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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan kekompok 

kerja guru (KKG) tercapai sesuai dengan apa yang telah di programkan. Penelitian ini 

menggunakan model evaluasi konteks, input, proses dan produk. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian evaluatif dengan menggunakan model CIPP. Populasi penelitian adalah pengurusa dan 

anggota KKG di Wilayah Kabupaten Gorontalo sebanyak 50 orang, dan seluruhnya dijadikan 

sebagai subyek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner sebagai pengumpul data 

utama dan wawancara. 

Hasil penelitian berdasarkan pada model CIPP terdapat 4 hal: 1) Evaluasi Konteks, 

Pemberdayaan kelompok dilakukan dengan berkomunikasi dan konsultasi kegiatan terkait 

penyusunan program kerja serta merecanakan program untuk meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru, 2) Evakuasi Input, pemahaman akan tujuan dilaksankan kegiatan KKG 

mencapai 92 % serta keaktifan anggota pada setiap kegiatan KKG mencapai 95 %, program 

kerja yang menjadi priortitas adalah kegiatan yang berkaitan adminitrasi pembelajaran, 3) 

Evaluasi Proses, Pelaksanaan KKG melibatkan peran aktif dan dukungan kepala sekolah, 

pengawas, dinas pendidikan berupa pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti KKG 

dan memberika izin untuk penggunaan fasiltas sekolah sebagai sarana, 4) Evaluasi Produk, 

tercapainya administrasi pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan menunjang 

profesionalisme guru dan efektifitas pembelajaran. Produk yang dihasilkan dari kegiatan KKG 

sebesar 80 %. produk yang hasilkan tersebut digunakan untuk meningkat profesionalismen dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

Kata Kunci: Evaluasi model CIPP, Program KKG dan Profesionalisme 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia menghadapi tantangan persaingan bangsa di era global yang 

menuntut peningkatan kualitas dan produktivitas manusia terdidik. Peningkatan 

sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan negara 

khususnya dalam bidang pendidikan, maka peningkatan mutu pendidikan 

merupakan hal yang harus ditingkatkan di Indonesia pada umumnya dan 

disekolah-sekolah pada khususnya. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah, 

tidak terlepas dari tugas seorang guru sebagai pendidik maupun sebagai pengajar. 

Pendidikan adalah bentuk usaha sadar untuk membentuk karakter sumber 

daya manusia yang terampil dan berbudi pekerti yang luhur. Di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab II, Pasal 3, berbunyi  “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.  

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maka dirumuskan misi 

pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang 

demokratis dan bermutu, guna menghasilkan output yang berakhlak mulia, kreatif, 

inovatif, cerdas, sehat, disiplin dan menguasai ilmu pengetahuan (Depdiknas, 

2007 : 1). 

Berdasarkan tujuan dan misi pendidikan nasional di atas dapat dipahami 

bahwa titik sentral perhatian dalam pembangunan pendidikan adalah mutu sumber 

daya manusia. Artinya, peningkatan mutu sumber daya suatu bangsa sangat 

tergantung pada mutu pendidikan. Berbagai strategi dan penerapan metode 

mengajar yang efektif perlu dilakukan agar dapat meningkatkan mutu peserta 

didik terutama pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD). 
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Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah utamanya 

di dalam kelas, seorang guru dituntut untuk mampu memahami, menguasai dan 

mempraktekkan kurikulum yang berlaku. Di era sekarang ini ada tiga tantangan 

yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum, yaitu; tantangan 

bidang pengelolaan kurikulum, pembelajaran berbasi IT dan bidang penilaian. 

Dalam menghadapi tantangan itu akan sangat tergantung pada profesionalisme 

guru. Guru yang profesional akan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, telah dibentuk suatu wadah yang 

dapat membantu memecahkan persoalan di atas yaitu Kelompok Kerja Guru 

(KKG) untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. 

Secara umum kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dapat memberikan 

manfaat sebagai tempat pembahasan dan pemecahan masalah bagi para guru yang 

mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi KKG yang ada di 

lingkup pendidikan kabupaten gorontalo saat belum dimanfaatkan secara optimal 

oleh pengurus dan anggotanya. Hal itu ditandai dengan (1) Belum semua KKG 

memiliki rencana kerja yang berbasis pada analisis kebutuhan peningkatan 

profesionalisme; (2) Program KKG dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pengembangan profesionalitas namun hal ini belum di dukung sepenuhnya oleh 

guru-guru yang tergabung pada KKG tersebut, (3) Belum memadainya fasilitasi 

dari pemerintah daerah dalam menunjang kegiatan KKG; dan (4) KKG kurang 

diberdayakan dalam rangka peningkatan kompetensi profesional, kompetensi 

pedagogis, dan peningkatan mutu pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang mengangkat 

pengamatan untuk mendapatkan data awal permasalahan mengenai pelaksanaan 

KKG. Melalui permasalahan tersebut, diharapkan dapat memotret realitas dalam 

pelaksanaan KKG. Akan tetapi melalui kelompok kerja guru (KKG) kewajiban 

sekolah dalam peningkatan kualitas guru dapat diwujudkan. Jadi sekolah tidak 

terlalu repot mengadakan berbagai macam pelatihan, cukup dengan mengutus 

gurunya mengikuti program KKG. Sebagai tempat penyebaran informasi tentang 

pembaharuan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan 

profesinalismen guru.  
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Evaluasi program dilakukan dengan ditujuan untuk melihat sejauh mana 

program kerja telah tercapai dengan optimal sesuai dengan target dan tujuan yang 

diharapkan. Peneliti mengembangkan dan membahas model evaluasi CIPP 

(Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. 

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para 

evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika 

dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan 

oleh Daniel Stuffleabem, dkk (1967) di Ohio State University. Model evaluasi ini 

pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (the Elementary and 

Secondary Education Act). CIPP merupakan singkatan dari, context evaluation : 

evaluasi terhadap konteks, input evaluation : evaluasi terhadap masukan, process 

evaluation : evaluasi terhadap proses, dan product evaluation : evaluasi terhadap 

hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen 

evaluasi. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

peneliti menetapkan judul penelitian yaitu “Evaluasi Program Pemberdayaan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 

Sekolah Dasar Di Kabupaten Gorontalo”. Evaluasi peningkatan kinerja dan 

profesionalisme guru yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam 

peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi program pemberdayaan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam upaya peningkatan Profesionalisme Guru di 

Sekolah Dasar Kabupaten Gorontalo.    

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka pertanyaan penelitian adalah : 

1. Bagaimanakah evaluasi penyusunan program kerja Kelompok Kerja Guru 

(KKG) dalam upaya peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten 

Gorontalo? 
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2. Bagaimanakah program pemberdayaan Kelompok Kerja Guru  (KKG)  dalam 

rangka peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Gorontalo Gorontalo?  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui penyusunan program kerja Kelompok Kerja Guru (KKG) 

dalam upaya peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Gorontalo. 

2. Untuk mengetahui program pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) dalam 

rangka peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Gorontalo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian evaluasi program Kelompok Kerja Guru (KKG) ini diharapkan 

bermanfaat bagi:  

1. Bagi pemerhati pendidikan sebagai pengembangan bahan acuan untuk 

membangun format evaluasi program dalam bidang pendidikan. 

2. Bagi para peneliti pendidikan, sebagai informasi untuk melakukan penelitian 

evaluasi lebih lanjut mengenai hal terkait dengan KKG secara keseluruhan. 

