilitas atau kecocokan data diperoleh

melalui tnangulasi metode, yaitu: melalui wawancara dengan informan,
pengamatan terhadap kegiatan manajemen, dan pengkajian dokumen yang terkait.

Observasi dan partisipasi pasif dilakukan terhadap kegiatan manajemen yang
sedang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan. Di samping itu,
diupayakan pula kebenaran etik melalui penghayatan faktual menggunakan

ketajaman berpikir (Muhadjir,2000). Dalam penelitian ini, kebenaran etik tentang
manajemen diperoleh melalui diskusi dengan dosen pembimbing.

Temuan dan Pembabasan

Sesuai dengan sub fokus penelitian yang diajukan, temuan dan pembahasan

mencakup konsep akuntabilitas dan penerapannya pada LPTK kejuruan teknik,
pola perencanaan program pendidikan guru SMK Tekmk, pola pelaksanaan
program, kualitas lulusan. dan pola laporan akuntabilitas. Dibahas pula gagasan

perubahan pola pengeiolaan program pendidikan guru SMK Teknik.
Berkaitan dengan konsep akuntabilitas manajemen perguruan tinggi (FT),
pemahaman pengelola LPTK bervariasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
program Ditjen Dikti tentang peningkatan manajamen PT (Suhendro. 1996) belum
terlaksana dengan baik, bahkan mekanismenya belum ada. Pengelola FT
Universitas Merapi mengatakan bahwa akuntabilitas manajemen adalah
kemampuan mempertanggungjawabkan perencanaan, pelaksanaan. dan hasilnya
kepada stakeholders, namun konsep tersebut belum terlaksana karena manajemen

dan mekanismenya pada lembaga pendidikan belum terbentuk. Walaupun
mempunyai tekad yang sama dengan pengelola FT Universitas Merapi, yaitu akan

menghasilkan calon guru yang berkompeten mengajar teon dan praktik
keteknikan seperti dituntut oleh instansi pemerintah dan swasta yang mengurus
SMK TeknikPengelola, pengelola FT Universitas Sindoro dan JPTK FKIP
Universitas Merbabu tidak memberikan konsep tentang akuntabilitas manajemen.
Konsep akuntabilitas manajemen yang disampaikan oleh pengelola FT
Universitas Merapi sama dengan konsep dari Lembaga Administrasi Negara
(LAN, 1999), yaitu kewajiban mempertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kineija dan tmdakan seseorang atau pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang bervvenang untuk meminta keterangan atau
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pertanggungjawaban. Pengelola LPTK memakai kata mampu untuk menunjukkan
adanya potensi dalam diri pelaku, sedangkan LAN memakai kata kewajiban yang
berarti adanya keharusan karena diminta oleh pihak luar. Pada tahun 1999, LAN

telah merintis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), namun
belum ditindaklanjuti dengan kegiatan operasional sehingga sampai dengan tahun
2002 juga belum terlaksana.
Berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan LPTK kejuruan teknik,

kompetensi keteknikan calon guru lulusan LPTK idealnya sesuai dengan harapan
pejabat Dinas Pendidikan, instansi pemenntah yang mengurus peyelenggarakan

SMK Teknik. dan diakui oleh industn. Namun, pengakuan industri terhadap
kompetensi keteknikan calon guru SMK Teknik menimbulkan dilema. Calon guru
memilih bekerja di industri untuk memperoleh gaji lebih tinggi Kondisi tersebut

di luar kemamampuan LPTK untuk mengatasinya. Gasskov (2000) membedakan
akuntabilitas pendidikan dan pelatihan menjadi dua, yaitu akuntabilitas hasil
(output) dan dampak {oucome). Mengacu pada pendapat Gasskov tersebut, maka
mengatasi dampak mutu lulusan LPTK adalah kewajiban dan tanggung jawab
pemenntah sebagai pembuat kebijakan tentang pengadaan guru SMK Teknik
Jalal dan Supnadi (2001) juga berpendapat bahwa pemerintah perlu menaikkan
penghargaan finansial atau kesejahteraan guru sebagai konsekuensi dari tuntutan
peningkatan profesionalisme guru.
Temuan tentang perencanaan program pendidikan guru SMK Teknik
mencakup tiga sub tema. yaitu mutu calon guru yang direncanakan, kurikulum,

dan program kerja. Pengelola LPTK terteliti tidak berbeda dalam merumuskan
kriteria calon guru yang berkualitas, yaitu memiliki kepnbadian yang bisa menjadi

