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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Konsep Evaluasi  

Menurut Arikunto dan Cepi (2014:1) Evaluasi adalah To 

Find Out, decide The Amount Or Value artinya suatu upaya 

untuk menentukan nilai atau jumlah. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan 

secara baik, bertanggung jawab, menggunakan metode 

ataupun strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengum-pulkan 

informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut  digunakan untuk menentukan alternatif 

yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan, Arikunto dan 

Cepi (2014:2).  Lain halnya pendapat Wirawan, (2011: 7) 

bahwa evaluasi dipandang sebagai riset untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang 

ber-manfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya 

dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek 

evaluasi. Sukardi (2014:1) menge-mukakan pandangannya 

bahwa evaluasi adalah proses mencari data atau informasi 

tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan 

pengambilan kepu-tusan terhadap subjek ataupun objek 

tersebut.  

Peneliti sependapat dengan pendapat Wirawan karena 

menurut peneliti pendapat Wirawan men-jelaskan secara 
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gamblang mulai dari pengumpulan data, analisis, penyajian, 

penilaian, serta pengambilan keputusan. Namun, semua 

pandangan dari para pakar yang telah dijabarkan di atas pada 

dasarnya sama yaitu mengambil dan mengolah data lalu 

hasilnya untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dan berbagai rumusan tersebut, tampak 

bahwa makna evaluasi dipahami dalam konteks kegiatan atau 

pelaksanaan suatu program yang memiliki tujuan akan 

kriteria keberhasilan. 

2.2. Konsep Program 

Menurut Sukardi (2014: 4) bahwa program meru-pakan 

salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses 

panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk 

dilaksanakan. Wirawan (2011:17) menyatakan bahwa program 

adalah kegiatan yang direncanakan untuk 

mengimplementasikan suatu kebi-jakan dalam waktu yang 

lama. Sedangkan menurut Arikunto dan Cepi (2014:3) 

terdapat dua pengertian istilah program, pertama adalah 

pengertian program  secara umum dapat diartikan sebagai 

“rencana” atau “rancangan”. Kedua, kegiatan yang akan 

dilakukan dalam jangka panjang untuk masa yang akan 

datang, dan ketiga program secara khusus atau jangka 

pendek atau sementara.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

berikut, program adalah rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu 

pelaksanaannya yang relatif panjang, terdiri atas rangkaian 
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kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu 

dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang 

untuk melaksanakannya. 

 Program menurut Sukardi dan Wirawan mene-kankan 

pada suatu perencanaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam jangka yang panjang, sedangkan Arikunto 

memaknai program lebih luas lagi yaitu suatu perencanaan 

yang dilakukan dalam bentuk kegiatan untuk mencapai 

tujuan di masa yang akan datang 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas program 

dipengaruhi oleh input, proses, dan produk. Dimaksudkan 

bahwa input terdiri dari sumber daya manusia atau pelaku, 

organisasi dan perencanaan. Proses terlihat dari pelaksanaan 

kegiatan, dan sebuah produk dapat dilihat dari terwujudnya 

tujuan dalam suatu organisasi. Ketiga hal tersebut saling 

mengikat atau berhubungan satu sama lain dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

 Atas dasar pengertian yang telah dipaparkan, dalam 

penelitian ini, dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan 

yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu 

program untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam 

rangka menentukan kebijakan selanjutnya yang lebih tepat di 

masa yang akan datang.  

2.3. Konsep Evaluasi Program 

Wirawan (2011: 17) menyatakan evaluasi program merupakan 

metode-metode sistematik untuk mengum-pulkan informasi, 
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menganalisa, dan menggunakan informasi tersebut untuk 

menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Menurut 

Arikunto dan Cepi (2014: 4) menjelaskan bahwa evaluasi 

program adalah upaya menyediakan informasi untuk 

disampaikan kepada pengambil keputusan. Sedangkan 

Sukardi (2014: 5) menyatakan bahwa evaluasi program 

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keter-

laksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara 

mengetahui efektivitas masing-masing komponen-nya, baik 

terhadap program yang sedang berjalan maupun yang berlalu. 

 Dari tiga pendapat di atas, Wirawan menyatakan bahwa 

evaluasi program terdiri atas metode-metode sistematik. 

