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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan 

professional guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai 

wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas professional harus 

bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, agar 

bermakna. 

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan 

tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

Pernyataan undang-undang di atas pada intinya mempersyaratkan guru 

untuk memiliki: (i) kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV; (ii) kompetensi 

sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

professional; (iii) sertifikat pendidik.  Undang-undang ini diharapkan memberikan 

suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya 

secara berkelanjutan melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan 

kegiatan professional lainnya. 

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut pemerintah membuat 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan membuat Undang  Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan di antaranya Standar 

Proses dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 

seorang Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran. Pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan usia dini memiliki empat jenis kompetensi 
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yaitu : (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi 

profesional dan (4) kompetensi sosial. Pasal  29 menyatakan kualifikasi akademik 

seorang pendidik pada jenjang SD/MI minimum Diploma empat (D-IV) atau 

Sarjana (S-1). 

Dengan demikian jelaslah bahwa jabatan guru atau tenaga kependidikan 

bukanlah hal mudah, tetapi diperlukan keahlian yang betul betul profesional, 

karena di pundak gurulah sebagai ujung tombak maju mundurnya pendidikan. 

Undang nudang RI No 14 tentang Guru dan Dosen Bab VI pasal 8 “Guru 

wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi dan sertifikasi, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. 

Pemerintah selalu melakukan usaha peningkatan mutu guru melalui 

pelatihan dan tidak sedikit dana yang dialokasikan untuk latihan guru, sayangnya 

usaha dari pemerintah ini kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap 

peningkatan mutu guru, dua hal yang menyebabkan adalah pelatihan tidak 

berbasis pada permasalahan nyata di dalam kelas dan tidak diterapkanya hasil 

pelatihan pada pembelajaran di kelas. Disamping itu kepala sekolah jarang 

menanyakan hasil pelatihan dan kurang memfasilitasi forum sharing pengalaman 

di antara guru guru. 

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Sumedang khususnya di 

lingkungan pendidikan dasar masih dirasakan kurang optimal. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa hal misalnya implementasi kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, kualifikasi akademik guru-gurunya, mutu lulusan yang masih jauh 

dari harapan, sarana dan prasarana yang belum memadai serta banyak lagi aspek-

aspek pendukung pendidikan yang masih kurang.  

Sejak tahun 2006 hampir semua SD yang ada di Kabupaten Sumedang 

sudah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara 

bertahap. Namun kenyataan di lapangan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan belum berjalan dengan baik. Pemahaman guru terhadap KTSP belum 

optimal. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi terutama di tingkat 

kecamatan sampai ke gugus-gugus sekolah,  Tim Pengembang Kurikulum yang 

ada kurang diberdayakan. Akibat kurangnya pemahaman terhadap KTSP, banyak 
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SD yang menyusun dan mengembangkan kurikulum mengambil jalan pintas 

dengan mengadopsi secara utuh model KTSP yang dikeluarkan BSNP.   

Berdasarkan kualifikasi akademiknya guru-guru SD yang ada di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih jauh dari harapan. 

Data terakhir tahun 2009 jumlah guru SD yang ada di Kabupaten Sumedang 

adalah 7.026 orang. Dari jumlah tersebut Guru SD yang sudah berkualifikasi 

akademik S 1/D4 baru 1.629 atau sekitar 23%,  dan yang belum S-1/D4 sebanyak 

5.397, laki-laki 1.873 orang dan perempuan 3.524 orang atau sekitar 77%.  Jadi 

guru-guru SD di Kabupaten Sumedang yang belum S-1/ D4 harus segera 

melanjutkan study untuk mencapai kualifikasi akademik S-1/ D4 sebagiamana 

tuntutan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 bahwa kualifikasi akademik 

guru SD minimal S-1/ D4. 

Gambaran lain tentang pendidikan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat 

dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang ada. Secara 

umum sarana dan prasarana yang ada di setiap SD kurang memadai. Data yang 

ada di lapangan masih ada SD yang kekurangan ruang untuk belajar/ kelas, 

banyak SD yang belum memiliki ruang perpustakaan khusus apalagi 

laboratorium. 

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan mengurangi kelemahan pelatihan 

konpensional yang kurang menekankan pasca pelatihan maka berikut ditawarkan 

Model Pembelajaran BERMUTU yang dilaksanakan di KKG yaitu model  in-

service training yang lebih berfokus pada upaya pemberdayaan guru sesuai 

kapasitas serta permasalahan yang dihadapi masing masing. Model tersebut 

adalah Lesson study, PTK, Case Study yaitu suatu model pembinaan profesi 

pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 

berlandaskan prinsip prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun 

komunitas belajar. Dengan demikian , Lesson study, PTK, Case Study bukan 

metode atau strategi pembelajaran tetapi kegiatan lesson study, PTK, Case Study 

dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi, 

kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru. 
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Kelompok Kerja Guru (KKG) mempunyai peran yang sangat penting dalam 

upaya meningkatkan kompetensi dan  profesional bagi paraguru SD/MI di tingkat 

gugus atau kecamatan. Ruang lingkup KKG meliputi guru-guru kelas SD/MI dan 

guru-guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, 

Pendidikan Agama, baik yang berstatus PNS maupun non PNS dari beberapa 

sekolah dalam satu gugus.  

 Ada pun  kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan di KKG di antaranya 

sebagai berikut : 

a. menyusun program dan mengatur jadwal dan tempat kegiatan; 

b. memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan KKG secara rutin; 

c. meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran; 

d. mengembangkan program layanan supervisi akademis; 

e. mengembangkan silabus; 

f. loka karya, seminar dan sejenisnya atas dasar inovasi pembelajaran; 

g. merumuskan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan KKG tingkat provinsi, 

nasional serta menjalin kolaborasi dengan stake holder. 

Namun keberadaan kelompok kerja tersebut belum memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru. Berbagai kendala yang 

dihadapi oleh guru saat ini dalam usaha menciptakan kelompok kegiatan yang 

aktif dan efektif adalah sebagai berikut: 

b. manajemen kelompok kerja masih perlu ditingkatkan kualitasnya dalam upaya 

optimalisasi intensifikasi pembinaan kegiatan kelompok kerja; 

c. program-program kegiatan kelompok kerja masih kurang sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan profesionalitas guru. 

d. dana pendukung operasional belum memadai dan kurang dimanfaatkan secara 

tepat; 

e. bervariasinya perhatian dan kontribusi pemerintah daerah melalui dinas 

pendidikan terhadap program dan kegiatan kelompok kerja guru. 
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 Untuk mengatasi, memfasilitasi dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan 

KKG tersebut di tingkat kabupaten dibentuklah Forum Kelompok Kerja Guru 

(FKKG). Forum KKG adalah kegiatan pertemuan para guru Sekolah Dasar 

sebagai perwakilan gugus KKG untuk membahas tentang kemajuan, tantangan, 

hasil yang dicapai, serta rencana perbaikan penyelenggaraan kegiatan KKG. Pada 

awalnya di Kabupaten Sumedang haya dibentuk 1 (satu) Forum KKG yaitu 

FKKG Sumedang, namun sesuai kebutuhan berkembang menjadi 2 (dua) Forum 

yaitu FKKG 1 Sumedang dan FKKG II Sumedang. 

Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) 1 Sumedang bertekad 

meningkatkan peran dan fungsinya sebagai wadah bagi guru peserta FKKG untuk 

membangun jejaring (network), koordinasi, membahas masalah dan merumuskan 

solusi, melakukan refleksi dan apresiasi, serta rencana perbaikan penyelenggaraan 

kegiatan KKG. 

Kegiatan ini tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, di  

antaranya Dinas Pendidikan Kabupaten dengan diterbitkannya SK Kepengurusan 

FKKG 1 Sumedang, sosialisasi dan bimbingan penyusunan Proposal sampai 

dengan memfasilitasi pengajuan proposal ke LPMP. Pihak terkait lainnya adalah 

kepala SD Negeri Cikoneng yang telah mengijinkan dijadikan sekretariat FKKG 1 

Sumedang dan pihak-pihak lainnya yang berkontribusi dalam kegiatan FKKG. 

Dana untuk kegiatan diperoleh dari Iuran KKG . Besarnya ditentukan 

berdasakan hasil musyawarah. 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan di FKKG 1 Sumedang pada tahun 2009 

baru bersifat koordinasi dan penyampaian-penyampaian informasi berkait dengan 

perkembangan kegiatan Program BERMUTU. Kegiatan FKKG 1 dipusatkan di 

sekretariat FKKG yaitu SD Negeri Cikoneng yang beralamat di Jln Sumedang-

Wado Km 05 Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.  

 Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa KKG salah satu wadah 

untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik guru tersebut perlu 

diberdayakan secara optimal.  Dengan demikian kami segenap Pengurus dan 

Anggota FKKG 1 Sumedang menyambut dengan baik program pemerintah dalam 

hal ini Dirjen PMPTK melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang 



Laporan Program BERMUTU FKKG 1 Sumedang Tahun 2010    
                        6 

 

akan melaksanakan Program Better Education through Reformed Managemant 

and Univesal Teacher Upgrading (BERMUTU) dengan dibiayai oleh Dana 

Bantuan Langsung (DBL).  Sebagai langkah awal kami Pengurus FKKG 1 

Sumedang  mencoba menyikapinya dengan membuat program kegiatan 

BERMUTU untuk FKKG. 

 

B. Tujuan 

Tujuan kegiatan yang direncanakan di FKKG 1 Sumedang melalui 

kegiatan BERMUTU adalah sebagai berikut : 

a. menyelenggarakan rapat koordinasi minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu 

tahun dan membuat laporan kegiatan hasil rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) 

rangkap; 

b. menyelenggarakan kegiatan observasi dan evaluasi KKG oleh anggota FKKG 

dan membuat laporan tertulis hasil observasi dan evaluasi sebanyak 2 (dua) 

rangkap; 

c. menyeleksi 3 (tiga) hasil kegiatan terbaik dari KKG peserta yang didasarkan 

pada hasil kajian terhadap semua laporan hasil kegiatan yang disampaikan 

oleh masing-masing KKG peserta, minimal 3 (tiga) hasil terbaik; 

d. menyusun laporan hasil on-service dan rekomendasi yang dibuat fasilitator 

sebanyak 4 (empat) rangkap; 

e. menyusun strategi implementasi pemecahan masalah dan rencana 

pembelajaran 1 (satu) tahun dari masing-masing gugus KKG sebagai anggota 

FKKG; 

f. menerbitkan buletin sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. 

 

C. Hasil  Yang  Diharapkan 

Hasil yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah: 

1) terselenggaranya rapat koordinasi minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu 

tahun dan membuat laporan kegiatan hasil rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) 

rangkap; 
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2) terselenggaranya kegiatan observasi dan evaluasi KKG oleh anggota FKKG 

dan membuat laporan tertulis hasil observasi dan evaluasi sebanyak 2 (dua) 

rangkap; 

3) terseleksinya 3 (tiga) hasil kegiatan terbaik dari KKG peserta yang didasarkan 

pada hasil kajian terhadap semua laporan hasil kegiatan yang disampaikan 

oleh masing-masing KKG peserta, minimal 3 (tiga) hasil terbaik; 

4) tersusunnya laporan hasil on-service dan rekomendasi yang dibuat fasilitator 

sebanyak 4 (empat) rangkap; 

5) tersusunnya strategi implementasi pemecahan masalah dan rencana 

pembelajaran 1 (satu) tahun dari masing-masing gugus KKG sebagai anggota 

FKKG; 

6) diterbitkannya buletin sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. 

 

D. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah para guru SD/MI di tingkat kabupaten 

sebagai perwakilan KKG. Anggota  Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) 1 

Sumedang adalah 2 orang perwakilan dari 28 KKG Wilayah I Sumedang yang 

menerima DBL , 1 orang perwakilan guru kelas rendah dan 1 orang perwakilan 

guru kelas tinggi sehingga jumlahnya 56 orang dengan rincian sebagai berikut : 

DATA KKG DAN PESERTA FKKG 1 SUMEDANG  

TAHUN 2009/2010 

N
o Kecamatan Nama KKG 

Anggota 
FKKG Jumlah Kelas 

Bawah 
Kelas 
Tinggi 

1. Sumedang Utara KKG Gugus I Sumedang Utara 1 1 2 
2. Sumedang Selatan KKG Gugus I Pasanggrahan 1 1 2 
3. Ganeas KKG Gugus I Ganeas 1 1 2 
4. Situraja KKG Gugus II Babakanbandung 1 1 2 
5. Cisitu KKG Gugus I Corenda 1 1 2 
6. Cibugel KKG Gugus I Cibugel 1 1 2 
7. Rancakalong KKG Gugus 2 Rancakalong 1 1 2 
8. Pamulihan KKG Al-Hikmah Cigendel 1 1 2 
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N
o Kecamatan Nama KKG 

