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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian Evaluasi Program Kelompok Kerja 

Guru (KKG) UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggung-

harjo, Kabupaten Grobogan, dilakukan di Gugus 

Patimura, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten 

Grobogan.  

4.1.1. Jumlah Sekolah 

Di Gugus Patimura terdapat 9 SD Negeri terdiri 

dari, SDN 1 Ringinpitu, SDN 2 Ringinpitu, SDN 3 

Ringinpitu, SDN 4 Ringinpitu, SDN 1 Sugihmanik, SDN 

2 Sugihmanik, SDN 4 Sugihmanik, SDN 1 Kaliwenang, 

dan SDN 2 Kaliwenang 

Semua SD aktif dalam kegiatan KKG baik KKG 

guru kelas maupun mapel meliputi mapel agama, 

mapel penjasorkes, dan mapel bahasa Inggris. KKG 

mapel dalam pelaksanaannya terpisah dengan KKG 

guru kelas. KKG Mapel dilaksanakan di tingkat 

kecamatan atau kota. 

4.1.2. Sekretariat KKG 

Sekretariat KKG bertempat di SD inti di suatu 

gugus. SD Inti Gugus Patimura yaitu SD Negeri 4 

Sugihmanik, sedangkan SD lain yang terletak dalam 

satu gugus atau satu daerah binaan disebut SD imbas.
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4.1.3 Keanggotaan KKG 

Keanggotaan KKG adalah semua guru yang berada di wilayah Gugus Patimura 

yang dapat digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1. 
Daftar Seluruh anggota KKG Gugus Patimura Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, 

Golongan, Status Kepegawaian, dan sertifikasi 

NO 

SEKOLAH PENDIDIKAN GOLONGAN SERTIFIKASI 

L P SMA D2 S1 
NON 

PNS 

II 

A 

II 

B 
IIC IID 

III 

A 

III 

B 

III 

C 

III 

D 

IV 

A 
SUDAH BELUM 

1 
SDN 1 RINGINPITU 

3 3 - - 6 2 - - - 1 1 - - - 2 3 3 

2 
SDN 3 RINGINPITU 

3 4 2 - 5 4 - - - - - - - 1 2 3 4 

3 
SDN 4 RINGINPITU 

4 3 2 - 5 2 - - - 1 2 1 - - 1 2 5 

4 
SDN 1 SUGIHMANIK 

2 5 1 - 6 2 - - - 3 1 - - - 1 3 4 

5 
SDN 2 SUGIHMANIK 

1 6 2 - 5 4 - - - 1 - - - - 2 2 5 

6 
SDN 4 SUGIHMANIK 

3 4 - 1 6 3 - - - 2 - 1 - - 1 4 3 

7 
SDN 1 KALIWENANG 

2 4 - - 6 2 - - - - - - 1 1 2 3 3 

8 
SDN 2 KALIWENANG 

2 5 1 - 6 3 - - - - - - - 1 3 3 4 

JML 20 34 8 1 45 22 - - - 8 4 2 1 3 14 23 31 
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4.2.   Hasil Penelitian 

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil 

dikumpulkan, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan 

pembahasan dan analisis dokumen yaitu berupa Juknis KKG 

UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2015 

guna menjawab apakah ada kesenjangan antara standar yang 

ada dengan pelaksanaannya, hal tersebut telah dirumuskan 

tentang bagaimana desain, instalasi, proses, dan produk 

penyelenggaraan Program KKG Gugus Patimura. 

4.2.1. Evaluasi Desain Program KKG Gugus Patimura 

Kecamatan Tanggungharjo 

Dalam tahap desain mencakup latar belakang program 

dan tujuan program. Hasil dari tahapan ini didapatkan dari 

wawancara serta melakukan studi dokumentasi. 