Sejalan dengan Wirawan, Sukardi mem-berikan penjelasan 

yang lebih rinci bahwa kegiatan yang dilakukan untuk 

mengevaluasi program terdiri atas pengumpulan dan analisis 

informasi yang berkualitas. Sedangkan Arikunto menekankan 

bahwa evaluasi program merupakan kegiatan tanpa men-

definisikan lebih rinci kegiatan apa saja yang dapat melihat 

tingkat keberhasilan suatu program. Dalam hal tujuan 

program, Arikunto lebih menekankan bahwa tujuan evaluasi 

program adalah untuk melihat keberhasilan program dan 

mengambil keputusan, sedangkan Sukardi dan Wirawan lebih 

menekankan kepada pengumpulan informasi dalam rangka 

kontri-busi dalam pengambilan keputusan organisasi. Namun, 

kedua pendapat tersebut kurang memberikan definisi 

siapakah yang berhak mengevaluasi program, apa saja yang 
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perlu dievaluasi untuk melihat sukses atau tidaknya sebuah 

program. 

 Maka dari konteks komponen atau faktor-faktor 

penentu keberhasilan evaluasi program dipengaruhi oleh 

kualitas input yaitu sumber daya manusia, program, sarpras, 

pengelolaan. Kualitas proses yaitu mengumpulkan dan 

menganalisis informasi secara berkualitas serta kualitas 

output berupa realisasi program dan pengambilan keputusan. 

Namun demikian, banyak faktor yang bisa menghambat 

pelaksanaan evaluasi program seperti faktor subjek-tivitas dan 

minimnya pengetahuan evaluator tentang evaluasi. Untuk 

menjadi evaluator diperlukan penge-tahuan dan keterampilan 

yang memadai sehingga tujuan evaluasi program dapat 

tercapai. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa evaluasi 

program dilakukan oleh para ahli professional/ pakar dengan 

kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan memproses suatu 

informasi secara berkualitas untuk melihat keberhasilan 

terhadap suatu program dan kendala-kendala yang dihadapi 

sehingga organisasi dapat mengambil sebuah keputusan 

tentang tindak lanjut dari  program tersebut.  

Secara teoritis evaluasi program mempunyai 5 prinsip ( 

Sukardi, 2014: 12), yaitu (1) Evaluasi masih dalam kisi-kisi 

kerja tujuan yang telah ditentukan,      (2) Evaluasi yang 

dilakukan secara komprehensif,                (3) Evaluasi yang 

diselenggarakan dalam proses yang kooperatif, (4) Evaluasi 
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dilakukan atau dilaksanakan dalam proses yang 

berkelanjutan, (5) Evaluasi harus peduli dan 

mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku. Melalui lima 

prinsip ini, penyelenggaraan evaluasi program dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

 

2.4. Tujuan dan Manfaat  Evaluasi Program 

Tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah 

untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang 

suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses 

pelaksanaan program, dampak/ hasil yang dicapai, efisiensi 

serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk 

program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan 

apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, 

juga diper-gunakan untuk kepentingan penyusunan program 

berikutnya atau penyusunan kebijakan yang terkait dengan 

program, Widoyoko (2009:6).  

Melalui evaluasi, evaluator dapat mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan program, sehingga ia dapat mengetahui 

bagian mana dari komponen dan sub-komponen program 

yang belum terlaksana dan apa sebabnya. Informasi yang 

diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat bermanfaat bagi 

pengambilan kepu-tusan dan kebijakan lanjutan dari 

program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah 

para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut 

dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.Wujud dari 

hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator 
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untuk pengambilan keputusan (decision maker).  

 

Arikunto dan Cepi (2014:22) melihat ada empat 

kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan ber-dasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu: (a) Menghentikan 

program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada 

manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana 

diharapkan, (b) Merevisi program, karena ada bagian-bagian 

yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan 

tetapi hanya sedikit), (c) Melanjutkan program, karena 

pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu 

sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil 

yang bermanfaat, (d) Menyebarluaskan program (melak-

sanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi 

program di lain waktu), karena program tersebut berhasil 

dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di 

tempat dan waktu yang lain.  

Sementara itu, menurut Widoyoko (2009:11-14), 

kegunaan atau manfaat evaluasi program sebagai salah satu 

program bidang pendidikan meliputi: memberi-tahu program 

kepada publik, menyediakan informasi bagi pembuat 

keputusan, penyempurnaan program yang ada, dan 

meningkatkan partisipasi.  

