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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah upaya yang secara sadar dirancang 

untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup, sikap 

hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual 

individual maupun sosial, Sagala (2006:1). Menurut Janawi 

(2012:10) bahwa guru dalam konteks pendidikan mempunyai 

peranan yang besar dan strategis, karena guru merupakan 

garda terdepan dalam proses pelaksanaan pendidikan.  

 Dari dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

setiap orang itu memerlukan sebuah Pendidikan yang 

memang perlu dan harus dikembangkan. Karena guru 

merupakan garda terdepan dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. Selain itu, pendidikan memerlukan sosok seorang 

guru yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di 

segala aspek. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa guru 

dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang 

sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang 

pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang 

bermartabat.  

Menuru Ismato (2014:2) bahwa kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat 

dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk 
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meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru  

berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal. 

Sesuai dengan hal tersebut diatas, berarti guru adalah 

sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk 

mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru 

mengemban misi dan tugas yang berat sehingga guru 

dipandang sebagai tugas mulia. Implikasinya adalah perlunya 

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk 

guru, yang terwadahi dalam berbagai forum secara optimum, 

seperti halnya mengikuti Program Kelompok Kerja Guru 

(KKG). 

 Saat ini tingkat pendidikan, prestasi, dan sertifikasi 

bukanlah jaminan para guru mampu menyampaikan 

pengetahuan yang diperoleh sepanjang hidupnya dalam 

bentuk materi pelajaran yang memadai selama proses belajar 

mengajar. Guru harus meningkatkan kompetensi secara 

berkelanjutan agar kompetensi guru terprogram dan 

terlaksana dengan baik. Untuk proses peningkatan kualifikasi, 

diperlukan wadah pembinaan guru yang mandiri dan 

profesional. 

 Dalam Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG 

(2010) pada dasarnya, upaya memperbaiki dan meningkatkan 

kompetensi guru secara berkelanjutan seakan tidak pernah 

berhenti. Banyak Agenda reformasi untuk memperbaiki hal 

tersebut, agenda pemerintah tersebut untuk meningkatkan 
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profesionalisme secara berkelanjutan melalui pelatihan, 

penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional 

lainnya. Oleh karena itu, para guru memerlukan wadah atau 

program strategis yang mempunyai kegiatan yang bermutu.  

 Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilak-sanakan 

di Kelompok Kerja Guru (KKG), mengingat wadah ini dijadikan 

sebagai tempat melakukan pertemuan bagi guru kelas atau 

guru mata pelajaran sejenis. Berkaitan dengan peran forum 

pertemuan guru di KKG, maka pemberdayaan KKG 

merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan. 

 Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan, 

kegiatan KKG UPTD Pendidikan Kecamatan Tang-gungharjo 

Kabupaten Grobogan, khususnya Gugus Patimura atau sering 

disebut Dabin 2, secara organisatoris telah ada dan berfungsi. 

Namun sepertinya program KKG tersebut kurang efektif 

sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai secara 

optimal dan belum sesuai Prosedur Operasional Standar 

Penyelenggaraan KKG.  

 Kurang efektifnya tersebut seperti, terbatasnya 

kesempatan yang memfasilitasi pengembangan diri bagi guru, 

kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terhadap 

kegiatan KKG, atau ketidak sesuaian latar belakang guru 

dalam mengajar dengan mata pelajaran yang diampunya 

sehingga menjadi kendala bagi guru dalam mengikuti kegiatan 

di KKG.  

 Hal tersebut juga ditegaskan dalam Rambu-Rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG (2010 : 2) yaitu belum adanya 
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rambu-rambu/petunjuk yang digunakan sebagai acuan bagi 

guru dan pengurus KKG dalam melakukan aktivitas kelompok 

kerja atau musyawarah kerja serta belum intensifnya program 

pendampingan yang dilaksanakan instruktur terhadap guru 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan KKG.  

 Lebih lanjut dapat dikatakan apabila lebih 

terstrukturnya kegiatan guru yang dilakukan di KKG 

diharapkan dapat diperhitungkan ekuivalensi nya dengan 

satuan kredit semester (SKS) bagi guru yang akan 

melanjutkan ke jenjang S1 atau pemberian angka kredit bagi 

guru untuk mengajukan kenaikan kepangkatan. Berdasarkan 

hal tersebut, penyelenggaraan KKG perlu direvitalisasi agar 

pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur. 

 Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan terus 

menerus, tetapi harus ada solusi dan tindakan nyata dari 

pengawas sekolah sebagai penanggung jawab keberhasilan 

pendidikan di sekolahnya. Fakta di lapangan KKG sering 

hanya dijadikan sebagai salah satu wadah pertemuan guru 

yang lebih banyak membahas persiapan pelaksanaan ujian 

sekolah, misalnya yang berhubungan dengan pembuatan soal-

soal yang akan dipakai pada ujian semester ataupun 

membuat bank soal sebagai persiapan siswa menghadapi 

ujian nasional.  

 Dalam Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG 

(2010) juga dikatakan bahwa KKG belum mengarah pada 

tujuan peningkatan kompetensi guru. Alasan yang paling 

mendasar karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, 
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pemberdayaan KKG bukannya lebih baik melainkan semakin 

melemah. Bahkan dalam satu tahun pelajaran tidak ada 

kegiatan sama sekali.  

