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ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN

PRINGSEWU

Oleh

(Roy Kembar Habibi, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Imlementasi
Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek
penelitian anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu,  Dinas Pendidikan dan Kepala
Sekolah beserta Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara,
pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji
kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  fungsi pengawasan DPRD terhadap Implementasi
Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di  Kabupaten Pringsewu
Terutama Komisi IV melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, ditunjukkan
dengan beberapa hasil penelitian ditunjukan dengan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa
ada pengawasan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu terkait pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan baik secara langsung dan tidak langsung.

Kata kunci : fungsi pengawasan,  pengawasan DPRD, peraturan daerah nomor 6 tahun 2013
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan , perdamaian abadi dan keadilan

social. Selain itu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga mengamanatkan dalam pasal 31 (ayat) 1 “setiap warga Negara berhak

mendapatkan pendidikan”, dan (ayat) 3 “ Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan

dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

yang di atur dengan Undang –undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi

sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia,

sebagaimana termaktub pada pasal 3 undang-undang nomor 20 Tahun 2003,

adalah sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketika  berbicara tentang pendidikan dalam ruang lingkup penyelenggaraan

pendidikan, yang terpenting adalah harus adanya pengawasan oleh pemerintah

daerah dan Legistif Daerah. Karena  pengawasan sangatlah penting dalam

meningkatkan hasil yang sangat baik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat didalam Pemerintahan Daerah memiliki lembaga Legislatif Daerah

dan subtansi Eksekutif Daeran beserta Pemerintahan Daerah yang melengkapi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20 A ayat (1), menyebutkan bahwa

“Dewan Perwakilan Rakyat memilik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan”. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam UU Nomor 27

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

lebih populer dikenal sebagai UU Parlemen, pada Pasal 292 dan 343 ayat (1)

juga menyebutkan bahwa “DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai

fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan”. Hal yang sama ditegaskan juga

pada pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1974, selain DPRD berkedudukan

sebagai unsur  pemerintahan daerah juga fungsi sebagai wakil rakyat. Karena

DPRD adalah badan perwakilan , dalam kedudukannya sebagi wakil rakyat,
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anggota DPRD diberi hak-hak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD adalah penetapan kebijakan dan

peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari

pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan Daerah oleh

Eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya.DPRD sebagai lembaga politik

melakukan pengawasan yang bersifat politik. Bentuk pengawasan ini dalam

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak

mengajukan pertanyan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan karena

rangkain hak tersebut telah memberikan kewenangan dalam fungsi pengawasan.

Penjelasan mengenai fungsi pengawasan ialah: dengan fungsi pengawasan

DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,

peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah

daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Legislatif dan Eksekutif ( Pemerintah

Daerah) harus memperhatikan pembentukan rancangan Peraturan Daerah, agar

Raperda yang dibentuk nantinya, tidak bertentangan dengan Keinginan Rakyat

atau Peraturan Perundang-undangan yang ada.  Dan sebagai Legislatif Daerah

yang memiliki kedudukan untuk membuwat dan merancang peraturan Daerah,

dimana Peraturan Daerah dapat di ajukan kepada kepala pemerintahan Daerah

dengan dilaksanakannya rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD memutuskan,

menetapkan dan menerima usulan yang menjadi usulan Legislative Daerah.

Dalam upaya pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus sebagai wujud perwakilan
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rakyat, adanya fungsi Legislasi yang melekat pada DPRD diharapkan dapat

dimanfaatkan untuk pembuatan Perda yang notabenenya merupakan dasar

pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga fungsi

pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan. DPRD membuat peraturan dan

mengawasi peraturan yang telah dibuwat untuk mengetahui dan mengukur

bagaimana tercapainya suatu peraturan daerah yang telah dibuat dan ditetapkan.

DPRD akan memahami peratura – peraturan yang telah dibuwat dan telah

disahkan bersama pemerintah daerah. Karena, sebagai legislatif daerah DPRD

juga harus paham dengan peraturan yang telah dibuwat dan DPRD harus

menjalankan pengawsannya terhadap peraturannya dan benar – benar mengawasi

dengan baik dan terbuka tanpa adanya kebohongan.

Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan

adalah salah satu pilar terpenting dalam proses  penyelenggaraan pendidikan

yang demokrasi, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung prinsip

penyelenggaraan pendidikan. Peran  Pengawasan DPRD dalam penyelenggaran

pendidikan dilakukan dengan cara segi subtansi atau objek yang diawasi yaitu

pengawasan secara langsung  yaitu dilakukan secara pribadi oleh seorang

anggota legislative daerah yang meneliti, memeriksa, mengecek  secara langsung

bagaimana berjalannya suatu  penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah

tersebut. Kedua pengawasan secara lintas sektoral pengawasan ini dilakukan

secara bersama – sama oleh dua atau seluruh anggota dewan perwakilan rakyat

daerah  terhadap program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
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Peran fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah

untuk mengetahui tujuan dalam penyelenggaraan yang telah dilaksanakan

sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

terhadap penyelenggaraan pendidikan mencangkup: memantau, membuat

laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan

pendidikan. Peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tentang

penyelenggaraan pendidikan dengan melaksanakan pelaksanaan sesuai aturan

yang ada. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang

bersifat politik. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD tentang

penyelenggaraan pendidikan adalah hak meminta keterangan dalam proses

penyelenggaraan pendidikan dan hak mengadakan penyelidikan terhadap

penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah kota/kabupaten.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan yang

dilaksanakan oleh legislatif daerah ada 2 cara : Secara langsung dengan cara ini

yaitu DPRD turun langsung kelapangan untuk memantau dan melakukan

observasi secara langsung agar mengetahui bagaimana jalannya penyelenggaraan

pendidikan yang sedang berjalan. Tidak langsung dengan cara ini DPRD

membuwat laporan terhadap penyelenggaraan pendidikan  yang didapat melalui

kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan, Komite, Sekolah dan masyarakat

yang memberikan saran kepada DPRD terkait jalannya penyelenggaraan

pendidikan.
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Khusunya di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 maret 2013 telah ditetapkan

dan diundangkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 tentang penyelanggaraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu dijelaskan sebagai berikut: Penyelenggaraan

pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada

satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan dan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perda nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Pringsewu, merupakan peraturan daerah yang telah disyahkan dan dimiliki

