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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Guru 

Guru merupakan komponen utama pendidikan yang memegang 

peranan penting baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun 

pengembangan kurikulum. Guru yang merupakan salah satu unsur di 

bidang kependidikan oleh karena itu seorang guru harus berperan serta 

secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, 

sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 

Guru merupakan pendidik dan pengajar pada pendidikan anak baik 

pada jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Berkaitan dengan profesi, guru adalah suatu 

pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku yang 

sesuai harapan (Martinis Yamin, 2007: 2007). 

Konsep pendidikan modern telah menegaskan bahwa guru sebagai 

suatu profesi sebagaimana dirumuskan oleh Moh. Uzer (1992) sebagai 

berikut (Abdul Majid, 2012: 85): 

Guru sebagai profesi, yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus, dengan syarat-syarat khusus pula; yang 

mengharuskan untuk menguasai benar seluk beluk pendidikan dan 

pengajaran beserta disiplin ilmu yang terkait lainnya, yang perlu 

dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau 

latihan prajabatan. 

 

 

7 

Kegiatan Kelompok Kerja..., Fita Agis Pratiwi, FKIP, UMP, 2017



8 

 

Guru mengembangkan tugas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003, dalam pasal 39 

ayat 11. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2. Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Martinis Yamin, 2007: 2). 

Sehubungan dengan profesionalisme seseorang, Wolmer dan Mills 

mengemukakan bahwa pekerjaan itu baru dikatakan sebagai suatu profesi, 

apabila memenuhi kriteria atau ukuran-ukuran sebagai berikut (Sardiman 

AM, 2006: 134): 

a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang dimaksudnya; 

memiliki pengetahuan umum yang luas dan memiliki keahlian khusus 

yang mendalam. 

b. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris, maksudnya;  

adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional, memiliki 

otonomi jabatan, memiliki kode etik jabatan dan merupakan karya 

bakti seumur hidup. 

c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status 

profesional, maksudnya; memeproleh dukungan masyarakat, 

mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki persyaratan 

kerja yang sehat dan memiliki jaminan hidup yang layak. 
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Dari uraian di atas disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang 

memiliki keahlian khusus untuk menyelenggarakan proses pendidikan 

melalui kegiatan pembelajaran. Guru mempunyai fungsi sangat penting 

karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan.  

Berkaitan dengan kemampuan guru, kemampuan sering disebut 

dengan kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen 

penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu. Sifat inteligen harus ditunjukkan melalui kemahiran, ketepatan 

dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan 

sebagai kebenaran tindak baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, 

teknologi maupun etika (Abdul Majid, 2005: 5-6). 

Lebih lanjut Sudaryono (2012: 2), mengemukakan bahwa guru 

profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan sehingga guru mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dikemukakan juga 

oleh Usman (2003) bahwa guru profesional adalah orang terdidik dan 

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

Yang dimaksud terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan 

formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam 

kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan 

seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. 
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Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kemampuan tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam 

menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru bukan saja harus pintar 

tapi juga pandai mentrasfer ilmunya kepada peserta didik. 

Seorang guru menurut Tarsa minimal harus memiliki empat 

kompetensi dasar yaitu penguasaan materi pembelajaran, pemahaman akan 

peserta didik, penguasaan proses pembelajaran, serta pengembangan 

kepribadian dan keprofesionalan (Tarsa, 2004: 6). 

a. Penguasaan materi pembelajaran menghasilkan kemampuan guru 

untuk: 

1) Memahami karakteristik dan substansi ilmu sumber materi 

pembelajaran; 

2) Memahami disiplin ilmu bersangkutan dalam konteks yang lebih 

luas; 

3) Menggunakan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk 

memverifikasi dan memantapkan pemahaman; 

4) Menghubungkan substansi ilmu yang bersangkutan dengan tuntutan 

dan ruang gerak kurikuler serta pengembangan peserta didik. 

b. Pemahaman akan peserta didik menjadikan guru untuk: 

1) Mengenal perbedaan individual peserta didik dari berbagai aspek 

(intelektual, sosial, dan sebagainya); 

2) Mengenal tahap-tahap perkembangan peserta didik yang menjadi 

kelompok layanannya; 
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3) Mengenal perbedaan ciri peserta didik melalui berbagai cara 

(observasi, wawancara, data pribadi, dan lain-lain); 

4) Menggunakan pendekatan yang tepat dalam berinteraksi dengan 

peserta didik. 

c. Penguasaan pada proses pembelajaran menghasilkan kemampuan guru 

untuk: 

1) Mengenal prinsip-prinsip dan cara-cara proses pembelajaran pada 

umumnya dan yang berlaku dalam mata pelajaran yang 

bersangkutan; 

2) Mendemonstrasikan kemampuannya dalam melaksanakan berbagai 

keterampilan dasar proses pembelajarannya; 

3) Mendemonstrasikan kemampuannya dalam melaksanakan beragai 

model dan metode pembelajaran; 

4) Menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dalam rangka 

pencapaian dampak instruksional maupun dampak pengiring 

(murturant effect); 

5) Melaksanaan proses pembelajaran berdasarkan program 

pembelajaran yang telah dirancang 

6) Mendiagnosis kesulitan-kesulitan pembelajaran yang dihadapi 

peserta didik dan membantunya melalui program perbaikan 

(remedial). 

d. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan mempunyai tujuan 

agar guru berkemampuan untuk 

1) Memiliki ciri warga negara yang religius dan berpekribadian yaitu: 
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a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa; 

b) Berbudi pekerti luhur dan jujur; 

c) Berkepribadian utuh (integrated personality); 

2) Memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri yaitu: 

a) Mandiri, disiplin serta memiliki tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan; 

b) Peka, objektif, luwes, dan demokratis; 

c) Berwawasan luas dan maju; 

d) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi.  

3) Memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme 

kependidikan yaitu: 

a) Memiliki kemauan dan kemampuan belajar sepanjang hayat; 

b) Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan; 

c) Mampu berpikir kreatif, kritis dan refleksi; 

d) Mampu melakukan berbagai penelitian dan memanfaatkan hasil 

penelitian tersebut bagi perbaikan kinerja profesional 

pendidikannya; 

Menurut Tutik Rachmawati dan Daryanto (2013: 1), pengembangan 

profesionalisme guru harus diakui sebagai suatu hal yang sangat 

fundamental dan penting guna meningkatkan mutu pendidikan. 

perkembangan profesional adalah proses dimana guru dan kepala sekolah 

belajar meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan 

nilai secara tepat.  
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Setiap guru tentu saja harus mampu tampil secara profesional. 

Profesionalisme guru merupakan keharusan bagi peningkatan mutu guru di 

Indonesia. Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah 

diamanatkan bahwa guru merupakan jabatan profesional yaitu jabatan yang 

mensyaratkan peserta didik, oleh karena itu pihak pemerintah perlu 

memberi penghargaan yang layak kepada guru. profesionalisme jabatan 

guru yang dilaksanakan diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan 

dalam sistem persekolahan sehingga dapat memperbaiki mutu lulusan. 