4.2.1.1. Evaluasi Latar Belakang Penyelenggaraan Program 

KKG Serta Tujuan KKG 

Dalam tahapan ini peneliti melakukan wawancara 

terhadap Pengawas TK/SD Gugus Patimura, Ketua Program 

KKG, dan 2 peserta / Guru Senior, serta melakukan studi 

dokumentasi. Adapun hasil wawancara terhadap narasumber 

tersebut adalah sebagai berikut: 

“Yang melatarbelakangi penyelenggaraan program KKG Gugus 

Patimura Kecamatan Tanggungharjo yaitu himbauan oleh 

pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan guru di 

pemerintahan Daerah. Dinas Pendidikan kemudian 

memberikan pengarahan kepada seluruh sekolah agar 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 

menunjang pelaksanaan program Sekolah KKG. KKG sebagai 

wadah atau forum profesional guru di gugus sekolah, 

Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten/Kota memegang 
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peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kompetensi 

guru sehingga guru lebih profesional, namun belum mencapai 

tujuan yang diinginkan sepenuhnya karena masih cukup 

banyak kendala ”. (Wawancara dengan Pengawas Gugus 

Patimura, 30 Januari 2017) 

Hal senada disampaikan oleh Ketua Program KKG Gugus 

Patimura: 

“Yang melatarbelakangi penyelenggaraan Program KKG Gugus 

Patimura Kecamatan Tanggungharjo yaitu  untuk Peningkatan 

mutu pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar telah 

menjadi komitmen pemerintah daerah yang harus diwujudkan. 

KKG sebagai wadah dan tempat kegiatan para guru, KKG dapat 

menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan 

professional guru yang diantaranya adalah pelatihan yang 

terakreditasi bagi guru, namun hal tersebut belum terwujud 

secara maksimal sesuai tujuan yang tertulis pada standar dan 

juknis yang ada. (Wawancara dengan Pengawas Gugus 

Patimura, 6 Februari 2017) 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh  Guru Kelas 

Senior / Peserta KKG bahwa: 

“Yang melatarbelakangi penyelenggaraan program Program 

KKG Gugus Patimura Kecamatan Tanggungharjo yaitu adalah 

inisiatif dari pemerintah daerah karena ada himbauan dari 

pemerintah pusat. Dan masih banyak guru yang perlu 

meningkatkan profesionalismenya. Maka dari itu terbentuklah 

program KKG di Kecamatan Tanggungharjo, namun 

pelaksanannya masih tersendat sendat karena fasilitas yang 

kurang mendukung”. (Wawancara dengan Peserta KKG Gugus 

Patimura, 20 Februari 2017) 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan Program KKG di Gugus Patimura Kec. 

Tanggungharjo merupakan imbauan dari pemerintah pusat 

yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di 

daerah masing-masing. Latar belakang program tersebut 

adalah Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan, 

khususnya pada jenjang Sekolah Dasar yang telah menjadi 

komitmen pemerintah daerah dan harus diwujudkan secara 
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nyata. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya yaitu guru. Hal ini 

disebabkan guru / pendidik merupakan faktor yang sangat 

penting dalam pengelolaan pembelajaran. Oleh sebab itu, 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dituntut secara 

professional.   

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

tujuan Program KKG adalah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran sebagai dampak peningkatan kompetensi, 

kualifikasi, dan kinerja guru; Peningkatan mutu dan 

profesional guru secara berkelanjutan yang terwadahi dalam 

komponen kedua dari program KKG. Namun, masih jelas 

dikatakan oleh ketiga sumber yang telah diwawancarai bahwa 

tujuan KKG masih belum terlaksana sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Hal tersebut juga terlihat dari studi observasi dan 

dokumentasi proposal program KKG, masih terlihat bahwa 

tujuan yang ditulis belum sesuai dengan standar yang 

diberikan. Hal tersebut bisa kita lihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.2 

Perbandingan tujuan KKG antara Standar Pemerintah dan 
Juknis  

Gugus Patimura 

Rambu-Rambu Pengembangan 

KegiatanKKG dan MGMP (2010: 5) 

Juknis KKG gugus Patimura  

Kec. Tanggungharjo 

 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 

Untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran sebagai dampak 

peningkatan kompetensi, 
kualifikasi, dan kinerja guru; 

Peningkatan mutu dan profesional 

guru secara berkelanjutan yang 

terwadahi dalam dari program KKG;  
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penyesuaian dan pengembangan 

profesionalitas guru. Secara teknis 

kegiatan guru dalam wadah ini 

adalah berkomunikasi, 
berkonsultasi, dan saling berbagi 

informasi serta pengalaman. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penyelenggaraan program KKG di Gugus Patimura Kec. 