Sekolah memiliki kewajiban untuk memberitahu 

efektivitas program pembelajarannya kepada orang tua 

maupun publik lainnya melalui hasil-hasil evaluasi yang 

dilaksanakan, dengan demikian publik dapat menilai tentang 
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efektivitas program pembelajaran dan memberikan dukungan 

yang diperlukan. Selain itu, informasi yang dihasilkan dari 

evaluasi program pembelajaran akan berguna bagi setiap 

tahapan dari manajemen sekolah mulai sejak perencanaan, 

pelak-sanaan ataupun ketika akan mengulangi dan 

melanjutkan program pembelajaran. Hasil evaluasi yang 

akurat dapat dijadikan dasar bagi pembuat keputusan, agar 

dapat memutuskan sesuatu secara tepat, misalnya dalam 

menunjang pembuatan keputusan tentang penyusunan 

program berikutnya, kelangsungan program pembelajaran, 

dan dalam memodifikasi program. 

2.5.  Discrepancy Model 

Dalam melakukan evaluasi program pendidikan ada 

banyak model yang bisa digunakan untuk menge-valuasi 

suatu program. Menurut Arikunto (2014: 24) ada beberapa 

model evaluasi program antara lain: Goal Oriented Evaluation 

Model;  Goal free Evaluation Models; Formatif Summatif 

Evaluation Model; Countenance Evaluation Model; CSE-UCLA 

Evaluation Model; CIPP Evaluation Model; Discrepancy Model. 

Dari ketujuh model evaluasi di atas, Discrepancy Model 

adalah model evaluasi yang dipilih. Kata discrepancy adalah 

istilah bahasa Inggris, yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia yang berarti menjadi “kesenjangan”. Model evaluasi 

discrepancy atau kesenjangan (Provus, 1971 dalam 

Suciptoardi, 2011) merupakan suatu model evaluasi program 

yang menekankan pentingnya pemahaman sistem sebelum 

evaluasi. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini 
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merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan evaluasi. Evaluasi program 

yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya 

kesenjangan yang ada di setiap komponen. 

Ada beberapa model yang menunjuk pada langkah-

langkah yang dilakukan dalam evaluasi, sebagian lain 

menunjuk pada penekanan atau objek sasaran, dan ada yang 

sekaligus menunjukkan sasaran dan langkah atau 

penahapan. Khusus untuk model yang dikembangkan oleh 

Malcom Provus ini, menekan-kan pada kesenjangan yang 

sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua 

kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara 

yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai. 

Evaluasi model kesenjangan (discrepancy model) 

menurut Provus (1971) adalah untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian antara baku (standard) yang sudah ditentukan 

dalam program dengan kerja (performance) sesungguhnya dari 

program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, 

sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Macam-

macam kesen-jangan yang dapat dievaluasi dalam program 

pendidikan antara lain meliputi : (1) Kesenjangan antara 

rencana dengan pelaksanaan program,                     (2) 

Kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan di 

peroleh dengan yang benar-benar direalisasikan, (3) 

Kesenjangan antara status kemam-puan dengan standar 

kemampuan yang ditentukan,    (4) Kesenjangan tujuan, 

(5)Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah, 
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(6) Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. 

Pendekatan yang diperkenalkan Provus ini dinamakan 

Discrepancy Evaluation Model. Pendekatan ini 

memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan langkah-

langkah yang perlu dilakukan, meliputi:        (1) Desain, (2) 

Instalasi, (3) Proses, (4) Produk, dan (5) Analisis Biaya-

Manfaat. 

Dalam tahap pertama yaitu Tahap Penyusunan Desain 

Program. Pada tahapan ini fokus kegiatan dilakukan untuk 

merumuskan tujuan, proses atau aktivitas, serta 

pengalokasian sumber daya dan partisipan untuk melakukan 

aktivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Program pendidikan merupakan sistem dinamis yang meliputi 

input, proses, dan output serta juga outcomes. Standar atau 

harapan-harapan yang ingin dicapai ditentukan untk masing-

masing komponen tersebut. Standar ini merupakan tujuan 

program yang kemudian menjadi kriteria dalam kegiatan 

penilaian yang dilakukan. Terdapat beberapa fokus yang 

paling utama meliputi:                   (1) Merumuskan tujuan 

program, (2) Menyiapkan staf dan kelengkapan lain, (3) 

Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk 

pada suatu yang dapat diukur, biasa di dalam langkah ini 

evaluator berkonsultasi dengan pengembangan program. 

Sesudah memahami tentang isi yang terdapat di dalam 

program yang merupakan objek evaluasi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan penyusunan desain. Adapun 

hal hal yang perlu dilaksanakan meliputi : (1) Latar belakang, 
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(2) Problematika (yang akan dicari jawabannya), Tujuan 

evaluasi, (3) Populasi dan sampel, (4) Instrumen dan sumber 

data, (5) Teknik analisis data. 

