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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberi karunia, rahmat dan
kasih

sayang-Nya.

“LAPORAN

Atas

kehendak-Nya pula penulis dapat menyelesaikan

PROGRAM

SARJANA

MENDIDIK

DI

DAERAH

TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL (SM-3T) ANGKATAN V
MERAUKE”.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis

dalam melaksanakan tugas pengabdian baik dalam bidang kependidikan maupun
bidang nonkpendidikan (kemasyarakatan) sebagai guru SM-3T di SMK Negeri 1
Elikobel Merauke.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan ini didukung adanya
bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis
menyampaikan terimakasih kepada :
1. Bapak Ibu Dosen Tim SM-3T Dikti LPTK Universitas Negeri Yogyakarta
yang turut mendukung pelaksanaan SM-3T di Merauke.
2. Bapak Alexander Tukon, S.Pd selaku kepala SMK Negeri 1 Elikobel Merauke
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama masa pengabdian
3. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Elikobel Merauke yang telah menjadi teman
sejawat sekaligus memberikan pengalaman selama pengabdian.
4. Peserta didik kelas X, XI, dan XII SMK Negeri 1 Elikobel Merauke tahun
pelajaran 2015/2016 yang telah antusias, berperan

aktif dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran.
5. Bapak Hadi Rubiyanto, S.Pd., M.Si & Ibu Partini, S.Pd selaku orangtua
kandung penulis,

jazakumulloh

atas keridhoan, ijin dan motivasi yang

diberikan dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai Guru SM-3T.
Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penulis menyadari sepenuhnya
dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik,
saran yang membangun dari manapun dan siapapun penulis terima dengan senang
hati.
Merauke, Agustus 2016
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari berbagai pulau dari
ujung barat yaitu Sabang hingga wilayah ujung timur yaitu Merauke dengan
keindahan

alam baik flora dan fauna. Setiap wilayah memiliki karakteristik

yang beragam, baik budaya, adat istiadat, termasuk kondisi masyarakatnya.
Meskipun berbeda-beda, masyarakat Indoenesia merupakan satu bangsa yang
memiliki semboyan

Bhineka

tunggal ika

serta

menjunjung

tinggi nilai

kewajiban dan hak yang tertuang dalam UUD 1945 serta mengamalkan pilar–
pilar sila Pancasila. Masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan
memajukan Indonesia dalam segala bidang. Selain itu, mereka juga memiliki
hak yang harus dipenuhi oleh negara yaitu hak dalam bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, hukum, dan lain-lain.
Dari banyak komponen yang harus diperhatikan, pendidikan merupakan
salah satu bidang yang penting. Pendidikan merupakan aset yang berharga bagi
suatu negara. Hal ini dikarenakan melalui pendidikanlah akan dihasilkan
sumber

daya

manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas.

Melalui

pendidikan pula, kualitas suatu bangsa dapat terus meningkat seiring dengan
meningkatkan kemampuan putra dan putrinya. Sebagai wujud pertahanan dan
peningkatan identitas kebangsaan, Indonesia menerapkan 3 jalur pendidikan
yaitu formal, nonformal, dan informal. Melalui pendidikan yang ada tersebut,
diharapkan

mampu

memenuhi kebutuhan akan pengetahuan,

sikap

dan

keterampilan generasi emas Indonesia dan dapat mewujudkan tujuan NKRI
yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Pendidikan di Indonesia, saat ini perlu ditingkatkan dan dibenahi. Realita
pendidikan Indonesia masih jauh dari apa yang dicita-citakan terutama di
daerah Terdepan, Terluar,dan Tertinggal (3T). Daerah – daerah tersebut
memiliki permasalahaan antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik,
seperti kekurangan jumlah guru (shortage),
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distribusi guru yang tidak
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seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi guru di bawah standar (under
qualification), kurang kompeten (low competencies), dan ketidaksesuaian
antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched).
Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T adalah
angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang
masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk
kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih kurang.
Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T memerlukan upaya peningkatan
mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh – sungguh dalam
mengatasi permasalahan – permasalahan di atas, agar daerah 3T dapat segera
maju, bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengingat daerah 3T
memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan
NKRI.
Salah satu kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah
Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI). Program ini
meliputi (1) Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T), (2) Program
PPG Terintegrasi dan Kewenangan Tambahan (PPGT), dan (3) Program PPG
Kolaboratif (PPG Kolaboratif). Program – program tersebut merupakan
sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di
daerah 3T.
Program SM-3T sebagai salah satu Program