Anggota 
FKKG Jumlah Kelas 

Bawah 
Kelas 
Tinggi 

9. Tanjungsari KKG Cut Nyak Dien  1 1 2 
10. Sukasari KKG Gugus II Manglayang 1 1 2 
11. Jatinangor KKG Gugus I Sayang 1 1 2 
12. Cimanggung KKG Gugus II Santaka 1 1 2 
13. Sukasari KKG Gugus I Sukasari 1 1 2 
14. Sumedang Utara KKG Gugus III Sumedang Utara 1 1 2 
15. Sumedang Utara KKG Gugus IV Sumedang Utara 1 1 2 
16. Sumedang Utara KKG Gugus V Sumedang Utara 1 1 2 
17. Sumedang Selatan KKG Gugus II Sumedang Selatan 1 1 2 
18. Sumedang Selatan KKG Gugus III Sumedang Selatan 1 1 2 
19. Rancakalong KKG RA. Kartini Gugus II  1 1 2 
20. Pamulihan KKG Gugus II Panutan Hrngombong 1 1 2 
21. Tanjungsari KKG Gugus I Tanjungsari 1 1 2 
22. Tanjungsari KKG Gustic Gugus III 1 1 2 
23. Jatinangor KKG Gugus III 1 1 2 
24. Jatinangor KKG Gugus IV Cibeusi 1 1 2 
25. Cimanggung KKG Gugus III Cimanggung 1 1 2 
26. Cisitu KKG Gugus III Nanggerang 1 1 2 
27. Situraja KKG Gugus Ambit 1 1 2 
28. Ganeas KKG Gugus II Ganeas 1 1 2 

Jumlah  28 28 56 
 

E. Manfaat 

 Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan BERMUTU di FKKG 1 

Sumedang  ini adalah: 

a. dapat terselenggaranya rapat koordinasi minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 

satu tahun dan membuat laporan kegiatan hasil rapat koordinasi sebanyak 2 

(dua) rangkap; 

b. dapat terselenggaranya kegiatan observasi dan evaluasi KKG oleh anggota 

FKKG dan membuat laporan tertulis hasil observasi dan evaluasi sebanyak 2 

(dua) rangkap; 
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c. dapat terseleksinya 3 (tiga) hasil kegiatan terbaik dari KKG peserta yang 

didasarkan pada hasil kajian terhadap semua laporan hasil kegiatan yang 

disampaikan oleh masing-masing KKG peserta, minimal 3 (tiga) hasil terbaik; 

d. dapat tersusunnya laporan hasil on-service dan rekomendasi yang dibuat 

fasilitator sebanyak 4 (empat) rangkap; 

e. dapat tersusunnya strategi implementasi pemecahan masalah dan rencana 

pembelajaran 1 (satu) tahun dari masing-masing gugus KKG sebagai anggota 

FKKG; 

f. dapat diterbitkannya buletin sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM 

 

A. Waktu dan Tempat Kegiatan 

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Program FKKG 1 Sumedang sebagian besar 

dilaksanakan di sekretariat FKKG 1 Sumedang yang beralamat di: 

SDN Cikoneng  

Jln. Sumedang – Wado Km 05 Sumedang 

Email : fkkg1smd@yahoo.co.id 

Blog  : http//:fkkgsmd.wordpress.com 

Beberapa kegiatan seperti kunjungan (On Service) dilakukan di 

tempat KKG yang dikunjungi. 
 

2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan  sebagaimana direncanakan pada proposal mengalami 

beberapa perubahan. Hal ini dikarenakan keterlambatan dana turun dan 

juga adanya sinkronisasi dengan jadwal di KKG dengan tujuan tidak 

terjadi bentrok/bersamaan waktunya.  

2.1. Rapat Koordinasi 

a. Rapat Koordinasi I dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 

Nopember 2010. 

b. Rapat Koordinasi II dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 

Maret 2011. 

2.2. On Service (kunjungan) ke KKG 

Kegiatan On Service dilaksanakan pada : 1) 28 Oktober 2010; 2) 30 

Oktober 2010; 3) 4 Nopember 2010; 4) 27 Nopember 2010; 5) 4 

Desember 2010; 6) 11 Desember 2010; 7) 20 Januari 2011, dan 8) 29 

Januari 2011. 

2.3. Pengkajian Hasil Karya KKG 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2011 
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2.4. Pengembangan dan Penerbitan Buletin Forum 

Pengembangan dan penerbitan Buletin FKKG 1 Edisi perdana 

rencana dilakukan pada akhir Desember 2010, namun mengalami 

keterlambatan sehingga baru dapat didistribusikan pada tanggal 15 

Januari 2011. 

Pengembangan dan Penerbitan Buletin FKKG 1 Sumedang 

Edisi Kedua dilakukan pada tanggal 14 Maret 2011 dan Insya Allah 

akhir Maret sudah didistribusikan. 

 

B. Struktur Program dan Jadwal Kegiatan  

Berdasarkan hasil kegiatan Penyusunan Program Kerja dan MoU 

Pengurus FKKG 1 Sumedang dengan LPMP Jawa Barat serta Buku Panduan 

DBL KKG/FKKG, maka Struktur Program dan Jadwal Kegiatan FKKG 1 

Sumedang Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

1. Struktur Program 

No Uraian Kegiatan Sasaran Ket 

1. Rapat/Pertemuan Koordinasi Guru Peserta Kelas 
Tinggi dan Kelas 
Rendah 

2 pert 

2. On Service (Kunjungan) ke 
KKG  

Kegiatan di KKG 
2 KKG per kunjungan 

8  kali 

3. Pengkajian Hasil Karya di KKG terseleksinya 3 (tiga) 
hasil kegiatan terbaik 
dari KKG peserta, 
minimal 3 (tiga) hasil 
kegiatan terbaik 

 

4. Pengembangan dan Penerbitan 
Buletin Forum 

Contoh tagihan 
peserta tiap 
pertemuan, artikel, 
dan lainnya 

2 kali 
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2. Jadwal Kegiatan 

N
o Pert Tujuan Sasaran Indikator Tagihan Waktu Ket 

A RAPAT KOORDINASI 
1 Pertem

uan 
Ke-1 

Membahas 
masalah, 
merumuskan 
solusi, 
refleksi, 
apresiasi, dan 
diseminasi 
hasil KKG. 

Perwakilan  
KKG, @ 2 

orang / 
KKG 

- terselenggaranya 
rapat koordinasi 
yang dihadiri 
oleh perwakilan 
tiap KKG (2 
orang tiap KKG) 

- tersusunnya 
strategi 
implementasi 
pemecahan 
masalah dan 
rencana 
pembelajaran 1 
(satu) tahun dari 
masing-masing  
KKG sebagai 
anggota FKKG 

- laporan kegiatan 
hasil rapat 
koordinasi 

- strategi 
implementasi 
pemecahan 
masalah 

- rencana 
pembelajaran 1 
(satu) tahun dari 
masing-masing  
KKG sebagai 
anggota FKKG 

Rabu, 
24-11-10  

Fasili
tator 

2 Pertem
uan ke-
2 

Membahas 
masalah, 
merumuskan 
solusi, 
refleksi, 
apresiasi, dan 
diseminasi 
hasil KKG. 