Tahap yang kedua yaitu Tahap Instalasi Program, yaitu 

melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai 

dengan yang diperlukan atau belum serta merupakan 

rancangan program digunakan sebagai standar untuk 

mempertimbangkan langkah-langkah operasional program. 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan meliputi: (1) Meninjau 

kembali penetapan standar, (2) Meninjau program yang 

sedang berjalan, (3) Meneliti kesenjangan antara yang 

direncanakan dengan yang sudah dicapai. 

Tahapan yang Ketiga adalah Tahap Proses. Dalam tahap 

ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan 

evaluasi, tujuan tujuan manakah yang sudah dicapai. Tahap 

ini juga disebut tahap “mengumpulkan data dari pelaksanaan 

program”. Evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana 

memperoleh data tentang kemajuan para peserta program, 

untuk menentukan apakah perilakunya berubah sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka 

perlu dilakukan perubahan terhadap aktivitas-aktivitas yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan perubahan. 

Tahap keempat adalah Tahap Produk, merupakan tahap 

mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output 

yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini 

adalah “Apakah program sudah mencapai tujuan 

terminalnya?". Provus (1971) membedakan antara dampak 
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terminal dan dampak jangka panjang. Dengan pemikiran ini ia 

mendorong evaluator untuk tidak hanya mengevaluasi hasil 

berupa kinerja program, tetapi lebih dari itu perlu 

mengadakan studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi. 

Selanjutnya tahapan yang kelima atau tahapan terakhir 

yaitu Tahap Analisis Biaya dan Manfaat. Dalam istilah lain 

tahapan ini juga dinamakan Tahapan Pembandingan yaitu 

tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Evaluator menuliskan semua pene-

muan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil 

keputusan, agar mereka dapat memutuskan kelanjutan dari 

program tersebut. Di mana hasil-hasil yang diperoleh 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini 

menjadi sangat urgen dalam keadaan sumber daya 

pembangunan pendidikan yang sangat terbatas. 

Kemungkinannya adalah: (1) Menghentikan program, (2) 

Mengganti atau merevisi, (3) Meneruskan, (4) Memodifikasi 

Kunci dari evaluasi discrepancy adalah dalam hal 

membandingkan penampilan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal yang menjadi dasar dalam evaluasi program 

ini adalah menilai kesenjangan, tanpa perlu menganalisis 

pihak-pihak yang dipasangkan. kita segera dapat 

menyimpulkan bahwa model evaluasi kesenjangan dapat 

ditetapkan untuk mengevaluasi Program KKG. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dalam tesis ini 

menggunakan Discrepancy Model yang dikembangkan Malcom 

Provus, karena peneliti lebih menekankan pada pandangan 
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adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program Evaluasi  

2.6.  Konsep KKG 

Pengertian Kelompok Kerja Guru (KKG) menurut 

Direktorat Profesi Pendidik (2010) adalah: “Wadah kegiatan 

profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang 

terdiri dari sejumlah guru dan sejumlah sekolah”. Sedangkan 

Menurut Asep Rahmat (2011): Kelompok Kerja Guru adalah 

kumpulan kegiatan yang dilakukan komunitas guru dalam 

satu gugus yang memiliki karakteristik bidang tugas yang 

relatif sama, biasanya terdiri dari kelompok guru kelas, guru 

mata pelajaran, dan atau guru bimbingan dan konseling. 

Pengertian lain yang menyangkut fungsi orga-nisasi 

bahwa KKG merupakan lembaga/oganisasi di mana sistem 

pembinaan profesional guru dilaksa nakan dan dikelola 

dengan baik serta dikembangkan terus pertumbuhannya 

sehingga berfungsi secara efektif. KKG sebagai sebuah 

organisasi yang lebih menekankan pada pendekatan tujuan. 

KKG berorien-tasi kepada peningkatan kualitas pengetahuan, 

penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru, dengan 

siswa, metode mengajar dan lain-lain yang berfokus pada 

kegiatan belajar mengajar (KBM) yang aktif. Dilihat dari segi 

manfaatnya, KKG adalah wadah pembinaan profesional yang 

dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

demonstrasi, atraksi, dan simulasi dalam pembelajaran, Julia 

(1998). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disim-pulkan 

bahwa Kelompok Kerja Guru adalah sebuah forum atau 
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perkumpulan guru-guru sekolah dasar yang mempunyai 

kegiatan khusus memberikan informasi-informasi di bidang 

pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi guru 

dalam proses belajar mengajar. 