Tanggungharjo masih terdapat kesenjangan pada perumusan 

tujuan dan kejelasan tujuan antara standar pemerintah dan 

Juknis Program KKG Gugus Patimura. 

 Hal tersebut juga dapat disimpulkan dari hasil 

wawancara bahwa tinjuan KKG belum tercapai secara 

maksimal dan belum sesuai dengan tujuan yang tertulis pada 

standar dan juknis yang ada.  Strategi yang dapat diterapkan 

adalah dengan melibatkan dan memberdayakan setiap 

anggota dalam penyusunan program KKG sehingga dapat 

diketahui program kegiatan yang dibutuhkan.  

Selain itu, melakukan sosialisasi program kepada 

seluruh anggota. Di samping itu, juga bisa dilakukan 

penambahan program yang bertujuan untuk memberikan 

wawasan kepada guru tentang kebijakan pendidikan serta 

program penunjang, serta menyusun program menjadi lebih 

terstruktur dan jelas. 

4.2.2. Evaluasi Instalasi Program KKG Gugus Patimura 

Kecamatan Tanggungharjo 

Dalam tahap Instalasi mencakup persiapan untuk 

menyongsong program KKG dengan membuat Prosedur 

program KKG. 
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4.2.2.1. Evaluasi mengenai Prosedur Program KKG Gugus 

Patimura Kecamatan Tanggungharjo 

Hasil wawancara dengan Pengawa TK/SD Gugus 

Patimura Kecamatan Tanggungharjo menunjukkan adanya 

persiapan untuk menyongsong program KKG dengan 

membuat perencanaan program KKG. Berikut hasil 

wawancara tersebut: 

”Sebelum melaksanakan Program KKG tentu saja membau sebuah 

prosedur atau perencanaan terlebih dahulu, kami hanya melihat 

ketercapaian dari tujuan KKG tahun sebelumnya, dan disesuaikan 

dengan kebutuhan guru saat ini. Prosedur disusun melibatkan 
Pengawas TK/SD, Guru, Komite, dan murid. Gedung KKG dipilih 

disalah satu SD yang paling maju walau Fasilitasnya belum 

lengkap” (wawancara dengan Pengawas TK/SD 30 Januari 2017) 

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Ketua 

Program KKG yang mengatakan bahwa 

“Pihak Pengurus telah membuat perencanaan yang berisi tentang 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program 

Perancanaan disusun berdasarkan Standar dari pemerintah yang 
sudah ada jadwal, penanggung jawab, sarana prasarana dana yang 

diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan” (wawancara 06 

Februari 2017) 

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat Guru 

peserta KKG yang mengatakan bahwa 

“Dalam perencanaan pelaksanaan KKG pihak Pengurus sebenarnya 

sudah melibatkan semua aspek untuk berperan aktif dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan. Baik kepala sekolah, para guru, tenaga 
kependidikan, komite dan siswa harus bekerja sama untuk 

mendukung kelancaran perencanaan program. Namun perancanaan 

pada kenyataanya hanya disusun berdasarkan Standar dari 

pemerintah ” (wawancara 20 Februari 2017): 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pengurus Program KKG di Gugus Patimura Kecamatan Tanggungharjo 

telah membuat perencanaan sebelum pelaksanaan program. Di dalam 

perencanaan tersebut berisi tentang beberapa macam kegiatan yang akan 

dijalankan, jadwal pelaksanaan, SDM yang bertanggung jawab dan 

terlibat, sarana prasarana dan biaya yang diperlukan untuk mendukung 
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pelaksanaan setiap kegiatan dalam program KKG. Mulai dari Pengawas, 