Mutu lulusan dimaksud memiliki karakter yang kuat serta menguasai soft 

skill dan hard skill sebagai individu warga masyarakat untuk masa depan 

yang menghargai adanya berbagai keragaman dan perbedaan yang datang 

dalam bentuk perbedaan kondisi geografis, perbedaan etnis/budaya, 

perbedaan kelas, dan lain-lain (Tutik Rachmawati dan Daryanto, 2013: 50). 

Untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga mampu hadir 

sebagai guru yang lebih profesional banyak cara yang ditempuh antara lain 

melalui kegiatan KKG. KKG sangat bermanfaat bagi guru agar guru dapat 

bertukar pikiran, ide, dan pendapat dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi pada setiap pembelajaran. 

2. Profesionalisme Guru 

 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 ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan 

akademis yang intensif. (Webster, 1989). 
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Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris, yaitu 

profession atau bahasa latin profecus yang artinya mengakui, adanya 

pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan 

yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang 

ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan 

teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan 

pekerjaan manual (Danin, 2002). 

 Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian. Tertentu Artinya, jabatan profesional tidak bisa dilakukan atau 

dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Melainkan melalui 

proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan secara khusus untuk 

bidang yang diembannya. Misalnya, seorang guru profesional yang 

memiliki kompetensi keguruan melalui pendidikan guru seperti (S1-

PGSD, S1 Kependidikan, AKTA Pendidikan) yang diperoleh dari 

pendidikan khusus untuk bidang tersebut. Jadi kompetensi guru tersebut 

diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik 

sebelum seseorang menjadi profesi itu (preservice training atau 

prajabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi  (in-service training). 

Profesi dapat diartikan juga sebagai suatu jabatan atau suatu pekerjaan 

yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperolehnya dari pendidikan akademis yang intensif (Webster, 1989). 
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Menururt Martinis Yamin (2007) “profesi mempunyai pengertian 

seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan 

teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas. “Sedangkan menurut 

Jasin Muhammad (dalam Yunus Nasma, 2006), “profesi adalah suatu 

lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memelukan teknik 

dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi, serta cara menyikapi lapangan 

pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli.”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 ketrampilan tertentu yang diperoleh 

melalui prosees pendidikan secara akademis, sehingga guru harus 

profesional dalam mengajar. 

3. Syarat – syarat Guru Profesional 

Menurut Rusman (2007:22) Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru profesional meliputi : 

a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan 
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Pasal 28 ayat 3 butir a). Artinya guru harus mampu mengelola 

kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus mampu menguasai 

menejemen kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki 

pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap 

kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan 

pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna. 

Pengembangan dan peningkatan kualitas kompetensi guru 

selama ini diserahkan pada guru itu sendiri. Jika guru itu mau 

mengembangkan dirinya sendiri. Maka guru itu harus berkualitas, 

karena itu senantiasa mencari peluang untuk meningkatkan 

kualitasnya sendiri. Idealnya pemerintah, asosiasi pendidikan dan 

guru, serta satuan pendidikan memfasilitasi guru untuk 

mengembangkan kemampuan bersifat kognitif berupa pengertian dan 

pengetahuan, afektif berupa sikap dan nilai, maupun performasi 

berupa perbuatan-perbuatan yang mencerminkan pemahaman 

keterampilan dan sikap. Dukungan yang demikian itu penting karena 

dengan cara itu akan meningkatkan kemampuan pedagogik bagi guru.  

b. Kompetensi Personal 

Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan 

meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang, selama hal itu 

dilakukan dengan penuh kesadaran. Kepribadian menurut Zakiah 

Daradjat (1980) disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat 
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secara nyata hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan 

ucapan ketika menghadapi suatu persoalan. Kepribadain mencakup 

semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui 

bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan 

cerminan dari kepribadian seseorang. Tentu dasarnya adalah ilmu 

pengetahuan dan moral yang dimilikinya. Kepribadian akan turut 

menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang 

baik atau sebaliknya, justru menjadi perusak anak didiknya.  

Kompetensi Personal, adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia. (SNP, penjelasan pasal 28 ayat 3 

butir b). Artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, 

sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Dengan 

kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, 

sehingga mampu melaksanakan tri-pusat yang dikemukakan oleh Ki 

Hadjar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun 

karso, tut wuri handayani.  (di depan guru memberi teladan / contoh, 

di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan / 

motivasi).   

Sikap dan citra negatif seorang guru dan berbagai 

penyebabnya, seharusnya dihindari jauh-jauh agar tidak mencemarkan 

nama baik guru. Nama baik guru yang sedang berada pada posisi yang 

tidak menguntungkan, terperosot, jatuh karena sebab. Para guru harus 

mencari jalan keluar atau solusi bagaimana cara mengangkatkannya 
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kembali, sehingga guru menjadi semakin wibawa dan terasa sangat 

dibutuhkan peserta didik dan masyarakat luas. Sikap guru dalam 

memberikan bimbingan dan didikan kepada peserta didiknya sangat 

dipengaruhi oleh kepribadiannya. Alexander (1971) menyatakan : " 

No one can be a genuine teacher unless he is himself actively sharing 

in the human attempt to understand men and their word” secara tidak 

langsung Alexander menyarankan agar guru dapat memahami 

kesulitan yang dihadapi oleh muridnya dalam mengajar, dan kesulitan 

lain yang mengganggu dalam hidupnya. 

Guru sebagai teladan bagi peserta didiknya harus memiliki 

sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola 

dalam seluruh segi kehidupannya. Karenanya guru harus selalu 

berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat 

mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama didepan peserta 

didiknya. Kompetensi pribadi menurut Usman (2004) meliputi  

(1) kemampuan mengembangkan kepribadian, (2) kemampuan 

berinteraksi dan berkomunikasi, dan (3) kemampuan melaksanakan 

bimbingan dan penyuluhan. Kompetensi kepribadian terkait dengan 

penampilan sosok guru sebagai individu yang mempunyai 

kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggungjawab, memiliki 

komitmen, dan menjadi teladan. 

Kompetensi kepribadian yang menggambarkan etika profesi 

menurut Slamet PH (2006) terdiri dari sub-kompetensi:   

(1) memahami, menghayati, dan melaksanakan kode etik guru 

Indonesia; (2) memberikan layanan pendidikan dengan sepenuh hati, 
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profesional, dan ekspektasi yang tinggi terhadap peserta didiknya; (3) 

menghargai berbagai latar belakang peserta didiknya dan 

berkomitmen tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya; (4) 

menunjukan dan mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap, 

dan perilaku positif yang mereka harapkan dari peserta didiknya; (5) 

memberikan kontribusi terhadap mengembangkan sekolah umumnya 

dan pembelajaran khususnya; (6) menjadikan dirinya sebagai bagian 

integral dari sekolah; (7) bertanggungjawab terhadap prestasinya;  

(8) melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dalam koridor tata pemerintahan yang 

baik (good governance); (9) mengembangkan profesionalisme diri 

melalui evaluasi diri, refleksi, dan pemutakhiran berbagai hal yang 

terkait dengan tugasnya; dan (10) Memahami, menghayati, dan 

melaksanakan landasan-landasan pendidikan: yuridis, filosofis, dan 

ilmiah.  