Perwaki 
lan  KKG, 
@ 2 orang 
/ KKG 

- terselenggaranya 
rapat koordinasi 
yang dihadiri 
oleh perwakilan 
tiap KKG (2 
orang tiap KKG) 

-  tersusunnya 
strategi 
implementasi 
pemecahan 
masalah dan 
rencana 
pembelajaran 1 
(satu) tahun dari 
masing-masing  
KKG sebagai 
anggota FKKG 

- laporan kegiatan 
hasil rapat 
koordinasi 

- strategi 
implementasi 
pemecahan 
masalah 

- rencana 
pembelajaran 1 
(satu) tahun dari 
masing-masing  
KKG sebagai 
anggota FKKG 

Kamis 
07-03-11 

Fasili
tator 

B ONSERVICE  
Kunjungan ke masing-masing KKG yang dilaksanakan 8 kunjungan per tahun 

1 Kunjun
gan 
Ke-1 

melakukan 
observasi 
kegiatan 
KKG, 
pemetaan 
profil 
kekuatan dan 
kelemahan 
KKG, serta 
pemberian 
rekomendasi 
bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus 1 
Tanjungsar
i, KKG 
Gugus IV 
Cibeusi, 
dan KKG 
Gugus III 
Cimanggu
ng  (dua 
mapel 
berbeda) 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

- laporan tertulis hasil 
observasi dan 
evaluasi sebanyak 2 
(dua) rangkap setiap 
kunjungan yang 
berisi : 
a. observasi 

kegiatan KKG, 
b. pemetaan profil 

kekuatan dan 
kelemahan KKG, 
serta 

c. pemberian  

Kamis 
28-10-10 

FKKG 
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N
o Pert Tujuan Sasaran Indikator Tagihan Waktu Ket 

2 Kunjun
gan ke-
2 

melakukan 
observasi ke- 
giatan KKG, 
pemetaan 
profil kekuat- 
an dan kele-
mahan KKG, 
serta pembe-
rian rekomen-
dasi bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus II 
Sumedang 
Utara, 
KKG 
Gugus IV 
Sumedang 
Utara, dan 
KKG 
Gugus I 
Pasanggra
han(dua 
mapel 
berbeda) 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

rekomendasi 
bagi KKG yang 
dikunjungi 

 
laporan kegiatan on-
service dan 
rekomendasi, yang 
dibuat oleh fasilitator 
sebanyak 4 (empat) 
rangkap 

Sabtu 
30-10-10 

Peser
ta 

3 Kunju 
ngan 
ke-3 

melakukan 
observasi ke- 
giatan KKG, 
pemetaan 
profil kekuat- 
an dan kele-
mahan KKG, 
serta pembe-
rian rekomen-
dasi bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus 
Nanggeran
g dan 
KKG 
gugus 
Ambit (dua 
mapel 
berbeda) 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota FKKG  

sda Kamis 
04-11-10 

Peser
ta 

4 Kunjun
gan ke-
4 

melakukan 
observasi ke- 
giatan KKG, 
pemetaan 
profil kekuat- 
an dan kele-
mahan KKG, 
serta pembe-
rian rekomen-
dasi bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG Cut 
Nyak Dien, 
KKG Gugus 
II 
Manglayang
, dan KKG 
gugus III 
Tanjungsari 
(dua mapel 
berbeda) 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

sda Sabtu  
27-11-10 

Peser
ta 

5 Kunjun
gan ke-
5 

melakukan 
observasi ke- 
giatan KKG, 
pemetaan 
profil kekuat- 
an dan kele-
mahan KKG, 
serta pembe-
rian rekomen-
dasi bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus I 
Sukasari, 
KKG 
Gugus 
Sayang, 
dan KKG 
Gugus I 
Cimang 
gung (dua 
mapel 
berbeda) 
 
 
 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

sda Sabtu 
04-12-10 

Peser
ta 
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N
o Pert Tujuan Sasaran Indikator Tagihan Waktu Ket 

6 Kunju 
ngan 
ke-6 

melakukan 
observasi 
kegiatan 
KKG, 
pemetaan 
profil 
kekuatan dan 
kelemahan 
KKG, serta 
pemberian 
rekomendasi 
bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus II 
rancakalon
g, KKG 
Gugus 
R.A. 
Kartini, 
dan KKG 
Gugus 
panutan 
Haurngom
bong (dua 
mapel 
berbeda) 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

sda Sabtu 
11-12-10 

Peser
ta 

7 Kunju 
ngan 
ke-7 

melakukan 
observasi 
kegiatan 
KKG, 
pemetaan 
profil 
kekuatan dan 
kelemahan 
KKG, serta 
pemberian 
rekomendasi 
bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus V 
Sumedang 
Utara, 
KKG 
Gugus II 
Sumedang 
Selatan, 
dan KKG 
Gugus III 
Sumedang 
Selatan 

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

sda Kamis 
20-01-11 

Peser
ta 

8 Kunjun
gan ke-
8 

melakukan 
observasi 
kegiatan 
KKG, 
pemetaan 
profil 
kekuatan dan 
kelemahan 
KKG, serta 
pemberian 
rekomendasi 
bagi KKG 
yang 
dikunjungi 

KKG 
Gugus I 
Sumedang 
Utara, 
KKG Al 
Hikmah, 
dan KKG 
Gugus I 
Ganeas  

terselenggaranya 
kegiatan observasi 
dan evaluasi  KKG 
oleh anggota 
FKKG  

sda Sabtu 
29-01-11 

Peser
ta 

C PENGKAJIAN  
1 Pengka

jian 
Hasil 
KKG 

- Mengkaji hasil 
KKG 

- memilih 3 (tiga) 
karya terbaik di 
dalam kegiatan 
KKG , dan 

- memberi 
rekomendasi 
untuk 
penyempurnaan. 

Pengurus 
Forum 

terseleksinya 
3 (tiga) hasil 
kegiatan 
terbaik dari 
KKG peserta 
yang 
didasarkan 
pada hasil 
kajian 
terhadap  

Tiga Pilihan hasil 
kegiatan terbaik dari 
KKG peserta 

Senin  
21-02-11 

Pengu
rus 

FKKG 
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N
o Pert Tujuan Sasaran Indikator Tagihan Waktu Ket 

  - Selanjutnya 
karya tersebut 
dikirim ke 
KKKS, Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten/Kota 
dan jika ada ke 
forum/simposiu
m/ workshop 
guru di tingkat 
provinsi 

 semua laporan 
hasil kegiatan 
yang 
disampaikan 
oleh masing-
masing KKG 
peserta, 
minimal 3 
(tiga) hasil 
kegiatan 
terbaik 

   

D PENGEMBANGAN DAN PENERBITAN BULETIN 
1 Buletin 

ke-1 
Untuk 
mengumpulkan 
tulisan hasil 
kegiatan, hasil 
evaluasi, hasil 
pengalaman 
menarik, dan 
kegiatan lainnya 
yang sifatnya 
peningkatan 
kompetensi guru 
di KKG dan 
FKKG  