3. Bagi Guru sebagai acuan untuk meningkatkan profesionalsme. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Evaluasi Program 

Evaluasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang dinamis yang 

berfokus pada perubahan-perubahan yang telah dibuat. Proses ini meliputi : (1) 

Mengumpulkan data yang perlu atau pengukuran (2) Memutuskan nilai-nilai dari 

data-data tersebut berdasarkan beberapa standar (3) Membuat keputusan 

berdasarkan data-data tersebut. Menurut Sukardi (2014) evaluasi : suatu proses 

yang dirancang secara sistematis dan terencana dalam rangka untuk membuat 

alternatif-alternatif keputusan atas dasar pengukuran dan penilaian yang telah 

dilakukan sebelumnya 

 Menurut Abbas (dalam Sukardi) evaluasi merupakan suatu prosedur yang 

sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan penafsiran data atau informasi yang 

hasilnya digunakan dalam pengambilan keputusan dan untuk mendapatkan 

informasi tentang kekuatan dan kelemahan terhadap unit yang dievaluasi. Hasil 

belajar yang dicapai dengan siswa tinggi maka kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dikatakan berhasil, demikian pula sebaliknya. Apabila hasil belajar 

siswa kurang memuaskan maka dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran guru 

kurang berhasil  

Defenisi lain tentang evaluasi adalah penentuan sampai seberapa jauh 

sesuatu berharga, bermutu atau bernilai. Evaluasi ini meliputi dua bagian, yaitu 

evaluasi produk dan evaluasi proses. Evaluasi produk memusatkan perhatian pada 

produk atau efek yang dihasilkan peserta didik, sesuai dengan tujuan intruksional 

yang seharusnya dicapai. Sedangkan evaluasi proses memusatkan perhatian pada 

komponen-komponen dari proses belajar mengajar itu sendiri (Winkel, 1996). 

Menurut Sutarsih dan Kadarsih yang dikutip oleh Sukardi (2014) evaluasi 

: suatu proses untuk memberikan atau menentukan nilai kepada obyek tertentu 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapula arti evaluasi sebagai suatu proses 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

menilai alternatif keputusan. Selain itu evaluasi diartikan sebagai penilaian 

profesional atau sebagai proses yang memudahkan seseorang untuk membuat 
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suatu penilaian mengenai sifat yang diinginkan atau nilai sesuatu. Seseorang dapat 

mengevaluasi, baik dengan data kuantitatif atau kualitatif.  

Pada proses evaluasi di kenal tiga istilah yang sering digunakan, yaitu tes, 

pengukuran dan penilaian. (test, measurement, and assessment). Tes merupakan 

salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak 

langsung yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan 

(Djemari Mardapi dalam Putro 2009 : 1-2). Pengukuran dinyatakan sebagai proses 

penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu 

(Ebel & Freisbe dalam Putro 2009 : 2). Sedangkan penilaian sebagai semua cara 

yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok (Griffin & Nix 

dalam Putro 2009 : 3) 

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran 

maupun tes. Stufflebeam dan Shinkfield dalam Putro 2009 : 4) evaluasi 

merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, 

implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu 

pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 

Menurut Sukardi (2014: 42) program diartikan sebagi rencana kegiatan 

yang mempunyai sifat kontinu dan diimplementasikan secara intensif, serta 

komprehensif. disamping itu, program layak dievaluasi ketika juga menjadi 

prioritas kebijakan tim pengelolah lembaga diklat. Para evaluator akan melakukan 

penilaian atas dasar rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam proposal 

evaluasi untuk kemudian mencari informasi evaluative yang diperlukan. 

Definisi Evaluasi menurut AS Hornby yang dituliskan dalam kamus 

Oxford advanced learner’s dictionary of current English (dalam Arikunto, 

2014:1) evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu 

upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. selai itu berdasarkan terjemahan, kata-

kata yang terkandung didalam definisi tersebut pun menunjukan bahwa kegiatan 

evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan 

strategi dan dipertanggungjawabkan.  

Suchman (dalam Anderson) memandang evaluasi sebagai sebuah proses 

menetukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 
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mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain di kemukakan oleh Sanders (dalam 

Anderson), evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentag 

sesuatu; dalam mencari sesuatu juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat 

dalam menilai keberadaan suatu program, produksi dan prosedur serta alternative 

strategi  yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.   

Suatu evaluasi program selalu mendasarkan diri pada suatu tolak ukur 

(kriteria). Selain itu, tujuan evaluasi program khususnya dengan model CIPP ini 

bukan untuk menemukan dalil atau teori, atau menarik kesimpulan yang sifatnya 

berlaku umum (generalisasi), melainkan bertujuan untuk menentukan nilai dari 

sesuatu, atas dasar tolak ukur (kriteria) yang telah ditentukan. Intinya evaluasi 

program model CIPP ini menjadi dasar dari suatu pengambilan keputusan 

(decision making) oleh pihak yang berwenang dan terkait. 

Dalam evaluasi program, evaluator perlu mengetahui dan melakukan 

pengukuran untuk memperoleh data yang akan dibandingkan dengan kriteria yang 

ditetapkannya. Setelah itu, memberikan interpretasi terhadap data hasil 

pengukuran apakah sesuai atau menyimpang dari kriteria yang ada. Langkah 

berikutnya adalah menentukan pendapat (judgement), dan mengambil keputusan 

sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi. Evaluasi program model CIPP 

berorientasi kepada pengambilan keputusan (Decision Oriented) untuk 

memberikan suatu rekomendasi. 

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan, analisis dan 

interpretasi informasi yang diperoleh untuk menentukan apakah sesuatu berhasil 

sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan 

terkait evaluasi merupakan tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga 

dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan suatu program.  

Menurut Stufflebeam dalam Putro (2009 : 181) Model evaluasi 

Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University terdapat empat unsur yang perlu 

dievaluasi dalam suatu program pendidikan yaitu context (konteks), input 

(masukan), prosess (proses), dan product (produk) atau  disingkat CIPP. Menurut 

Sukardi Model evaluasi ini merupakan model evaluasi yang paling banyak dikenal 

dan diterapkan oleh para evaluator karena lebih panjang dan efektif dibandingkan 
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dengan model-model lainnya. Model evaluasi CIPP merupakan model yang 

digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau 

mereka harus menganalisa program tersebut berdasarkan komponen-

komponennya. 

Menurut Wirawan bahwa Stufflebeam mengembangkan model evaluasi 

CIPP merupakan kerangka yang komprehensip untuk mengarahkan pelaksanaan 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, 

personalia, produk, institusi dan sistem. Model evaluasi ini di konfigurasikan 

untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, 

evaluasi diri yang dilakukan oleh tm atau penyedia layanan individual atau 

evaluator eksternal. Model Evaluasi ini terdiri dari empat jenis evaluasi konteks 

(context evaluation), evaluasi input (input evaluation), evaluasi proses (process 

evaluation), dan evaluasi produk (product evaluation). 

Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan upaya untuk 

mengambarkan konteks program dan merinci lingkungan, kebutuhan-kebutuhan 

yang muncul, atau tujuan program yang akan dicapai. Informasi ini sangat penting 

untuk mengambil keputusan perencanaan (planing decision). Menurut Danial 

Stufflembeam evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan yang perlu dilakukan: 

Apa yang perlu dilakukan? (What needs to be done), evaluasi ini mengidentifikasi 

dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunya suatu program. 