-
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contoh bagi siswa. kompetensi dalam bidang metode mengajar. dan kompetensi
dalam bidang materi ajar, teon dan praktik keteknikan Kriteria tersebut sudah
sesuai dengan harapan pejabat instansi yang berkepentingan dengan kualitas guru

SMK maupun dengan konsep dari Holmes Group (1986), walaupun ada sedikit

perbedaan. Menurut Holmes Group, aspek kemampuan mengajar terdiri dari
penguasaan ilmu mengajar dan pengalaman mengajar di mana, pengalaman
mengajar diiihat sebagai aspek penting yang harus dimiliki oleh calon guru, bukan
sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan mengajar seperti dikemukakan

pengelola LPTK terteliti. Di samping itu. Holmes Group lidak menyebut
kepribadian sebagai aspek penting dan kualitas calon guru
Dengan demikian. dalam merumuskan kriteria calon guru berkualitas
manajemen LPTK terteliti sudah akuntabel karena rumusannya sudah sesuai
dengan harapan pejabat instansi pemenntah dan swasta yang berkepentingan
dengan mutu guru SMK Teknik. Namun, derajat akuntabilitas bervariasi diiihat
dari segi pengembangan dan penerapan kunkulumnya.
Kompetensi lulusan yang direncanakan LPTK terteliti sama. namun karena

berbeda acuan dan fasiltas praktiknya maka kurikulum dan pola pelaksanaannya
berbeda. Kurikulum FT Universitas Merapi disusun menggunakan pendekatan

berbasis kompetensi di mana materi keteknikaanya mengacu pada program D3
Teknik dengan beban praktik sebesar 40 % dan waktu kegiatan praktik terjadwal
selama dua jam per SKS. Kurikulum FT Universitas Smdoro dan JPTK FKIP
Universitas Merbabu mengacu pada Kumas SI PTK Tahun 1995 dengan beban
praktik sebesar 15 % dan waktu kegiatan praktik terjadwal satujam setiap SKS.
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Program SI PTK pada FT Universitas Merapi dikelola secara terpadu

dengan program D3 Teknik, sedangkan pada FT Universitas Sindoro dan JPTK
FKIP Universitas Merbabu dikelola tersendin Pengelolaan program SI PTK
secara terpadu dengan program D3 Teknik memungkinkan mahasiswa calon guru

SMK untuk memperoleh sertifikat D3 Teknik dan sebaliknya mahasiswa program
D3 Teknik juga bisa memperoleh kewenangan sebagai calon guru SMK Teknik

Pengembangan kurikulum dan pengelolaan program secara terpadu tersebut di
atas sejalan dengan pendapat Costa (1998). Costa telah mengidentifikasi enam
aspek pendidikan guru yang saling terkait dan perlu diinovasi, yaitu: aspek

organisasi dan administrasi, kunkulum. teknologi pendidikan, seleksi peserta.
metode pengajaran dan program total, walaupun sering sulit dilakukan karena
kurangnya dukungan kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh
adalah berlakunya Kumas SI PTK Tahun 1995 yang diyakini pengelola LPTK
kurang sesuai dengan tujuan LPTK kejuruan teknik dan akreditasi program studi
oleh BAN-PT yang belum memperhitungkan kinerja lulusan LPTK kejuruan
teknik di SMK Teknik.

Temuan tentang pelaksanaan program mencakup lima kegiatan, yaitu

penerimaan mahasiswa baru. pengembangan kemampuan dosen, pengelolaan
proses belajar mengajar, pengadaan fasilitas, dan layanan administrasi akademik

Penerimaaan mahasiswa baru pada tiga LPTK terteliti dilakukan melalm dua cara.
yaitu melalui ujian tulis (UMPTN-SPMB) dan melalui penelusuran bibit unggul
daerah atau penelusuran minat dan kemampuan (PBUD/PMDK) Materi seleksi
melalui UMPTN terbatas pada aspek akademik saja. tanpa aspek psikomotor dan
afektif seperti knteria guru berkualitas yang sudah dirumuskan, sedangkan pada
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seleksi melalui PMDICPBUD aspek minat dan kepribadian sudah diperhatikan

walaupun hanya berdasarkan data dari sekolah yang belum diuji validitasnya.