Seluruh 
sekolah 
anggota   
KKG dari 
peserta 
Forum 
KKG 
  

Terbitnya 
buletin ke-1, 
yang 
dibagikan ke  
masing-
masing 
sekolah 
anggota KKG 
mendapatkan 
2 (dua) 
eksemplar 

Buletin Edisi Pertama 
520 exmplar 

15-01-11 Pengu
rus 

FKKG 
& 

Peser 
ta 

 2  Buleti
n Ke-2 
 
 
 

Untuk 
mengumpulkan 
tulisan hasil 
kegiatan, hasil 
evaluasi, hasil 
pengalaman 
menarik, dan 
kegiatan lainnya 
yang sifatnya 
peningkatan 
kompetensi guru 
di KKG dan 
FKKG  

  Terbitnya 
buletin ke-2, 
yang 
dibagikan ke  
masing-
masing 
sekolah 
anggota KKG 
mendapatkan 
2 (dua) 
eksemplar 

Buletin Edisi Kedua 
520 exmplar 

31-03-11 Pengu
rus 

FKKG 
& 

Peser 
ta 

 

 

C. Penggunaan Dana 

Sehubungan adanya penyesuaian di lapangan maka penggunaan dana 

sebagaimana telah direncanakan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) 

mengalami penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi di lapangan, tetapi tetap tidak keluar dari rambu-rambu Buku 

Panduan DBL FKKG yang telah ditetapkan.  
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Berikut Rincian Penggunaan Dana Bantuan Langsung (DBL) 

Program BERMUTU Tahun Kesatu FKKG 1 Sumedang. 

FORUM KELAOMPOK KERJA GURU (FKKG) 1 SUMEDANG 
RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN LANGSUNG (DBL) 

TAHUN 2010 
 

No Kegiatan Volume Satuan Satuan Biaya 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

A. RAPAT KOORDINASI 
 Rapat Koordinasi I 

1. Pengadaan ATK untuk 
kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi  

1 keg 294.000  294.000 294.000,00  

2. Foto copy surat 
undangan, rangkuman 
materi/bahan untuk 
kegiatan Rapat 
Koordinasi I FKKKG 1 
Sumedang  

728 lmb 200 145.600  145.600,00  

3. Uang Harian 
Narasumber untuk 
kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi I FKKG 1 
Sumedang  

1 org x 1 hr 262.500 262.500  262.500,00  

4. Transport Narasumber 
untuk kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi I FKKG 1 
Sumedang  

1 org x 1 hr 100.000 100.000 100.000,00  

5. Pengadaan konsumsi 
peserta,  (snak dan nasi 
bungkus pada kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi I FKKG 1  

63 org x 1 hr 20.000 1.260.000 1.260.000,00  

6. Pengadaan ATK 
penunjang  
Dokumentasi dan 
Pelaporan kegiatan 
Rapat Koordinasi I 
FKKG 1 Sumedang  

1 keg 362.500 362.500  362.500,00  

 Jumlah 2.424.600,00 
 Rapat Koordinasi II 

1 Pengadaan ATK untuk 
kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi II 

1 keg 490.000 490.000 490.000,00 
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No Kegiatan Volume Satuan Satuan Biaya 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

2 Foto copy surat 
undangan, rangkuman 
materi/bahan untuk 
kegiatan Rapat 
Koordinasi II FKKKG 
1 Sumedang  

532 lmb 200 145.600    106.400,00  

3 Uang Harian 
Narasumber untuk 
kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi II FKKG 1 
Sumedang  

1 org x 1 hr 262.500 262.500  262.500,00  

4 Transport Narasumber 
untuk kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi II FKKG 1 
Sumedang  

1 org x 1 hr 100.000 100.000 100.000,00  

5 Pengadaan konsumsi 
peserta,  (snak dan nasi 
bungkus pada kegiatan 
Rapat/Pertemuan 
Koordinasi II FKKG 1  

63 org x 1 hr 20.000 1.260.000 1.260.000,00  

6 Pengadaan ATK 
penunjang  
Dokumentasi dan 
Pelaporan kegiatan 
Rapat Koordinasi II 
FKKG 1 Sumedang  

1 keg 350.000 350.000  350.000,00  

Jumlah 2.568.900,00 
ON SERVICE     
On Service ke-1     
1. Foto copy 

bahan/materi/format 
untuk On Service ke-1  

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service 
ke-1 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-1  

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
On Service ke-2     
1. Foto copy bahan/materi 

/ format untuk On 
Service ke-1  

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan OnService 1 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  
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No Kegiatan Volume Satuan Satuan Biaya 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

 Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-1  

1 keg 55.000 55.000 55.000,00  

 Jumlah 283.200,00 
On Service ke-3     
1. Foto copy 

bahan/materi/format 
untuk On Service ke-3  

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service ke-
3 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-3 

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
     
1. Pengadaan ATK 

kegiatan On Service 
untuk bahan 8 kali 
kunjungan ke minimal 
16 KKG anggota 
FKKG 1 Sumedang,  

8 keg  1.209.000,00 1.209.000,00 

 Jumlah 1.209.000,00 
On Service ke-4     
1. Foto copy 

bahan/materi/format 
untuk On Service ke-4  

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service 4 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-4  

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
On Service ke-5     
1. Foto copy bahan/materi 

/format untuk On 
Service ke-5  

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service -5 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-5 

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
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No Kegiatan Volume Satuan Satuan Biaya 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

On Serviceke-6     
1. Foto copy bahan/materi 

/format untuk On 
Service ke-6  

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service 6 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-6 

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
On Service ke-7     
1. Foto copy bahan/materi 

/format untuk On 
Service ke-7 

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service 7 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-7 

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
On Sevice ke-8     
1. Foto copy bahan/materi 

/format untuk On 
Service ke-8 

141 lmb 200 28.200 28.200,00  

2. Transport peserta pada 
kegiatan On Service 8 

2 org x 1 hr 100.000 200.000 200.000,00  

3. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan hasil On 
Service ke-8 

1 keg 45.000 45.000 45.000,00  

 Jumlah 273.200,00 
PPENGKAJIAN KARYA KKG    

1. Pengadaan ATK untuk 
kegiatan Pengkajian 
dan pemilihan karya 
terbaik KKG  

1 keg 216.500 216.500 216.500,00  

2. Foto copy 
format/bahan untuk 
kegiatan Pengkajian 
dan pemilihan karya 
terbaik KKG faktur 
terlampir. 

340 lmb 200 200 68.000,00  

3. Pengadaan konsumsi 
(snak dan nasi dus) 
untuk kegiatan  

1 hr x 6 org 20.000 120.000 120.000,00  
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No Kegiatan Volume Satuan Satuan Biaya 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

 Pengkajian dan 
pemilihan karya terbaik 
KKG 
 

    

4. Pengadaan ATK 
penunjang dokumentasi 
dan pelaporan kegiatan 
Pengkajian dan 
pemilihan karya terbaik 
  

1 keg  100.000 100.000,00 

 Jumlah 504.500,00 
PENGEMBANGAN & PENERBITAN BULETIN 
Buletin Edisi Pertama     
1. Pengadaan ATK untuk 

bahan pengembangan 
dan penerbitan buletin 
FKKG 1 Sumedang 
edisi ke-1. 
 