Ketua KKG, guru, komite sekolah, siswa terlibat dalam perencanaan 

tersebut. Namun, dalam membuat perencanaan program masih terdapat 

kesenjangan antara rambu-rambu pemerintah dengan juknis KKG Gugus 

Patimura. Pada hasil wawancara dikatak bahwa prosedur dibuat melihat 

dari pelaporan KKG tahun sebelumnya dan melihat dari standar program 

KKG, namun dari studi dokumen yang saya peroleh, perencanaan dibuat 

mirip seperti perencanaan tahun sebelumya dan masih ada 

ketidaksesuaian dari standar pemerintah. Hal tersebut bisa kita lihat pada 

tabel berikut 

Tabel 4.3 

Perbandingan Prosedur KKG antara Standar 
Pemerintah dan Juknis  

Gugus Patimura 
No  Rambu-Rambu 

Pengembangan Kegiatan 

KKG  

Juknis KKG gugus Patimura  

Kec. Tanggungharjo 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Penyusunan Program 

KKG/MGMP dimulai dari 

menyusun visi, misi, 

tujuan, sampai kalender 

Kegiatan;  

 

Program KKG/MGMP 

diketahui oleh Ketua KKKS 

(kelompok Kerja Kepala 

Sekolah SD) atau ketua 

MKKS (Musyawarah Kerja 

Kepala Sekolah) dan 

disyahkan oleh Kepala 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota; 

  

Program KKG/MGMP 

terdiri dari program rutin 

dan program 

pengembangan.  

Pendekatan, Model dan 

Metode Pelaksanaan Program 

KKG   

 

 

 

Program KKG diketahui oleh 

Ketua KKKS (kelompok Kerja 

Kepala Sekolah SD) atau 

ketua MKKS (Musyawarah 

Kerja Kepala Sekolah) dan 

disyahkan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota;  

 

 

Program KKG/MGMP hanya 

terdiri dari program rutin  
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Dari Tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa Prosedur 

perencanaan dalam pelaksanaan program KKG masih ada 

kesenjangan antara Standar Pemerintah dan Juknis Program 

KKG Gugus Patimura.  Belum ada penyusunan Visi, Misi, dan 

program pengembangan belum ada.  

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

penyusunan prosedur Program KKG hanya melihat dari 

perencanaan tahun lalu dan melihat standar dari pemerintah. 

Seharusnya prosedur pelaksanaan program KKG disusun 

dengan benar oleh pengurus KKG dengan melihat standar dan 

dikembangkan dengan kebutuhan di Gugus Patimura pada 

khususnya. 

4.2.3. Evaluasi Proses Program KKG Gugus Patimura 

Kecamatan Tanggungharjo 

Dalam tahap proses mencakup pelaksanaan program 

dan kendala yang dihadapi di lapangan. ini tidak hanya hasil 

wawancara di Gugus Patimura, Kecamatan Tanggungharjo 

namun juga dilakukan observasi langsung 

4.2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Kendala  Program KKG 

Gugus Patimura Kecamatan Tanggung-harjo 

Hasil wawancara pelaksanaan program dan kendala 

yang dihadapi di lapangan sebagai berikut: 

Program KKG dalam tahun pelajaran ini dapat dilaksanakan sesuai 
jadwal. Namun demikian, beberapa kegiatan memang mengalami 

kendala karena berbenturan dengan kegiatan internal sekolah 

sehingga perlu penyesuaian. Beberapa kegiatan rutin yang belum 

waktunya tentu belum dilaksanakan, juga kegiatan lomba antar 

Sekolah Dasar. LCC, kenal wayang, biasanya diadakan seleksi antar 

Sekolah Dasar, diadakan berbagai lomba yang pesertanya 
merupakan perwakilan dari masing-masing Sekolah Dasar. Fasilitas 

juga belum memadai”, (wawancara 30 januari 2017) 
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Hal senada juga disampaikan oleh ketua Program KKG di 