MBMI ditujukan kepada para

Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri
sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY) untuk ditugaskan selama satu tahun di
daerah 3T. Program SM-3T dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan
guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri dan
memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk
mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita – cita luhur
seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
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B. Ruang Lingkup SM-3T
Program SM-3T dilakukan dengan cakupan :
1. Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan
bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat
2. Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah
3. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler
4. Membantu tugas – tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di
sekolah, dan
5. Melakukan tugas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung
program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan SM-3T disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1.1. Jadwal kegiatan SM-3T angkatan V 2015.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kegiatan
Pengumuman dan Sosialisasi SM-3T 2015
Pendaftaran Online
Tes Seleksi (Tes Online)
Pengumuman hasil tes seleksi dan undangan
wawancara di LPTK
Seleksi wawancara di LPTK
Pengumuman hasil seleksi wawancara dan
pemanggilan prakondisi
Prakondisi
Pemberangkatan
Pelaksanaan di daerah sasaran

Waktu
2 Maret – 7 Juni 2015
9 Maret – 7 Juni 2015
20 – 23 Juni 2015
27 Juni 2015
3 – 5 Juli 2015
12 Juli 2015
3 – 17 Agustus 2015
18 – 20 Agustus 2015
20 Agustus 2015
19 Agustus 2016

–

Tempat Pelaksanaan SM-3T mulai dari seleksi sampai tempat tugas adalah
sebagai berikut
1. Pendaftaran Online, Tes Online, dan Tes Wawancara dilaksanakan di
UNY sebagai LPTK penyelanggara SM-3T yang dipilih.
2. Prakondisi dilaksanakan di Akademi Angkatan Udara,

Maguwo,

Sleman, DIY.
3. Tempat tugas guru SM-3T di SMK Negeri 1 Elikobel Distrik Elikobel
Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

BAB II
KONDISI OBJEKTIF DAN DAERAH SASARAN

A. Kondisi Geografis
Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang
ada

di Provinsi Papua terletak

wilayah 46.791,63 Km2

dibagian selatan yang memiliki luas

membawahi 20 Distrik yaitu Merauke, Muting,

Okaba, Kimaam, Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Sota, Ulilin, Elikobel,
Kurik, Naukenjeray, Kaptel, Tubang, Ngguti, Tabonji, Waan, Ilwayab,
Malind, Animh; 8 Kelurahan dan 160 Kampung. Secara astronomis letak
Kabupaten Merauke berada antara 1370 - 1410 BT dan 50 00’-9 00’ LS.

Gambar 1. Peta Kabupaten Merauke
Kabupaten Merauke terletak paling timur wilayah nusantara dengan
batas-batas sebagai berikut :


Sebelah Utara dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi



Sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea



Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura



Barat berbatasan dengan Laut Arafura
Keadaan Topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa

disepanjang pantai dengan kemiringan 0-3%. Sedangkan ke arah utara yakni
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Distrik

Elikobel,

Tanah Miring,

Jagebob,

Muting dan Ulilin keadaan

topografinya bergelombang dengan kemiringan 0 – 8%.
B. Kondisi Demografis, Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat
Pada pelaksanaannya, guru SM-3T ditugaskan di SMK N 1 Elikobel yang
terletak di kampung Sipias, Distrik Elikobel. Jarak Sipias dengan pusat Distrik
Elikobel yakni 14 km, sedang jarak ke kota Kabupaten (Merauke) sejauh 200
km dengan kondisi jalan aspal halus hingga berlubang, melewati hutan
belantara Taman nasional Wasur

yang dapat ditempuh menggunakan jalur

darat seperti bis damri, mobil pribadi, taksi / mobil umum.
Berdasarkan data monografi Kampung Sipias tahun 2015, memiliki jumlah
penduduk 488 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki – laki sebanyak 257
jiwa,jumlah

penduduk

perempuan

sebanyak

231

jiwa.