Kabupaten Pringsewu yang dimana peraturan daerah tentang penyelenggaraan

pendidikan di buwat agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu

diselenggarakan dengan baik dan terselenggara sesuai aturan yang telah

ditetapkan.  Didalam peraturan daerah yang terdapat pada perda nomor 6 tahun

2013 tentang penyelenggaraan pendidikan tertulis pada Bab III yaitu tentang

prinsip penyelenggaran pendidikan yang dimana pada prinsip penyeelnggaraan

pendidikan dituliskan tujuh point tentang penyelenggaraan pendidikan  yang

diselenggarakan dengan aturan yang ada. Mengingat prinsip penyelenggaraan

pendidikan yang tertulis di Bab III merupakan prinsip penyelenggaraan

pendidikan yang sudah  berjalan maka suatu fungsi pengawasan DPRD terutama

Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu harus benar – benar menjalankan fungsi

pengawasannya dengan baik dan efektif, agar prinsip penyelnggaraan pendidikan

menjadi tolak ukur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang
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menjadi penilaian sudah berjalan atau sedang berjalankah suatu aturan  daerah.

Mengingat isi pada Bab III prinsip Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Pringsewu merupakan prinsip yang menjadi tolak ukur terhadap jalannya

penyelenggaraan pendidikan. mengingat fungsi pengawasan Komisi IV DPRD

Kabupaten Pri ngsewu yang harus melakukan pengawasan secara efektif , baik

pengawasa secara langsung maupun tidak langsung, pengawasan sektor . Komisi

IV DPRD pringsewu mendapatkan data secara fakta dan melaksanakan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan baik , agar

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu terselenggara dan

diselenggarakan sesuai perda nomor 6 tahun 2013 yang mangacu pada Bab III

prinsip penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini pengawasan DPRD terutama

Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2013

tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, yang dimana

pengawasan DPRD merujuk pada isi Perada Nomor 6 tahun 2013 yaitu pada Bab

III prinsip penyelenggaraan pendidikan , dimana pengawasan DPRD sangatlah

penting dilakukan. Dan berikut beberapa point penting pada penelitian ini

terhadap pengawasan DPRD Pringsewu yang tertulis pada isi Perda Nomor 6

Tahun 2013 yaitu pada Bab III prinsip penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Pringsewu yang sangat perlu dilakukan pengawasan secara efektif.

1. Pendidikan diselenggarakan secara Profesional adalah dapat  diwujudkan

dengan mengaplikasikan berbagai konsep di bidang lain dalam

pendidikan. Misalnya: pendekatan sistem, kebutuhan tenaga kerja,
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permintaan masyarakat dan pendekatan lainnya yang merupakan konsep-

konsep di bidang pendidikan

2. Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan akuntabel adalah

transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya

transparan dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pendidikan sebagai

salah satu syarat untuk terciptanya  suatu pendidikan yag diselenggrakan

dengan baik dan terpercaya.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang professional, transparan,

akuntabel sangat di perlukan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD

Kabupaten Pringsewu. Dimana pengawasan secara langsung sangatlah

dibutuhkan agar DPRD Kabupaten Pringsewu secara langsung mengetahui

penyelenggaraan pendidikan benar-benar diselenggarakan sesuai isi perda Nomor

6 tahun 2013 yang tertulis pada Bab III tentang prinsip penyelenggaraan

pendidikan  di kabupaten Peringsewun yang benar-benar diselenggarakan secara

professional,transparan dan akuntabel atau kah tidak.

Isi Point ke empat yang tertulis pada Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang tertulis pada Bab III

prinsip penyelenggaran pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan secara adil adalah dimana pendidikan

diselenggarakan seadil-adilnya untuk semua masyarakat tanpa
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memandang status sosial. Dan menjujung nilai agama, hak asasi manusia,

kebudayaan dan kebhinekaan.

2. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis adalah Proses pendidikan

demokratis terwujud dengan adanya kebebasan bertanggung jawab.

Maksud dari kebebasan tersebut adalah kebebasan yang menghormati dan

memahami kebebasan di antara pendidik maupun peserta didik.

3. Pendidikan diselengarakan secara  tidak diskriminatif adalah pendidikan

benar-benar diselenggarakan  dengan maksud peran pendidikan dalam

memberikan kesamaan dan kesetaraan manusia dalam hal martabat dan

kedudukan sosial di masyarakat.Yang juga menjujung tingi nilai agama,

hak asasi manusia, kebudayaan dan kebhinekaan.

Pengawasn yang dilkukan oleh DPRD terhadap isi perda Nomor 6 Tahun 2013

tentang penyelenggaraan pendidkan yang tertulis pada Bab III prinsip

penyelenggraan pendidikan adalah pengawasan yang menilai bagaimanakah

jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu sudah atau

belumkah pendidikan dislenggarakan secara adil,demokratis dan tidak

diskrimitafis diamana penyelenggaraan pendidikan tersebut telah tertulis pada isi

Perda Nomor 6 Tahun 2013, agar para anggota Komisi IV DPRD Kabupaten

Pringsewu benar-benar menggunakan fungsi pengawasannya dengan baik.