Gugus Patimura, hasilnya sebagai berikut 

“Dalam pelaksanaan program KKG di gugus Patimura sudah sesuai 

dengan jadwal namun terkadang ada kendala dalam 

pelaksanaannya seperti tidak terlaksananya acara sesuai dengan 

yang diinginkan, hal ini berkaitan dengan kurangnya fasilitas 
seperti Laptop dan modul serta tidak bisa mendatangkan 

narasumber yang kompeten dalam bidangnya untuk membimbing 

para guru. Para guru juga masih ada yang dating terlambat serta 

mangkir dari acara KKG” (wawancara, 06 Februari 2017) 

 

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat Guru peserta 

KKG yang mengatakan bahwa 

“ pelaksanaan Program KKG sebenarnya sudah terjadwal namun 
sering tidak sesuai karena tidak mempunyai fasilitas yang memadai, 

terutama saat pelatihan dibidan IT guru guru masih ada yang belum 

punya laptop, adapun yang punya namun saat akan mengisi batarai 

tidak adak tempat pengisian yang cukup karena sudah dipakai guru 

lain. Narasumbernya juga terkadang tidak kompeten dalam 

bidangnya.”  (wawancara 20 februari 2017) 

 Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa program KKG di gugus Patimura sudah 

berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa kendala. Di antaranya di bidang sumber daya 

manusia dan fasilitas yang belum menunjang pelaksanaan 

program KKG di gugus Patimura. Hal tersebut juga diperkuat 

dengan observasi langsung di lapangan yang menunjukkan 

adanya kesenjangan antara jadwal kegiatan dan 

pelaksanaannya, seperti dikatakan pada saat wawancara, 

hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa 

pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal dan tidak berjalan 

lancar. Para guru juga terlihat masih ada yang malas 

mengikuti kegiatan KKG dan masih ada yang tidak berangkat. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan 
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antara pelaksanaan KKG dengan juknis yang sudah dibuat. 

Seharusnya, sebelum pelaksanaannya dilakukan persiapan 

yang matang, seperti tempat pengisian baterai laptop harus 

banyak, narasumber juga harus didatangkan. Terkait dengan 

ketidakhadiran tanpa alasan, sebaiknya pihak-pihak terkait 

dapat memberikan sanksi yang tegas. 

4.2.4.Evaluasi Produk Program KKG Gugus Patimura 

Kecamatan Tanggungharjo 

Evaluasi produk berkaitan dengan hasil dan dampak 

dari program KKG di Gugus Patimura. Hasil dari mengevaluasi 

produk didapat melalui wawancara dan observasi langsung. 

 

 

4.2.4.1. Hasil dan ketercapain Tujuan Program KKG Gugus 

Patimura Kecamatan Tanggungharjo 

Hasil wawancara dengan Pengawas TK/SD di Gugus 

Patimura adalah sebagai berikut 

“Hasil dari Program KKG yang paling utama dirasakan oleh 

peserta atau guru yang mengikuti pelaksanaan KKG. Hasil yang 

paling dirasakan adalah guru yang tadinya belum bisa membuat 

RPP, IT, serta belum sesuai dengan perkembangan jaman saat 

mengajar setelah mengikuti KKG tersebut kemampuan guru 
meningkat walau belum maksimal. Dampak yang paling besar 

dirasakan pastilah terhadap pembelajaran dengan murid, murid 

bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya” 

(wawancara 30 Januari 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Program KKG 

di Gugus Patimura, hasilnya sebagai berikut 

“Program KKG di gugus Patimura belum menjadikan guru 

menjadi lebih profesional dan lebih berkompeten karena masih 
terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun setidaknya guru 

sudah lebih baik dari sebelum mengikuti kegiatan KKG. Hal ini 

disebabkan karena sumber daya manusia dan fasilitas KKG yang 

belum baik jika dilihat dari pelaksanaannya. Namun ada dampak 
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yang positif terhadap perkembangan kemampuan guru dalam 

berbagai aspek seperti IT dan pembelajaran di kelas lebih baik dari 

sebelum mengikuti KKG.” (wawancara 06 februari 2017) 