Sebagian besar

penduduk Sipias merupakan orang pendatang (transmigran dari Jawa sejak
tahun 1990-1991), sebagian besar pemeluk agama Islam dan Kristen Katholik,
Hindu. Mereka juga masih membawa budaya, dan adat istiadat dari Jawa.
Meskipun demikian, penduduk dapat hidup rukun, berdampingan, dan saling
menghormati satu sama lain.
Ditinjau dari kondisi sosial, salah satu diantaranya dari kepemerintahan,
kampung Sipias terbagi menjadi 5 RT dan 2 RW. Kampung ini dikepalai oleh
kepala kampung beserta staf, kepala RT/ RW, dan tokoh masyarakat. Ditinjau
dari kegiatan perekonoman, mayoritas masyarakat Sipias bekerja di sektor
perkebunan/ pertanian, perdagangan. Mereka bekerja di beberapa perusahaan
kelapa sawit antara lain Agrinusa Persada Mulia (APM), IJS, BIOasiki. Dalam
bidang pertanian mereka menanam padi di sawah, sayur-sayuran serta buah
musiman antara lain rambutan, mangga yang hasilnya merupakan komoditas
unggulan di Merauke. Ditinjau dari kondisi budaya, masyarakat Sipias masih
melestarikan adat Jawa seperti : ngunduh temanten waktu pernikahan, mitoni
dan sepasaran bayi waktu kelahiran bayi, yasinan

tiap kamis malam maupun

tahlilan waktu ada masyarakat yang meninggal dunia.
C. Kondisi Pendidikan
SMK Negeri 1 Elikobel berdiri sejak tahun 2004 sesuai SK Bupati Nomor 42
Tahun

2013

Tenang

Izin

Operasionak

kepada

8

(delapan)

SMK
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Di Kabupaten Merauke. SMK N 1 Elikobel berada di lokasi yang strategis
yaitu di jalan utama Trans Irian Km 199 Merauke. Dalam perkembangannya,
SMK N 1 Elikobel telah membuka jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan
(ATP ) dan Agribisnis Ternak Ruminansia ( ATR ). Ditinjau dari sarana
prasarana yang dimiliki cukup lengkap

dengan perabot yang dimiliki antara

lain : R. Guru, R. Kepsek, R. Kelas X-XII Perkebunan, R. Kelas X-XII
Peternakan, R. Lab IPA, R.Perpustakaan, R. Lab. Komputer, Ruang Potong
Hewan, R. Praktek, R. TU, rumah guru, asrama siswa. Pada tahun pelajaran
2015/ 2016 jumlah siswa SMKN 1 Elikobel sebanyak 142 peserta didik,
dengan rincian 8 Rombel : X ATP 1 sebanyak 19 peserta didik, X ATP 2
sebanyak 18 peserta didik, X ATR 1 sebanyak 20 peserta didik, X ATR 2
sebanyak 22 peserta didik, XI ATP sebanyak 19 peserta didik, XI ATR
sebanyak 22 peserta didik, XII ATP sebanyak

19 peserta didik, XII ATR

sebanyak 3 peserta didik.

Foto : halaman depan
SMKN 1 Elikobel

Foto

: ruang kelas, kantor guru

Foto : asrama guru

Untuk kehadiran peserta didiimasih terbilang masih perlu peningkatan.
Tingkat kehadiran peserta didik yang demikian disebabkan oleh beberapa
faktor di antaranya, motivasi untuk pergi ke sekolah juga rendah, orang tua
kurang memberikan dukungan untuk pergi ke sekolah, akses jalan berlumpur
pada musim hujan dan kehadiran tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan.
Di SMK N 1 Elikobel, jumlah tenaga pendidik perlu ditambah. Saat ini
terdiri dari 1 kepala sekolah, 10

guru PNS , 1 pegawai TU, 2 Guru honor

sekolah, dan 2 guru SM-3T. Pada tahun 2015/20116 guru SM-3T diberikan
tugas mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas X-XII
jurusan ATP ATR. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, terlihat bahwa
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kemampuan siswa masih rendah dan perlu peningkatan. Dengan kedatangan
guru SM-3T (sebagai guru IPS) disertai dukungan seluruh guru dan
masyarakat, anak-anak SMA Negeri Mauta sudah mengalami peningkatan. Di
SMK Negeri Elikobel masih kekurangan guru sains, ilmu sosial, maupun guru
produktif di bidang pertanian dan peternakan. Untuk menutupi kekosongan
guru tersebut,

sejumlah guru produktif peternakan mengajar mata pelajaran

biologi, guru pendidikan agama islam mengajar mata pelajaran IPA.