Perbedaan nampak pada keterlibatan pengurus jurusan dan program studi
dalam kepanitiaan PMDK/PBUD. Pengurus jurusan dan program studi pada FT
Universitas Merapi secara operasional berwenang menentukan mahasiswa yang

akan diterima walaupun secara formal menjadi kewenangan rektor, sedangkan

pada FT Universitas Sindoro sudah dilibatkan dalam proses seleksi namun belum
jelas kewenanganya, dan pada JPTK FKIP Universitas Merbabu belum dilibatkan.
Perbedaan lain adalah dalam hal penentuan jumlah mahasiswa calon guru.
FT Universitas Sindoro dan FKIP Universitas Merbabu menenma mahasiswa

calon guru sebanyak daya tampung. Jumlah mahasiswa calon guru pada FT
Universitas Merapi ditetapkan berdasarkan kecenderungan permintaan guru baru
selama lima tahun terakhir dengan tujuan untuk menjaga keketatan seleksi, mutu
masukan, mutu lulusan, dan peluang kerja lulusan. Walaupun jumlah mahasiswa
calon guru sedikit namun kursi kosong relatif kecil sehingga penyelenggaraan

program SI PTK tetap efisien karena diselenggarakan secara terpadu dengan
program D3 Tekmk
Kebijakan FT Universitas Merapi tersebut sesuai dengan program AACTE

(2002) yang berusaha mendorong fakultas (college) penyelenggara pendidikan
guru untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas penyelenggaraan program

kepada pimpinan universitas, publik, dan mahasiswa. Pengendalian jumlah
mahasiswa dan perubahan pola pengelolaan program SI PTK diharapkan dapat
menaikkan mutu calon guru Kebijakan serupa pemah dibuat oleh FKIP
Universitas Merbabu dalam menyelenggarakan program PGSD.
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Dalam hal program pengembangan kemampuan dosen. tidak ada
perbedaan antara FT Universitas Merapi, FT Universitas Sindoro dan JPTK FKIP
Universitas Merbabu. Dosen ditingkatkan penguasaan metode mengajamya

maupun maten ajamya. Program peningkatan profesionalisme dosen sebagai
pendidik belum jelas sehingga belum sesuai dengan anjuran dan American
Association of College for Teacher Education (AACTE, 2002) yang menegaskan
bahwa dosen LPTK dalam posisinya sebagai pendidik calon gurujuga dituntut
memiliki moral bertindak.

Berkaitan dengan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM), ada
perbedaan acuan dan intensitas. Materi ajar keteknikan pada tiga LPTK terteliti
dikembangan dan diajarkan oleh tim dosen yang juga mengajar pada program

nonkeguruan. Namun. maten praktek pada FT Universitas Merapi dikembangkan
berdasar program D3 Teknik dan lebih rinci dibandmgkan dengan FT Universitas
Sindoro dan JPTK FKIP Universitas Merbabu. Pola pengembangan materi ajar

tersebut di atas mirip dengan pola dari Missouri Slate Board of Education (1996).
Penguasaan maten ajar mahasiswa FT Universitas Merapi dan FT Universitas

Sindoro diupayakan melalui kuliah matmkulsi atau asistensi. Dalam hal kegiatan
kuliah praktik keterampilan teknik, FT Universitas Merapi menyediakan waktu
dua jam per SKS, satu peralatan utama setiap satu mahasiswa, dan rasio dosenmahasiswa dipenahankan kecil. FT Universitas Sindoro mendorong terbentuknya

Aktivis Bengkel untuk meningkatkan kemampuan praktik keteknikan lulusan.
Dalam hal penyelenggaraan Kuliah Lapangan di Industri (PI), pengurus jurusan di
FT Universitas Sindoro aktif datang ke industri, sedangkan FT Universitas Merapi
membentuk koordinator di tingkat jurusan maupun fakultas. Kuliah lapangan di
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industri dilaksanakan dalam blok waktu selama minimal delapan minggu.