Pendapat diatas diperkuat dengan pendapat Guru 

peserta KKG yang mengatakan bahwa 

“KKG membuat guru bisa lebih mengerti dengan materi-materi 
pembelajaran yang terbaru, bisa membuat RPP yang terbaru, dan 

lebih mahir dalam IT. Namun ada beberapa pelaksanaan yang perlu 

diperbaiki karena guru belum maksimal dalam mendapatkan ilmu 

dari KKG. Dampak yang terbesar adalah saya bisa memberikan 

pembelajaran kepada murid saya dengan lebih baik” (wawancara 20 

Februari 2017) 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa 

guru sudah meningkat profesionalismenya dan 

kompetensinya meskipun dari pelaksanaannya yang masih 

belum maksimal, hal ini berkaitan erat dengan tidak 

sesuainya antara juknis dan pelaksanaan Program KKG 

tersebut. Dari hasil observasi langsung juga dapat dilihat 

bahwa guru sudah bisa membuat RPP secara lebih baik, 

membuat karya ilmiah yang lebih baik, meskipun ditahap 

pelaksanaan yang kurang maksimal. 

Hasil wawancara dan observasi serta dari fakta yang 

ada dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat secara garis 

besar dirasakan oleh guru dan murid, namun masih belum 

maksimal hal tersebut disebab-kan pada tahap-tahap 

sebelumnya terjadi kesenjangan di beberapa hal. Seharusnya 

guru belajar sendiri setelah mengikuti kegiatan KKG. Guru 

harus menerap-kan secara berkelanjutan di sekolah masing-

masing. 

4.3. Kendala dan Penyelesaian Program KKG di Gugus 

Patimura Kecamatan Tanggungharjo 
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Program KKG di Gugus Patimura sudah berjalan walau 

masih ada kendala dalam beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Perencanaan yang kurang baik karena tidak sesuai 

dengan standar dari pemerintah pusat dan belum 

melihat kebutuhan yang ada di Gugus Patimura 

2. Kurangnya SDM yang serius dalam membuat 

prosedur program KKG di Gugus Patimura 

3. Fasilitas ataupun sarana prasarana yang belum 

memadai juga menjadi unsur penting yang membuat 

KKG di Gugus Patimura terkendala 

4. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan juknis 

ataupun jadwal yang ada 

5. Hasil dan dampak belum dirasakan secara maksimal 

oleh guru, murid, dan masyarakat. 

Dari beberapa kendala tersebut diatas terlihat bahwa 

masih ada kesenjangan antara Teori/ pedoman / standar 

Program KKG dari pemerintah dengan Juknis atau pedoman 

KKG di tingkat gugus serta kesenjangan antara juknis KKG di 

Gugus Patimura dengan praktek atau pelaksanaan KKG di 

Gugus Patimura. Untuk mengatasi hal tersebut diatas peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Program KKG harus tetap berjalan pada tahun depan 

namun pada saat membuat juknis atau 

merencanakan kegiatan KKG harus benar-benar 

mengkaji dari standar pemerintah dan tepat sasaran 

sesuai dengan kebutuhan di Gugus Patimura. 
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2. SDM berkaitan dengan narasumber ataupun guru 

pemandu perlu diikutsertakan pelatihan secara 

berkala terlabih dahulu. 

3. Fasilitas terlebih dahulu harus disiapkan misalnya 

dengan meminta bantuan dari LPTK atau dinas 

bahkan perusahaan yang bisa menunjang 

pelaksanaan KKG di Gugus Patimura. 

4. Pelaksanaan harus sesuai dengan Juknis agar tidak 

terjadi kesenjangan. 