BAB III
PROGRAM KERJA

A. Bidang Kependidikan
Program kerja dibidang kependidikan merupakan program kerja yang bertujuan
untuk mendukung kegiatan pendidikan dan dilaksanakan dalam ruang lingkup
kependidikan. Beberapa program yang direncanakan disajikan dalam 3.1
berikut ini:
Tabel 3.1. Program Kerja Bidang Kependidikan
No
Materi Kegiatan
1. Menyusun perangkat pembelajaran
2. Melaksanakan tugas mengajar
3. Melaksanakan piket harian meliputi : membunyikan
lonceng pergantian jam pelajaran dan memberikan
arahan pada saat apel pagi maupun apel siang
4. Mendampingi kegiatan ekstrakurikuler
5. Membantu administrasi pendidikan di sekolah
6. Membantu pelaksanaan Ujian sekolah,ujian nasional
maupun ujian semester sebagai panitia maupun
pengawas
7. Membantu pelaksanaan PPDB ( Penerimaan Peserta
Didik Baru ) dan MOS tahun pelajaran 2016 / 2017
8. Monev dari UNY
9. Berpartisipasi dalam kegiatan SM-3T V UNY
MENYAPA MERAUKE

Hasil
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana

B. Bidang Nonkependidikan ( Kemasyarakatan )
Program

kerja

bidang

Nonkependidikan

(kemasyarakatan

)

merupakan

program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengekspose hal-hal
dalam ruang lingkup kemasyarakatan dan lingkungan. Beberapa program yang
direncanakan disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:
Tabel 3.2. Program Kerja Bidang Non kependidikan ( kemasyarakatan )
No
1. Melakukan
masyarakat
2. Menghadiri
3. Menghadiri

Materi Kegiatan
kunjungan / silaturahmi dengan
Bupul
pengajian dan kegiatan masjid
yasinan / tahlilan tiap hari Kamis malam
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Hasil
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL KEGIATAN

A. Pelaksanaan Bidang Kependidikan
1. Menyusun perangkat pembelajaran
Sebelum

melaksanakan

kegiatan

belajaram

mengajar,

guru

telah

menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi : mengembangkan silabus,
menyusun

program tahunan dan program semester,

menyusun RPP,

menyusun bahan ajar / membuat modul, menyiapkan / menyusun

media

pembelajaran, menyusun perangkat evaluasi dan penilaian.
Dalam pengembangan silabus,

mengacu pada implementasi silabus

sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan ( KTSP ) pada jenjang SMK.
Penyusunan program tahunan dan program semester disesuaikan dengan
kalender pendidikan. Penyusunan RPP juga mengacu pada pengembangan
silabus. Dalam penyusunan bahan ajar,

guru telah membuat modul IPS

untuk jenjang SMK. Penyiapan / penyusunan media pembelajaran IPS
disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan. Media pembelajaran
yang diipersiapkan guru untuk membantu mengajar antara lain peta.
Penyusunan perangkat evaluasi meliputi membuat soal ulangan harian,
membuat soal ulangan semester, membuat soal lembar kerja diskusi
kelompok maupun individu sesuai dengan kisi –kisi yang telah dibuat serta
melakukan

penilaian kepada peserta didik

mencakup

aspek

kognitif

( pengetahuan ), afektif ( sikap ), dan psikomotorik ( ketrampilan ). Selain
itu, guru SM-3T diberikan amanah untuk menjadi wali kelas menyampaikan
lembar hasil belajar peserta didik (LHBPD) pada semester II di kelas X
ATR 2.
2. Melaksanakan tugas mengajar
Dalam kegiatan mengajar guru tidak lupa melakukan apersepsi dan
mengecek kehadiran peserta didik setaiap jam pelajaran Untuk mendukung
kegiatan mengajar, guru menggunakan model, metode pembelajaran
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yang

10
sangat berperan penting demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran IPS
antara lain metode ceramah, tanya jawab, diskusi, mind mapping, numbered
heads together (NHT ), jigsaw.