Pada  Rambu-Rambu Pengembangan KKG dan MGMP 

(2010) dikatakan bahawa Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah 

wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat 

kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah 

sekolah. KKG merupakan wadah atau forum kegitan 

profesional bagi para guru sekolah dasar /MI di tingkat gugus 

atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa 

sekolah. Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh KKG 

mencakup organisasi, program, sumberdaya manusia, penge-

lolaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan, serta 

pemantauan dan evaluasi. 

Organisasi yang dimaksud adalah struktur 

kepengurusan dan legalitas administrasi KKG, program adalah 

rencana kegiatan KKG, pengelolaan adalah proses 

pelaksanaan program KKG, sarana dan pra-sarana adalah 

fasilitas fisik untuk menunjang KKG, sumber daya manusia 

adalah pembimbing/nara sumber/tutor/pengajar dalam 

kegiatan KKG, pem-biayaan adalah dana yang digunakan 

untuk kegiatan KKG. Mengingat bahwa tujuan dari suatu 

organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang 

sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja 

organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

mengevaluasi apakah proses kerja yang dila-kukan organisasi 
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selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau 

belum (Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG, 2010: 5) 

2.7. Tujuan KKG  

Tujuan  dari KKG seperti yang tertulis di Rambu-Rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP (2010: 5) yaitu 

memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai 

hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, Rencana 

Program Pembelajaran  (RPP), menyusun bahan ajar berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi 

esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/ 

pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria 

ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk 

berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun 

program dan pengayaan, dan membahas berbagai 

permasalahan serta mencari alternatif solusinya. 

 

KKG juga memberi kesempatan kepada guru untuk 

berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan 

umpan balik; meningkatkan penge-tahuan, keterampilan, dan 

sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih 

inovatif bagi guru  memberdayakan dan membantu guru 

dalam melak-sanakan tugas-tugas guru di sekolah dalam 

rangka meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar; 

mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme 

guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan; meningkatkan 

mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin 

dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka 
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mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas; 

mengem-bangkan kegiatan mentoring dari guru senior kepada 

guru junior; dan meningkatkan kesadaran guru terhadap 

permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini tidak 

disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa arah dari KKG adalah 

mewujudkan profesionalisme guru melalui kegiatan yang ada 

di dalamnya melalui pendekatan tujuan individu dan 

kelompok. Secara garis besar KKG merupakan wadah kegiatan 

guru yang pada dasarnya bertujuan menanggapi 

perkembangan iptek yang menuntut penyesuaian dan 

pengembangan profesi-onalitas guru. Secara teknis kegiatan 

guru dalam wadah ini adalah berkomunikasi, berkonsultasi, 

dan saling berbagi informasi serta pengalaman. 

2.8. Manfaat KKG 

Manfaat KKG di antaranya adalah sebagai berikut: (1) 

Meningkatnya kompetensi guru dalam menyiapkan rencana 

pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat penilaian, (2) 

Meningkatnya kompetensi dalam menyelenggarakan 

Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAIKEM). (3)Terhimpunnya dokumen 

portofolio untuk proses sertifikasi, kenaikan jabatan 

fungsional guru, dan pengakuan hasil belajar, (4) 

Terfasilitasinya menjadi anggota atau pengurus organisasi 

profesi guru yang sesuai dengan bidang yang diampunya  (5) 

adanya kaitan antara pendidikan dan pelatihan guru di KKG 

atau MGMP dengan pembenahan pembelajaran di sekolah, (6) 



27 
 

tersedia guru yang profesional dan mampu meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah. 

Selain itu Sopyan (2010) juga menyatakan bahwa KKG 

memiliki fungsi dan manfaat. Fungsi KKG di antaranya: (1) 

memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru 

berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru, (2) 

memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan 

mata pelajaran di sekolah, (3) Meningkatkan pemahaman, 

keilmuwan, keterampilan serta pengembangan sikap 

profesional berdasarkan kekelurgaan dan saling mengisi 

(sharing), (4) Meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangka (Pakem).  

2.9. Pelaksanaan  Program KKG 

Sebuah program tentunya memiliki komponen penting 

atau unsur penting di dalamnya agar berjalan baik. Unsur-

unsur yang harus dimiliki oleh KKG mencakup: (1) organisasi, 

(2) program, (3) sumberdaya manusia, (4) pengelolaan, (5) 

sarana dan prasarana, (6) dan pembiayaan, serta (7) 

pemantauan dan evaluasi. Semua komponen tersebut termuat 

dalam Rambu Rambu Pengembangan KKG (2010). 