Evaluasi input (input evaluation) diarahkan untuk melihat input, 

sumberdaya ataupun strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Informasi 

ini sangat penting untuk pengambilan keputusan organisasi (structuring decision). 

Evaluasi ini mengidentifikasikan dan problem, asset, peluang untuk membantu 

para pengambil keputusan mengidentifikasikan tujuan, prioritas-prioritas dan 

membatu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas 

dan manfaat-manfaat dari program. Disamping itu pula evaluasi masukan 

membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif 

apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana 

prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi a) 

sumber daya manusia, b) Sarana dan peralatan pendukung c) dana/anggaran dan 

d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. 
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Evaluasi proses (process evaluation) diarahkan untuk melihat proses 

pelaksanaannya, faktor-faktor pendukung, hambatan atau kesesuaian 

pelaksanaannya dengan rencana. Informasi ini sangat penting untuk mengambil 

keputusan pelaksanaan (implementing decision). Evaluasi ini berupaya mengakses 

pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas 

dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan 

menginterprestasikan manfaat. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau 

memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap 

implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai 

rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. 

Evaluasi produk (product evaluation) diarahkan untuk melihat seberapa 

jauh hasil program yang telah dicapai. Informasi ini sangat penting untuk 

keputusan akhir, program diteruskan, dihentikan atau dimodifikasi (recycling 

decision). Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses luaran dan 

manfaat, baik yang direncanakan atau yang tidak direncanakan, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Evaluasi produk merupakan penilaian yang 

dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.  

 

2.2 Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Menurut Ginting dikutip oleh Hasibuan Botung (2008 : 1), Kelompok 

Kerja Guru (KKG) merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan 

profesional guru, pelatihan dan tukar menukar informasi, dalam suatu mata 

pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kelompok kerja guru (KKG) adalah kelompok kerja yang berorientasi 

kepada peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, 

interaksi guru murid, metode mengajar, dan lain lain yang berfokus pada 

penciptaan kegiatan belajar mengajar yang aktif 

Peningkatan ilmu pengetahun dan teknologi menjadi sebuah tantangan 

besar bagi dunia pendidikan. Oleh karenanya setiap sekolah mestinya tanggap 

dengan perubahan yang serba cepat dalam setiap bidang kehidupan. Guru sebagai 

pionir berhasilnya pendidikan, melihat perkembangan zaman yang serba cepat 
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perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dia mampu mensejajarkan 

pengetahuannnya dengan tuntutan zaman. Dengan pengetahuan yang up to date 

tersebut guru tetap dapat memberikan informasi-informasi mutakhir ketika 

berlangsung proses belajar mengajar terhadap murid-muridnya (Saleh, 2007 : 9).  

Menurut Suhardi (2009:7) mengatakan bahwa pada hakekatnya KKG 

berfungsi sebagai berikut 

1. Wadah pembinaan profesional tenaga pendidik dalam bentuk kegiatan 

pembinaan profesional dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Wadah penyebaran informasi, inovasi, dan pembinaan tenaga pendidik. 

3. Penumbuh rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban 

akademik, sosial, kepribadian dan pedagogik.  

Sedangkan menurut Depdiknas dalam Standar Pengembangan 

KKG/MGMP (2008:4-5), menjelaskan bahwa tujuan KKG yaitu : 

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya 

penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan 

bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran,  metode pembelajaran, 

memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber 

belajar dan lain sebagainya. 

2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja untuk berbagi 

pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. 

3. Memberdayakan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan 

pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta 

kelompok kerja. 

4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan 

tugas-tugas pembelajaran di sekolah. 

5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja (meningkatkan 

pengetahuan,  kompetensi dan  kinerja) dan mengembangkan profesionalisme 

guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme. 

6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan KKG 
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Terbentuknya KKG diharapkan dapat memperlancar upaya peningkatan 

kemampuan profesional guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.Untuk 

itu keberadaan KKG perlu diberdayakan secara optimal, terorganisir dan 

berkesinambungan oleh para guru. Sehingga kegiatan KKG yang dilaksanakan 

oleh para guru dapat menghasilkan dan mendukung terhadap penciptaan kegiatan 

belajar mengajar yang aktif. 

Secara umum kegiatan KKG dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai tempat pembahasan dan pemecahan masalah bagi para guru yang 

mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Masalah-masalah yang 

dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas tentu beragam bentuk 

dan modelnya. Penganganan terhadap setiap persoalanpun untuk mencari jalan 

keluar jelas akan berbeda dengan persoalan lainnya.  

b. Sebagai wadah kegiatan para guru yang tergabung dalam satu gugus yang ingin 

meningkatkan profesionalnya secara bersama-sama. Peningkatan profesional 

guru memang suatu keharusan, dan sekolah pada dasarnya mempunyai 

kewajiban dalam hal itu. Akan tetapi melalui KKG kewajiban sekolah dalam 

peningkatan kualitas guru dapat diwujudkan. Jadi sekolah tidak terlalu repot 

mengadakan berbagai macam pelatihan, cukup dengan mengutus gurunya 

mengikuti program KKG. 

c. Sebagai tempat penyebaran informasi tentang pembaharuan pendidikan 

khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan hasil belajar. Penigkatan 

hasil pembelajaran melalui pembaharuan pendidikan dapat diwujudkan melalui 

KKG.  

d. Sebagai pusat kegiatan praktek pembuatan alat peraga, penggunaan 

perpustakaan serta perolehan berbagai keterampilan mengajar maupun 

pengembangan administrasi kelas. Perbedaan materi ajar mengakibatkan 

adanya perbedaan alat peraga yang digunakan. Guru harus jeli menggunakan 

setiap alat peraga yang akan digunakan dalam PBM, sebab kalau tidak alat 

peraga bukanlah menambah efektivitas pembelajaran akan tetapi berpeluang 

menjadi sumber gangguan dalam pembelajaran. Memberikan kesempatan 

kepada guru yang kreatif dan inovatif untuk berbagi pengetahuan, wawasan, 

kemampuan dan keterampilan profesional kepada sesama teman sejawat dan 
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mendiskusikan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam usaha 

meningkatkan mutu pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan. 

Dalam pelaksanaannya kelompok kerja guru mempunyai kewenangan 

dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai kegiatan. Kewenangan kelompok 

kerja guru tersebut adalah: 

a. Menyusun program pembelajaran. Setiap guru harus mempunyai program 

pembelajaran sebelum guru mulai mengajar di kelas, seorang guru harus 

mampu menyusun program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, 

dan sesuai dengan kondisi murid dan keadaan lingkungan setempat agar 

murid lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang diterimanya.  

b. Mengembangkan materi dan metode pembelajaran. Dalam kegiatan 

kelompok kerja guru (KKG), guru diberikan wewenang atau kesempatan 

dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan 

kondisi murid. Dalam pemilihan materi dan metode pembelajaran, guru tidak 

harus terikat pada kurikulum yang disediakan, tapi guru boleh 

mengembangkan materi pelajaran dan membaginya kepada teman sejawat di 

SD lain melalui kegiatan kelompok kerja guru. 

c. Menciptakan terobosan baru dalam pembelajaran. Guru yang profesional 

harus mampu menciptakan dan mempunyai prakarsa untuk menemukan 

terobosan baru dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik 

bagi murid. Dalam kegiatan kelompok kerja guru inilah guru bersama-sama 

memikirkan terobosan baru tersebut. 