1 keg  262.500  262.500,00  

2. Pencetakan dan 
penggandaan buletin 
FKKG 1 Sumedang 
edisi ke-1 
 

520 exmp  - 1.700.000 1.700.000,00  

 Jumlah 1.962.500,00 
Buletin Edisi Kedua     
1. Pengadaan ATK untuk 

bahan pengembangan 
dan penerbitan buletin 
FKKG 1 Sumedang 
edisi ke-2. 
 

1 keg  334.900 334.900,00 

2. Pencetakan dan 
penggandaan buletin 
FKKG 1 Sumedang 
edisi ke-2 
 

520 exmp  - 1.700.000 1.700.000,00 

 Jumlah 2.034.900,00 

JUMLAH PENGELUARAN 13.900.000,00 

Saldo (di BRI) 100.000,00 
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D. Masalah dan Pemecahannya 

Setelah melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan, ditemukan beberapa masalah yang dirasakan menghambat 

kelancaran pelaksanaan Program FKKG diantaranya : 

No Permasalahan Pemecahan Ket 

1. Keterlambatan turunnya Dana 
Bantuan Lansung (DBL) untuk 
FKKG, sehingga 
mengakibatkan terlambatnya 
realisasi program FKKG. 
 

Menggunakan dana 
talang 
 

 

2. Belum punya sekretariat yang 
memadai. 

Bersatu dengan 
secretariat KKG Gugus I 
Ganeas. 
 

 

3. Belum punya perangkat  
proyektor dan laptop 

Menggunakan proyektor 
milik KKG dan laptop 
milik pengurus 
 

 

4. Sulit menyinergikan antara 
program forum dengan jadwal 
kegiatan di KKG sasaran 

Diupayakan ada 
kesepakatan agar 
program tetap bisa 
dijalankan 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
Melalui Program BERMUTU, FKKG 1 Sumedang  senantiasa berupaya 

membantu dan memfasilitasi KKG di tingkat kabupaten dalam rangka pembinaan 

guru agar lebih profesional.  Namun dalam perjalanannya tidak semulus  

sebagaimana yang diharapkan. Walau pun demikian pada pelaksanaan Program 

Tahun Pertama ini (2010) ada beberapa kegiatan yang memang dapat membantu 

rekan-rekan Pengurus KKG dan Guru Peserta Program BERMUTU khususnya di 

Wilayah I Sumedang dalam melaksanakan kegiatannya. 

Berikut beberapa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program 

FKKG 1 Sumedang Tahun 2010 : 

 
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

1. Rapat/Pertemuan Koordinasi 

Rapat/Pertemuan Koordinasi dilakukan 2 kali pertemuan dalam setahun. 

Kegiatan ini diikuti oleh 2 orang guru perwakilan tiap KKG, yaitu 1 orang 

wakil dari Guru Kelas rendah dan 1 orang lagi wakil dari Guru Kelas tinggi 

yang sekaligus merupakan anggota FKKG 1 Sumedang. FKKG 1 Sumedang 

terdiri dari 28 KKG sehingga jumlah peserta adalah 28 x 2 sebanyak 56 

orang. (Profil keanggotaan terlampir). 

Ada pun hasil dari kegiatan Rapat/ Pertemuan Koordinasi sebagai berikut : 

1.1 Rapat Koordinasi I 

Rapat Koordinasi I dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan, hal ini disebabkan adanya keterlambatan turunnya DBL untuk 

FKKG. Kegiatan ini baru terealisasi pada hari Rabu, 24 Nopember 2010.  

Tempat kegiatan di sekertariat FKKG 1 Sumedang,  tepatnya di SD 

Negeri Cikoneng Kecamatan Ganeas  Jln. Raya Sumedang-Wado km.5, 

dimulai pada pukul 09.00 s.d 16.00 WIB, dengan fasilitator  Drs. Yayat 

Rukmana dari Dinas Pendidikan Kab. Sumedang. (ME Tingkat 

Nasional).  
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Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak Drs. Edi Suwardi, M.Pd. , 

beliau adalah Penanggung jawab Program BERMUTU Kabupaten 

Sumedang dan hadir pula Bapak Drs. H. Iing Sutisna yaitu Konsultan 

BERMUTU kabupaten Sumedang-Majalengka. 

Kegiatan Rapat Koordinasi I dihadiri 54 orang peserta dari 56 orang, 

atau sekitar 96,43%. Kegiatan ini diisi dengan ekspos keberhasilan/ 

keterlaksanaan dan permasalahan/ kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan Program BERMUTU di kelompok kerja masing-masing 

kemudian dibahas dalam forum untuk dikomentari oleh peserta dari KKG 

yang lain, sebagai keputusan terakhir dan jalan keluar memecahkan 

masalah tersebut adalah dengan meminta tanggapan dari nara sumber. 

Selain itu, dilaksanakan juga refleksi dan apresiasi terhadap 

keterlaksanaan kegiatan. Tagihan yang harus dilengkapi terkait dengan 

kegiatan rapat koordinasi ke 1 ini adalah, berupa tersusunnya strategi 

implementasi pemecahan masalah dan rencana pembelajaran 1 tahun dari 

masing-masing KKG, laporan kegiatan hasil rapat koordinasi, rencana 

pembelajaran 1 tahun dari masing-masing  KKG sebagai anggota FKKG. 

Berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan perwakilan kelompok kerja 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1) tidak semua KKG mempunyai ruang sekretariat yang memadai; 

2) masih terbatasnya sarana dan prasarana terutama laptop dan 

proyektor; 

3) masih ada kepala sekolah yang tidak memberikan ijin kepada guru 

untuk mengikuti kegiatan KKG; 

4) kehadiran peserta belum 100 %; 

5) banyak peserta yang lambat menyelesaikan tagihan; 

6) guru pemandu masih kesulitan mendapatkan bahan belajar mandiri, 

karena modul belum terbit. 
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1.2 Rapat Koordinasi II 

Rapat Koordinasi II dilaksanakan pada hari Senin 7 Maret 2011, 

tempat kegiatan di sekretariat FKKG 1 Sumedang,  tepatnya di SD 

Negeri Cikoneng Kecamatan Ganeas  Jln. Raya Sumedang-Wado km.5,  

dimulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB, dengan nara sumber Drs. Nani 

Kurnia M.M.Pd dari KKPS wilayah I Kab. Sumedang (DCT). 