idealnya enam bulan. Keberhasilannya tergantung kepercayaan industri terhadap
lembaga dan kompetensi mahasiswanya. Dalam hal ini, FT Universitas Merapi
lebih dipercaya dibandingkan dengan Universitas Sindoro dan Merbabu
Berkaitan dengan pengembangan dan pemutakhiran fasilitas praktik,
realisasinya terkendala oleh kecilnya bantuan dan pemerintah sehingga FT
Universitas Merapi dan Universitas Sindoro memungut dana pengembangan
fasilitas dan setiap maasiswa baru. JPTK FKJP Universitas Merbabu tidak bisa
melakukannya karena tidak memiliki mahasiswa program D3 Tekmk sehingga

hanya mengharapkan bantuan dari perusahaan, walaupun peluangnya terbatas
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerancuan tanggung jawab antara industri
sebagai pengguna lulusan SMK dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan

pengadaan guru SMK, mengingat penyediaan fasilitas praktik di luar kemampuan
mahasiswa calon guru karena mereka berasal dari golongan ekonomi lemah.
Gasskov (2000) berpendapat bahwa pembuat kebijakan bertanggungjawab

terhadap dampak dari kebijakannya, bukan lembaga pelaksna kebijakan.
Dalam hal layanan Administrasi Akademik, FT Universitas Merapi lebih
aktif. Dengan layanan yang baik diharapkan mahasiswa lebih berprestasi dan bisa
menjadi contoh bagi calon guru dalam melayani siswa. Tindakan bermoral
seharusnya juga nampak dalam mengelola lembaga yang menyiapkan calon guru

(AACTE, 2002). AACTE mempromosikan tujuh butir standar mutu akuntabilitas
pendidikan guru, seperti memben layanan terbaik untuk mengadvokasi calon guru
dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan semua siswanya.
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Temuan yang berkaitan dengan kualitas lulusan, sebagai salah salu
indikator akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi (Jalal dan Supriadi, 2001),
akuntabilitas LPTK bervanasi. LPTK terteliti menetapkan tujuan yang sama yaitu

menghasilkan calon guru SMK Teknik yang berkebribadian baik dan kompeten di
bidang metode mengajar maupun materi ajar, teori dan praktik keteknikan.

Indikatomya secara internal adalah rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan
waktu studi, sedangkan secara ekstemal adalah pendeknya vvaktu tunggu lulusan
memperoleh pekerjaan. Target antar LPTK terteliti berbeda. FT Universitas
Merapi menetapkan target IPK rerata sebesar 2,95 tercapai 2.97 dan target waktu
studi rerata di bawah 6 tahun tercapai 6,08 tahun JPTK FKIP Universitas
Merbabu menetapkan target IPK rerata lebih dari 3,00 tercapai 2,80 dan waktu

studi rerata kurang dari 5 tahun tercapai 5,6 tahun. FT Universitas Sindoro kurang
tegas targetnya, namun mengharapkan IPK rerata lebih dari 2,75 tercapai 2,73,
sedangkan waktu studi baru akan didata pada tahun 2002.
Berdasar indikator ekstemalnya, yaitu waktu tunggu lulusan memperoleh

pekerjaan, akuntabilitas LPTK terteliti relatif rendah. Di dalam program kerja FT
Universitas Merapi indikator tersebut sudah disebutkan walaupun tanpa target,
namun belum didata kecuali jumlah permintaan lulusanyang masuk ke fakultas
FKIP Universitas Merbabu menyatakan indikator tersebut di dalam program
kerjanya, namun belum memiliki data maupun targetnya. FT Universitas Sindoro
bahkan belum memprogramkannya.

Akreditasi program studi oleh BAN-PT sebagai proses penjaminan mutu

belum optimal. Costa (1998) menyatakan bahwa lembaga pendidikan akan lebih
dinamis dan inovatif bila akreditasi program studi tidak hanya berdasar data dari
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lembaga penyelenggara teiapi juga dari pengguna lulusan atau melalui pelacakan
kinerja lulusan di tempat kerjanya. National Council for Accreditation of Teacher
Education (NCATE, 20011 dan American Association of Colleges for Teacher
Education (AACTE, 2002) sudah melakukan perubahan radikal dalam proses
»

akreditasi untuk mendorong peningkatan mutu guru. NCATE dan AACTE telah
mengembangkan performance based system sehingga akreditasi pendidikan guru
tidak lagi berdasar proses penyelenggaraannya namun berdasar kemampuan yang
ditunjukkan individu calon guru pada waktu mengajar (di kelas).
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dan jajarannya termasuk SMK,