5. Dari beberapa poin hasil dan dampak akan 

dirasakan secara maksimal. Hasil yang didapat 

secara garis besar dirasakan oleh guru dan murid, 

namun masih belum maksimal 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pembahasan Evaluasi Design  Program Kelompok 

Kerja Guru KKG Gugus Patimura Kecamatan 

Tanggungharjo 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa desain program 

KKG meliputi latar belakang serta tujuan atau hasil yang 

diharapkan. Program KKG secara desain sudah ada seperti 

juknis, jadwal KKG, dan SPJ KKG namun jika dilihat dari sisi 

pembuatannya yang menyangkut sumber daya manusia atau 

pembuat juknis, jadwal, dan SPJ belumlah sesuai dengan 

standar KKG dari pemerintah, hal tersebut juga terlihat bahwa 

pembuatan juknis tersebut dibuat melihat dari berkas tahun-

tahun sebelumnya.  
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Latar belakang dan tujuan program KKG adalah 

Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan, 

khususnya pada jenjang Sekolah Dasar yang telah menjadi 

komitmen pemerintah daerah dan harus diwujudkan secara 

nyata. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya yaitu guru. Hal ini 

disebabkan guru / pendidik merupakan faktor yang sangat 

penting dalam pengelolaan pembelajaran. Oleh sebab itu, 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dituntut secara 

professional.   

Latar belakang KKG  dibuat  untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran sebagai dampak peningkatan kompetensi, 

kualifikasi, dan kinerja guru. Peningkatan mutu dan 

profesional guru secara berkelanjutan yang terwadahi dalam 

komponen kedua dari program KKG. Namun, masih jelas 

dikatakan oleh ketiga sumber yang telah diwawancarai bahwa 

tujuan KKG masih belum terlaksana sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Hal tersebut juga terlihat dari studi observasi dan 

dokumentasi proposal program KKG, masih terlihat bahwa 

tujuan yang ditulis belum sesuai dengan standar yang 

diberikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rambu Rambu 

Pengembangan KKG (2010) bahwa latar belakang dan tujuan 

utama dari pelaksanaan program KKG yaitu sebagai wadah 

untuk pembinaan profesionalisme guru secara 

berkesinambungan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 
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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 profesionalisme guru terlaksana. Pandangan 

Julia (1998) bahwa KKG bertujuan untuk meningkatkan 

profesional guru yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik 

serta dikembangkan terus pertumbuhannya sehingga 

berfungsi secara efektif. KKG berorientasi kepada peningkatan 

kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, 

interaksi guru, dengan siswa, metode mengajar dan lain-lain 

Hasil dari studi dokumen dan wawancara ditemukan 

bahwa Latar belakang dan tujuan yang dibuat dalam juknis 

sudah ada namun penyelenggaraan program KKG di Gugus 

Patimura Kec. Tanggungharjo masih terdapat kesenjangan 

pada perumusan tujuan dan kejelasan tujuan antara standar 

pemerintah dan Juknis Program KKG Gugus Patimura. 

4.4.2. Pembahasan Evaluasi Instalasi Program Kelompok 

Kerja Guru KKG Gugus Patimura Kecamatan 

Tanggungharjo 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa instalasi memuat 

sebuah prosedur dalam pelaksanaan KKG. prosedur membuat 

perencanaan sebelum pelaksanaan program. Di dalam 

perencanaan tersebut berisi tentang beberapa macam kegiatan 

yang akan dijalankan, jadwal pelaksanaan, SDM yang 

bertanggung jawab dan terlibat, sarana prasarana dan biaya 

yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap 

kegiatan dalam program KKG. Mulai dari Pengawas, Ketua 
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KKG, guru, komite sekolah, siswa terlibat dalam perencanaan 

tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 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), (3) Program KKG 

terdiri dari program rutin dan program pengembangan. 

Namun, dalam membuat perencanaan program masih 

terdapat kesenjangan antara rambu-rambu pemerintah 

dengan juknis KKG Gugus Patimura. Pada hasil wawancara 

dikatak bahwa prosedur dibuat melihat dari pelaporan KKG 

tahun sebelumnya dan melihat dari standar program KKG, 

namun dari studi dokumen yang saya peroleh, perencanaan 

dibuat mirip seperti perencanaan tahun sebelumya dan masih 

ada ketidaksesuaian dari standar pemerintah. 