Dengan disempurnakannya kode etik guru ini berarti harus 

dijadikan barometer atau ukuran bagaimana guru bertindak, bersikap, 

dan berbuat dalam kehidupannya. Baik kehidupan individu, keluarga 

dan sekolah maupun kehidupan bermasyakat, berbangsa, dan 

bernegara. Di samping itu guru juga harus mengimplementasikan 

nilai-nilai tinggi terutama yang diambilkan dari ajaran agama, 

misalnya jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak munafik. 

Sekali saja guru didapati berbohong, apalagi langsung kepada 

peserta didiknya, niscaya hal itu akan menghancurkan nama baik dan 

kewibawaan guru, yang pada gilirannya akan berakibat fatal dalam 
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melanjutkan tugas proses belajar mengajar. Guru yang demikian 

niscaya akan selalu memberikan pengaruh kepada peserta didiknya 

untuk berjiwa baik juga.  

Hampir sulit ditemukan munculnya guru yang memiliki 

keinginan buruk terhadap peserta didiknya. Dalam menggerakan 

peserta didiknya, guru juga dianggap sebagai patner yang siap 

melayani, membimbing, dan mengarahkan peserta didik, bukan 

sebaliknya justru menjerumuskannya. Djamarah (2000) dalam 

bukunya “Guru dan Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif” 

menggambarkan bahwa: Guru adalah pahlawan tanpa pamrih, 

pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan ilmu, pahlawan kebaikan, 

pahlawan pendidikan, mahluk serba bisa, atau dengan julukan yang 

lain seperti interpreter, artis, kawan, warga negara yang baik, 

pembangun manusia, pembawa kultur, pioner, reformer dan 

terpercaya, soko guru, bhatara guru, ki ajar, sang guru, sang ajar, ki 

guru, tuan guru, dan sebagainya”. 

c. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkingkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan 

Pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiiki pengetahuan yang 

luas berkenaan dengan bidang studi atau subjek matter  yang akan 

diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki 
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pengetahuan konsep teoretis, mampu memilih model, strategi, dan 

metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang 

kurikulum, dan landasan kependidikan.  

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu 

pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu guru. Meningkatkan 

mutu guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga 

profesionalitasnya. UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) 

menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Sebagai seorang profesional guru harus memiliki kopetensi keguruan 

yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya 

menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu 

mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran 

yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. 

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi 

menurut Slamet (2006) terdiri dari Sub-Kompetensi (1) memahami 

mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar;  

(2) memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang 

tertera dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (3) memahami 

struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar;  

(4) memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait; dan  

(5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari. Peranan guru sangat menentukan proses keberhasilan 

pembelajaran, guru yang digugu dan ditiru adalah suatu profesi yang 

mengutamakan intelektualitas, kependidikan, kecerdasan, keahlian 

berkomunikasi, kebijaksanaan dan kesabaran tinggi. Tidak semua 

orang dapat menekuni profesi guru dengan baik. Karena jika 

seseorang tampak pandai dan cerdas bukan penentu keberhasilan 

orang tersebut menjadi guru. 

Sejalan dengan hal itu UU No. 14 tahun 2005 Bab II Pasal 2 

ayat (1) menyatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat 

sesuia dengan peraturan perundang-undangan. Profesional, dan 

profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok 

sebagai profesi dan bukan sebagai pekerjaan sampingan atau hanya 

sekedar hobi belaka. Profesi berarti menyatakan secara publik dan 

dalam bahasa latin disebut “profession” yang digunakan untuk 

menunjukan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang 

bermaksud menduduki jabatan publik. Guru yang terjamin 

kualitasnya diyakini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 
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dengan baik. Penjaminan mutu guru perlu dilakukan dari waktu ke 

waktu demi terselenggaranya layanan pembelajaran yang berkualitas. 

Sebagai penegasan dapat dicermati UU No. 14 2007 Pasal 7 

ayat (1) menyatakan profesi guru dan profesi dosen merupakan 

bidang pekerjaan khusus yang dilakukan berdasarkan prinsip 

memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki 

komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar 

belakang pendidikan sesuai bidang tugas; memiliki kompetensi yang 

diperlukan sesuai dengan bidang tugas ; memiliki tanggungjawab atas 

palaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang 

ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 

sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi 

yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal berkaitan dengan 

tugas keprofesionalan guru.  

Kemudian ayat (2) menyatakan pemberdayaan profesi guru 

atau profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang 

dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak deskriminatif, dan 

berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik 

profesi. Pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen ini 
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memiliki misi yaitu mengangkat martabat guru, memnjamin hak dan 

kewajiban guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi 

dan karir guru, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. Kemudian, mengurangi kesenjangan 

ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualitas 

akademik, dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar 

daerah dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. 

d. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar. (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 

3 butir d). Artinya guru menunjukkan kemampuan berkomunikasi 

sosial, baik dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas. 

Undang – undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 

2003 pada pasal 4 ayat 1, menyatakan “ pendidikan diselenggarakan 

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 

nilai kemajemukan bangsa”. Pernyataan ini menunjukan bahwa 

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak 

dapat diurus dengan paradigma birokratik. Karena jika paradigma 

birokratik yang dikedepankan, tentu ruang kreatifitas dan inovasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada satuan 

pendidikan sesuai semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan 
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Nasional (UUSPN) 2003 tersebut tidak akan terpenuhi. 

Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis khususnya dalam 

memberi layanan belajar kepada peserta didik mengandung dimensi 

sosial, olehkarena itu dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik 

mengedepankan sentuhan sosial. 

Artinya kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru 

sebagai mahluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai 

mahluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik 

mempunyai rasa empati terhadap oranglain. Kemampuan guru 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan 

peserta didik, sesama pendidik dan tenaga pendidikan, orangtua dan 

wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar dimana 

pendidik itu tinggi, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan 

sekolah. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan 

sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai 

profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sentuhan sosial, menujukan profesional dalam melaksanakan 

harus dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan dampak 

lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, serta mempunyai nilai 

ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat secara luas. Kompetensi 

sosial menurut Slamet PH (2006) terdiri dari Sub-Kompetensi  
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(1) memahami dan mengahargai perbedaan (respek) serta memiliki 

kemampuan mengelola konflik dan benturan; (2) melaksanakan 

kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya;  

(3) membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis, 

dan lincah; (4) melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) 

secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, 

orangtua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-

masing memiliki peran dan tanggungjawab terhadap kemajuan 

pembelajaran; (5) memiliki kemampuan memahami dan 

menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh 

terhadap tugasnya; (6) memiliki kemampuan mendudukan dirinya 

dalam sistem nilai yang berlaku dimasyarakat sekitarnya; dan  

(7) melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya: 

partisipasi, transparantasi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan 

profesionalisme). Keempat kompetensi tersebut tidak menekankan 

pada penguasaan materi pelajaran, karena jika seorang guru telah 

berpendidikan S1 atau D-IV tentu saja secara teoritik guru tersebut 

telah menguasai materi pelajaran sesuai bidang studi yang menjadi 

tanggung jawab. 

Pada kompetensi sosial, masyarakat adalah perangkat perilaku 

yang merupakan dasar bagi pemahaman diri dengan bagian yang tidak 

terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial 
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secara objektif dan efisien. Ini merupakan penghargaan guru di 

masyarakat, sehingga mendapatkan kepuasan diri dan menghasilkan 

kerja yang nyata dan efisien, terutama dalam pendidikan nasional.  

Kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang 

menyangkut: kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang 

menunjang efektifitas interaksi dengan orang lain seperti keterampilan 

ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh oranglain 

terhadao diri sendiri, menafsirkan motif oranglain; keterampilan 

memecahkan masalah kehidupan seperti mengatur waktu, uang 

kehidupan berkeluarga, memahami nilai kehidupan dan sebagainya. 

Sedangkan kompetensispiritual yaitu pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan kaidah agama dan berbagai aspek kehidupan. Dengan 

demikian indikator kemampuan sosial guru adalah mampu 

berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan, orangtua dan wali murid, masyarakat dan 

lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan jaringan. 

4. Pengembangan profesi guru tentang PP No. 16 Tahun 2009 

Menurut PP No. 16 Tahun 2009, mengatur tentang jabatan 

Fungsional guru dan angka kredit terutama pada pasal 13 menjelaskan 

tentang rincian kegiatan guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan 

konseling, dan guru yang lain.   

a. Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai dari guru kelas meliputi: 

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; 
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2) Menyusun silabus pembelajaran;  

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;  

4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran;  

5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;  

6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran di kelasnya;  

7) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;  

8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;  

9) Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya;  

10) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;  

11) Membimbing guru pemula dalam program induksi;  

12) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran;  

13) Melaksanakan pengembangan diri;  

14) Melaksanakan publikasi ilmiah; dan  

15) Membuat karya inovatif.  

b. Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut:  

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; 

2) Menyusun silabus pembelajaran;  

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;  
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4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran;  

5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; 

6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran yang diampunya;  

7) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;  

8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;  

9) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;  

10) Membimbing guru pemula dalam program induksi;  

11) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran;  

12) Melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi 

ilmiah; dan   

13) Membuat karya inovatif.  

c. Rincian kegiatan Guru  Bimbingan dan Konseling sebagai  berikut:   

1) menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;  

2) menyusun silabus bimbingan dan konseling;  

3) menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;  

4) melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;  

5) menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan 

konseling;  

6) mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;  
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7) menganalisis hasil bimbingan dan konseling;  

8) melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan 

dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;  

9) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;  

10) membimbing guru pemula dalam program induksi;  

11) membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran;  

12) melaksanakan pengembangan diri;  

13) melaksanakan publikasi ilmiah; dan  

14) membuat karya inovatif.  

d. Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), 

ayat (2), atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau 

tugas lain yang relevan dengan fungsi  sekolah/madrasah sebagai:  

1) Kepala sekolah/madrasah;  

2) Wakil kepala sekolah/madrasah;  

3) Ketua program keahlian atau yang sejenisnya;  

4) Kepala perpustakaan sekolah/madrasah;  

5) Kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya 

pada sekolah/madrasah; dan  

6) Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi. 
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Salah satu upaya untuk dapat mengembangkan dan peningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya 

adalah melalui kegiatan Kelompok kerja guru (KKG).  

Menurut Iman Suryadi (2012: 7), peranan dalam konteks 

kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dapat dikatakan sebagai 

berikut:  

1) Reformator dalam classroom reform, terutama dalam reorientasi 

pembelajaran efektif;  

2) Mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi 

guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem 

pengujian;  

3) Supporting agency dalam inovasi  manajemen kelas dan 

manajemen sekolah;  

4) Collaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang 

relevan;  

5) Evaluator dan developer school reform dalam konteks MPMBS; 

dan  

6) Clinical dan academic supervisor, dengan pendekatan penilaian 

appraisal. 

5. Pengembangan Profesionalisme Guru 

Pengembangan profesional guru, dalam arti luas, mengacu pada 

perkembangan seseorang dalam peran pribadinya” (Eleonora:2003). 

Pengembangan profesional meningkatkan kompetensi seluruh anggota 
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dalam sebuah komunitas belajar untuk proses pembelajaran belajar. Dalam 

pengelolaan pendidikan, mencerminkan pentingnya pertumbuhan dan 

perbaikan setiap lembaga pendidikan. Pengembangan guru profesional 

menjadi tonggak dalam mewujudkan guru berkualitas dan kemajuan karir. 

Menurut Bolan (1993), pengembangan guru profesional mengacu pada 

kegiatan yang dilakukan oleh guru guna meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya dan memungkinkan untuk mempertimbangkan sikap dan 

pendekatan untuk pendidikan peserta didik, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.  

Dari pandangan komitmen guru, Glatthorn (1995) menegaskan, 

bahwa pengembangan profesional guru adalah apa yang dicapai guru 

sebagai akibat dari mendapatkan pengalaman dan mengeksplorasinya atau 

pengajarannya secara sistematis. Dilihat dari faktor eksternal, Horsley 

(1996) mendefinisikan pengembangan guru profesional yang ditawarkan 

kepada para pendidik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

dan disposisi pendekatan untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam 

kelas dan organisasi. 

 Macam-macam Pengembangan Profesionalisme Guru  (PPG) 

sebagai berikut : 

a. Guru sebagai profesi dikembangkan melalui: (1) Sistem pendidikan,  

(2) sistem penjaminan mutu, (3) sistem manajemen, (4) sistem 

remunerasi, (5) sistem pendukung profesi guru.  
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b. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi : (1) mengikuti pendidikan,  

(2) menangani proses pembelajaran, (3) melakukan kegiatan 

pengembangan profesi dan (4) melakukan kegiatan penunjang.  

c. Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk 

meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan 

untuk memperbanyak guru yang profesional.  

d. Menurut Diknas (2008) bidang pengembangan profesi tersebut meliputi 

kegiatan sebagai berikut:  

1) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang 

pendidikan. Lingkup kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di 

bidang pendidikan, meliputi : karya ilmiah hasil penelitian, 

pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pendidikan, karya 

tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri dalam 

bidang pendidikan, tulisan ilmiah populer, prasarana dalam 

pertemuan ilmiah, buku pelajaran, diktat pelajaran dan karya alih 

bahasa atau karya terjemahan.  

2) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan.  

3) Menciptakan Karya Seni meliputi Karya Seni Sastra, Lukis, Kriya 

dan sejenisnya.  

4) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, meliputi 

teknologi yang bermanfaat di bidang pembelajaran, seperti alat 

praktikum, dan alat bantu teknis pembelajaran.  
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5) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, meliputi keikut 

sertaan dalam penyusunan standar pendidikan dan pedoman lain 

yang bertaraf nasional.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

profesioanl guru melampau arti pengembangan staf, tetapi juga mencakup 

cara baik formal dan informal untuk membantu guru menguasai 

keterampilan baru, memperluas pengetahuan, mengembangkan wawasan 

inovatif ke pedagogik, praktik dan pemahaman tentang kebutuhan guru 

sendiri karena pengembangan profesional guru merupakan aspeknya atau 

pengembangan pribadinya secara keseluruhan. 

6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjuan (PKB) 

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan 

kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara 

bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan 

demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas 

pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses 

pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas 

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peserta didik (Kemdikbud, 2013) .  

Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah 

untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat pengembangan 

keprofesian berkelanjutan bagi peserta didik memperoleh jaminan 

Kegiatan Kelompok Kerja..., Fita Agis Pratiwi, FKIP, UMP, 2017



35 

 

pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif; Guru dapat memenuhi 

standar dan mengembangkan kompetensinya, sehingga mampu 

menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan 

belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupannya di masa datang. 

sekolah/Madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang 

berkualitas kepada peserta didik; Orang tua/masyarakat memperoleh 

jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang 

berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif; dan Memberikan jaminan 

kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan 

professional.  

PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesian 

guru yang merupakan tanggung-jawab guru secara individu sebagai 

masyarakat pembelajar. Oleh karena itu, kegiatan PKB harus mendukung 

kebutuhan individu dalam meningkatkan praktik keprofesian guru dan 

fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru untuk 

mendukung pengembangan karirnya  

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, unsur 

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:  

A. Pengembangan Diri 

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional 

serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 

Kegiatan Kelompok Kerja..., Fita Agis Pratiwi, FKIP, UMP, 2017



36 

 

Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui diklat fungsional 

dan/atau kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi 

dan/atau keprofesian guru.  

Terkait dengan kegiatan diklat fungsional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 8 (ayat 1) menyatakan bahwa: 

diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan 

sebaik- baiknya. Dalam pasal yang sama (ayat 2), dinyatakan bahwa 

diklat dalam jabatan terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat 

fungsional, dan diklat teknis. Selanjutnya pasal 11 (ayat 1) menyatakan 

bahwa diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional 

masing-masing.  

Sejalan dengan itu, Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 

menyatakan bahwa: diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam 

mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu 

tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam 

mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama 

yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah (seperti 
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KKG/MGMP/MGBK) dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian 

guru. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain:  

a. Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti KKG, MGMP, MGBK, 

KKKS dan MKKS) untuk menyusun dan/atau mengembangkan 

perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media 

pembelajaran; 

b. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, workshop, 

bimbingan teknis, dan/atau diskusi panel), baik sebagai pembahas 

maupun peserta;  

c. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban 

guru.  

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan 

pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan 

kolektif guru, antara lain: (1) perencanaan pendidikan dan program 

kerja; (2) pengembangan kurikulum, penyusunan RPP dan 

pengembangan bahan ajar; (3) pengembangan metodologi mengajar; (4) 

penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan 

dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam 

pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran; (7) peningkatan 

kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) 

penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) 

kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan 
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kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan 

atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di sekolah sesuai 

kebutuhan guru dan sekolah, dan dikoordinasikan oleh koordinator 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. .Bukti pelaksanaan kegiatan 

pengembangan diri yang dapat dinilai, antara lain: 

a.  Diklat fungsional yang harus dibuktikan dengan surat tugas, 

sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh 

kepala sekolah. 

b.  Kegiatan kolektif guru yang harus dibuktikan dengan surat 

keterangan dan laporan deskripsi hasil kegiatan yang disahkan oleh 

kepala sekolah.  

Catatan: Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah, maka laporan dan bukti fisik pelaksanaan pengembangan diri 

harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.  

Guru yang telah mengikuti diklat fungsional dan/atau kegiatan 

kolektif guru berkewajiban mendiseminasikan kepada rekan guru lain, 

minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan 

wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini 

diharapkan dapat mempercepat proses kemajuan dan pengembangan 

sekolah secara komprehensif. Guru yang mendiseminasikan hasil diklat 

fungsional dan/atau kegiatan kolektif akan memperoleh penghargaan 

berupa angka kredit sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber. 
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B. Publikasi Ilmiah  

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah 

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru 

terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan 

pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah 

mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu:  

a.  Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak 

sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, 

koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada 

tingkat sekolah, KKG/MGMP/MGBK, kabupaten/kota, provinsi, 

nasional, maupun internasional.  

b.  Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang 

pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil 

penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal 

dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam 

bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di 

sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh 

kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah.  

Catatan: Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas 

pendidikan setempat.  

 

c.  Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman 

guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik 
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sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat 

pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya 

terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus 

tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian 

buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala 

sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang 

mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.  

C. Karya inovatif 

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, 

modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap 

peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan 

pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya 

inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, 

penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, 

pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau 

penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat 

nasional maupun provinsi.  

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang 

mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan 

profesionalismenya, tidak sekedar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh 

sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah 

memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional 

tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan  
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7.  Peningkatkan Kinerja Guru (PKG) 

Penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap 

setiap butir kegiatan tugas utama sebagai guru dalam upaya pembinaan 

karir, kepangkatan, dan jabatan seorang guru (Permeneg PAN dan Rb No. 

16 Tahun 2009). 

Peraturan baru, terdiri dari 13 Bab dan 47 pasal, secara keseluruhan 

peraturan ini mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme guru sebagai tenaga profesional yang 

mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 

Pasal 4. Peraturan ini terbit  dalam  rangka  memberi  ruang dan 

mendukung pelaksanaan tugas dan peran guru agar menjadi guru yang 

professional.  Perubahan peraturan  ini diharapkan berimplikasi terhadap 

peningkatan mutu, kreatifitas, dan kinerja guru. 

Salah satu perubahan mendasar  dalam  peraturan  ini  adalah adanya 

Penilaian Kinerja Guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif 

menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga 

diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja 

dan profesionalitasnya. 

Hal-hal penting dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 adalah : 

Jenjang jabatan guru yang semula 13 (tiga belas) berubah menjadi 4 

(empat), yaitu: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. 
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untuk golongan ruang III/a sampai dengan IV/e dan/atau yang telah 

memperoleh ijazah S1/D-IV yang relevan dengan tugas yang diampunya 

dan ijazahnya telah ditetapkan angka kreditnya oleh pejabat yang 

berwenang, sedangkan untuk guru golongan ruang II/a sampai dengan II/d 

yang belum memperoleh ijazah S1/D-IV yang relevan dengan tugas yang 

diampunya tidak mempunyai jabatan guru jadi hanya penyebutan golongan 

ruang saja; 

 Guru harus berlatar belakang pendidikan S1/D-4 dan mempunyai 

Sertifikat Pendidik dengan kewajiban beban mengajar guru 24 jam – 40 

jam tatap muka per minggu atau membimbing 150  – 250 siswa konseling 

per tahun. Apabila guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut 

dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional, 

dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan 

fungsional, dan maslahat tambahan; 

Guru akan dinilai kinerjanya setiap tahun dan wajib untuk mengikuti 

kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) serta wajib 

mengajukan penetapan angka kreditnya setiap tahun oleh Tim Penilai 

dengan komposisi dari Unsur utama (Pendidikan, PK Guru, PKB) ≥ 90% 

dan Unsur penunjang ≤ 10%; 

 Nilai kinerja guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus 

dicapai  dengan sebutan penghargaan angka kredit 125% (amat baik), 

100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang), dan 25% (kurang); 
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Guru wajib mengusulkan penetapan angka kredit untuk penilaian 

setiap tahun, jumlah angka kredit yang diperoleh tergantung pada hasil 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) yang dilaksanakan (merupakan satu paket kesatuan). 

Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat atau jabatan, maka 

pengusulan penilaian tersebut harus melampirkan keputusan Penetapan 

Angka Kredit (PAK) Tahunan yang telah diperoleh sebelumnya yaitu 

akumulasi jumlah penetapan angka kredit tahunan yang telah diperoleh 

ditambah dengan hasil penilaian hasil kinerja yang bersangkutan dalam 

tahun terakhir pengajuan, dan apabila yang bersangkutan tidak 

mengusulkan sesuai dengan ketentuan, maka hasil kinerja yang 

bersangkutan hanya dinilai 3 (tiga) tahun terakhir yang dihitung dari saat 

mengusulkan penilaian kinerja atau hasil kinerja yang bersangkutan akan 

dikurangi 1(satu) tahun. 

Perolehan angka kredit sub unsur Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) adalah wajib yang terdiri dari; Pengembangan Diri, 

Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu Pengembangan Diri dan Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif. 

Dan khusus untuk Gol IV/c ke IV/d guru wajib melakukan Presentasi 

Ilmiah publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif yang diajukannya dan 

dilakukan secara lisan dan terbuka dihadapan Tim Penilai Tingkat Pusat, 

akademisi dan pejabat setempat. Waktu dan tempat pelaksanaan presentasi 

akan ditetapkan oleh tim penilai, disesuaikan dengan jumlah guru dan 
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lokasi guru yang akan melaksanakan presentasi. Penyelenggaraan kegiatan 

presentasi dilakukan oleh LPMP setempat. 

8. Pengertian KKG 

KKG adalah suatu wadah pembinaan profesional bagi para guru 

yang bergabung dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. (Petunjuk peningkatan mutu pendidikan 

di SD. (Depdikbud, 1995/1996 : 74). 

KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus, pada 

tahap pelaksanaan dapat dibagi kedalam kelompok guru yang lebih kecil, 

yaitu kelompok guru atas dasar jenjang kelas, dan kelompok kerja guru 

atas dasar mata pelajaran. Untuk itu KKG memiliki peran dan fungsi. 

Indikator ketercapaian tujuan luhur dalam kegiatan KKG dapat 

dilihat dari lima hal, yakni (1) Implementasi kegiatan KKG, (2) proses 

pembelajaran KKG yang aktif, (3)  kedisiplinan guru yang tinggi,  

(4) kegiatan tutorial yang bermedia, dan (5) terjadinya interaksi yang multi 

arah.   

Dalam buku pedoman pengelolaan gugus sekolah (Depdikbud, Ditjen 

Pendidikan Dasar dan Menengah 1996/1997). KKG mempunyai fungsi 

dan peran: 

a. Fungsi KKG sebagai berikut: 

Suhardi (2009:7) menyatakan bahwa pada hakekatnya KKG 

berfungsi sebagai berikut :  
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1) Menyusun program kegiatan KKG satu tahun dibimbing penilik, 

tutor dan guru pemandu. 

2) Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam 

KBM melalui pertemuan, diskusi, contoh mengajar, demonstrasi 

penggunaan dan pembuatan alat peraga. 

3) Wadah pembinaan profesional tenaga pendidik dalam bentuk 

kegiatan pembinaan profesional. 

4) Wahana menumbuhkan semangat kerjasama secara kompetitif 

dikalangan anggota KKG dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

5) Wadah penyebaran informasi, inovasi, dan pembinaan tenaga 

pendidik. 

6) Penumbuh rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan 

kewajiban akademik, sosial, kepribadian dan pedagogik. 

b.  Peran KKG 

KKG mempunyai peranan yang sangat penting bagi guru sekolah 

dasar. Adapun peran KKG baagi guru SD dalam meningkatkan 

kemampuan guru SD dalam pelaksanaan KBM adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai kurikulum dan 

materi pelajaran. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai metode dan 

teknik penilaian proses dan hasil belajar. 
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3) Meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan sumber 

dan alat bantu mengajar. 

4) Meningkatkan disiplin dan komitmen guru terhadap tugas. 

Anggota kelompok kerja guru mencakup guru-guru yang berasal 

dari sekolah dasar inti dan imbas. Satu Kelompok Kerja Guru (KKG) 

menampung satu gugus sekolah dasar yang terdiri dari 5-9 sekolah 

dasar. 

Ketua KKG dapat dijabat oleh guru, kepala sekolah, atau penilik 

sekolah tergantung kesepakatan bersama. Tempat pertemuan KKG 

tidak harus di satu sekolah saja tetapi dapat digilir dan ditentukan 

sesuai dengan perjanjian pertemuan KKG dapat dihadiri oleh guru-

guru saja, guru dengan kepala sekolah, atau guru, kepala sekolah dan 

penilik sekolah. Selanjutnya dalam sistem gugus KKG selain 

mendapat pembinaan secara langsung oleh kepala sekolah, pengawas 

sekolah juga dari guru pemandu mata pelajaran. 

Keberadaan Guru Pemandu Mata Pelajaran (GPMP) dan tutor 

dalam sistem gugus dimaksudkan untuk membantu guru-guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Khususnya untuk membantu guru dalam 

mengatasi berbagai permasalahan baik yang terkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran maupun pengelolaan kelas. Para guru 

pembantu dan tutor tersebut diberikan penataran secara khusus yang 

terkait dengan latar belakang kemampuan dan minatnya dalam mata 

pelajaran tertentu. 
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KKG berorientasi kepada peningkataan kualitas pengetahuan 

penguasaan materi, teknik mengajar, dan lain-lain yang berfokus pada 

penciptaan kegiatan belajar mengajar yang aktif. (Depdikbud, 

1995:23) 

c. Tujuan KKG 

Dalam bahasa Arab, istilah “tujuan” sepadan dengan kata ghayat, 

andaf, atau maqasid. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah "tujuan" 

dinyatakan dengan goal atau purpose atau objective atau aim. Secara 

umum, menurut H.M. Arifin, istilah-istilah tersebut mengandung 

pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu 

tujuan tertentu, atau arah, maksud yang hendak dicapai melalui upaya 

atau aktivitas. 

Tujuan memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan 

pendidikan. Dengan tujuan yang jelas, maka akan jelas pula ke mana 

organisasi akan diarahkan. Tujuan juga akan mempertegas bagaimana 

perubahan yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi ke arah 

yang lebih baik pada masa yang akan datang. 