sebagai pengguna lulusan LPTK, seharusnya merumuskan kriteria guru yang
diharapkan (Schomburg, 2001) dan melakukan evaluasi kinerja guru baru pada
tahun pertama tugasnya. Kritena dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada
LPTK, Direktorat Pendidikan Tinggi. Badan Akreditasi Nasional dan lembaga
lain yang berkepentingan dengan mutu guru SMK sebagai bagian dari proses
akuntabilitas ( Missouri State Board of Education, 1996). Hasil evaluasi kinerja
dan pengakuan pengguna lulusan tersebut merupakan masukan LPTK dalam
memperbaiki program dan pelaksanaannya dan juga digunakan oleh BAN-PT
dalam melakukan akreditasi program studi di LPTK.
Berdasarkan tingkat serapan lulusan sebagai indikator pengakuan mutu
lulusan maka FT Universitas Merapi lebih akuntabel dibandingkan dua LPTK
terteliti lain. FT Universitas juga sudah memperhatikan aspek tersebut dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatnya. Pendataan kualitas hasil berdasarkan

pengakuan pengguna sudah didata walaupun tidak secara langsung, yaitu mendata
jumlah permintaan. Waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan belum didata
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FKIP Universitas Merbabu sudah menyebut aspek serapan lulusan, namun belum

mendata permintaan dan belum menetapkan target penpaiannya. FT Universitas
Sindoro belum secara nyata memperhatikan aspek tersebut dalam perencanaan,
pelaksanaan program, maupun evaluasinya.

Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil dan melaporkannya
kepada publik merupakan komponen akuntabilitas manajemen. FT Universitas
Merapi sudah melakukan evaluasi internal dan ekstemal terhadap kualitas lulusan,
walaupun evaluasi ekstemal belum secara terstruktur. Melalui laporan Rektor, FT
Universitas Merapi sudah melaporkan hasilnya kepada publik. Dengan demikian,

manajemen FT Universitas Merapi lebih akuntabel dibandingkan dengan
manajemen FKIP Universitas Merbabu dan FT Universitas Sindoro
Berkaitan dengan laporan lembaga pendidikan, Missouri State Board of
Education (1996) telah memperkenalkan empat macam laporan kinerja sekolah.
Pertama, sekolah mempublikasikan kinerjanya kepada publik setempat yang

mencakup hasil asesmen, tingkat kehadiran siswa, partisipasi orang tua siswa
dalam kegiatan sekolah, dan informasi lain yang dianggap penting. Kedua, setiap
akhir tahun State Board of Education mempublikasikan hasil akreditasi sekolah
diwilayahnya. Ketiga, Colleges and Higher Education mengumumkan prestasi
lulusan sekolah menengah selama tahun pertama kuliahnya di perguruan tinggi.

Keempat, State Board of Education mengumumkan data kinerja para tamatan
program pendidikan teknologi dan kejuruan di industri (tempat kerja) Sebenamya
Lembaga Administrasi Negara (LAN, 1999) sudah merintis Pedoman Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemenntah (LAK1P) dan menssosialisasikannya

kepada pengelola perguruan tinggi, namun belum ditindak lanjuti.
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Penelitian ini menemukan liga gagasan perubahan pola pengelolaan LPTK

yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu calon guru, yaitu perubahan pada
pola rekrutmen dan seleksi peserta, pola pembinaan sikap, dan pola terpadu
pendidikan, pengangkatan, dan penempatan calon guru. Calon peserta pendidikan
guru bukan direkrut langsung dan lulusan SLTA tetapi dari mahasiswa D3 Teknik
yang bermmat menjadi guru. Malalui pelacakan dokumen prestasi akademik dan

pengamatan selama tiga semester maka seleksi calon guru bisa secara efektif
mencakup aspek sikap, keterampilan. dan akademik. Calon gurujuga diasramakan

untuk mengefektifkan pelaksanaan pendidikan sikap profesional oleh pembina.
Selanjutnya, peserta pendidikan guru diberi tunjangan ikatan dinas dan lulusan
langsung ditempatkan sebagai upaya penjaringan lulusan SLTA yang berkualitas

untuk masuk pendidikan guru. Pemberian tunjangan ikatan dinas dan lulusan
langsung ditempatkan bagi peserta pendidikan guru SMK pada tahun 1979 sampai
1986 dan bagi peserta PGSD pada tahun 1990-an merupakan contoh nil dalam

meningkatkan mutu calon guru. Kualitas lulusan diakui oleh Dinas Pendidikan
dan banyak yang berprestasi dalam karimya.