d. Membimbing siswa dalam peningkatan prestasi. Dalam kegiatan kelompok 

kerja guru (KKG) dibahas juga masalah peningkatan prestasi siswa, misalnya, 

bagaimana seorang guru membimbing siswa yang lemah daya serapnya untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

e. Memecahkan masalah yang dihadapi di sekolah masing-masing. Jika seorang 

guru tidak berhasil memecahkan masalah yang ditemui disekolahnya, guru 

boleh membawa masalah tersebut pada kegiatan kelompok kerja guru untuk 

dicari solusinya secara bersama dengan guru lainnya yang mengikuti kegiatan 

tersebut. 
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Program Pemberdayaan kegiatan KKG yang dilaksanakan dalam upaya 

untuk mewujudkan pencapaian empat kompetensi guru, yaitu kompetensi 

profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi soial, dan kompetensi 

kepribadian. Program pemberdayaanyang dilaksanakan pada program 

pemberdayaan kegiatan KKG terdiri dari program umum, program inti/pokok, dan 

program penunjang. (a) Program umum adalah program yang bertujuan untuk 

memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di 

tingkat daerah sampai pusat , (b) Program inti adalah program-program yang 

ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Program ini 

dapat dikelompokkan ke dalam program rutin, program pengembangan dan 

program penunjang. 

Pengurus KKG dipilih berdasarkan rapat guru-guru permata 

pelajaran/kelas. Kepengurusannya terdiri dari pengurus inti yaitu Ketua, 

Sekretaris dan bendahara selain itu adalah anggota pengurus. Biasanya yang 

menjadi ketua adalah guru senior yang dianggap mampu dan berpengalaman 

untuk mengemban tugas dan bertanggungjawab dalam semua kegiatan KKG. 

Setelah pengurus terbentuk maka guru-guru akan berkumpul sekali dalam sebulan 

secara rutin di SD inti, atau sekolah lain yang ditetapkan dalam rapat KKG. 

Setelah itu barulah guru-guru mengadakan tukar menukar informasi atau diberi 

penambahan pengetahuan oleh tutor yang ditetapkan melalui kegiatan pembinaan. 

Pembinaan di KKG itu misalnya, pembinaan dalam bidang pengetahuan 

akademik, pelatihan cara dan style mengajar, pembuatan alat belajar pelatihan 

kurikulum, dan pendalaman materi pada bidang mata pelajaran yang dianggap 

sulit, misalnya bahasa Indonesia, Sains dan matematika dan pembinaan 

kepribadian guru 

Pemerintah melalui dinas pendidikan mengutus atau menetapkan 

tutor/pelatih untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru mata pelajaran/kelas. 

Para tutor dapat didatangkan dari dinas pendidikan kecamatan (yang sekarang 

namanya menjadi Unit Pelaksana Tugas) atau melalui Kota atau Kabupaten (yang 

sekarang namanya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten) dan dari dinas pendidikan 

provinsi. Persyaratan tutor pada prinsipnya adalah orang yang tidak memegang 

kelas sehingga dia dapat memberikan bimbingan kepada guru-guru dalam empat 
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atau lima mata pelajaran. Sedang proses pembinaan profesional di sekolah-

sekolah dilakukan secara bergiliran.  

Dalam memberikan bantuan profesional, baik berupa bimbingan langsung 

terhadap guru-guru kelas di sekolah dan KKG maupun berupa pelatihan di PKG, 

para tutor dan guru pemandu mata pelajaran berperan sebagai ujung tombak 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru-guru di kelas. Seorang tutor pada 

prinsipnya tidak memegang kelas memberikan bimbingan langsung dalam empat 

atau lima mata pelajaran pokok (Bahasa Indonesia termasuk membaca dan 

menulis permulaan, Matematika/berhitung, IPA, IPS, dan PPKn) di kelas/sekolah 

secara bergilir di SD-SD yang berada dalam gugus bimbingannya. Sedangkan 

guru-guru pemandu memberikan bimbingan yang berkaitan dengan masalah 

pembelajaran salah satu mata pelajaran saja kepada rekan-rekan guru lain di 

pertemuan KKG. Dapat disimpulkan bahwa Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah 

sebuah forum/organisasi atau perkumpulan guru-guru mata pelajaran yang 

mempunyai kegiatan khusus memberikan informasi-informasi pendidikan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pribadi guru dalam proses belajar mengajar. 

Salah satu penelitian yang relevan yaitu Alwi, (2009) dengan judul Peran 

Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Meningkatkan Profesional Guru sains 

Sekolah Dasar Kecamatan Surabaya Selatan,  Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai wadah pembinaan 

professional guru, Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan 

profesionalisme guru sains. 

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa peran KKG sebagai salah 

satu wadah dalam pembinaan profesional guru dilaksanakan satu kali dalam 

seminggu yang mayoritas peserta hadir sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dalam melaksanakan perannya KKG berperan aktif 

dalam menanggapi dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru 

yang ada dibawah gugus 3 dan peserta cukup berpartisipasi dan aktif dalam 

mengikuti kegiatan dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran yang 

mereka hadapi. selain itu aspek peran KKG dalam meningkatkan profesionalisme 

guru sains yang ada digugus 3 dan menjadi fokus utama dalam kegiatan KKG ini 

adalah aspek-aspek yang bekaitan langsung dengan peningkatan mutu 
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pembelajaran seperti, aspek penguasaan kurikulum, penguasaan materi, 

penggunaan alat peraga, penggunaan metoda dan teknik evaluasi. Sedangkan 

aspek yang menyangkut pembinaan kepribadian guru seperti disiplin dalam arti 

luas dan komitmen terhadap tugas tidak terlalu menjadi fokus utama dalam 

kegiatan KKG. 

 

2.3 Profesionalisme  

Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam Kamus Inggris 

Indonesia, “profession berarti pekerjaan”. Arifin dalam buku Kapita Selekta 

Pendidikan mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan 

kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui 

pendidikan atau latihan khusus. Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang 

berjudul Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya 

suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga 

diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan 

pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis 

yang intensif.  

 Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian 

tertentu. Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang 

menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur 

berlandaskan intelektualitas. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam 

suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada 

landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli. Berdasarkan 

definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu 

pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan 

keterampilan tertentu yang diperolah melalui proses pendidikan secara akademis.  

 Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian 

dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang 

ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang 

bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang 

mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan 
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pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan 

efisien serta berhasil guna. Adapun mengenai kata Profesional, Uzer Usman 

memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional 

memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan 

kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata profesional itu sendiri 

berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang 

berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan 

sebagainya. Seorang Profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan 

profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Adapun mengenai pengertian 

profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu 

diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh 

melalui pendidikan khusus atau latihan khusus Profesionalisme guru merupakan 

kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang 

yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru 

yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas 

pendidikan dan pengajaran.  

 Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru 

profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 

bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 

dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik 

dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. 

Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan 

orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat 

master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam 

mengajar pada kelas-kelas besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian 

dalam memegang suatu jabatan tertantu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa 

dari suatu profesi dan profesional. 

