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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang bertujuan untuk membekali 

siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar sehingga siswa memiliki 

ketakwaan, kecerdasan, dan keterampilan. Untuk dapat menghasilkan produk 

pembelajaran yang berkualitas, guru harus memiliki kompetensi yang relevan. 

Sebagaimana diamanatkan pada undang-undang No: 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, maka guru harus senantiasa meningkatkan 

kompetensinya secara terus menerus. Kompetensi guru yang dimaksud dalam 

pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedadogik guru berkaitan 

dengan kemampuan guru untuk mengelola program pembelajaran didalamnya 

mencakup kemampuan guru dalam mengelaborasi kemampuan peserta didik, 

merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, 

dan mengevaluasi program pembelajaran. 

Dilihat dari aspek psikologi kompetensi kepribadian guru menunjukkan 

kemampuan secara personal dari guru yang mencerminkan kepribadian  

(1) mantap dan stabil yaitu memiliki dalam bertindak sesuai norma hukum, 

norma sosial, dan etika juga berlaku, (2) dewasa yang berarti mempunyai 

kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja  
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sebagai guru; (3) arif dan bijaksana yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta 

didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukan keterbukaan dalam 

bertindak, dan berpikir; (4) berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani 

sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik; dan (5) memiliki akhlak 

mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, 

bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Nilai 

kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, 

motivasi, dan inovasi bagi peserta didiknya. 

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai mahluk 

sosial dalam berinteraksi dengan orang lain mampu berperilaku santun, 

mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan 

menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kompetensi profesional 

mengacu pada perbuatan (performance) yang bersifat rasional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Mengenai 

perangkat kompetensi profesional biasanya dibedakan profil kompetensi yaitu 

mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki seseorang tentang 

profesional pendidikan dan spektrum kompetensi yaitu mengacu kepada 

variasi kualitatif dan kuantitatif. Perangakat kompetensi yang dimiliki oleh 

korps tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan 

mengembangkan sistem pendidikan. 

Untuk mencapai kompetensi tersebut tentu diperlukan upaya-upaya 

strategis agar guru benar-benar kompeten di bidangnya serta mampu menjadi 

guru yang profesional. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli 
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(expert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. 

Tanggung jawab (responsibility) atas keputusannya baik intelektual maupun 

sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam 

suatu organisasi yang dinamis. Seorang profesional memberikan layanan 

pekerjaan secara teratur. Hal ini dapat dilihat dari tugas personal yang 

mencerminkan suatu pribadi yaitu terdiri dari konsep diri (self concept), ide 

yang muncul dari diri sendiri (self idea), dan realita atau kenyataan dri diri 

sendiri (self reality) (Nurfuadi, 2012: 1). Salah satu hal yang dapat dilakukan 

guru untuk meningkatkan kompetensinya adalah dengan mengikuti berbagai 

kegiatan pengembangan profesionalisme guru yang antara lain adalah aktif 

mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). 

Kegiatan KKG merupakan salah satu kegiatan yang mengembangkan 

berbagai strategi untuk meningkatkan kompetensi guru, antara lain 

pendidikan dan pelatihan berbagai model, pendekatan pembelajaran, dan 

pengembangan tugas dan fungsi guru diantaranya penyusunan perangkat 

pembelajaran seperti: Silabus, Recana Pelaksanaan pembelajaran(RPP), kisi - 

kisi dan penyusunan soal, serta perangkat pembelajaran lain yang menunjang 

yang dikemas dalam bentuk pertemuan-pertemuan rutin oleh guru – guru 

dalam satu wilayah (kelompok) kerja tertentu. Hasil pelatihan dan kegiatan 

kelompok kerja tersebut diimplikasikan di sekolah peserta KKG guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu 

pendidikan secara umum seperti membahas tentang proses belajar mengajar 

yang dihadapi guru Sekolah Dasar (SD) misalnya mengenai rencana 

pembelajaran yang berhubungan dengan muatan lokal (alat peraga/alat bantu 

pengajaran, metode mengajar, dan sebagainya). Pada kegiatan KKG juga 
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dilakukan diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut bersama 

para guru yang tergabung dalam KKG. 