Foto : KBM dengan pemanfaatan
media pembelajaran peta NKRI

Diharapkan

dengan

Foto : KBM dengan menggunakan
metode Numbered Heads Together (NHT)

menggunakan

metode

yang

efektif

mampu

meningkatkan keberhasilan minat, antusiasme serta hasil belajar peserta
didik. Dalam kegiatan belajar mengajar lebih menekankan keaktifan dan
partisipasi peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator. Peserta didik
diberikan kesempatan untuk memecahkan suatu permasalahan terkait materi
pelajaran

dengan

cara

mengidentifikasi

permasalahan,

mendiskusikan,

mencari solusi permasalahan serta mengkomunikasikan / menyampaikan
hasil diskusi kelompok di depan kelas. Penanaman nilai – nilai karakter
dalam pembelajaran kepada peserta didik sangat ditekankan.
3. Melaksanakan piket harian
Dalam melaksanakan piket harian yang dilakukan setiap hari, guru
SM-3T bertugas untuk membunyikan loceng / tanda bel pergantian jam,
memberikan pengarahan serta informasi saat apel pagi maupun apel siang.
4. Mendampingi kegiatan ekstrakurikuler
Pendampingan
sekolah.

Adapun

kegiatan

ekstrakurikuler

dilaksanakan

tempat

pelaksanaannya

masih

diluar

lingkup

jam

sekolah.

Ekstrakurikuler yang diampu antara lain : Paskibra / PBB, karya ilmiah
remaja, serta OSIS. Kegiatan paskibra maupun PBB dilaksanakan di
lapangan sekolah.

Kegiatan karya ilmiah remaja difokuskan dalam

membuat majalah dinding / mading, serta kegiatan OSIS ditujukan untuk
melatih peserta didik dalam kepempinan berorganisasi.
Kegiatan OSIS yang telah tercapai selama pendampingan antara lain
penjaringan dan pemilihan umum pengurus OSIS masa bakti 2015-2016
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dengan metode pemilu, pertandingan sepakbola antar kelas dalam rangka
hari pendidikan 2 Mei tahun 2015, serta pendampingan dan pelatihan
kepemimpinan bagi peserta MOS tahun pelajaran 2016/2017. Kegiatan
ekstrakurikuler di sekolah bermanfaat bagi pengembangan diri peserta didik
kelas X maupun XI jurusan ATP dan ATR.
5. Membantu administrasi pendidikan di sekolah
Selain bertugas untuk mengajar, guru SM-3T bertugas membantu
bagian

administrasi

pendidikan

di

sekolah.

Kegiatan

ini

dilakukan

kerjasama antara wakasek kurikulum dan bagian tata usaha. Kegiatan yang
dilakukan antara lain : membantu penyusunan jadwal pelajaran semester,
penyusunan jadwal semester, membantu pengisian raport semester

wali

kelas X ATR 2.
6. Membantu pelaksanaan Ujian sekolah, ujian nasional maupun ujian
semester sebagai panitia maupun pengawas
Guru SM-3T diberikan amanah untuk menjadi pengawas maupun
panitia ujian sekolah,

ujian nasional maupun ujian semester. Dalam

pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional tahun pelajaran 2015 / 2016,
guru SM-3T bertugas sebagai panitia dan pengawas. Adapun tugas utama
panitia ujian antara lain : menyiapkan berkas ujian, membunyikan lonceng /
tanda bel. Tugas utama pengawas ujian antara lain : mengecek kehadiran
peserta ujian, mengawasi berlangsungnya kegiatan ujian sekolah maupun
ujian nasional di ruang ujian..
Dalam pelaksanaan ujian semester, guru SM-3T bertugas sebagai
pengawas. Tugas utama pengawas ujian antara lain : mengecek kehadiran
peserta

ujian

semester,

mengawasi pelaksanaan

berlangsungnya

ujian

semester di ruang ujian.
7. Membantu pelaksanaan PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) dan
MOS tahun pelajaran 2016 / 2017
Guru SM-3T membantu pelaksanaan PPDB ( Penerimaan Peserta Didik
Baru ) dan MOS tahun pelajaran 2016 / 2017. Guru SM-3T bertugas sebagai
panitia. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain : mengkoordinir
pendaftaran peserta didik baru, mengkoordinir kegiatan daftar ulang peserta
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didik, mengkoordinir kegiatan MOS dengan pengurus OSIS. Pelaksanaan
MOS tahun pelajaran 2016 / 2017 dilaksanakan Senin, 18 Juli 2016 s.d
Rabu, 20 Juli 2016.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan SM-3T V UNY MENYAPA MERAUKE
Guru SM-3T berpartisipasi dalam kegiatan SM-3T V UNY Menyapa
Merauke. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Guru SM-3T dari LPTK UNY.
Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa sekolah SMA dan SMK Negeri di
Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi
persiapan ujian nasional dan pengenalan perguruan tinggi bagi peserta didik
kelas XII. Guru SM-3T dalam kegiatan tersebut berperan sebagai pemateri
di SMK Negeri 1 Merauke, SMAN 1 Urumb dan SMKN 1 Elikobel.