 

2.3.1 Peran Guru Profesional 
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Sebagaimana di ungkapkan Uno (2007) bahwa Guru profesional berperan 

sebagai designer (perancang pembelajaran), edukator (pengembangan 

kepribadian), manager (pengelola pembelajaran), administrator (pelaksanaan 

teknis administrasi), supervisor (pemantau), inovator (melakukan kegiatan 

kreatif), motivator (memberikan dorongan), konselor (membantu memecahkan 

masalah), fasilitator (memberikan bantuan teknis dan petunjuk), dan evaluator 

(menilai pekerjaan siswa). dalam mewujudkan profesionalisme guru harus 

memiliki karakteristik dan sikap guru dalam meningkatkan pelayanan, 

meningkatkan pengetahuan, memberi arahan, bimbingan dan motivasi kepada 

peserta didik, cara berpakaian, berbicara, dan berhubungan baik dengan peserta 

didik, teman sejawat, serta anggota masyarakat lainnya. 

 

2.3.2 Kompetensi Guru Profesional 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris competency yang berarti 

kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sedangkan pengertian dari kompetensi 

guru profesional yaitu orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru yang profesional harus memiliki empat 

kompetensi, di antaranya yaitu: 

1.    Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan potensi 

yang dimiliki peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta 

pengevaluasian hasil belajar. 

2.    Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang bermental sehat dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, kreatif, 

sopan santun, disiplin, jujur, rapi,  serta menjadi uswatun hasanah bagi peserta 

didik. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru 

harus ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri hadayani. 

3.    Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara mendalam dan memiliki berbagai keahlian di bidang pendidikan. 

Meliputi: penguasaan materi, memahami kurikulum dan perkembangannya, 
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pengelolaan kelas, penggunaan strategi, media, dan sumber belajar, memiliki 

wawasan tentang inovasi pendidikan, memberikan bantuan dan bimbingan 

kepada peserta didik, dan lain-lain. 

4.    Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik dan masyarakat, 

sesama pendidik/ teman sejawat dan dapat bekerja sama dengan dewan 

pendidikan/ komite sekolah, mampu berperan aktif dalam pelestarian dan 

pengembangan budaya masyarakat, serta ikut berperan dalam kegiatan sosial. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan maksimal selama setahhun mulai dari bulan 

Januari – Desember 2018 yang meliputi tahap pengusulan, persiapan, proses 

penelitian, pengolahan data dan penyusunan laporan. Sedangkan lokasi penelitian 

dilaksanakan diwilayah Kelompok Kerja Guru Kabupaten Gorontalo dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gorontalo. 

3.2 Seting Penelitian 

Penelitian adalah Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) yang ada disetiap gugus di Kabupaten Gorontalo. Jumlah KKG yang 

terdapat di dinas pendidikan kabupaten gorontalo berjumlah 59 kelompok kerja 

guru. Dari 59 Jumlah KKG di tetapkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 20 KKG pemilihannya dengan cara ramdom sampling kemudian dan 

jumlah responden sebanyak 50 responden yang digunakan sebagai subyek dalam 

penelitian ini.  

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun jenis 

penelitian adalah evaluasi program dengan menggunakan model CIPP (Contex, 

Input, Process, dan Product). Evaluasi program merupakan salah satu jenis obyek 

dari penelitian evaluasi (Evaluation Research). 

Penelitian evaluasi ini diarahkan pada hasil (product). Akan tetapi ketiga 

komponen lainnya juga ikut di evaluasi, karena keempat komponen memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Dengan demikian data yang dikumpulkan akan 

dianalisis dengan pendekatan induktif/kualitatif (untuk data dari evaluasi konteks, 

masukan, proses dan produk). Hal itu dilakukan karena berpeluang cukup tinggi 

untuk menentukan nilai dari sesuatu, atas dasar tolak ukur (kriteria) yang telah 

ditentukan. 
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Gambar 3.1 Rancangan Desain Penelitian Evalusi Model CIPP (Context, Input, 

Process dan Product)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil: 

a. Teknik interview atau wawancara yaitu melakukan wawancara secara 

langsung kepada ketua dan pengurus KKG di Kabupaten Gorontalo 

maupun secara bebas kepada informan dan responden yang dianggap 

mengetahui permasalahan. 

b. Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

untuk mendapatkan data dan informasi tentang penelitian yang 

dilaksanakan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti 

studi pustaka yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literature maupun 

perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian ini.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 

Pengetahuan 

Visi Misi, 

jadwal 

program 

kerja, 

pengetahuan 

terhadap 

program 

KKG, waktu 

pelaksanaan  

 

tujuan 

program  

KKG, 

Pengetahuan 

program, 

penyusun 

program dan 

keatifan 

anggota  

Peserta KKG, 

program kerja 

prioritas, sarana 

dan prasana 

penunjang, 

peningkatan 

profesionalisme 

dan hambatan 

 

Tercapainya 

tujuan, 

Implementasi 

program, produk 

yang dihasilkan, 

menghasilkan guru 

yang profesional 

dan meningkatkan 

hasil belajar 

peserta didik.  
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Dalam melakukan wawancara, peneliti dipandu oleh pedoman wawancara 

yang bersifat terbuka, artinya jawaban yang diberikan responden bersifat bebas 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Selain dengan wawancara, pengumpulan data dilakukan pula dengan 

menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan kuisioner. Teknik observasi 

dilakukan terhadap proses dan produk (hasil) program pemberdayaan KKG di 

Kabupaten Gorontalo, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan terhadap 

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proses dan produk (hasil). Dokumen-

dokumen ini juga memuat instrument (kuisioner) yang digunakan sebagai data 

dalam melakukan evaluasi. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk itu teknik 

analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam 

penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

induktif, artinya dimulai dati fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, 

termasuk melakukan sintesis dan mengembangkan teori. 

Atas dasar itu, maka dalam penelitian ini secara berturut-turut akan 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabsrakan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Miles dan Hubermen, 1992 : 26). 

Adapun aktivitas yang berhubungan dengan proses reduksi data yang 

berlangsung terus menerus tersebut meliputi membuat ringkasan kontak, 

mengembangkan kategori pengkodean, membuat catatan refleksi dan 

pemilihan data (Riyanto, 2007 : 27). 

a. Membuat ringkasan kontak 

Ringkasan kontak merupakan uraian singkat mengenai hasil 

penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan peringkasan 

permasalahan-permasalahan penelitian guna menemukan jawaban secara 

singkat. Membuat ringkasan kontak dilakukan setelah beberapa kali 

pengumpulan data. 
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b. Mengembangkan kategori pengkodean 

Setelah membuat ringkasan kontak dilakukan pengembangan sistem 

kategori pengkodean. Semua data dalam bentuk catatan lapangan, 

ringkasan kontak dan ringkasan dokumen ditelaah kembali untuk 

mengidentifikasi semua topik liputan. Kode-kode tersebut di gunakan 

untuk mengorganisir satuan-satuan data. 

c. Membuat catatan refleksi dan memo. 

Setelah pengkodean dibuat, semua catatan lapangan dibaca kembali, 

diklasifikasi dan diedit untuk menentukan satuan-satuan data, kadang-

kadang muncul isu terpikirkan sehingga satuan data tertentu perlu diberi 

catatan refleksi dan komentar peneliti. 