Pada pelaksanaan KKG, berbagai materi diberikan secara berkala 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan harapan dapat menjadi 

sarana yang tepat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas 

dan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. 

Kegiatan KKG juga dapat membantu guru dalam perolehan angka kredit 

untuk kenaikan pangkat, peningkatkan kualifikasi akademik guru, dan 

persiapan dalam menghadapi proses sertifikasi. 

Keberadaan KKG sebagai wadah atau forum profesional guru di gugus 

sekolah, Kecamatan Jatilawang memegang peranan penting dan strategis 

untuk meningkatkan potensi guru sehingga guru lebih profesional. Melalui 

KKG diharapkan permasalahan pembelajaran dan kebutuhan guru dapat 

teratasi, dan guru mempunyai visi dan misi strategis, serta inovatif terhadap 

upaya pengembangan mutu pendidikan. 

Berdasarkan fungsi dan peran KKG, maka dapat digaris bawahi bahwa 

kontribusi KKG terhadap pengembangan kompetensi guru menjadi sangat 

besar jika guru aktif terlibat dan KKG rutin dilaksanakan dengan agenda kerja 

yang jelas. Namun demikian, di lapangan banyak ditemukan kondisi KKG 

yang kurang aktif sehingga kurang mampu mengembangkan kompetensi 

anggotanya. 

Ketidakaktifan KKG ternyata dipengaruhi karena rendahnya 

keterlibatan guru didalamnya karena memang tidak ada kewajiban yang 

mengikat bagi guru. Dibutuhkan kesadaran dari guru untuk bisa lebih aktif 

mengikuti kegiatan KKG. Kesadaran guru untuk aktif dalam kegiatan KKG 

dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan dan keterlibatan guru terhadap kegiatan 
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KKG itu sendiri. Disamping itu, terbatasnya sarana dan prasarana yang 

menunjang KKG dan pendanaan yang terbatas juga menghambat pelaksanaan 

KKG. 

Keberadaan KKG menjadi sangat penting sebagai sebuah forum atau 

wadah bagi guru, karena melalui kegiatan KKG guru mendapatkan 

kesempatan untuk banyak belajar dan berbagi pengetahuan. Penelitian ini 

merupakan sebuah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

implementasi atau pelaksanaan KKG di Gugus Tunjung Wiyata Kecamatan 

Jatilawang yang didasari oleh latar belakang permasalahan di atas. Penelitian 

ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena dengan mengetahui 

implementasi kegiatan KKG di Gugus Tunjung Wiyata Kecamatan Jatilawang 

dapat menjadi salah satu dasar melakukan evaluasi terutama oleh pihak – 

pihak terkait yang relevan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, yang 

menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 

1. Bagaimana implementasi kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di 

Gugus Tunjung Wiyata Kecamatan Jatilawang? 

2. Bagaimana keterlibatan guru dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) di Gugus Tunjung Wiyata Kecamatan Jatilawang? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan KKG di Gugus 

Tunjung Wiyata Kecamatan Jatilawang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui pelaksanan kegiatan KKG di Gugus Tunjung Wiyata 

Kecamatan Jatilawang. 

2. Mengetahui Keterlibatan guru dalam  kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) di Gugus Tunjung Wiyata Kecamatan Jatilawang. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan KKG di 

Gugus Tunjung Wiyata Kecamatan Jatilawang. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Guru 

Membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam mengikuti 

KKG sehingga dapat dilakukan langkah-langkah startegis untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

2. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan tentang KKG dan Implementasinya. 

3. Bagi KKG 

a. Memberikan gambaran mengenai pandangan guru terkait dengan 

kendala yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan KKG. 

b. Menjadi masukan untuk mengambil keputusan dalam rangka 

memperbaiki kinerja guru dalam mengikuti kegiatan KKG. 
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