Foto : Monev SM-3T LPTK
UNY di SMK N 1 Elikobel

Foto : Panitia PPDB & MOS
TP 2016/2017

Foto : SM-3T MENYAPA
MERAUKE di SMKN 1 Elikobel

B. Pelaksanaan Bidang Nonkependidikan ( Kemasyarakatan )
1. Melakukan kunjungan / silaturahmi dengan masyarakat Bupul
Untuk

menjalin

komunikasi

dengan

masyarakat,

guru

SM3T

melakukan silaturahmi kunjungan ke rumah warga Bupul. Silaturahmi yang
pernah dilakukan antara lain :kunjungan ke rumah kepala kampung, maupun
ke rumah warga. Selain itu juga melakukan kunjungan

silaturahmi ke

rumah teman sejawat guru (wakasek kurikulum) SMKN 1 Elikobel Bapak
Agus Mabrur, S.P, kunjungan kerumah Ibu Laela, S.Pd guru SMAN 1 Atap
Wasur di Seringgu Merauke, silaturahmi dengan wakasek kurikulum SMA
KPG Khas Papua Merauke UPP PGSD FKIP UNCEN Merauke Bapak
Pinus Palobo, S.Pd., M.Pd. Dalam rangka Idul fitri 1437 H guru SM-3T
juga melakukan kunjungan ke rumah warga bahkan juga menerima tamu
kunjungan dari warga sekitar masyarakat Bupul maupun peserta didik yang
ingin silaturahmi ke rumah.
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2. Menghadiri kegiatan masyarakat, pengajian dan kegiatan masjid
Dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan masjid AL HUDA
Sipias,

guru SM-3T mengikuti pengajian dalam rangka memperingati

maulid nabi Muhammad SAW. Selain itu juga menghadiri pengajian aqiqoh
kelahiran bayi yang diselenggarakan oleh warga kampung Sipias. Kegiatan
masjid yang pernah diikuti guru SM-3T antara lain : yasinan dengan TNI,
kegiatan safari ramadhan sahur bersama dengan wakil bupati beserta jajaran
pemkab Merauke, kegiatan taraweh bersama jamaah masjid.
3. Menghadiri yasinan / tahlilan tiap hari Kamis malam
Guru SM-3T juga menghadiri kegiatan yasinan / tahlilan setiap malam
kamis. Kegiatan ini bertempat secara bergiliran dari rumah ke rumah warga
tiap kamis malam. Selain itu juga guru SM-3T menghadiri takziah bagi
warga yang terkena musibah.

Foto : Pengajian tahlilan rutin
tiap kamis malam di rumah
warga Bupul I

C. Faktor Pendukung
Dalam kegiatan yang telah direncanakan dan terlaksana terdapat faktor
yang

mendukung

suatu

kegiatan.

Dalam

pelaksanaannyaterdapat

faktor

pendukung dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan, antara lain
1. Bidang Pendidikan
a.

Adanya dukungan dari pihak sekolah, baik dari kepala sekolah, guru
maupun pesertadidik dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan
di Papua, khususnya di SMK Negeri
tersebut

antara

lain

:

pemberian

1 Elikobel. Bentuk dukungan
ijin

pelaksanaan

kegiatan

ekstrakurikuler di sekolah terutama amanah dalam pendampingan
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OSIS, amanah untuk menjadi pengawas maupun panitia dalam kegiatan
ujian, amanah pelaksana kegiatan – kegiatan sekolah.
b.

Adanya

peran

pembelajaran

aktif

peserta

mendorong

didik

peserta

dalam

didik

mengikuti

kegiatan

mudah memahami materi

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di
SMK Negeri

1 Elikobel. Selain itu juga, antusiasme peserta didik

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan bahwa peserta
didik mampu menggali potensi bakat yang dimiliki diluar jam pelajaran.
2. Bidang Kemasyarakatan
a.

Adanya dukungan dari aparat perangkat kampung dalam menerima
kehadiran serta pemberian ijin guru SM-3T untuk tinggal dan menjadi
penduduk / warga Sipias mendorong guru SM-3T mampu berinteraksi
dengan

warga

berpartisipasi

Sipias.
aktif

Bentuk

dalam

interaksi

kegiatan

yang

dilakukan

kemasyarakatan

adalah

diantaranya

pengajian / yasinan rutin dari rumah ke rumah, menghadiri acara
pernikahan warga.