Demikian juga halnya bahwa pembentukan KKG juga 

mempunyai tujuan tertentu, diantaranya adalah: 

a.  Meningkatkan kemampuan guru dalam bidang pengetahuan 

umum. Artinya adalah melalui KKG kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya menambah pengetahuan guru tentang informasi, isu-isu 

dan kejadian- kejadian sosial, kemajuan-kemajuan dan penemuan-

penemuan baru yang ada hubungannya dengan pembelajaran dapat 
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bertambah, hal ini dapat terlaksana melalui kegiatan diskusi, 

seminar atau training di KKG. 

b. Meningkatkan pengetahuan guru dalam menyusun Administrasi 

Pembelajaran. Selain tugas mengajar guru juga harus menyusun 

dan mempersiapkan kelengkapan administrasi kelasnya, membuat 

daftar kelas, daftar nilai, menyusun format penilaian, menyusun 

berkas nilai dan pekerjaan lainnya. Teknik dan cara pembuatan 

administrasi tersebut mungkin tidak dapat dipahami oleh guru di 

sekolahnya, sementara melalui KKG hal-hal tersebut dapat 

terselesaikan dengan tuntas. 

c.  Meningkatkan pengetahuan guru dalam melaksanakan manejemen 

kelas. Sebagai pemimpin kelas guru harus mampu mengatur 

seluruh kegiatan belajar agar berjalan secara kondusif dan bernilai 

guna. Pengaturan ini memerlukan ilmu manejemen. Melalui KKG 

dapat dibicarakan lebih lanjut tentang bagaimana memanejemen 

kelas dengan baik. 

d.  Meningkatkan kepandaian guru dalam merancang, membuat dan 

menyusun alat-alat atau media yang dipergunakan dalam 

pembelajaran. 

e.   Meningkatkan keyakinan dan harga diri guru dengan bertambahnya 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui KKG dengan 

sendirinya kemampuan tersebut akan meningkatkan keyakinan diri 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Meningkatnya keyakinan 

diri guru atas dasar meningkatnya pengetahuan dengan sendirinya 

juga harga dirinya akan naik. (Depdikbud, 1994/1995 :20). 

Kegiatan Kelompok Kerja..., Fita Agis Pratiwi, FKIP, UMP, 2017



49 

 

9. Manfaat KKG 

Sebagai sebuah forum KKG / wadah yang mewadahi guru. Menurut 

Hasibun Botung (2008), manfaat Kelompok Kerja Guru (KKG) 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. Dapat dipahami bahwa 

semua guru belum tentu berpengalaman seperti layaknya guru-guru 

senior yang mungkin saja memiliki lebih banyak teknik dan cara-cara 

dalam mengatasi persoalan terlebih-lebih persoalan belajar mengajar. 

Untuk itulah guru-guru baru atau guru lain yang memiliki persoalan 

yang menurutnya sulit dapat dipecahkan melalui KKG dengan cara 

berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan guru 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. 
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c. Sebagai tempat penyebaran informasi tentang pembaharuan pendidikan 

khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan hasil belajar. 

Peningkatan hasil pembelajaran melalui pembaharuan pendidikan 

dapat diwujudkan melalui KKG. Caranya adalah menyerap informasi 

sebanyak-banyaknya tentang format-format dan strategi pembaharuan 

pendidikan yang kemudian dapat diaplikasikan atau dipraktekkan di 

sekolah masing-masing. 

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 Proses Belajar Mengajar (PBM), sebab 

kalau tidak alat peraga bukanlah menambah efektivitas pembelajaran 

akan tetapi berpeluang menjadi sumber gangguan dalam pembelajaran. 

Di sisi lain guru mungkin saja masih banyak yang tidak menggunakan 

alat peraga sebagai alat bantu belajar padalah hal itu sangat penting. 

Untuk itulah melalui KKG beberapa keterampilan dalam membuat alat 

peraga atau keterampilan lainnya dapat dipelajari. Mengenai hal ini 

Nadriansyah mengatakan: Melalui kelompok kerja yang dimaksud 

banyak kreativitas yang dapat dikembangkan, seperti merancang 

pengajaran, merancang alat peraga, merumuskan mekanisme KBM dan 

membuat rumusan tata cara menindak lanjuti hasil karya guru dan 

siswa. 
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e. Memberikan kesempatan kepada guru yang kreatif dan inovatif untuk 

berbagi pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan 

profesional kepada sesama teman sejawat dan mendiskusikan untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam usaha meningkatkan mutu 

pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan. (Depdikbud : 

1994-1995:22) 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat KKG adalah 

sebagai wadah atau furum yang membahas masalah yang ada pada guru 

dalam kegiatan pembelajaran, sebagai tempat untuk berpendapat atau 

penyebaran informasi tentang alat peraga pada saat proses pembelajaran 

kepada anggota KKG yang lain. 

 

B. Standar Pengembangan KKG 

1. Standar Program 

Pemberian bantuan profesional kepada guru SD dilakukan dengan 

berbagai program kegiatan seperti penataran, tutorial dalam kelas maupun 

dalam KKG. Program kegiatan disusun bersama, dilakukan secara 

berkelanjutan dan teijadwal, dipantau dan dievaluasi. 

Penataran guru dirancang bersama antara unsur pembina, penilik, tutor 

inti, guru oleh pemandu, setelah mendapat masukan dari kepala sekolah 

tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh guru didalam proses 

belajar mengajar. Bahkan masukan dari kepala sekolah yang berupa kajian 

dari hasil pelaksanaan supervisi kelas, sangat penting untuk menentukan 
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warna dan isi materi penataan. Seyogyanya penataan guru bertolak dari 

kebutuhan nyata di lapangan, sehingga diharapkan dampak penataan akan: 

a. Menambah kemampuan dan keterampilan intuksional pada guru 

b. Memajukan pola dan jenis interaksi guru – peserta didik ketahap yang 

lebih kreatif 

c. Mengembangkan perilaku guru dalam pengelolaan kelas yang lebih 

kreatif 

d. Menumbuhkan kreatifitas dan komitmen guru dalam memberikan 

bantuan pelayanaan terhadap peserta didik. 

Pada pelaksanaan penataan, posisi guru harus mendapat peran aktif, 

mampu menilai serta mewarnai materi penataan menjadi siap pakai 

(applicable), raelistic untuk dilaksanakan dalam perbaikan mutu proses 

belajar mengajar 

Masalah, kendala dan kebutuhan akan pengetahuan-pengetahuan 

baru maupun praktek pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang 

belum dikuasai akan selalu muncul dalam kegiatan mengajar di kelas. 

Kepada siapa guru harus bertanya dalam menghadapi masalah tersebut? 

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah untuk mengantisipasi 

kebutuhan tersebut. Dengan prinsip kerjasama antar sesama teman sejawat 

guru-guru perkelas dapat bertukar pikiran, mengangkat masalah bersama 

dalam KKG, memecahkan dan mencari jalan terbaik secara bersama dan 

dibantu tutor inti dan guru pembantu mata pelajaran. Dengan suasana 

penuh kekeluargaan teijadi tukar pengalaman, mempelajari sumber bacaan 
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dari bahan pustaka di PKG semua itu diharapkan akan mampu menyusun 

alternatif-alternatif pemecahanmasalah untuk dicoba dan dipraktekan. 

Masalah yang tak terpecahkan dalam KKG diangkat ke Kelompok Kerja 

Kepala Sekolah (KKKS) sehingga Kepala SD mengupayakan juga 

pemecahannya. Tentu saja Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) tidak 

hanya menunggu masalah yang muncul dari KKG tetapi juga membahas 

alternatif-alternatif yang mengarah kepada bagaimana meningkatkan 

manajemen sekolah, pengelolaan sekolah, penciptaan kerjasama sekolah 

dengan masyarakat.  

