
BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dihimpun

dari deskripsi dan temuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada Bab IV,

tentang pelaksanaan KKG dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional

gura Sekolah Dasar melalui Gugus Sekolah Dasar, dapat diambil beberapa

kesimpulan, diantaranya:

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penehtian dengan hasil dan

pembahasannya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program KKG yang dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan

kemampuan profesional gura di Gugus I Syahdan Hamis Kecamatan

Tempuling, mencakup berbagai pendalaman materi tentang mata pelajaran

yang dilaksanakan di sekolah, seperti: (a) Pendalaman Evaluasi Belajar

(analisis tes, pencapaian target kurikulum, dan pemberian nilai rapor, (b)

Pendalaman Mate Pelajaran Bahasa Indonesia (pembahasan tentang

GBPP/Suplemen kurikulum 1999; program dan lokasi waktu, anahsis materi

pelajaran; pengembangan bagan bahasa Indonesia; persiapan/satuan pelajaran

bahasa Indonesia; majalah dinding dalam bahasa Indonesia, (c) Pendalaman

Mata Pelajaran IPS (pembahasan tentang GBPP/Suplemen kurikulum 1999;

program dan lokasi waktu, analisis materi pelajaran; persiapan/satuan

pelajaran IPS; evaluasi mata pelajaran IPS, (d) Materi Mata Pelajaran Muatan

Lokal (materi mate pelajaran Arab Melayu, Budaya Daerah, Industri Rumah

Tangga), (e) Pembahasan tentang administrasi kdas.
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2. Dukungan sarana dan prasarana dalam memperlancar kegiatan KKG, meliputi.

(a) Ruang khusus untuk kegiatan KKG yang terletak di SDN 032 (SD Inti)

dan dapat menampung sejumlah 100 orang, (b) Jalan penghubung antar

sekolah yang ada dalam lingkup Gugus I Syahdan Hamis dapat ditempuh

dengan jalan darat, yaitu: SDN 002, SDN 006, SDN019, SDN 032, dan MIS

Darussalam. Sedangkan SDN 033 dan SDN 036 hanya dapat ditempuh dengan

menggunakan transportasi perahu, (c) Ketersediaan peralaten yang dibutuhkan

untuk kegiatan KKG berupa: buku-buku yang berhubungan dengan

administrasi KKG, pealatan praktek mengajar berupa KIT IPA, alat peraga

buat guru dan lain sebagainya.

3. Upaya pembina KKG dalam meningkatkan kemampuan profesional gura di

Gugus I Syahdan Hamis Kecamatan Tempuling berupa: Program pembinaan

melaui kegiatan KKG untuk meningkatkan kemampuan profesional gura di

Gugus I Syahdan Hamis, disusun untuk memenuhi kebutuhan guru di

lapangan, dengan demikian Kepala Sekolah dan Pengurus KKG secara

bersama-sama menyusun program caturwulan/semester untuk kepentingan

proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Teknis pembinaan oleh

Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD lebih banyak berbentuk rapat dinas,

sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap guru kurang optimal. Meskipun

materi pembinaan kemampuan profesional gura melaui wadah KKG

mengarah kepada apa yang diinginkan oleh gura sebagai tenaga guru yang

terjun langsung di kelas. Hanya saja, tidak diikuti oleh pengawasan yang

terprogram, sehingga terjadi proses apa adanya yang dilakukan oleh guru.

Permasalahan yang berakaitan dengan pelaksanaan KKG dalam upaya
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meningkatkan kemampuan profesional gura, diantaranya: Guratbadai,

telah berasaha untuk memperbaiki kinerja dengan berupaya mei\giiiuw*§|pr ^ /!