Hasil studi dokumentasi dan wawancara disimpulkan 

bahwa Prosedur perencanaan dalam pelaksanaan program 

KKG masih ada kesenjangan antara Standar Pemerintah dan 

Juknis Program KKG Gugus Patimura.  Belum ada 

penyusunan Visi, Misi, dan program pengembangan belum 

ada. 

4.4.3. pembahasan Evaluasi Process Program 

Kelompok Kerja Guru KKG Gugus Patimura 

Kecamatan Tanggungharjo 

 Evaluasi proses mengacu pada pelaksanaan program 

KKG. Sebuah program tentunya memiliki komponen penting 
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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. Pada rencana operasional 

pelaksanaan KKG dijadwalkan setiap hari sabtu per semester 

dan ada jadwal tertulis mengenai apa saja kegiatan yang 

dilaksanakan. 

Berkaitan dengan hasil penelitian terdahulu, hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari oleh 

Nadhirotul (2014) denagn judul “Evaluasi Kinerja Kelompok 

Kerja Guru (KKG) Gugus Cengkeh UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung”. Pelaksanaan 

KKG Gugus Cengkeh Kecamatan Kandangan belum sesuai 

dengan Standar Pengembangan dan Pengelolaan KKG yang 

dikeluarkan oleh Depdiknas tahun 2008. yang paling tidak 

sesuai adalah Standar Sarana dan Prasarana dan tidak 

berjalannya kegiatan KKG yang mengacu pada SDM yang 

belum serius melakukan kegiatan KKG. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

program KKG di gugus Patimura sudah berjalan, namun 

dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Di 

antaranya di bidang sumber daya manusia dan fasilitas yang 

belum menunjang pelaksanaan program KKG di gugus 

Patimura. hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa 

pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal dan tidak berjalan 
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lancar. Para guru juga terlihat masih ada yang malas 

mengikuti kegiatan KKG dan masih ada yang tidak berangkat. 

4.4.4. Pembahasan Evaluasi Product Program 

Kelompok Kerja Guru KKG Gugus Patimura 

Kecamatan Tanggungharjo 

 Evaluasi product berisi tentang hasil dan dampak dari 

Program KKG yang telah dibuat. Dari hasil dapat dikatakan 

bahwa guru sudah meningkat profesionalismenya dan 

kompetensinya meskipun dari pelaksanaannya yang masih 

belum maksimal. Dari hasil observasi langsung juga dapat 

dilihat bahwa guru sudah bisa membuat RPP secara lebih 

baik, membuat karya ilmiah yang lebih baik, meskipun 

ditahap pelaksanaan yang kurang maksimal. Dampak secara 

garis besar dirasakan oleh guru dan murid, namun masih 

belum maksimal. 

Penjelasan diatas sejalan dengan 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), , strategi/metode/ 

pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria 

ketuntasan minimal, menganalisis hasil belajar. 

Hasil wawancara dan observasi serta dari fakta yang 

ada dapat dikatakan bahwa hasil yang didapat secara garis 

besar dirasakan oleh guru dan murid, namun masih belum 

maksimal hal tersebut disebab-kan pada tahap-tahap 
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sebelumnya terjadi kesenjangan di beberapa hal. Seharusnya 

guru belajar sendiri setelah mengikuti kegiatan KKG. Guru 

harus menerap-kan secara berkelanjutan di sekolah masing-

masing. 

Peneliti juga menarik kesimpulan bahwa hasil yang 

diperoleh baik dari unsur pengurus KKG maupun anggota 

KKG belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal 

tersebut terjadi karena sejak awal sudah terjadi kesenjangan 

pada pembuatan tujuan yang belum sepenuhnya mengacu 

pada standar dari pemerintah. Maka dari itu kurang 

tercapainya hasil yang maksimal dari Program KKG di Gugus 

Patimura Kec, Tanggungharjo. 