Berdasarkan isi Perda No. 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di

kabupaten pringsewu. Jika dilihat dari isi perda maupun sistem penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Ditemukan beberapa sistem
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penyelenggaraan  pendidikan  yang tertulis dalam perda Penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu seperti isi perda yang sudah berjalan adalah

bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang benar – benar

diselenggarakan secara professional, transparan, dan demokratif oleh pemerintah.

beberapa point yang tertulis dalam isi perda penyelenggaraan pendidikan

dibagian keenam bahwa pemerintah memfasilitasi, menyediakan dan

memberikan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Sedangkan dilihat dari isi perda yang sedang berjalan seperti tertulis di pasal 135

dibagian ke 2 dimana antara pemerintah terkait seperti dinas pendidikan dan

Komisi IV DPRD Pringsewu menjalankan kerja sama terhadapa pengawasan

penyelenggraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.  Tertulis di bab XVII

tentang pengawasan pengendalian bahwa pengawasan pengendalian yang

dilakukan oleh DPRD Pringsewu khusunya Komisi IV benar – benar sedang

diterapkan dalam pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu karena terlihat Komisi IV DPRD Pringsewu

mulai menyoroti jalannya pengawasan pengendalian dalam penyelenggaraan

pendidikan. Dan dilihat dari isi perda penyelenggaraan pendidikan yang berlum

berjalan seperti yang tertulis dalam bab I tentang ketentuan umum pada nomor

26 Raudhatul Athfal dan seperti isi perda yang tertulis di pasal 41 nomor 3

tentang program pendidikan kepemudaan bahwa isi perda penyelenggaraan

pendidikan tersebut belum ada dan belum berjalan. Dan tertulis dipoint D

dimana kursus / pelatihan / kelompok usaha / magang dibina secara terus

menerus namaun ketika dilihat dilapangan perda tersebut belum terlaksana atau
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belum berjalan. Dibawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari isi perda

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu baik yang sudah berjalan,

sedang berjalan dan  belum berjalan.

Dilihat dari Perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang

sudah berjalan seperti yang tertulis di isi perda adalah Bab III tentang prinsip

penyelenggaraan pendidikan dan beberapa point dalan isi perda bagian keenam

tentang pemerintah daerah.

Isi Perda No. 6 tahun 2013 yang dijelaskan pada Bab III  tentang prinsip

penyelenggaraan pendidikan yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan secara professional, Transparan dan akutabel

serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, Pemerintah Daerah,

masyarakat dan peserta didik.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang system matik

dengan system terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan

pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang

hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai agama,

nilai budaya dan bhinekaan.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan suasana yang menyenangkan,

menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
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6. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca

dan belajar bagi segenap warga masyarakat.

7. Pendidikan diselengarakan dengan memberdayakan seluruh komponen

pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan

meningkatkan mutu pendidikan.

Beberapa point dalam isi perda penyelenggaraan pendidikan yang sudah berjalan

dibagian keenam pemerintah daerah:

a. Menyediakan dana guna mendukung program wajib belajar 12 tahun

sesuai dengan kemampuan keuangan perda.

b. Memberikan seluas – luasnya kepada warga masyarakat untuk

memperoleh pendidikan.

c. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga

kependidikan yang professional sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu.

d. Menumbuhkan kembangkan sumber daya pendidikan secara terus

menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Dilihat dari beberapa isi atau point yang tertulis di prinsip penyelenggaraan

pendidikan dan yang yang tertulis di bagian keenam tentang pemerintahan daerah,

suatu penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan

dengan baik, karena penyelenggaran pendidikan di Kabupaten Pringsewu benar –
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benar terselenggara secara professional, transparan, dan akutanbel, serta menjadi

tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta

didik. Diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik, pendidikan

diselenggarakan secara demokrasi, adil dan tidak diskriminatif. Dan secara

faktanya di lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah benar –

benar memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untu memperoleh

pendidikan dan menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus

menerus untuk terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di

Kabupaten Pringsewu.

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang sedang dijalankan sesuai isi perda pada

point keenam pemerintah daerah, beberapa point yang tertulis di pasal 135

dibagian 2 yang menjelaskan dewan pendidikan, dibagian Bab XVIII tentang

pengawasan dan pengendalian.Jika dilihat dari isi perda penyelenggaraan

pendidikan yang sedang berjalan yang tertulis dibagian bab XVIII tentang

pengawasan dan pengendalian, secara fakta pemerintah daerah Kabupaten

Pringsewu mulai menjalankan pengawasanya terhadap pemerintah wajib

mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaran pendidikan, karena

terlihat kini pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu benar - benar memikirkan

kemajuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, karena terlihat

perkembangan pendidikan di pringsewu sudah berjalan dengan baik. Dan

dibagian pasal 135 yang tertulis diisi perda penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Pringsewu bahwa dijelaskan dewan pendidik berfungsi melakukan
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kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Itu terlihat

bahwa telah adanya kerjasama yang baik yang dijalanka karena terlihat bahwa

banyak masukan yang bernilai positif yang disampaikan oleh dewan pendidikan

kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Pringsewu.

Berbicara tentang isi Perda Masih ada juga peraturan Perda yang belum berjalan

atau belum dijalankan. Seperti yang tertulis di Bab I tentang ketentuan umum

pada nomor 26 Raudhatul Athfal yang disingkat RA adalah satu bentuk

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan

program pendidikan dengan kehasan agama islam bagi anak usia 4 sampai 6

tahun, namun pada kenyataannya pemerintah daerah belum menyelenggarakan

pendidikan seperti apa yang tertulis di bab I bagian ketentuan umum pada nomor

26  pendidikan tersebut belum ada dan belum terselenggara. Di Kabupaten

Pringsewu pendidikan tentang agama banyaknya melalui TPA yang ada di setiap

daerah-daerah yang berada di kabupaten pringsewu. Seperti yang tertulis di perda

penyelenggaraan pendidikan pada pasal 41 nomor 3 program pendidikan

kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga yang berusia 16

sampai 30 tahun. Namun pada kenyataannya isi perda tersebut juga belum

berjalan karena masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan pendidikan

pemudaan seperti apa yang telah tertulis. Yang terakhir seperti yang tertulis di

perda penyelenggaraan pendidikan dibagian pendidikan keterampilan dan mata

pencaharian yang tertulis dipoint D: sebanyak 100% kursus / pelatihan /
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kelompok usaha / magang dibina secara terus menerus. Namun pada

kenyataanya sesuai hasil pengamatan perda penyelenggaraan pendidikan yang

menuliskan pembinaan terus menerus itu tidak ada dan belum dijalakan di

masyarakat, karena masyarakat magang / kursus / pelatihan itu atas dasar

kemauan dari diri masyarakat bukan karena binaan pemerintah daerah. Jika

dilihat dari pengamatan perda yang belum berjalan atau dijalankan masih butuh

dan diperlukannya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat terkait

perda penyelenggaraan pendidikan.