Disamping itu untuk membuat pengertian yang lebih mendalam 

tentang apa yang terjadi dibuat lukisan yang diteorikan dari gagasan 

tentang kode-kode dan hubungannya yang disebut dengan memo. 

d. Pemilihan data 

Selanjutnya adalah pemilihan data. Dalam hal ini setiap satuan data 

diberi kode yang sesuai. Kode-kode tersebut dituliskan pada bagian tepi 

kiri lembar catatan lapangan. Kemudian semua catatan lapangan 

difotokopi, dipotong-potong dan dipilah berdasarkan satuan datanya, 

sedangkan catatan yang asli disimpan sebagai arsip. Potongan-potongan  

catatan lapangan dikelompokkan sesuai dengan kode. Untuk 

mempermudah pencarian kembali pada catatan lapangan yang asli di 

bawah setiap satuan data di beri label atau notasi tertentu. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks dalam 

bentuk sistematis, lebih selektif, sederhana dan dapat dipahami maknanya. 

Penyajian data dimaksudkan  untuk memperolah pola-pola bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meggunakan uraian naratif, 

gambar dan matrik. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan penting ketiga dari analisis data adalah menarik simpulan dan 

verifikasi. Sejak mulai pengumpulan data peneliti akan membuat simpulan 

semantara dan pada tahap akhir simpulan akan dicek kembali pada catatan 

yang telah dibuat untuk selanjutnya menuju kearah simpulan yang mantap, 

relavan dengan focus, tujuan, temuan, interprestasi dan pembahasan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (Kkg) 

Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Gorontalo 

dilakukan paka kelompok kerja guru Sekolah Dasar Kabupaten Gorontalo Provinsi 

Gorontalo. 

4.1.1 Jumlah Kelompok Kerja Guru 

 Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten terluas di Provinsi Gorontalo, 

Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan. setiap kecamatan memiliki kelompok 

kerja guru yang bervariasi berdasarkan pada banyaknya sekolah dasar yang terdapat 

di wilayah kecamatan masing. Jumlah kelompok kerja guru yang terdapat di 

kabupaten gorontalo berjumlah 59 kelompok kerja guru 

Tabel 4.1 Sebaran Kelompok Kerja guru tiap kecamatan 

NO NAMA KECAMATAN JUMLAH KKG 

1 Kecamatan Asparaga. 3 

2 Kecamatan Batudaa Pantai. 5 

3 Kecamatan Batudaa. 2 

4 Kecamatan Bilato. 2 

5 Kecamatan Biluhu. 1 

6 Kecamatan Boliyohuto. 3 

7 Kecamatan Bongomeme. 4 

8 Kecamatan Dungaliyo. 3 

9 Kecamatan Limboto Barat. 2 

10 Kecamatan Limboto. 6 

11 Kecamatan Mootilango. 4 

12 Kecamatan Pulubala. 5 

13 Kecamatan Tabongo. 2 
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14 Kecamatan Talaga Jaya. 1 

15 Kecamatan Telaga Biru. 4 

16 Kecamatan Telaga. 2 

17 Kecamatan Tibawa. 6 

18 Kecamatan Tilango. 2 

19 Kecamatan Tolangohula. 2 

  JUMLAH 59 

Sumber data olah DIKBUD Kab. Gorontalo tahun 2018 

 Dari data di atas bahwa jumlah KKG yang di kabupaten gorontalo berjumlah 

59 Kelompok Kerja Guru (KKG). 

4.1.2 Sekretariat KKG 

 Setiap Kelompok Kerja Guru (KKG) memiliki sekretariat masing-masing, 

sekretariat setiap KKG bertempat di SD inti di suatu gugus. semua SD aktif terlibat 

dalam kegiatanKKG guru kelas maupun guru maple. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

Pada bab ini, akan meguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

langsung pada tempat penelitian. analisa dilakukan dengan memaparkan seluruh hasil 

temu data, serta indicator-indikator yang digunakan untuk mengetahui Evaluasi 

program pemberdayaay Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan 

Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Gorontalo. Penelitina ini 

menfokuskan pada beberapa aspek yaitu: pertama conten yang dilaksanakna olek 

kelompok kerja guru, yang kedua evaluasi tentang input atau masukan program 

kelompok kerja guru yang dilaksanakan, ketiga evaluasi proses pelaksanaan kegiatan 

KKG yang dilaksanakan, kempat evaluasi terkait produk dari program KKG dalam 

meningkatkan profesionalisme guru. 

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpullkan, maka langkah 

selanjutnya peneliti melakukan pembahasan dan anilis dokumen yitu berupa panduan 

pelaksanaan KKG yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo 

tahun 2018 gunakann untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program KKG di 
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setiap gugus. Hasil penelitian selanjutnya akan disajikan dan dianalisis dengan cara 

kualitatif berdasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta. data yang 

diperoleh diklarifikasikan, dianalisa sesuai dengan obyek yang diteliti dan 

menginterprestaikan dasar teori yang ada. 

 

4.2.1 Evaluasi Konteks (Context Evaluation) Program Pemberdayaan KKG 

Evaluasi program kerja Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan evaluasi 

yang program dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program 

kerja yang telah di setujui dan dilaksanakan. penyusunan program KKG merupakan 

langkah awal yang dilakukan oleh pengurus dan anggota dalam melaksanakan 

kegiatan KKG. KKG adalah wadah kerjasama guru-guru untuk bersama-sama belajar 

melalui kegiatan-kegiatan yang digagas, dilaksanakan dan dievaluasi bersama. 

kegiatan-kegiatan untuk dibahas dan dipecahkan pada forum KKG diantaranya: 

penysusunan program pembelajaran dan persiapan harian, perencanaan KBM yang 

menatang, pembuatan dan penggunaan alat bantu pelajaran, pemanfaatan sumber-

sumber belajar, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KKG dengan tujuan dapat meningkatkan 

profesionalisme guru, dengan peningkatan profesionalisme guru diharapkan dapat 

hasil belajar peserta didik.  

Pada tahap evaluasi konteks terdapat beberapa item yang gunakan sebagai 

dasar dalam mengetahui program kerja tersebut yang meliputi aspek Visi dan Misi 

KKG dan apakah semua anggota mengetahui Visi Misi KKG tersebut ?, pengetahuan 

dan pelaksanaan tentang program kerja serta keterlibatan anggota maupun pengurus 

dalam penyusunan program kerja. Aspek tesebut merupakan aspek dasar dalam 

perumusan program kerja.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok kerja guru di 

ungkapkan bahwa penyusunan Visi Misi KKG dibuat oleh masing-masing kelompok 

kerja guru, sehingga setiap KKG yang ada di wilayah kabupaten gorontalo memiliki 

visi misi masing-masing. dari program kerja yang dirumuskan dengan harapan agar 

visi misi yang rumuskan dapat tercapai. Hasil dari perumusan visi misi 



27 
 

disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyusunan program kerja KKG dapat 

mendukung tercapainya visi misi KKG. Dalam penyusunan program kerja juga harus 

melibatkan seluruh anggotan dan pengurus. pengurus dan anggota terlibat bersama-

sama dalam penyusunan program kerja.   