secara aktif, hanya saja keengganan utnuk membuat persiapan ~

secara baik dan terarah masih belum dilakukan. Hal ini disebabkan oleh sistem

gura kelas yang pekerjaan mereka cukup menumpuk untuk sejumlah mata

pelajaran. Kebanyakan gurukemampuan gura dalam proses belajar mengajar

Kemampuan profesional gura. Perkembangan dan pertumbuhan kemampuan

profesional gura dalam proses pembelajaran bukan hanya akibat dari proses

pembinaan profesional melalui wadah KKG, KKKS, dan KKPS, tetepi juga

disebabkan oleh faktor komitmen gura terhadap tugas, tanggungjawab guru,

kesadaran akan pengembangan profesi yang muncul dari dalam diri individu

gura yang haras tumbuh. Evaluasi pembelajaran sifatnya masih merekayasa

bagaimana siswa berprilaku, keseharian siswa dalam kehidupan sosial di

masyarakat. Artinya, komopnen yang sifatnya menunjang keberhasilan proses

pembelajaran sering terabaikan. Pada tataran implementasi program

pembinaan yang dikembangkan selama ini kurang memberikan pengalaman

berarti bagi guru, teratoma bagi peningkatan kemampuan dan keterampilan

pengelolaan proses belajar dan mengajar. Hai ini disebabkan: (1) Materi

pembinaan yang diprogramkan sudah dimiliki gura sebelumnya, (2) Peran

gugus hanya bersifat informatif; (3) Strategi pembinaan kurang bervariasi, (4)

Kegiatanevaluasi ateu tindak lanjut program pembinaan tidak dilaksanakan.

(a) Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Hal ini

terpotret dengan adanya kegiatan pertemuan awal tahunan, antara kepala

sekolah dan Pengawas TK/SD dalam rangka menyusun program kegiatan
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tahunan "RENTRA", (Rencana Strategi) sesuai dengan petunjuk yang

sudah diprogramkan oleh pihak Dinas Pendidikan, sebagai salah satu

kebijakan yang ditetapkan. Meskipun pada kondisi nyatanya belum

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun Kelompok Kerja Kepala

Sekolah bersama dengan Penguras KKG menuyusun program

pelakasanaan kegiatan dalam waktu tertentu sebagaimana telah diuraikan

di atas.

(b) Pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD. Secara umum lebih

kepada pembinaan yang bersifat kolektif melalui pertemuan rapat-rapat

umum dan pembinaannya juga masih mengarah kepada pembinaan proses

administrasi secara luas. Khususnya untuk melihat langsung apa yang

dikerjakan oleh gura di kelas, terlihat belum dilaksanakan secara optimal.

Dengan demikian, masih ditemukan pelaksanaan proses pembelajaran

yang belum menyentuh tentang bagaimana upaya mengimplementasikan

kurikulum, bagaimana mengoperasionalkan program pengajaran yang baik

dan benar, bagaimana melakukan dan atau melaksanakan evaluasi, dan

lain sebagainya.

(c) Pembinaan yangdilakukan oleh Kepala Sekolah. Dalam rangka menunjang

pelaksanaan KKG, Kepala Sekolah selalu memberikan anjuran agar para

gum dapat ikut serta dan hadir secara terus menems. Melalui pengurus

KKG kepala-kepala sekolah yang tergabung dalam Kelompok Kerja

Kepala Sekolah (KKKS) mengaharapkan untuk dapat menertibkan absensi

kehadiran setiap pertemuan, untuk dapat dijadikan bahan monitoring dan

evaluasi agar kegiatan dapat diberdayakan. Memberikan dukungan penuh
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kepada gura untuk menggali secara mendalam tentang apa yang haras

dimiliki oleh gura guna menujang pembelajaran di tingkat kelas.

(d) Keterlibatan instansi terkait. Dalam menunjang kegiatan peningkatan

kualitas gum, pemerintah kecamatan sangat tertarik dengan program KKG

dalam mempercepat aras informasi dalam dunia pendidikan yang serba

cepat berabah. Kaitan dengan hal ini, pemerintah kecamatan akan

mencoba menyampaikan program-program pendidikan dalam pertemuan-

pertemuan, dan barangkali nantinya akan diupayakan bagaimana mencari

solusi untuk menunjang kegiatan KKG agar lebih baik dan terarah.

Sedangkan Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) telah memberikan perhatian dan bantuan berupa pemberian

obat-obaten dan bersedia melayani dan turut serta dalam kegiatan yang

sifatnya ada hubungannya dengan kesehatan.

4. Faktor yang menghambat dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan

kegiatan KKG di Gugus I SyahdanHamis Kecamatan Tempuling meliputi: (a)

Keberadaan dan kemampuan para pembina, baik kepala Cabang Dinas

Pendidikan Kecamatan, Pengawas TK/SD maupun Kepala Sekolah yang

belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan KKG. (b) Faktor nara sumber dalam hal ini para: Tutorial, Gum

Pemandu Bidang Studi yang jumlah personoil masih sangat kurang) dan itu

sangat memberikan pengaruh. (c) Faktor yang belum optimal dalam

menungjang kegiatan KKG adalah berupa implementasi dari temuan dan ateu

hasil materi pelatihan yang diterima oleh gura di forum KKG.Hal ini masih

terlihat belum dioperasionalkannya secara baik oleh para gum, dan mereka

kembali kepada kebiasaan mengajar yang selama ini diterapkan dan bahkan
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terlihat mereka sulit untuk membuka diri untuk inovasi dalam dunia

pendidikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana dikemukakan tersebut,

maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Intern Gugus Sekolah Dasar

