
ABSTRAK

Tesis dengan judul "Pelaksanaan KKG dalam Upaya Meningkatkan

Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar (Studi Kualititatif pada Gugus I

Syahdan Hamis kecamatan Tempuling Kabupeten Indragiri Hilir Riau)" ini

dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang pentingnya peningkatan kemampuan

kompetensi guru khususnya guru Sekolah Dasar melalui wadah Gugus Serkolah.

Penelitian ini berrujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan

KKG sebagai wadah pembinaan kemampuan professional guru yang paling mendasar

dan tentunya percepatan dalam menggulirkan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai

ke Sekolah Dasar uimanapun adanya akan cepat terealisasikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan "naturalistik

fenomologis" yang diadopsi dari Bogdan dan Biklen (1982). Pendekatan seperti ini

secara operasional menempatkan peneliti sebagai instrumen utama untuk mendatangi

secara langsung sumber data. Data dikumpulkan dengan melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi. Data dipaparkan dalam bentuk kata-kata dan dianalisis

memlaui analisis induktif dengan mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati.

Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan apa adanya mengenai

pelaksanaan KKG dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru Sekolah

Dasar. Kegiatan KKG ini diawali dengan adanya komitmen "ingin maju bersama" dari

seluruh sekolah yang ada dalam Gugus Sekolah Dasar dengan semboyan "Dari guru,

untuk guru dan untuk Siswa Komitmen tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan,

dan bahkan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU

Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas

Nomor: 0487/U/1982 tentang Sekolah Dasar, serta Keputusan Dirjen Dikdasmen

Nomor: 079/C/Kep/I/1993 tentang Sistem Pembinaan Profesional.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan tentang : (1) Program pelaksanaan

kegiatan KKG dalam meningkatkan kemampuan profesional guru di Gugus I Syahdan

Hamis Kecamatan Tempuling yang selama ini dilakukan; (2) Dukungan sarana dan

prasarana terhadap peningkatan kemampuan profesional guru di PKG Gugus I

Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling; (3) Upaya pembina KKG dalam

meningkatkan kemampuan profesional guru di Gugus I Syahdan Hamis Kecamatan

Tempuling; (4) Faktor-faktor yang menghambat dan yang memberikan dukungan

terhadap pelaksanaan kegiatan KKG di Gugus I Syahdan Hamis Kecamatan

Tempuling.

 