Peningkatan mutu calon guru bisa ditingkatkan lagi dengan penerapan
baku mutu pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotor secara tegas. Mahasiswa
yang tidak menunjukan perilaku calon guru yang baik tidak diberi sertifikat

sebagai calon guru. Penyelenggaraan program SI PTK dan D3 Teknik secara
terpadu memungkinkan penerapan pola ini tanpa menimbulkan gejolak karena
mahasiswa tetap memperoleh ijazah D3 Teknik.
*

Kesimpulan

Dilinjau dan penguasaan konsepnya, akuntabilitas pengelola LPTK tertelib
bervanasi? di mana hanya pengelola FT Universitas Merapi yang mengajukan konsep
akuntabilitas manajemen pendidikan tinggi seperti yang dimuat di dalam KPPTJP II

Tahun 1996. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi KPPTJP II kurang
baik. Tiga LPTK kejuruan teknik terteliti bertekad untuk menghasilkan calon guru
yang sesuai dengan tuntutan lembaga f)emenntah dan swasta penyelenggara SMK
Teknik. Belum semua lulusan FT Universitas Sindoro dan FKIP Umversitas Merbabu

sesuai dengan tuntutan lembaga tersebut di atas. Kurikulum dan pelaksanaannya.
kewenangan menyelenggarakan program D3 Teknik dan fasilitas yang dimiliki oleh

FT Universitas Merapi sangat mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, namun
tidak demikian halnya dengan yang dimiliki FT Universitas Sindoro dan JPTK FKIP
Universitas Merbabu. Kendala utamanya adalah fasilitas praktik terbatas di samping

Kurikulum Nasional SI PTK Tahun 1995 dan pelaksanaan akreditasi program studi
SI PTK oleh BAN-PT juga kurang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan program
SI PTK. JPTK FKIP Umversitas Merbabu menghadapi kendala lam yaitu belum
berkewenangan menyelenggarakan program D3 Teknik. Mendorong terbentuknya
mahasiswa'mahasiswi aktivis laboratorium/bengkel, yaitu mahasiswa/mahasiswi
yang bersedia menghabiskan sebagaian besar waktu bebasnya untuk mengerjakan

berbagai tugas yang berkaitan dengan bengkeLlaboratorium merupakan altematif

yang bisa dilakukan oleh LPTK berfasilitas terbatas untuk menghasilkan calon guru
yang kompeten mengajar praktik di SMK Teknik.
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Tiga LPTK kejuruan tekmk terteliti masih perlu menmgkatkan manajemen
peningkatan mutu lulusan, misal melalui perubahan pola rekrutmen calon peserta
pendidikan guru, di samping perlu merintis pembuatan laporan akuntabilitas. Laporan
akuntabilitas disampaikan kepada stakeholders yang berkewenangan menerima atau
menolak laporan tersebut. walaupun manajemen dan mekanismenya belum terbentuk.
FT Universitas Smdoro dan FKIP Universitas Merbabu juga perlu menmgkatkan

pelaksanaan dan evaluasi program dan layanan administrasi akademik.
Simpulan penelitian ini adalah manajemen FT Universitas Merapi lebih
akuntabel dibandingkan dengan manajemen FT Universitas Smdoro dan JPTK FKIP
Universitas Merbabu, akuntabilitas manajemen pendidikan guru SMK Tekmk tidak

bisa dibebankan sepenuhnya kepada pengelola LPTK kejuruan teknik tetapi juga
lembaga pembuat kebijakan keberadaan LPTK dan lembaga yang berkepentingan

dengan mum calon guru SMK Teknik, kewenangan LPTK kejuruan teknik untuk
menyelenggarakan program D3 Teknik bisa meningkatkan akuntabilitasnya, dan
Depdiknas perlu segera mengembangkan mekanisme laporan akuntabilitas lembaga

pendidikan dan menetapkan medianya.

.
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