 Berkenaan dengan hal tersebut, Dirjen PMPTK melalui 

Direktorat Profesi Pendidik mengembangkan panduan 

penyelenggaraan KKG sebagai berikut: (1) Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan  KKG, (2) Prosedur Operasional  

Standar Penyelenggaraan KKG, dan (3) Prosedur Operasional 

Standar Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di KKG.  

 Maka diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi guru 

untuk melaksanakan Program KKG agar aktivitas yang 

dilaksanakan dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wahana 

bagi pengembangan profesionalisme guru yang bermutu, 

mandiri, dan berkelanjutan.   

 Kegiatan KKG UPTD Pendidikan Kecamatan 

Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, khususnya Gugus 

Patimura atau sering disebut Dabin 2, secara organisatoris 

telah ada dan berfungsi. Namun sepertinya program tersebut 

kurang efektif sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat 

tercapai secara optimal. 

 Pelaksanaan KKG di Gugus Patimura juga belum 

sesuai Prosedur Operasional  Standar Penyelenggaraan KKG. 

Proposal KKG yang dibuat atau yang ada tidak mengacu pada 

rambu-rambu program KKG dan hanya seperti tahun-tahun 

sebelumnya. Selain itu, berdasarkan dari studi pendahuluan 

yang telah  dilakukan kepada salah satu guru senior anggota 
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KKG Gugus Patimura, Kecamatan Tanggungharjo bahwa 

program  KKG belum berjalan lancar, dikatakan bahwa KKG 

dilakukan setiap hari Sabtu dan pada semester awal sampai 

pertengahan terganggu oleh kegiatan lain yang jatuh pada hari 

sabtu.  

 Selain itu, tingkat kedisiplinan kehadiran guru juga 

menurun, para guru hadir tidak tepat waktu,  bahkan kedata-

ngan guru tidak pernah serempak atau mendekati bersama, 

kadang melebihi setengah atau satu jam lebih lambat dari 

jadwal yang ditetapkan. (Wawancara, Mei 2016). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2013) dengan 

judul “Evaluasi Program Pengembangan Profesionalisme Guru 

Melalui KKG di Gugus Imam Bonjol  Kec. Sidorejo Kota 

Salatiga”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) 

standar kinerja KKG Gugus Imam Bonjol adalah program KKG 

tahun sebelumnya, (b) program-program peningkatan profe-

sionalitas guru di Gugus Imam Bonjol, (c) ada kesenjangan 

antara “standar kinerja KKG” dengan “program yang dibuat” 

dan dengan “implementasinya”,  

 Sejumlah  faktor yang menyebabkan terjadinya kesen-

jangan: komunikasi (karena ketidaktahuan), sumber daya 

(pengurus belum menjalankan tugas sesuai dengan peran 

masing-masing, belum dibangun kerja sama, dana KKG masih 

terbatas pada dana, dan belum dimilikinya ruang PKG), 

disposisi (kurangnya komitmen pengurus terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya), dan struktur birokrasi (aparat birokrasi 

cenderung mendominasi kegiatan-kegiatan KKG). Pelaksanaan 
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program KKG sering tersisihkan oleh kegiatan pembinaan oleh 

birokrasi yang tidak terencana. 

Lain halnya dengan penelitian yang   dilakukan   oleh   

Fitrianti (2008) dengan judul  “Pembinaan profesional melalui 

KKG di Gugus Ki Hajar Dewantara UPTD Pendidikan Dasar 

Tegowanu Grobogan” Pada dasarnya kerja KKG dipengaruhi 

oleh tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 Ketiga hal tersebut diatas menjadikan kerja KKG lebih 

hidup dan memberikan manfaat bagi anggota secara 

keseluruhan. Anggota dihadapkan pada pola pikir yang 

terstruktur dan terencana sehingga akan meningkatkan 

kualitas bagi mereka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

kegiatan KKG dengan struktur organisasi yang jelas, 

pengelolaan organisasi KKG yang terstruktur dengan baik, 

serta pengambilan keputusan mengenai program pembinaan 

program professional yang tepat bagi guru. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah dan model evaluasi 

penelitian yang digunakan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana desain program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan? 

b. Bagaimana instalasi  program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan? 
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c. Bagaimana proses program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan? 

d. Bagaimana produk program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberikan masukan 

perbaikan program KKG, maka hal itu akan dicapai melalui 

tujuan sebagai berikut: 

a. Menganalisis desain program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan. 

b. Menganalisis instalasi program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan. 

c. Menganalisis proses program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan. 

d. Menganalisis produk program KKG di Gugus Patimura 

UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan 

1.3. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dalam 

pengembangan ilmu manajemen pendidikan khususnya 



 

9 
 

dalam mengevaluasi kesenjangan antara program KKG 

dan standar dari pemerintah. Serta, belajar cara 

menganalisis kesenjangan sebuah program KKG.  

b. Manfaat Praktis  

1. Bagi UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggung-harjo 

dapat memberikan masukan dan saran dalam 

perbaikan pembuatan program dan evaluasi program 

sesuai standar.  

2. Bagi Pengurus KKG diperolehnya informasi 

mengenai standar Program KKG, implemen-tasinya 

beserta kesenjangan yang terjadi sehingga dapat 

ditentukan strategi perbaikan untuk peningkatan 

kinerjanya.  

3. Bagi guru dan kepala sekolah memberi gambaran 

bagi guru dalam melaksanakan KKG secara 

professional  

 


