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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti

menemukan bahwa; pada observasi awal kompetensi paedagogik/andragogik tutor

pada Program Paket B di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai terlihat

masih belum optimal. Alasan mendasar sebagai bukti dukung atas pernyataan ini

adalah cara mengajar tutor masih bersifat formal paedagogik, yaitu  terjadi

pembatasan antara tutor dan warga belajar, di mana kedudukan tutor bertindak

sebagai subyek mengajar dan warga belajar berada pada posisi obyek belajar.

Mestinya, pola pembelajaran di Program Paket B yang warganya bersifat

majemuk dari segi usia dan daya balajarnya, seorang tutor harus dapat

memadukan sistem pembelajaran yang bersifat paedagogik dengan sistem

pembelajaran yang bersifat andragogik atau pembelajaran bagi orang dewasa. Di

samping itu, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran di lembaga

pendidikan Program Paket B harus dapat meningkatkan kompetensi paedagogik/

andragogik dari para tutor. Setelah peneliti kolaborasikan dengan hasil penelitian

selanjutnya yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan dan

didukung oleh dokumentasi yang ada, maka hal tersebut membuktikan bahwa

ternyata kompetensi paedagogik/andragogik tutor pada Program Paket B di Desa

Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan

cukup optimal. Indikatornya adalah; 1) tutor sangat kreatif merumuskan program
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pembelajaran; 2) tutor melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, kreatif

dan inovatif; 3) tutor menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran secara

profesional serta dapat mengkolaborasikan semua komponen pembelajaran, yaitu;

antara materi pelajaran dengan metode, media¸ dan lingkungan atau kondisi warga

belajar; serta 4) tutor melakukan evaluasi dan penilaian yang obyektif dan

bersentuhan dengan tiga ranah pendidikan yaitu aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada para tutor untuk terus meningkatkan kompetensi

paedagogik/andragogik serta kompetensi lainnya secara komprehensif dalam

rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel.

2. Diharapkan kepada para pengelola Program Paket B untuk dapat menyedikan

segala fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi

paedagogik/andragogik.

3. Diharapkan kepada pemerintah dan para pengelola Program Paket B untuk

selalu melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi paedagogik/

andragogik tutor, terutama pemberian beasiswa studi lanjut kepada para tutor

sesuai dengan bidang ajarnya masing-masing.