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi gugus dalam upaya meningkatkan

kemampuan profesional gura Sekolah Dasar:

a. Penggunaan waktu didalam pelaksaaan program KKG disesuaikan dengan

materi yang dikembangkan.

b. Maieri pembinaan lebih terarah dan menyentuh pada kebutuhan riil gura

dalam menjalankanaktifitasnyasebagai pendidik dan pengajar.

c. Untuk menghindari adanya kejeriuhan gura dalam mengikuti kegiatan

pembinaan, maka seyogyanya strategi pembinaan dilakukan secara

bervariasi. Kegiatan dengan metode ceramah hendaknya dikurangi dan

diganti dengan metode-metode yang mengoptimalkanketerhbatan peserta,

pemecahan masalah (problema solving), curah pendapat,

demonstrasi/simulasi atau menggunakan metode pembicaraan individual.

2. Pihak Dinas Pendidikan

Fokus perhatianyang sungguh-sungguh dari pengambil keputusan, khususnya

pihak Dinas Pendidikan Tingkat kabupaten dan kecamatan dalam

mengembangkan proses pembinaan terhadap profesional gum sangat

diperlukan. Karena tanpa kesungguhan, dan keseriusan rasanya tidak akan

dapat merubah potret pendidikan yang ada diwdayah kerja masing-masing.
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Dengan demikian perlu adanya: (a) Pembinaan atau pelatihan secara terencana

dan berkesinambungan bagi penguras KKG, KKKS, KKPStentang tugas dan

tanggungjawab masing-masing dalam meningkatkan kemampuan profesional

gum. (b) Memberikan alokasi dana khusus untuk kegiatan KKG yang

bersumber dari APBD maupun swadaya sekolah. (c) Perlu adanya

penyederhanaan terhadap administrasi yang harus dipersiapkan atau

dikerjakan oleh gura Sekolah Dasar, sehingga kegiatan gura lebih terfokus

kepada peningkatan kualitas mutu Proses Belajar Mengajar di kelas. (d) Perlu

adanya petugas khusus yang menangani bidang Tata Usaha di Sekolah

Dasarsehingga Kepala Sekolah memiliki banyak waktu untuk melaksanakan

pembinaan terhadap kemampuan profesional gura. (e) Ruang lingkup sasaran

pembinaan Pengawas TK/SD agar ditinjau kembali disesuaikan dengan

karakteristik wilayah dinas sehingga fungsi pembinaan di era otonomi daerah

saat ini dapat meningkatkankemampuan secara lebih optimal.

3. Para Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah

Kunci keberhasilan sebuah pembinaan dan pengembangan profesional gura di

lapangan melalui wadah KKG, tentunya didasarkan atas priorites kebutuhan

guru. Dengan demikian, perlu adanya pemantauan terhadap dampak dari

kegiatan KKG sebagai bahan penilaian kemajuan yang telah dicapai, sehingga

apa yang ditemukan dalam KKG dapat diimplementasikan dalam model

pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah

harus selalu mengadakan supervisi berupa kunjungan kelas, pembinaan

pribadi, dan lain sebagainya

 



4. Para Gura

Sebagi seorang pemegang amanah yang paling sentral dalam _

tujuan pembelajaran, gum berupaya mengembangkan diri sendiri sel

akan memunculkan pembahan yang mendasar dalam proses pembelajaran.

Perubahan yang mendasarkan ini akan berdampak kepada perubahan yang

lebih baik, karena dapat bercermin dari kelemahan yang telah berjalan selama

ini. Dorongan perubahan ini tentunya diawah dengan adanya kesadaran akan

pentingnya sebuah inovasi.

5. Peneliti Berikutnya.

Barangkali peneliti selanjutnya akan setuju dengan pelaksanaan KKG sebagai

salah satu upaya yang tepat untuk mengembangkan kemampuan profesional

gura. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih

banyak hal yang perlu ditindak lanjuti dan ditehti secara seksama, sehingga

akan dapat mencarikan sebuah terobosan bara yang lebih tepat untuk

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada gura yang ada di daerah

dalam menyerap informasi melalui wadah Gugus Sekolah Dasar.

 



 