Pada dasarnya hakekat sebuah Program KKG seperti 

yang termuat dalam Rambu Rambu Pengem-bangan KKG 

(2010) adalah sebagai sebuah wadah dan pengembangan 

kompetensi serta profesionalitas guru. Guru di harapkan bisa 

mengembangkan kemam-puannya di dalam program tersebut 

secara maksimal. Selain itu, program KKG ini juga memiliki 

landasan hukum tentang misi dari kehadiran progam 
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tersebut, sebagaimana amanat Surat Keputusan Direktur 

Jendral Pendidilkan Dasar dan Menengah No. 079/C/K/I/93 

tentang pedoman pelaksanaan system pembinaan profesional 

guru melalui pembentukan gugus sekolah di Sekolah Dasar, 

pedoman tersebut yaitu: (a) gugus sekolah dasar dapat 

dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan dan pembinaan 

kemampuan profesional tenaga kependidikan, (b) gugus 

sekolah dasar dapat dimanfaatkan sebagai wadah atau 

wahana penyebaran informasi dan inovasi dalam bidang 

Pendidikan bagi tenaga pendidik, (c) gugus sekolah dasar 

difungsikan sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat 

kerjasama dan kompetensi dikalangan angota gugus dalam 

rangka meningkatkan mutu Pendidikan, (d) gugus sekolah 

dasar difungsiskan sebagai wadah penyemaian jiwa persatuan 

dan kesatuan, (e) dijadiakn wadah koordinasi peningkatan 

partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dipahami 

bahwa tujuan utama dari pelaksanaan program KKG yaitu 

sebagai wadah untuk pembinaan profesionalisme guru secara 

berkesinambungan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

untuk meningkatkan kompetensi dan pembinaan guru kunci 

utamanya adalah wadah atau forum yang isi kegiatannya 

benar benar bagus sesuai dengan standar yang ada barulah 

peningkatan profesionlasime guru terlaksana. 

Sesuai dengan hakekat dan tujuan utama dari KKG 

seperti yang telah diuraikan di atas, maka sebuah Program 

KKG haruslah mempunyai standar atau pedoman 
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pelaksanaan program KKG, hal tersebut juga tertulas dalam 

Rambu Rambu Pengembangan KKG (2010), yaitu: (1) 

Penyusunan Program KKG dimulai dari menyusun visi, misi, 

tujuan, sampai kalender kegiatan, (2) Program KKG diketahui 

oleh Ketua KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) atau ketua 

MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan disyahkan oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, (3) Program KKG 

terdiri dari program rutin dan program pengembangan.  

2.10. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nadhirotul (2014) 

denagn judul “Evaluasi Kinerja Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Gugus Cengkeh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung”. Dari penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mendes-kripsikan kinerja kegiatan Kelompok 

Kerja Guru (KKG) pada Gugus Cengkeh UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Kandangan. Jenis penelitian adalah penelitian 

evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi 

Discrepancy Model  

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kinerja KKG 

Gugus Cengkeh Kecamatan Kandangan belum sesuai dengan 

Standar Pengembangan dan Pengelolaan KKG yang 

dikeluarkan oleh Depdiknas tahun 2008. Kinerja yang paling 

sesuai dengan standar adalah Standar Organisasi, yang 

diikuti oleh Standar Pembiayaan, kemudian Standar Program, 

Standar Sumber Daya Manusia, Standar Pengelolaan, Standar 

Penjaminan Mutu, dan yang paling tidak sesuai adalah 

Standar Sarana dan Prasarana. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Theresia (2013) dengan 

judul ”Evaluasi Program Pengembangan Profesionalisme Guru 

Melalui KKG di Gugus Imambonjol Kec. Sidorejo Kota 

Salatiga”. Jenis penelitian adalah penelitian evaluasi program 

dengan menggunakan model evaluasi Discrepancy Model. 

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa organisasi dari 

program KKG ini mempunyai tujuan untuk  mengetahui (a) 

standar  kinerja  KKG  Gugus  Imam  Bonjol,  Kecamatan 

Sidorejo, Kota Salatiga, (b) program-program peningkatan 

profesionalitas guru yang dilakukan di gugus tersebut, (c) ada 

tidaknya kesenjangan antara standar kinerja KKG dengan 

program yang dibuat dan dengan implementasinya, dan (d) 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan 

tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) standar kinerja 

KKG adalah program KKG tahun sebelumnya, (b)program-

program peningkatan profesionalitas guru di Gugus Patimura, 

(c) ada kesenjangan antara “standar kinerja KKG” dengan 

“program yang dibuat” dan dengan “implementasinya”, (d) ada 

sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, 

yakni: 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” menyebutkan bahwa Organisasi KKG 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tegowanu Grobogan. 