Pertemuan antara sejawat kepala sekolah dalam KKKS akan 

memungkinkan saling bertukar kiat kepemimpinan, pengalaman positif 

dalam membina sekolah masing-masing. Kegiatan KKG, KKKS dan  

kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS) dapat berbentuk penataran 

antara teman sejawat, diskusi, seminar dan tutorial dengan prinsip bahwa: 

a)  Guru yang profesional harus terus belajar dan menimba ilmu 

pengetahuan 

b) Kegiatan dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

untuk maju bersama dalam kesatuan gugus sekolah. 

c)  Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan profesional 

antar teman sejawat. 

d) Program dilaksanakan secara terprogram/terjadwal, khususnya untuk 

KKG, sehingga setiap guru kelas akan mengalami tutorial lewat KKG 
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paling tidak ada dua minggu sekali atau sebulan dua kali (peran dan 

fungsi pusat kegiatan guru, depdikbud, 1994/1995: 17). 

2. Standar Organisasi 

Setiap organisasi pada sebuah forom pasti ada struktur organisasi. 

KKG memiliki Standar Organisasi yaitu : 

a. Organisasi KKG dan  musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) terdiri 

dari: pengurus, anggota, Surat Keputusan (SK) pengesahan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mempunyai Anggaran Dasar 

(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). 

b. Pengurus KKG dan MGMP terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

dan Bidang, dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART. 

c. Anggota KKG terdiri dari guru kelas, guru agama, dan guru penjaskes 

di SD/MI yang anggotanya berasal dari 8 – 10 sekolah dan direkrut 

dengan prosedur tertentu. Untuk daerah terpencil anggotanya berasal 

dari 3 – 5 sekolah. 

d. Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK/MAK, SLB/MALB. Yang anggotanya berasal dari 8 – 

10 sekolah dan direkrut dengan prosedur tertentu. Untuk daerah 

terpencil anggotanya berasal dari 3 – 5 sekolah. 

3. Standar Pengelolaan 

a. Pengelolaan keseluruhan program KKG//MGMP menjadi tanggung 

jawab ketua KKG/MGMP. 

b. Pelaksanaan masing--masing program dilakukan oleh panitia yang 

dipimpin oleh seorang penanggung jawab berdasarkan surat keputusan 

ketua KKG/MGMP. 
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c. Pelaksanaan masing-masing program berpedoman pada Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengurus KKG/MGMP. 

d. Panitia membuat proposal kegiatan yang meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan kegiatan. 

e. Pengurus memantau dan mengevaluasi kegiatan. 

4. Standar Sarana dan Prasarana 

a. Sarana dan prasarana yang tersedia di setiap KKG/MGMP sekurang-

kurangnya adalah: 

1) Ruang/Gedung untuk kegiatan KKG/MGMP 

2) Komputer 

3) Media Pembelajaran 

4) OHP/LCD Proyektor 

5) Telepon dan Faximile 

b. Sarana dan prasarana tambahan yang tersedia sekurang-kurangnya 

terdiri dari tiga daftar berikut: 

1) Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2) Laboratorium Bahasa 

3) Laboratorium Micro Teaching 

4) Perpustakaan 

5) Audio Visual Aids (AVA) 

6) Handy cam dan kamera digital 

7) Internet 

8) Davinet (Digital Audio Visual Network) 
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5.  Standar Sumber Daya Manusia 

a. Pendidik yang menjadi pembina kegiatan KKG/MGMP harus 

memiliki kriteria: 

1) Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 

2) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun 

3) Memiliki keahlian yang relevan dengan materi yang disampaikan 

b. Pendidik pada butir 1 dapat terdiri dari: 

1) Instruktur 

2) Guru Inti 

3) Pemandu/tutor 

4) Pengawas 

5) Kepala Sekolah 

6) Widyaiswara 

7) Dosen 

8) Pejabat stuktural maupun nonstructural Dinas Pendidikan Provinsi 

dan Kabupaten/kota  

9) Pejabat Struktural maupun nonstruktural Departeman 

10) Tim Pengembang (instruktur terpilih) 

6.  Standar Pembiayaan 

a. Pembiayaan kegiatan KKG/MGMP mencakup sumber dan 

penggunaan, dan pertanggung jawaban. 

b. Sumber dana kegiatan KKG/MGMP dapat terdiri dari: 

1) Iuran anggota/sekolah 
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2) Dinas Pendidikan Propinsi atau kabupaten/kota 

3) Departemen 

4) Donatur 

5) Unit produksi 

6) Hasil kerjasama 

7) Masyarakat 

8) Sponsor yang tidak mengikat dan sah 

c. Dana KKG/MGMP hanya dapat digunakan untuk membiayai: 

1) Program rutin 

2) Program pengembangan 

d. Pertanggung jawaban keuangan KKG/MGMP mengacu pada 

sistem pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7.  Standar Penjaminan Mutu 

a. Kegiatan KKG/MGMP perlu disertai dengan sistem penjaminan 

mutuyang akan melihat kesesuaian antara standar dengan 

pemenuhannya. 

b. Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan 

pemantauan dan evalusai. 

c. Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga (ART). 

d. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan 

kepada ketua KKG/MGMP, ketua KKKS/MKKS, dan Kepala 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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C. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang mengetengahkan studi tentang kegiatan KKG 

telah dilakukan, diantaranya hasil penelitian oleh Pratikno Subagyo tahun 

2002 yang berjudul : "Pendapat Guru SD di Gugus Dewantara Kecamatan 

Kembaran tentang Peran KKG Dalam Meningkatkan Guru SD pada 

Pelaksanaan KBM PPKn," menunjukkan hasil bahwa sebagian besar guru 

yang menjadi partisipan penelitian menyatakan pendapat bahwa kegiatan 

KKG sangat baik dalam menunjang profesionalisme kerjamereka (98,32%). 

Penelitian lain  dilakukan oleh Sulaeman (2013) dengan judul 

“Pelaksanaan KKG dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Profesional 

Guru Sekolah Dasar Analisis Kualitatif Terhadap Kegiatan KKG Gugus I 

Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi 

Riau”. Penelitian tersebut membahas tentang program pelaksanaan kegiatan 

KKG dalam meningkatkan kemampuan profesional guru di Gugus I Syahdan 

Hamis Kecamatan Tempuling yang selama ini dilakukan, dukungan dan 

sarana terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru di PKG Gugus 

I Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling, upaya Pembina KKG dalam 

meningkatkan kemampuan profesional guru, dan faktor-faktor yang 

menghambat dan yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan 

KKG di Gugus 1 Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling. Hasil penelitian ini 

memberikan gambaran tentang program-program peningkatan 

profesionalisme guru yang dilakukan melalui kegiatan KKG yang 

dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali pada minggu ke-3. Bentuk dukungan 
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yang diberikan untuk meningkatkan profesionalisme adalah dengan 

memberikan materi tentang peningkatan profesionalisme misalnya dalam 

menyusun RPP, menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif, sampai pada 

cara menghitung KKM tiap mata pelajaran. Sarana yang diberikan untuk 

mendukung KKG berupa media proyektor, buku sumber, literatur terkait 

dengan peningkatan profesionalisme dan sebagainya. 

Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa mengetahui pelaksanaan 

KKG pada tiap–tiap gugus menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk 

mendapatkan gambaran nyata terkait dengan aktivitas, hambatan dan juga 

kendala baik yang dialamileh guru maupun pengurus KKG dalam 

mengembangan KKG. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang serupa dengan penelitian 

sebelumnya yaitu mengetahui kegiatan KKG di Gugus Tunjung Wiyata 

Kecamatan Jatilawang sekaligus mengetahui kendala dan hambatan dalam 

pelaksanaannya di lapangan. 
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