 

4.2.2 Evaluasi Masukan (Input Evaluation) Program Pemberdayaan KKG 

Evaluasi masukan (input) program pemberdayaan kelomok kerja guru focus 

pada beberapa aspek seperti latar belakang terbentuknya, Tujuan, jumlah anggota, 

keaktifan anggota serta program apa saja yang dilaksankan pada kegiatan KKG. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut 

mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru 

diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai 

agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang menjadi latar belakang terbentuknya 

KKG adalah sebagai wadah komunikasi dalam memecahkan permasahan tentang 

dunia pendidikan di sekolah dasar. berdasarkan pada aspek tujuan dari kegiatan KKG 

92 % responden berharap agar tujuan pelaksanaan KKG adalah untuk membina, 

melatih untuk meningkatan kompetensi professional. Jumlah anggota setiap KKG 

sangat bervariasi, pengurus maupun anggota selalau aktif pada setiap kegiatan KKG 

yang dilaksanakan. keterlibatan dan peran aktif anggtota di setiap kegiatan mencapai 

95 % pegurus dan anngota hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut. kegiatan KKG 

yang dilaksanakan pada awal semester, pelaksanaan kegiatan di awal semester 

bertujuan agar kelompok kerja ini diharapkan bias menghasilkan administrasi dan 

perangkan pembelajaran sudah siap sebelum dimulainya pembelajaran di masing-

masing sekolah. 
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4.2.3 Evaluasi Proses (Prosess Evaluation) Program Pemberdayaan KKG 

Evaluasi proses yang dilaksanakan berdasarkan pada evaluasi masukan (input) 

komponen kegiatan proses antara lain meliputi aspek program kerja prioritas yang 

dilaksanakan, siapa saja yang terlibat pada pelaksanaan KKG, sarana dan prasarana, 

hambatan serta peran aktif KKG dalam meningkatkan profesionaliem guru. evaluasi 

proses di arahkan pada seberapa besar pelaksanaan program-program KKG yang 

dilaksanakan selama ini. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa program pemberdayaan KKG belum 

semuanya terlaksana hal ini disebabkan karenan berbenturan dengan kegiatan lain 

sehingga program KKG tidak terlaksana, ada juga program yang pelaksanaanya di 

tunda. program kerja yang yang meningkatkan profesionalismen guru menjadi 

program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan. sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh KKG sebagain besar menggunakan fasiltas pemerintah seperti sekolah 

digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembahasan program kerja.  disamping 

menggunakan fasiltas pemerintah, pengurus dan anggota juga menggunaan fasiltas 

pribadi. 

 

4.2.4 Evaluasi Produk (Product Evaluation) Program Pemberdayaan KKG 

Evaluasi produk digunakan untuk untuk mengukur keberhasilan dari program 

KKG yang direncanakan dan sejauh mana sebuah program tersebut tercapai.  

Evaluasi program merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan dari program 

KKG yang akan digunakan sebagai perbaikan dan aktulialisasi diri. Produk yang 

diharapkan dari kegiatan program KKG hendaknya sesuai dengan program kerja yang 

telah di rencakan saat pembahasan program kerja seperti, suksesnya kegiatan yang 

dilaksanakan dan dapat meningkatkan profesionalisme guru serta membantu terhadap 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru. Produk yang diharapkan tercapai adalah 

terpenuhinya administrasi dalam pembelajaran seperti kalender pendidikan, RPP,  

silabus, sistem penilaian yang digunakan serta terwujudnya karya tulis ilmiah yang 

dihasilkan oleh guru. 
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Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus KKG bahwa dari semua 

produk yang direncanakan peningkatan karya tulis ilmiah masih kurang peminat dari 

kalangan guru-guru dan sebagaian KKG menjadi program prioritas tentang penulisan 

karya tulis ilmiah tersebut. hal ini terus di dorong dan diberikan motivasi agar 

program tersebut bias tercapai. Sementara program karya ilmiah tersebut merupakan 

penunjang dalam peningkatan angka kredit.  

Dari hasil instrument dalam penelitian juga ditemukan bahwa tujuan 

pelaksanaan program KKG belum sepenuhnya tercapai. Persensentase tingkat capain 

hasil pelaksanaan program kerja mencapai 80 % tingakt keberhasilan pelaksanaan 

program kerja. program utama adalah program peningkatan profesionalisme guru 

diupayakan tercapai secara maksimal. 

 

4.3. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan evaluasi program 

pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan 

model penelitian CIPP yang meliputi program kerja dan capaian pelaksanaan 

program KKG tersebut yang dilihat dari aspek Konteks, Input, Proses dan Produk. 

dalam meningkatkan profesionalisme guru di lingkungan kabupaten gorontalo. 

 

4.3.1 Konteks Program KKG 

Evaluasi Konteks program pemberdayaan KKG meliputi latar belakang dan 

tujuan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. program KKG secara unum sudah 

ada seperti juknis, jadwal KKG. Latar belakang dan tujuan program KKG adalah 

peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo, 

khususnya pada jenjang pendidikan dasar yang telah menjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten dan harus diwujudkan secara nyata. salah satu langkah yang dilaksanakan 

pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kulaitas 

sumber daya manusia 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. 
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Latar belakang KKG dibuat untuk meningkatkan profesionalisme dan 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 sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan walaupun hasilnya masih kurang maksimal. 

Hal ini sejalan dengan pengembangan dan pelaksanaan KKG bahwa KKG 

merupakan wadah untuk pembinaan profesionalismen guru secara 

berkesinambungan. Melalui wadah kegiatan ini sangat diharapkan agar pembinaan 

kompetensi dan mutu pendidik harus benar-benar baik dan sesuai standar atau juknis 

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang berdasarkan juknis yang telah ditetapkan 

barulah peningkatan profesionalisme guru dapat terlaksanan dan tercapai. 

 

4.3.2 Masukan Program KKG 

Evaluasi masukan/input program KKG focus pada pada beberapa aspek 

seperti latar belakang terbentuknya, Tujuan, jumlah anggota, keaktifan anggota serta 

program apa saja yang dilaksankan pada kegiatan KKG. 

Berdasarkan hasil instrument tentang tujuan pelaksanaan KKG, bahwa 

anggota KKG mengetahui dalam terhadap tujuan KKG mencapai 92 %, capaian 

pengetahuan anggota KKG sangat baik, sedangkan yang tidak paham akan tujuan 

KKG sebanyak 8 %. KKG merupakan wadah komunikasi guru dalam sustu wilayah 

dalam memecahkan masalah maupun bertukar pendapat seputaran dunia pendidikan. 

Penguasaan tujuan KKG di wilayah kabupaten gorontalo sangat baik, capaian ini di 

harapkan agar bias di anfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan tenaga guru 

yang professional. 

Jumlah anggota setiap KKG sangat bervariasi. pembagian kelompok KKG 

tersebut berdasarkan jaran antar sekolah. Jarak tiap sekolah bias berpengaruh pada 

peran aktif guru dalam setiap kegiatan KKG. Sekolah – sekolah yang berdekatan akan 

dikumpul dalam satu kelompok KKG guru di suatu wilayah. Bedasarkan hasil 

penelitian keaktifan anggota pada kegiatan KKG sebesar 95 % yang terlibat di setiap 
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pelaksanaan kegiatan KKG. Keaktifan anggota dalam pelaksanaan kegiatan di dasar 

pada upaya pencapaian profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik yang 

professional. Faktor pendukung keaktifan anggota dan pengurus dalam kegiatan KKG 

adalah semangat, motivasi yang tinggi dalam meningkatkan wawasam, pengetahuan 

dan keterampilan di bidang pendidikan dasar. Stekholder khususnya dari dinas 

pendidikna kabupaten gorontalo cukup antusian dan mendukung kegiatan yang 

dilaksanakan oleh KKG di wilayah Kabupaten Gorontalo.  