Beberapa uraian yang telah di jelaskan dia atas bahwa peran fungsi pengawasan

DPRD Kabupaten Pringsewu  terhadap perda penyelenggaraan pendidikan sangat

di perlukan karena mengingat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh

anggota legislatif daerah Kabupaten Pringsewu demi kemajuan penyelenggaraan

pendidikan. Karena sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki

fungsi pengawasan harus benar – benar melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pendidikan didaerah otonom baru.  Dan sebagai lembaga

legislatif daerah ( DPRD) Kabupaten Pringsewu juga harus melakukan

pengawasan secara langsung seperti turun kelapangan  agar mengetahui secara

langsung bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Pringsewu sudah berjalan baik ataukah belum seusai dengan perda yang ada. Dan

juga melakukan pengawasan secara tidak langsung yang dimana DPRD

Pringsewu melakukan pemantaun  dari hasil pengamatan  maupun mendapatkan

data tentang penyelenggaran pendidikan baik dari Dinas Pendidikan, Komite
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sekolah, Maupun saran dari berbagai kalangan yang peduli akan pentingnya

penyelenggaran pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui

bahwa:

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Pringsewu

khususnya komisi IV sudah dilakukan, namun akan dilakukan lebih efektif

lagi dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan, karena mengingat

fungsi pengawasan bagitu penting agar penyelenggaran pendidikan

berjalan dengan baik di Kabupaten Pringsewu.

2. Dari jumlah anggota yang berada di komisi IV  di DPRD Pringsewu ada

beberapa yang berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini

dengan cara kontroling yaitu pengawasan yang secara langsung turun

kelapangan demi melihat dan mengontrol penyelenggaran pendidikan agar

berjalan baik dan memiliki kualitas. Dan Pengawasan Tidak langsung

dimana kami bekerja sama dan dengan Dinas Pendidikan, Sekolah dan

Komite Sekolah agar mendapatkan data akurat tentang jalannya

penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Pringsewu ini.

3. Ketika bebicara kendala komisi IV DPRD Pringsewu menjawab

kendalanya di waktu karena tidak setiap hari kami bisa melakukan

pengawasan. Namun jika dilihat tempatnya tidak ada kendala. Karena

pringsewu merupakan daerah yang tidak luas apa lagi lokasi sekolah yang

ada di pringsewu tidak terlalu jauh .
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Sehubungan dengan uraian diatas maka masalah ini sangat penting mengingat

dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu peneliti

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Fungsi

Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah Fungsi

Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

1. Fungsi Pengawasan langsung Komisi IV DPRD  Pringsewu terhadap Perda

Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Pringsewu.

2. Fungsi Pengawasan  secara tidak langsung Komisi IV DPRD Pringsewu

terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di

Kabupaten Pringsewu

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah

a. Bagaimanakah Fungsi Pengawasan langsung DPRD Terhadap  Implementasi

Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Pringsewu.
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b. Bagaimanakah Fungsi Pengawasan tidak langsung DPRD Terhadap

Implementasi Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

di Kabupaten Pringsewu.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan Fungsi Pengawasan

DPRD Terhadap  Implementasi Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang di awasi oleh  Komisi

IV DPRD Pringsewu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu

pendidikan, wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

sebagai pendidikan politik dan kenegaraan. Kajian penelitian ini sangat

berkaitan dengan upaya membina pengetahuan politik dan kenegaraan

karena masalah peran fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan

pendidikan disuatu Daerah.

b. Memberikan informasi kepada Pemerintah daerah, dan  khususnya kepada

Legislatif Daerah (DPRD) Terhadap  Perada No. 6 Tahun 2013 Fungsi

Pengawasan DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Pringsewu.

c. Memperkaya ilmu pendidikan bagi penulis khususnya dan masyarakat

pada umumnya.
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d. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu  politik dan

kenegaran.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintah dalam hal

ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, dan tentunya bagi legislatif

daerah dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap

pengawasan penyelenggaraan pendidikan sehingga implementasi perda

tentang penyelenggaran pendidikan tersebut dapat bejalan secara

maksimal.

b. Semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara

teoritis serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya

pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian pendidikan politik

dan kenegaraan sebagai bentuk pemahaman terhadap pengetahuan politik

dan kenegaraan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Subjek Penelitian

Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Anggota DPRD

komisi IV Kabupaten Pringsewu.
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3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah. Peran Fungsi Pengawasan DPRD

Terhadap Pentingnya Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Pringsewu.

4. Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten

Pringsewu.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahulua oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung pada tanggal 16 November 2015 sampai dengan

selesainya penelitian ini.

G. Definisi Istilah

1. Peran fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan

adalah untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan

pendidikan yang sedang berjalan.

2. Peran pengawasan DPRD terhadap penyelnggaraan pendidikan terdapat

dua cara yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan

DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan secara langsung adalah

dengan cara turun kelapangan untuk memantau dan melihat secara

langsung bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan tersebut sudah
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berjalan atau belum berjalan dengan baik. Dan melakukan observasi.

Pengwasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan secara tidak

langsung adalah dimana DPRD melakukan kerja sama dengan dinas

pendidikan, sekolah, komite untuk medapatakan data dan membuwat

laporan dari data yang telah diterima dan disampaikan oleh dinas

pendidikan, sekolah maupun komite kepada DPRD.

3. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1) point c

dengan tegas menjelaskan dengan tegas bahwa DPRD mempunyai tugas

dan wewenang melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, seperti

melukan pengawasan terhadap perda penyelenggaraan pendidikan yang

telah ada di daerah baik tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel

yang akan di teliti dengan cara mendekripsikan variabel tersebut melalui

pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang

aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Tinjauan Tentang Fungsi Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas”

yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan

cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan

berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh

manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah

kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan

penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia

digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai

tujuan. Pedapat Siagian Pengawasan ialah dapat di artikan atau dibedakan

menjadi dua yaitu adminitrative control dan managerial control yang

artinya agar keputusan yang di buat sungguh – sungguh dijalankan sesuai
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dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan George R.

Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah

dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu,

menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendapat yang dikemukakan oleh

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Among dalam buku nya pengawasan

dioprasionalisasikan secara berbeda dibanding Lembaga Pengawasan

Fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang

bersikap politisi. Fungsi pengawasan DPRD oleh berbagai kalangan

dianggap bersumber dari tata tertip cara pengajuan itu yang bersikap

langsung dan prosedurnya yang panjang. Jika ditarik kesimpulan

pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan

adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan

tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang system informasi

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah

ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain

itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses

pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah

di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai.

1.1 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan oleh DPRD tercermin didalam UU No. 32 Tahun 2004

pasal 42 ayat (1) huruf c, yang intinya adalah bahwa DPRD mempunyai

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap
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pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain,

pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah.

Drs. Zaini Tramidji, (2001:19). Fungsi kontrol DPRD dalam pemerintahan

Daerah. memberikan beberapa pengertian tentang fungsi pengawasan/

kontrol yaitu : perlu dilakukan dilakukan secara tertip teratur dan

berkesinambungan sesuai dengan sistem dan pedoman atau ketentuan yang

berlaku agar tujuan dapat tercapai dengan effektif dan effesiensi.

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Pelaksanaan fungsi kontrol DPRD dalam Pemerintahan Daerah bukan lah

kontrol dalam arti negatif akan tetapi merupakan kontrol yang benar –

benar kontruktif positif yang dilandasi oleh tanggung jawab yang nyata

akan keberhasilannya suatu usaha Pemerintah Daerah di dalam setiap

pelaksanaannya.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan

pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen

bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang

terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu

dipetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan

manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit

kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan

menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun

pelaksanaannya.
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Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik

(feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau

penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

1.2 Sifat – Sifat Pengawasan

Telah dijelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi organik

adminitrasi dan manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi

organik adminitrasi dan manajemen karena apabila funsi ini tidak

dilaksanakan cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya suatun

organisasi.

1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pengawasan

harus menemukan fakta – fakta tentang bagimana tugas – tugas harus

dijalankan.

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses

pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan –

penyimpangan dan penyelewengan yang telah di tentukan.

3. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pala pelaksana

meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan

baginya.

1.3 Prinsip – Prinsip Pengawasan

Pengawasan saat ini telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan,

dan penilaian terhadap kegiatan. Oleh karena pengawasan tersebut

mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya

diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan,
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adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut : Prinsip

Pengawasan Objektif dan menghasilkan data, Artinya pengawasan harus

bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang

pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Prinsip Pengawasan Efisiensi, Artinya pengawasan haruslah dilakuan

secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

1.4 Pengawasan DPRD

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan

demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan

tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and

balance serta DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi

pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang

efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan.

Menurut siagian, (2004:114-115). teknik pengawasan dibagi menjadi dua

yaitu pengawasan langsung dan pengawasn tidak langsung.

Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara

mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap

obyek yang diawasi. Jadi maksud dari pengawasan langsung dimana

DPRD langsung turun kelapangan guna memantau langsung dan melihat

secra langsung terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan. Dengan

melakukan pengawasan langsung DPRD akan paham dan mengerti seperti
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apa jalannya penyelenggaraan pendidikan yang telah terlaksana dan

sedang berjalan.

Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan

tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi

atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

Dalam arti dimana DPRD melakukan pengawasan tidak langsung terkait

penyelenggaraan pendidikan dengan bekerja sama dengan Dinas

Pendidikan uantuk mendapatkan data admintratif terkait jalannya

penyelenggaraan pendidikan. Dan dokumen yang diperlukan dalam

pengawasan tidak langsung antara lain : Laporan pelaksanaan pekerjaan

baik laporan berkala maupun laporan insidentil, Laporan hasil

pemeriksaan (LHP) ,Surat-surat pengaduan, Dokumen lain yang terkait

dengan penyelenggaraan pendidikan.

1.5 Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Peran fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan

adalah untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan

pendidikan yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mencangkup:

memantau, membuat laporan, mengkoordinasi, performing leadership

dalam arti memimpin dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh legislatif

daerah ada 2 cara yaitu: Pengawasan secara langsung dan tidak langsung.
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Pengawasan Secara langsung dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung

kelapangan sehingga dapat mengetahui jalannya penyelenggaraan

pendidikan dimana kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan

pada satuan atau program pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan

tujuan penyelenggaraan pendidikan  nasional. Pengawasan  tidak langsung

dengan cara ini DPRD melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari

pemerintah daerah/ dewan pendidik. DPRD juga mendapatkan masukan

dari masyarakat, lembaga masyarakat, dan pihak sekolah yang melihat

jalannya penyelenggaraan pendidikan baik di kota/ kabupaten.

1.6 Pola Pengawasan DPRD dalam bidang penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Pringsewu

Model pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah/kota sangat

beragam, tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Demikian

halnya dengan DPRD Kabupaten Pringsewu  dalam menjalankan fungsi

pengawasan menggunakan beberapa model pengawasan yakni:

a. Pengawasan dari segi substansi atau objek yang diawasi (1)

Pengawasan langsung. Pengawasan ini dilakukan oleh pemimpin atau

pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek, sendiri

secara langsung terhadap objek yang diawasi (2) Pengawasan tidak

langsung. Pengawasan ini dapat diadakan dengan mempelajari laporan-

laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan, mempelajari

masukan masyarakat dan sebagainya tampa terjun langsung

kelapangan.
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b. Pengawasan lintas sektoral. Pengawasan ini dilakukan secara bersama-

sama terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan pendidikan dan

yang menjadi tanggungjawab semua departemen atau lembaga yang

terlibat dalam kegiatan atau program tersebut.

Secara umum dapat diketahui bahwa model pengawasan yang dilakukan

oleh DPRD guna mengoptimalisasikan tugas dan fungsinya adalah

merupakan tugas yang dilakukan oleh komisi-komisi untuk mereview,

mempelajari dan mengevaluasi secara berkala beberapa aspek antara lain

1.7 Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan pengawasan
penyelenggaraan pendidikan

Keberhasilan proses pengawasan menjadi dampak tersendiri dari proses

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga - lembaga yang berwenang.

Keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam

melakukan pengawasan,etika pengawasan yang diterapkan oleh lembaga

tersebut dan jenis kebijakan itu sendiri.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak

lain adalah tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya

selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak

diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

2. Tinjauan Tentang Implementasi

Kata implementasi adalah sebuah kata serapan dari bahasa asing, kata

implementasi merupakan kata sederhana namun terdapat banyak makna
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yang terkandung didalamnya. Kata dasar implementasi adalah implemen

yang artinya alat, implementasi merupakan salah satu upaya administrasi

untuk menyelaraskan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan

berbagai permasalahan yang sedang dihadapi baik oleh pemerintah sebagai

pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai objek dari kebijakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi dapat

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, artinya yang dilaksanakan

dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk

kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi kebijakan atau program

sesungguhnya berjalan melalui pemahaman yang lebih tentang proses

implementasi dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat dirumuskan

rekomendasi yang dapat digunakan memperbaiki proses implementasi yang

lebih baik. Secara ontologis subject matter studi Implementasi adalah atau

dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan

publik.untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan

dengan menggunakan dua pendekatan pertama, memahami implementasi

sebagi bagian dari peoses atau siklus kebijakan ( part of the stage of the

policy process) implementasi merupakan salah satu tahap dari serangkaian

proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat

sebagai administration of the law in which various actors, organizations,

procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect

in an effort to attain policy or program goals ( Anderson 1990) dalam

purwanto, Erwan Agus 2015:16 implementasi kebijakan publik). Dalam

pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum
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karena kebijakan telah disyahkan dalam hukum dengan mengerahkan

semua sumberdaya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau

mewujudkan tujuannya.

Menurut P. deLeon,(2002:39) implemntasi mencapai suatu titik yang ia

sebut sebagai intelectual dead end atau menyebutnya lacking in any

consensual theory karena sulitnya mengembangkan ide – ide untuk

memajukan implementasi.

Menurut Subarsono,(2005:88-87) dalam bukunya tentang analisis kebijakan

publik ia mengatakan bahwa ada banyak variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun

kelompok atau institusi. Menurut teori Geoerge C. Edward,(1988:90)

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni:

komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan menjadi jembatan karena melalui tahapan ini

dilakukan delivery mechanism, yaitu ketika berbicara policy output yang

dikoreksi dari policy input disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai

upaya untuk mencapai tujuan kebijakan teori ini di jelaskan dalam buku

implementasi kebijakan publik oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah

Ratih,(2015:16,18)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi adalah suatu rangkaian

aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang ditetapkan atau

disetujui dan kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan.
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3. Tinjauan Tentang Perda

3.1 Perda nomor 6 Tahun 2013

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan

Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah”. Dalam upaya menyelenggarakan pendidikan

yang lebih baik dan lebi maju lagi dan agar penyeelnggaraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu terselenggara dengan baik,

demokrasi dan tidak diskriminatif maka penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Pringsewu harus sesuai dengan perda nomor 6 Tahun 2013

tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Perda

tersebut memiliki tujuan yang diatur dalam Bab I tentang Penjelasan

Umum, yakni penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan

komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan

pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar prose pendidikan dapat

berlangsung sesusuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena

itu, untuk menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang demokrasi

dan tidak diskriminatif, perda tersebut memiliki beberapa ketentuan

yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.  Salah satu

ketentuan tersebut diatur pada Bab III tentang prinsip penyelenggraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
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1. Pendidikan diselenggarakan secara professional, Transparan dan

akutabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah,

Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistem

matik dengan system terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan

pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung

sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai

agama, nilai budaya dan bhinekaan.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan suasana yang menyenangkan,

menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi

keteladanan.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya

membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.

7. Pendidikan diselengarakan dengan memberdayakan seluruh

komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan dan meningkatkan mutu pendidikan.
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4. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen

sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang

dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai

dengan tujuan pendidikan nasional.

4.1 Penyelenggara Pendidikan

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah Daerah atau

masyarakat yang menyelenggrakan pendidikan. Pemerintah, pemerintah

daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan

diselenggarakan secara demokratis dan dengan menjujung tinggi hak

asasi manusia. Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan

pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemetik dengan sistem

terbuka dan multimakna.

4.2 Jenis dan Jenjang Penyelenggaraan pendidikan

a. Jenis Pendidikan Formal

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperjelas dengan Pasal 1

ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang

tersetruktur dan berjenjang  yang terdiri atas pendidikan dasar dan

pendidikan menengah. bahwa penyelenggaraan pendidikan formal

meliputi : pendidikan anak usia dini jalur formal berupa Taman

Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), pendidikan dasar

(contohnya : SD, MI, SMP, MTs), pendidikan menengah (SMA,
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MA, SMK, MAK), dan pendidikan tinggi (contohnya : Diploma,

Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor).

b. Jenis Pendidikan nonformal

Definisi pendidikan nonformal menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan, khususnya Pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa

pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur di dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap

apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu

untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui

jalur pendidikan nonformal.

c. Jenis Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan

lingkungan. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal telah

tertuang pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan

juga Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang
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berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Salah satu contoh

pendidikan informal adalah pendidikan anak usia dini.

4.3 Jenjang  Penyelenggaraan Pendidikan

a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang

ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun

yang dilakukan melaului pemberian rangsang pendidikan.

b. Jenjang  Pendidikan Sekolah Dasar

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang

diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar

dan Madrasyah Ibtidaiyah.

c. Jenjang  Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang

sederajat.

d. Jenjang  Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Pendidikan Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum pada jenjang pendidikan menengah atas sebagai lanjutan dari

SMP atau MTs.
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Yoakim Rembu , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Tribuana tunggadewi dengan judul penelitian yaitu Pola

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Bidang Pendidikan di

Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Penelitian dilakukan oleh ATahun .F Wijdhan, Fakultas Hukum Universitas

Jember dengan judul penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2007 Mengenai Penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten

Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

C. Kerangka Pikir

Fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah

untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan pendidikan

yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mencangkup: memantau,

membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan pendidikan. Peran  fungsi  pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melaksanakan

pelaksanaan sesuai aturan yang ada. Bentuk  pengawasan  yang dilakukan

DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah hak meminta keterangan

dalam prosos penyelenggaraan pendidikan dan hak mengadakan penyelidikan

terhadap penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah kota/kabupaten.
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Fungsi pengawasan Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu tentang

penyelenggaraan pendidikan dan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan dua

cara yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Dimana Pengawasan

langsung DPRD Kabupaten Pringsewu turun langsung kelapangan untuk

melakukan observasi, memantau jalannya penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Pringsewu. Dan pengawasan tidak langsung DPRD Kabupaten

Pringsewu melaukan kerjasama dan meninta data penyelenggaraan pendidikan

kepada Dinas Pendidikan, Sekolah atau Komite Sekolah. Fungsi Pengawasan

yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu terhadap Perda

Nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan melaksankan

pengawasan terhadap pendidikan sebagai berikut: Pendidikan diselenggarakan

secara professional,transparan dan akuntabel, pendidikan diselenggarakan

secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjujung nilai hak

asasi manusia, nilai agama, budaya dan kebhinekaan.
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Bagan Kerangka Pikir

1. Pendidikan di selenggarakan Profesional,
Transparan dan akuntanbel

2. Pendidikan diselenggarakan secara adi,
demokrasi dan tidak diskriminasi

Fungsi Pengawasan DPRD Komisi IV
Kabupaten Pringsewu

LANGSUNG TIDAK LANGSUNG

Perad Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Pringsewu

2.1 Gambar Kerangka Pikir



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran

tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Metode penelitian diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek
atau objek penelitian seseorang, lembaga masyarakat dan lain lain pada
saat sekaramg berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. Penelitian diskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data
dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu

menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis

deskriptif, domain, dan tema kultural atau budaya. Selain itu penelitian ini juga

menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan

untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab

persoalan yang diteliti.

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial yang ada dalam

masyarakat. Interaksi sosial tersebut diuraikan oleh peneliti dengan melakukan

penelitian dengan cara ikut berperan serta dalam observasi, melakukan
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wawancara dan dengan pengumpulan dokumen agar ditemukan pola-pola

hubungan interaksi sosial yang jelas.

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan mengenai peran fungsi pengawasan

DPRD terhadap implementasi perda nomor 6 Tahun 2013 tentang

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Gedung DPRD Kabupaten

Pringsewu dengan perimbangan lokasi tersebut merupakan kantor atau tempat

dimana Komisi IV DPRD Pringsewu bertugas. Penetapan lokasi penelitian

ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perana fungsi pengawasan

DPRD terhadap implementasi Perda nomor 6 Tahun 2013 tentang

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Selain itu lokasi tersebut

merupakan daerah asal penulis sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan

penelitian dan pengumpulan data.

C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Peran fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan adalah

untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan pendidikan

yang sedang berjalan. Sedangkan peran pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mengcangkup: memantau,
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membuat laporan, mengkoordinasi, performing leadership dalam arti

memimpin dan menjelaskan tugas fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan pendidikan.

2. Definisi Operasional

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas atau peran fungsi pengawasan DPRD

dalam penyelenggaraan pendidikan.

a) Fungsi pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu

proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang

nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai.

b) Pengawasan DPRD  adalah mengembangkan kehidupan demokrasi,

menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas

dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and

balancesantara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan rakyat.

c) Pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk

mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan pendidikan

yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan.
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D. Data Penelitian

Data Penelitian Kualitatif. Data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah

dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Data Primer. Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang

diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan

penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai peran

fungsi pengawasan DPRD Komisi IV Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan

pengawasan tentang Perda nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Kriteria penentuan informan penelitian

didasarkan pada pertimbangkan kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan

masalah yang relevan dengan obyek penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut,

maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah sebagai

berikut :

a. Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu sebagai badan legistatif

daerah yang memeiliki fungsi pengawasan di daerah terhadap Perda

penyeelnggaraan Pendidikan dan jalannya Penyelenggaraan

Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

b.Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu sebagai pihak

pengarah dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

b. Kepala Sekolah dan Guru SD/SMP sebagai pihak pengajar dalam

pendidikan.

c. Komite Sekolah sebagai pihak yang mewakili kepentingan peserta

didik dalam penyelenggaraan pendidikan.
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d. Orang tua peserta didik sebagai pemetik manfaat pendidikan.

2. Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang

diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori

kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik serta berbagai dokumen

dan tulisan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Dan

juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

E. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang

yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti

menggunakan teknik snowboling sampling. Menurut Sugiyono, sumber data di

pilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang

diteliti, sehingga mampu memnuka pintu kemana saja peneliti akan melakukan

pengumpulan data.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisisi, yang

merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penenlitian. Dalam penelitian

ini yang menjadi unit analisis data adalah para Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu Komisi IV DPRD Pringsewu yang

terdiri dari 9 Anggota yang berada di Komisi IV.
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Dalam unit tersebut para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada

di Komisi IV   merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena

diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti

dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang

menjadi informan pendukung adalah  Komisi IV yang terdiri dari tiga orang,

Dinas Pendidikan yang terdiri dari dua orang, dan informan berikutnya adalah dua

kepala sekolah dan dua komite sekolah. Dimana informan tersebut akan

mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan

langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan

yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah

peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud  adalah  semenjak awal

hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri

yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan

identifikasi masalah, fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat

kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu

berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini

menggunakan human instrument.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati Fungsi Pengawasan

DPRD terhadap penyelenggaran pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Serta

untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik

penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan

yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara terstruktur (Structured interview), digunakan sebagai

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui

dengan pasti tentang informasi apa yang aan diperoleh. Dalam melakukan

wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk

wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti

tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu

pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

3. Dokumentasi

Menurut Sukardi, dokumentasi adalah cara untuk pengumpulan data melalui

bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau

tempat dimana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-

harinya.
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Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan

peristiwa masalalu) yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan DPRD,

waktu, tempat, dan mengetahui jumlah Anggota DPRD Pringsewu  yang

berada di Komisi IV.