Dalam kegiatan silaturahmi warga masyarakat,

kehadiran guru SM-3T disambut hangat oleh masyarakat karena pada
prinsipnya

masyarakat

Sipias

terbuka

dan

menerima

penduduk

pendatang. Bagi masyarakat Sipias, peranan guru sangat dihormati dan
dihargai karena mereka yakin bahwa dengan adanya guru maka
pendidikan wilayahnya akan mengalami perkembangan menuju kearah
yang lebih baik.
D. Nilai Positif
Selama mengikuti kegiatan SM-3T, banyak nilai positif yang dapat
diambil, di antaranya:
1. Mendapat tugas di Kampung Sipias Distrik Elikobel Kabupaten Merauke
mengajarkan banyak hal yaitu dapat lebih memaknai hidup, untuk lebih
bersyukur pada setiap keadaan, sabar dalam menghadapi setiap masalah,
kerja keras dalam setiap hal, mengajarkan tentang gotong royong, serta rasa
persaudaraan dan rasa memiliki yang tinggi.
2. Dapat menghargai pentingnya hidup sederhana, dengan semua keterbatasan
yang ada, yang jauh dari kemewahan dan keramaian.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan yang telah berlangsung selama satu tahun penugasan
SM-3T di Kabupaten Merauke ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara
lain sebagai berikut:
1.

Program

SM-3T

sangat

membantu

dalam

mengatasi permasalahan

pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik atau guru.
2.

Program SM-3T dapat menjadikan salah satu upaya mempersiapkan calon
pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya
sebagai pendidik profesional dan bertanggung jawab.

3.

Program SM-3T ini tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah,
melainkan di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal. Di sini dapat
digunakan sebagai wadah untuk belajar adat-istiadat dan kebudayaan dari
suku lain.

4.

Program SM-3T dapat menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh
pemerintah untuk menciptakan generasi emas dari daerah perbatasan dan
pedalaman Indonesia melalui guru-guru yang ditugaskan di daerah 3T.

B. Saran
Berdasarkan kegiatan SM-3T yang dilakukan selama satu tahun tentunya
masih banyak kekurangan sehingga kegiatan ini belum dapat optimal. Adapun
saran-saran yang sekiranya dapat membantu mengoptimalkan program SM-3T
sebagai berikut:
1.

Bagi peserta SM-3T,

hendaknya jadikanlah pengalaman yang telah

diperoleh selama masa pengabdian di tempat tugas sebagai guru dalam
mencapai kesuksesan, menjadi pendidik yang profesional sesuai dengan
empat

kompetensi

guru

yaitu

kompetensi

pedagogik,

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
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kompetensi
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2.

Bagi LPTK,

hendaknya menugaskan lebih dari dua orang peserta

SM-3T atau dengan GGD di setiap daerah penempatan agar dalam
mengoptimalkan dalam pelaksanaan program kerja yang disusun sehingga
dengan demikian diharapkan dari beberapa pemikiran dapat membawa
perubahan pada daerah bersangkutan.
3.

Bagi

pemerintah

daerah,

dinas

pendidikan

Merauke,

hendaknya

mmfasilitasi pertukaran informasi ( kegiatan MGMP ) yang dilakukan oleh
guru

mata

pelajaran

kekurangan jumlah guru,
Elikobel,
informasi

Dinas

perlu

kembali.

Untuk

mengatasi

perlu adanya kerjasama antara SMK Negeri 1

Pendidikan

maupun

diaktifkan

Merauke

penambahan

guru

berkaitan
bantu

dengan
/

guru

pertukaran
kontrak

SM-3T. Peningkatan sumberdaya manusia ( SDM ) guru perlu dilakukan
antara lain:pelatihan, seminar maupun kegiatan IHT

(inhouse training )

dalam bidang pendidikan perlu dilakukan..
4.

Bagi sekolah, hendaknya perlu mengoptimalkan kembali fasilitas yang
dimiliki

sekolah; mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan untuk

melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya sekolah sehingga tercipta
iklim yang harmonis dalam kegiatan belajar mengajar, dukungan

dari

sekolah bagi peserta didik dalam pengembangan bakat/ minat melalui
ekstrakurikuler.