Kegiatan pengorganisasian yang dilakukan adalah 

penyusunan struktur organisasi, penentuan personil, 

penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus. 

Kerja organisasi di Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tegowanu Grobogan. Pada dasarnya kerja KKG di pengaruhi 

oleh tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Ketiga hal tersebut menjadikan kerja KKG lebih hidup dan 

memberikan manfaat bagi anggota secara keseluruhan. 

Anggota dihadapkan pada pola pikir yang terstruktur dan 

terencana sehingga meningkatkan kualitas bagi mereka. 

Pengambilan keputusan program pembinaan profesional guru 

di Gugus Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Tegowanu 

Grobogan. Ada beberapa faktor dalam pengambilan 

keputusan:  (a) melihat jauh ke depan, (b) dapat memehami 

masalah,  (c) bertanggung jaawab atas apa yang terjadi,  (d) 

ikut partisipasi,  (e) menambah input pengetahuan  (f) 

menekankan arah perubahan dan inovasi,  (g) supervisi 

terhadap keputusan pembelajaran.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan KKG 

dengan struktur organisasi yang jelas, penge-lolaan organisasi 
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KKG yang terstruktur dengan baik yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pengambilan 

keputusan mengenai program pembinaan. Program 

professional yang tepat bagi guru memberikan dampak positif 

dalam membimbing dan meningkatkan kualitas pola pikir 

yang terstruktur dan terencana pada anggotanya, sehingga 

akan mempengaruhi juga pada peningkatan kualitasnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2013) yang 

bejudul “Pelaksanaan KKG dalam Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar: Analisis 

Kualitatif Terhadap Kegiatan KKG Gugus I Syahdan Hamis, 

Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang 

pentingnya peningkatan kemampuan kompetensi guru 

khususnya guru Sekolah Dasar melalui wadah Gugus 

Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan 

menganalisis pelaksanaan KKG sebagai wadah pembinaan 

kemampuan profesional guru yang paling mendasar dan 

tentunya percepatan dalam menggulirkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sampai ke Sekolah Dasar bagaimana pun 

adanya akan cepat terealisasikan. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan "naturalistik fenomeno-

logis" yang diadopsi dari Bogdan dan Biklen (1982). 

Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang:  (1) 

Program pelaksanaan kegiatan KKG dalam meningkatkan 

kemampuan profesional guru di Gugus I Syahdan Hamis, 

Kecamatan Tempuling yang selama ini dilakukan,  (2) 
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Dukungan sarana dan prasarana terhadap peningkatan 

kemampuan profesional guru di PKG Gugus I Syahdan Hamis, 

Kecamatan Tempuling,  (3) Upaya pembina KKG dalam 

meningkatkan kemam-puan profesional guru di Gugus I 

Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling,  (4) Faktor-faktor yang 

meng-hambat dan yang memberikan dukungan terhadap 

pelaksanaan kegiatan KKG di Gugus I Syahdan Hamis. 

Penelitian oleh Djohar; Rifdan; Ruslan; Rusdi; 

Muhammad 2015 dengan judul “The Revitalization Of Working 

Group Of Teacher (KKG) Institutional Function In Continuous 

Professionalism Development In Gowa Regency”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya dalam 

fungsi revitalisasi dan peran guru di Kabupaten Gowa. Lokasi 

penelitian ini adalah di Pendidikan, Olahraga dan departemen 

Pemuda di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologis informan dari Kepala Pendidikan, Olahraga dan 

Departemen Pemuda di Kabupaten Gowa, Kepala Distrik 

Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar Supervisor, Kelompok Kerja 

Guru (KKG) karyawan, kepala sekolah, guru, dan masyarakat, 

pemimpin, melalui pedoman wawancara dan lembar observasi 

terfokus. Data penelitian ini dianalisis dengan model interaktif 

melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revitalisasi fungsi 

dan peran KKG harus dilakukan melalui: (1) perencanaan 

inovatif belum maksimal, masih mengikuti pola standar yang 

ada atau mengikuti model perencanaan KKG lainnya, (2) 
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infrastruktur yang tidak memadai, (3) utilitas pendukung 

masih rendah, dan (4) mekanisme manajemen yang telah 

mengikuti standar manajemen, tetapi perkembangan fungsi 

manajemen KKG kurang maksimal. 