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun

berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional

dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

H. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keauntentikan atau

keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian

kualitatif yang dapat dialakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek

kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus

mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Maksud dari

perpanjangan waktu ini adalah agar peneliti dapat membaur dengan lokasi

dimana peneliti melakukan penelitiannya. Dapat membangun kepercayaan

dari subjek penelitian tersebut.
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2. Triangulasi

Menggunakan  triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik yaitu

teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber

penelitian . Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber

untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang

akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari

sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu

dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzin

3. Triangulasi Sumber Data

Sumber Data Penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa

didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam

pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang

yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data

berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian.data dimaksudkan

semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak,

OBSERVASI

DOKUMENTASI

WAWANCARA
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peristiwa/gejala secara penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian

adalah subyek darimana data diperoleh. Bila dalam pengumpulan data

menggunakan kuisioner atau wawancara maka sumber datanya adalah

responden.

Komisi IV DPRD Kabupaten
Pringsewu

Dinas Pendidikan
Kabupaten Pringsewu

Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah

3.2 Sumber Data Penelitian
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I. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data

tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data

di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang

berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk

kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban - jawaban yang

serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperolah dari

lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode.

3. Intepretasi Data

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih

luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari

dokumentasi yang sudah ada.
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J. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya diproses

atau dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya ke

dalam beberapa katagori, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesis,

menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain

analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data

tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data

ke dalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data

juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian,

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (field note). Reduksi data yang

dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data mengenai peran fungsi pengawasan DPRD terhadap
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perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, dengan cara

sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan

informasi disusun, kemudian dikelompokan pada bagian atau sub bagian

masing-masing data yang didapat dari lapangan. Penyajian data tersebut dapat

dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis

tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian

tersebut. Proses yang dilakukan adalah dengan cara menampilakan dan

membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya

peran fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi perda nomor 6 tahun

2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai

peran fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi perda nomor 6

tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Dan kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin

belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan

kokoh.

Teknik analisis ini data ini dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut.
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Gambar 3.3 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mencari arti benda-benda, mencatat

keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur

sebab akibat, dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan mula-mula belum

jelas, kemudian menjadi lebih rinci, kemungkinan akhir muncul sampai

pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan

lapangan peneliti, serta pengokodean, penyimpanan dan metode pencarian

ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.

4. Rencana Penelitian

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan

penulis pada penelitian ini menggunkan teknik analisis yang telah dijelaskan

di atas. Teknik analisis ini data ini dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut.
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Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan

mudah menangkap bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian

diawali dengan mecari dan membaca perda nomor 6 Tahun 2013 tentang

penyelenggraaan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Data tersebut diperoleh

melalui observasi di Komisi IV DPRD Pringsewu. Kemudian berdasarkan

identifikasi masalah melakukan reduksi data dengan membatasi hal pokok

yang akan diteliti peneliti hanya akan meneliti fungsi pengawasan DPRD

Pringsewu yang berkaitan dengan pengawsan DPRD terhadap implementasi

perda nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Pringsewu. Setelah itu data akan disajikan melalui display dengan data

Peran Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten
Pringsewu

Perda nomor 6 Tahun 2013
tentang penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten

Pringsewu

Informasi Komisi IV DPRD
Pringsewu

Penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Pringsewu

Observasi

Wawancara

Dokumentasi
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deskriptif secara rinci dan bagaimana kesesuaian pengawasan DPRD dan

praktek yang dijalankan. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan

kesimpulan dan penelitian sesuai dengan fakta dan dengan data yang telah

diteliti.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang

dilaksanakan oleh DPRD terutama Komisi IV yaitu dengan 2 cara yaitu: 1)

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara

mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek

yang diawasi. Dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau

langsung dan melihat secra langsung terkait jalannya penyelenggaraan

pendidikan. Langsung, dengan cara cara ini yaitu DPRD turun langsung ke

lapangan sehingga dapat mengetahui kondisi dilapangan serta dapat mengetahui

masukan - masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh Pihak sekolah atau

masyarakat; 2) Tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa

mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau

pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dimana

DPRD melakukan pengawasan tidak langsung terkait penyelenggaraan

pendidikan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan uantuk mendapatkan
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data admintratif terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan., dengan cara tidak

langsung yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan

kerja yang bersangkutan seperti Dinas Pendidikan. DPRD mendapat masukan dari

pihak sekolah maupun Komite Sekolah, masyarakat. Untuk tingkat efektifitas dan

inisiatif DPRD Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan pengawasan terhadap

implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

di Kabupaten Pringsewu sudah dilaksanakan namun harus ditingkatkan kembali

keefektifitasannya agar pengawasan secara langsung seimbang dengan

pengawasan secara tidak langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan

saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan dalam rangka Fungsi

Pengawasan DPRD dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu

sebagai berikut:

Terutama Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu  harus lebih serius dalam

melaksanakan pengawasan  terhadap Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu baik secara langsung yaitu

dengan turun langsung kelapangan untuk memantau bagaimana jalannya

penyelenggaraan Pendidikan di selenggarakan sesuai aturan daerah setempat .

Dan pengawasan secara langsung harus lebih dijalankan secara efektif agar

Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu selalu mendapatkan saran atau masukan
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baik dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah , Komite Sekolah maupun kalangan

Masyarakat setempat. Pengawasan secara tidak langsung dimana Komisi IV

DPRD Kabupaten Pringsewu yang pastinya selalu mendapatkan laporan langsung

dari Dinas Pendidikan maupun DPRD harus lebih aktif untuk selalu meminta data

adminitratif terkait penyelenggaraan pendidikan.

Dinas pendidikan Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan perannya dalam

dunia pendidikan diharapkan terus menjalankan sistem yang telah ada dan terus

berusaha mencari solusi (jalan) untuk bisa mengembangkan penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Pringsewu dan mlakukan kerjasama dengan baik

bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu maupun dengan pihak sekolah.

Sekolah sebaiknya mematuhi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan karena bila sekolah tidak mematuhi Perda

penyelenggaraan pendidikan tersebut berarti sekolah tidak mendukung

terlaksananya Penyelenggaraan  Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
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