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat misalnya 

lingkungan sekolah, penghargaan, sarana prasana dan tingkat kesejahteraan guru. 

Peran kepala sekolah juga diharapkan bisan memberikan motivasi kepada guru agar 

hambatan tersebut jangan dijadikan sebagai sebuah kendala dalam melaksanakan 

program yang di rencanakan oleh kelompok KKG. 

 

4.3.3 Proses Program KKG 

Evaluasi proses program KKG merupakan kegiatan evaluasi yang fokuskan 

pada proses pelaksanaan program pemberdayaan KKG. Proses ini mencangkup 

program kerja yang prioritas dilaksanakan, komponen yang yang terlibat pada 

pelasanaan proses tersebut, sarana penunjang pada pelaksanaan kegiatan tersebut, 

peranan KKG dalam meningkatkan profesionalisme guru serta hambatan- hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

Program prioritas dibagi menjadi dua kategori yaitu program rutin 

dilaksanakan setiap tahun dan program pemgembangan peningkatan kompetensi 

guru. Program rutin tersebut adalah berupa penyusunan dan pengembangan perangkat 

pembelajaran, mengembangkan materi dan metode pembelajaran, penyusunan 

laporan hasil belajar, pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian 

Nasional dan Ujian Sekolah, membimbing siswa dalam meningkatkan prestasi, 

penyusunan perangkat pembelajaran merupakan hal penting dalam pemenuhan 

administrasi pembelajaran. Administrasi tersebut berupa RPP, Silabus, Kurikulum, 

Program semester dan Program tahunan. Penyusunan program pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan sekolah dan sesuai dengan kondisi murid dan keadaan lingkungan 
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setempat agar murid lebih mudah dalam memahami materi pemebelajaran. 

Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan secara bersama-sama oleh guru 

berdasarkan tingkat kelas dan mata pelajaran yang di pegang oleh guru dalam saru 

rumpun mata pelajaran dengan tujuan penyeragaman materi pembelajaran. 

Program pemgembangan peningkatan kompetensi guru antara lain penelitian 

(penelitian tindakan kelas /studi kasus), penulisan karya ilmiah, seminar, lokakarya, 

pendidikan dan latihan berjenjang(diklat), pembelajaran berbasis IT, pendampingan 

pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing/pengawas/intruktur KKG. kegiatan 

pengembangan ini bertujuan untuj menambah pengetahuan dan keterampilan peserta 

KKG dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru.  

Pihak yang terlibat pada pelaksanaan program pemberdayaan KKG antara 

lain, pengurus dan Anggota KKG, pengawas, dinas pendidikan. pada pelaksanaan 

kegiatan tersebut diharapkan anggota (guru) memiliki peranan penting dan strategis, 

hal ini disebabkan karena guru merupakan garda terdepan dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. Guru sangat menentukan dalam keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

4.3.4 Produk Program KKG 

Evaluasi produk berisi tentang hasil dan dampak dari Program KKG yang 

telah dibuat. Evaluasi produk digunakan untuk untuk mengukur keberhasilan dari 

program KKG yang direncanakan dan sejauh mana sebuah program tersebut tercapai.  

Evaluasi program merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan dari program 

KKG yang akan digunakan sebagai perbaikan dan aktulialisasi diri.  

Penjelasan diatas sejalan dengan Rambu Rambu Pengembangan Kegiatan 

KKG 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. Program kerja yang digunakan untuk meningkat 

profesionalismenya dan kompetensinya sudah diuapayakan dan direncakanan 

walaupun hasil yang diperoleh belum maksimal. hal ini menjadi masukan dan 

perbaikan terhadap program untuk tahan selanjutnya.  
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Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui dinas pendidikan sudah 

merencakana  dan membuat juknis-juknis tersendiri terhadap pelaksanaan program 

kegiatan kelompok kerja guru dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. 

Dengan harapan juknis tersebut dapat dilaksanakan oleh KKG dalam melaksanakan 

kegiatan khususnya pada peningkatan profesionalisme guru.  

Peneliti juga menarik kesimpulan bahwa hasil yang diperoleh baik dari unsur 

pengurus KKG maupun anggota KKG sudah melaksankan kegiatan KKG sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan dan mengacu pada standar dari pemerintah dalam 

upaya mewujudkan program pemberdayaan untuk meningkatkan profesionalisme 

khususnya dinas pendidikan kabupaten gorontalo.  

 

4.4. Kendala yang dihadapi Kelompok Kerja Guru 

Program KKG di wilayah kabupaten gorontalo sudah berjalan walau masih 

ada kendala dalam beberapa aspek sebagai berikut:  

1. Perencanaan program kerja harus mengacu pada visi misi dinas pendidikan 

kabupaten sehingga program KKG dapat mewujudkan visi misi pemerintah 

kabupaten gorontalo. 

2. Program kerja yang di programkan oleh setiap kelompok KKG berbeda sehingga 

capaian yang dihasilkan setiap KKG berbeda sehingga capaian yang diharapkan 

oleh dinas pendidikan belum maksimal 

3. Fasilitas ataupun sarana prasarana yang belum memadai juga menjadi unsur 

penting yang membuat KKG di wilayah kabupaten terkendala. 

4. Keterbatasan anggran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut 

1. Penyusunan program kerja Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam upaya 

peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil 

rapat pembahasan program kerja dengan melibatkan pengurus dan anggota KKG. 

Penyusunan program pemberdayaan berdasarkan visi misi, jadwal dan waktu 

program pemberdayaan KKG secara bersama-sama. Program pemberdayaan 

KKG masih terpusat pada KKG masing-masing, program peningkatan 

profesionalisme guru harus melibatkan unsur pihak dinas pendidikan Kabupaten 

Gorontalo dalam penyusunan dan penetapan program pemberdayaan. Keaktifan 

anggota pada kegiatan dan penyusunan KKG sebesar 95 % yang terlibat di setiap 

pelaksanaan kegiatan KKG.  

2. Program pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka peningkatan 

Profesionalisme Guru di Kabupaten Gorontalo Gorontalo. Program prioritas 

dalam pemberdayaan dibagi menjadi dua kategori yaitu program rutin 

dilaksanakan setiap tahun dan program pemgembangan peningkatan kompetensi 

guru. Pengetahuan terhadap tujuan terbentuknya KKG mencapai 92 %, tingkat 

ketercapaian keberhasilan Program Pemberdayaan sebesar 80 %. Program kerja 

yang digunakan untuk meningkat profesionalismenya dan kompetensinya sudah 

diupayakan, direncakanan dan dilaksanakan.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi yang kemukaka diatas, peneliti 

menyarankan bebera hal sebagai berikut:   

1. Perlunya penyamaan persepsi dan penyusunan bersama visi misi KKG kabupaten 

Gorontalo dan pembahasan program kerjan KKG secara bersama-sama sehingga 

output kegiatan tersebut merata di seluruh wilayah KKG di Kabupaten Gorontalo  
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2. 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 dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme dan peningkatan mut pendidikan.  

3. Fasilitas terlebih dahulu harus disiapkan misalnya dengan meminta bantuan dari 

LPTK atau dinas pendidikan kabupaten gorontalo yang bisa menunjang 

pelaksanaan KKG di wilayah dinas pendidikan kabupaten gorontalo. 

4. Selain iuran anggota program kerja KKG perlu melakukan inovasi kegiatan 

sehingga mendapat anggaran dari pemerintah pusat 
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