Penelitian yang dilakuan oleh Hasan Tanang & Baharin 

Abu (2014) dengan judul “Teacher Professionalism and 

Professional Development Practices in South Sulawesi, 

Indonesia”. Studi ini meneliti profesionalisme guru dan praktik 

pengembangan profesional yang masih memiliki kualitas yang 

lebih rendah berdasarkan hukum dan tidak menghasilkan 

peningkatan kinerja belum di Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Penelitian ini berfokus pada perilaku-perilaku guru, 

keterampilan pedagogik, dan kegiatan belajar keragaman 

melalui pengembangan profesional yang efektif sebagai 

komitmen untuk melakukan perbaikan terus menerus. Faktor 

pendukung dan kendala menjadi guru profesional juga 

diidentifikasi.  

Hasil penelitian ini dikatakan temuan kualitatif 

menunjukkan kebutuhan untuk menampilkan teladan 

perilaku-sikap, kekuatan mengajar keterampilan, 

pengetahuan dan keyakinan melalui keragaman kegiatan di 

development. Pengembangan profesional guru yang efektif, 

profesional, belajar kebutuhan pendukung kebijakan, moral, 

infrastruktur, dan keuangan yang dapat menyebabkan guru 

untuk menjadi profesional. Penelitian ini telah memberikan 

model pengembangan profesional guru sebagai masukan 

untuk meningkatkan praktik kualitas profesionalisme guru 
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dan pengembangan profesional di Indonesia, khususnya di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara 

penelitian satu dengan yang lain. Penelitian yang dilakukan 

oleh oleh Nadhirotul hampir sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Theresia persamaan yang pertama adalah 

penelitian Evaluasi menggunakan discrepancy model dan 

hasilnya  hampir sama yaitu mencari kesenjangan dari 

standar dengan fakta di lapangan namun yang satu evalusi 

program dan satunya evaluasi kinerja dana hanya berhenti 

pada langkah produk pada tahapan discrepancy model. 

Begitupula demgan Penelitian yang di lakuan oleh Djohar; 

Rifdan; Ruslan; Rusdi; Muhammad mereka melakukan 

penelitian Evaluasi KKG, namun tidak menggunak 

discrepancy model dalam penelitian yang mereka lakukan. 

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Siddik 

Sulaeman, dijelaskan bahwa penelitian yang dilakuakan 

adalah penelitan tindakan. Pada dasarnya sama yaitu sama-

sama meneliti tentang KKG namun jenis penelitiannya 

berbeda. 

Penelitian yang ingin saya lakukan mempunyai 

beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti diatas, yaitu sama sama melakukan evaluasi 

dengan discrepancy model seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Nadhirotul dan Theresia, namun yang berbeda dari 

penelitian ini adalah mengevaluasi program KKG bukan 
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kinerja atau prosesnya. 

2.11. Kerangka Pikir 

Evaluasi program Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus 

Patimura bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas 

program tersebut. Model evaluasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model evaluasi Discrepancy 

(kesenjangan). Selanjutnya evaluasi tersebut akan 

dilaksanakan dalam standar program KKG yaitu standar 

organisasi, standar program, standar SDM, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan. 

Kegiatan evaluasi terhadap komponen desain dalam 

penyelenggaraan program ini meliputi Latar Belakang 

Program, tujuan program, peluang dan manfaat program. 

Penilaian terhadap komponen instalasi meliputi organisasi, 

program, sumberdaya manusia, pengelolaan, sarana dan 

prasarana, dan pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi 

Penilaian terhadap komponen evaluasi proses meliputi 

pelaksanaan kegiatan, efektivitas penggunaan sarana dan 

prasarana, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program ini. Sedangkan penilaian terhadap evaluasi 

komponen produk meliputi hasil pengembangan program, 

ketercapaian tujuan yang telah dirancang, dampak yang 

dialami setelah program tersebut dilaksanakan. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, kegiatan evaluasi 

terhadap program KKG ini berupaya untuk menganalisis 

program tersebut melalui kelima komponen dalam model 

discrepancy. Hasil dari analisis komponen tersebut, nantinya 
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akan menghasilkan sebuah simpulan hasil evaluasi 

Penyelenggaraan program KKG. Simpulan tersebut 

diharapkan memberikan masukan bagi Penyelenggara 

program KKG tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi 

dalam implementasi penyelenggaraan program tersebut.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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