Kegiatan Rapat Koordinasi II dihadiri oleh 55 orang dari 56 peserta 

atau sekitar 98,21%. Kegiatan ini diisi dengan desiminasi laporan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tiga karya terbaik hasil seleksi pada 

kegiatan pengkajian terhadap karya terbaik KKG yang telah 

dilaksanakan sebelumnya. (DBL 2009).  Sedangkan untuk penerima 

DBL tahun 2010 desiminasi proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Berdasarkan hasil desiminasi yang dilakukan oleh guru yang 

karyanya terpilih dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1) guru peserta secara umum sudah memahami tahapan pembuatan 

PTK sesuai dengan tugas mengajar yang diampunya; 

2) guru peserta sudah memiliki anggapan bahwa PTK dibutuhkan untuk 

memperbaiki pembelajaran; 

3) guru peserta termotivasi untuk membuat karya tulis ilmiah 

khususnya PTK untuk usulan kenaikan pangkat; 

4) guru peserta secara tidak langsung terdorong untuk membaca 

berbagai literatur untuk memperkaya bahan kajian pustaka dalam 

pembuatan PTK. 

 

2. Kegiatan Kunjungan (On Service) ke KKG 

Kegiatan kunjungan ke KKG dimaksudkan untuk mendapatkan data 

tentang keterlaksanaan kegiatan di KKG termasuk kelengkapan yang ada 

di kelompok kerja. Selain itu, kunjungan ke KKG dimaksudkan juga untuk 

melihat sejauh mana pemetaan profil kekuatan dan kelemahan KKG, serta 

pemberian rekomendasi keterlaksanaan program di KKG yang dikunjungi. 
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Laporan kegiatan on-service dan rekomendasi, dibuat oleh     

fasilitator sebanyak 4 (empat) rangkap dan dilaporkan ke forum. 

Kunjungan (on service) yang telah dilaksanakan oleh FKKG I 

Sumedang adalah sebagai berikut: 

a. Kunjungan I 

Kamis, 28 Oktober 2010, FKKG 1 Sumedang mengadakan 

kunjungan ke KKG I Tanjungsari, KKG Gugus IV Cibeusi, dan KKG 

Gugus III Cimanggung Kabupaten Sumedang. 

Pada waktu kunjungan di ketiga KKG  sedang berlangsung pertemuan 

rutin ke 4, pada saat itu kegiatan yang dilakukan adalah mengobservasi 

guru model pada kegiatan pelaksanaan tindakan. Ada pun tagihan 

peserta  adalah mengumpulkan hasil observasi sebagai tugas 

terstruktur dan tugas mandirinya adalah membuat case study. 

Kelengkapan administrasi di ketiga KKG sudah cukup lengkap 

dengan indikator sebagai berikut, daftar hadir peserta, daftar hadir 

narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, daftar penerimaan 

transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor peserta, buku tamu, 

buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat KKG. 

Kekurangan dari ketiga KKG tersebut terutama dalam visual 

identitas yang masih sangat sederhana, tapi tidak mengurangi 

eksistensinya. 

Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di ketiga KKG tersebut sudah cukup 

baik dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 

b. Kunjungan II 

Sabtu, 30 Oktober 2010, FKKG 1 Sumedang mengadakan 

kunjungan ke KKG Gugus III Sumedang Utara, KKG Gugus  IV 

Sumedang Utara, dan KKG Gugus I Pasanggrahan Kabupaten 

Sumedang. 
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Ketika kunjungan di KKG Gugus III dan IV Sumedang Utara 

sedang berlangsung pertemuan rutin ke 3, yaitu perencanaan tindakan. 

Ada pun tagihan terstruktur peserta  adalah menyempurnakan skenario 

dan perangkat pembelajaran dan melanjutkan penyusunan instrument 

pengumpulan data. Tugas mandirinya adalah membaca buku-buku 

sumber yang dirujuk. Di KKG Gugus I Pasanggrahan sedang 

berlangsung pertemuan penyusunan RPP untuk satu tahun tiap kelas. 

Kelengkapan administrasi di ketiga KKG  sudah cukup lengkap 

dengan indikator sebagai berikut, daftar hadir peserta, daftar hadir 

narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, daftar penerimaan 

transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor peserta, buku tamu, 

buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat KKG. 

Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin diketiga KKG  sudah cukup baik 

dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 

c. Kunjungan III 

Kamis, 4 Nopember 2010, FKKG 1 Sumedang mengadakan 

kunjungan ke KKG Ambit  Kecamatan Situraja dan KKG Nanggerang 

Kecamatan Cisitu. Ketika kunjungan di kedua KKG sedang 

berlangsung pertemuan rutin ke 4, pada saat itu kegiatan yang 

dilakukan adalah mengobservasi guru model pada kegiatan 

pelaksanaan tindakan. Ada pun tagihan peserta adalah mengumpulkan 

hasil observasi sebagai tugas terstruktur dan tugas mandirinya adalah 

membuat case study.  

Kelengkapan administrasi di KKG  sudah cukup lengkap dengan 

indikator sebagai berikut, daftar hadir peserta, daftar hadir 

narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, daftar penerimaan 

transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor peserta, buku tamu, 

buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat KKG. Tapi dengan 

alasan keterbatasan dana kedua KKG belum memiliki Proyektor/ LCD 
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sehingga kegiatan pertemuan rutin di KKG Ambit dirasa belum begitu 

efektif, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat para peserta untuk 

melakukan pertemuan rutin, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang 

hadir yang mencapai 100% . 

Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di kedua KKG sudah cukup baik 

dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 

d. Kunjungan IV 

Sabtu, 27 Nopember 2010, FKKG 1 Sumedang mengadakan 

kunjungan ke KKG Cut Nyak Dien, KKG Gugus II Manglayang, dan 

KKG Gugus III Tanjungsari. 

Di KKG Cut Nyak Dien sedang berlangsung pertemuan dengan materi 

model-model pembelajaran, di KKG Gugus II Manglayang sedang 

membahas materi perencanaan tindakan dan di KKG Gugus III 

Tanjungsari sedang pembelajaran ICT. 

Kelengkapan administrasi di ketiga KKG sudah cukup lengkap 

dengan indikator sebagai berikut, daftar hadir peserta, daftar hadir 

narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, daftar penerimaan 

transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor peserta, buku tamu, 

buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat KKG. Ketika 

pembelajaran ICT baru beberapa orang guru yang membawa laptop 

sehingga kegiatan tidak begitu lancar. 

Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di ketiga  KKG  sudah cukup bagus 

dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 

e. Kunjungan V 

Sabtu, 4 Desember  2010, FKKG 1 Sumedang mengadakan 

kunjungan ke KKG Gugus I Sukasari, KKG Gugus Sayang, dan KKG 
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Gugus I Cimanggung Kabupaten Sumedang. Di  KKG Gugus I 

Sukasari sedang berlangsung pertemuan ICT, sama seperti di KKG 

lain di sini pun hanya beberapa guru yang membawa laptop sehingga 

pembelajaran kurang efektif. Sedangkan di KKG Gugus Sayang dan 

KKG Gugus I Cimanggung sedang berlangsung pembelajaran model-

model pembelajaran. Kelengkapan administrasi diketiga  KKG sudah 

cukup lengkap dengan indikator sebagai berikut, daftar hadir peserta, 

daftar hadir narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, daftar 

penerimaan transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor peserta, 

buku tamu, buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat KKG. 

Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di ketiga KKG sudah cukup bagus 

dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 

f. Kunjungan VI 

Sabtu, 11 Desember 2010, FKKG 1 Sumedang mengadakan 

kunjungan ke KKG Gugus II Rancakalong, Gugus RA. Kartini, dan 

Gugus II Panutan Haurngombong Pamulihan Kabupaten Sumedang. 

Di KKG Gugus I Rancakalong sedang melaksanakan model-model 

pembelajaran sedangkan di KKG Kartini dan Gugus II Panutan sedang 

berlangsung pembelajaran ICT.  

Kelengkapan administrasi di ketiga KKG tersebut sudah cukup 

lengkap dengan indikator sebagai berikut, daftar hadir peserta, daftar 

hadir narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, daftar penerimaan 

transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor peserta, buku tamu, 

buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat KKG. 

Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di ketiga KKG sudah cukup bagus 

dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 
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g. Kunjungan VII 

Kamis, 20 Januari 2011 FKKG 1 Sumedang mengadakan kunjungan 

ke KKG Gugus V Sumedang Utara, KKG Gugus II Sumedang Selatan, 

dan KKG Gugus III Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. 

Di ketiga KKG sedang berlangsung pertemuan rutin ke 10 yaitu 

perencanaan tindakan dan penetapan instrumen, dengan tugas 

terstruktur melanjutkan penulisan rencana tindakan dan menyusun 

instrumen untuk pengambilan data, sedangkan tugas mandirinya 

adalah mempelajari buku sumber yang terkait dengan topok 

perencanaan tindakan atau yang dirujuk. Kelengkapan administrasi di 

ketiga KKG tersebut sudah cukup lengkap dengan indikator sebagai 

berikut, daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, daftar 

penerimaan ATK peserta, daftar penerimaan transfor & uang harian, 

daftar penerimaan transfor peserta, buku tamu, buku kerja peserta, 

portofolio peserta, sekretariat KKG. Dari hasil kunjungan tersebut di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di 

ketiga KKG  sudah cukup bagus dengan indikator kelengkapan 

tagihan, kelengkapan administrasi pengelolaan dan keterlaksanaan 

kegiatan. 

h. Kunjungan VIII 

Sabtu, 29 Januari  2011, FKKG 1 Sumedang mengadakan kunjungan 

ke KKG Gugus I Sumedang Utara, KKG Al Hikmah Pamulihan, dan 

KKG Gugus I Ganeas. Ketika dikunjungi di ketiga KKG sedang 

melaksanakan pertemuan penyusunan proposal. Karena ketiga KKG 

merupakan penerima DBL tahun 2009 dan pernah melaksanakan 

penyusunan proposal di tahun pertama, sehingga kelihatan peserta 

sudah banyak yang memahami. Kelengkapan administrasi di ketiga 

KKG sudah cukup lengkap dengan indikator sebagai berikut, daftar 

hadir peserta, daftar hadir narasumber, daftar penerimaan ATK peserta, 

daftar penerimaan transfor & uang harian, daftar penerimaan transfor 

peserta, buku tamu, buku kerja peserta, portofolio peserta, sekretariat 
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KKG. Dari hasil kunjungan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan rutin di ketiga KKG sudah cukup bagus 

dengan indikator kelengkapan tagihan, kelengkapan administrasi 

pengelolaan dan keterlaksanaan kegiatan. 

3. Pengkajian Hasil Karya KKG 

Kegiatan pengkajian dilaksanakan hari Senin tanggal 21 Pebruari 

2011 bertempat di Sekretariat FKKG wilayah I Sumedang di SDN 

Cikoneng yang beralamat di Jalan Raya Sumedang – Wado Km 05 

Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini dilakukan oleh 

pengurus FKKG, dengan acara mengkaji hasil KKG, memilih 3 (tiga) 

karya terbaik dalam kegiatan KKG, dan memberi rekomendasi untuk 

penyempurnaan. Untuk tahun pertama sasaran pengkajian untuk KKG 

penerima DBL 2009 adalah laporan PTK dan untuk KKG penerima DBL 

2010 minimal proposal PTK. (hasil terlampir). 

4. Pengembangan dan Penerbitan Buletin 

Buletin diterbitkan sebagai wadah kegiatan pengembangan profesi 

bagi para guru peserta KKG yang isinya berupa tulisan hasil kegiatan, 

hasil evaluasi, hasil pengalaman menarik peserta, dan kegiatan lainnya 

yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru di KKG dan FKKG. 

 Sesuai dengan program FKKG I Sumedang, buletin diterbitkan 2 kali 

dalam setahun. Buletin FKKG I Sumedang edisi pertama diterbitkan pada 

akhir Desember 2010 dan Buletin FKKG 1 Sumedang edisi kedua 

diterbitkan pada akhir bulan Maret 2011. 

Melalui buletin ini diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus 

motivasi bagi guru peserta untuk lebih meningkatkan kompetensi serta 

aktivitasnya di kelompok kerja masing-masing. 

 

B. Pertanggung jawaban Keuangan 

Buku Kas Umum (BKU) dan fotocopy bukti fisik pengeluaran keuangan 

terlampir) 
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BAB IV 
RANGKUMAN HASIL EVALUASI MANDIRI 

 
 
 
A.  Hasil Rapat  Koordinasi I 

Kegiatan ini diikuti oleh 2 orang guru perwakilan tiap KKG, yaitu 1 

orang wakil dari Guru Kelas rendah dan 1 orang lagi wakil dari Guru Kelas 

tinggi yang sekaligus merupakan anggota FKKG 1 Sumedang 

Ada pun hasil yang   terkait dengan kegiatan rapat koordinasi ke 1 ini 

adalah, tersusunnya strategi implementasi pemecahan masalah dan rencana 

pembelajaran 1 (satu) tahun dari masing-masing  KKG, laporan kegiatan hasil 

rapat koordinasi, rencana pembelajaran 1 (satu) tahun dari masing-masing  

KKG sebagai anggota FKKG. 

Menurut anggota yang hadir,  kegiatan ini sangat bermanfaat bagi 

kelancaran kegiatan di KKG. Dengan adanya rapat koordinasi kendala yang 

selama ini dirasakan di masing-masing KKG secara tidak langsung dapat 

terpecahkan walau pun tidak semuanya. 

Dari hasil ekspos yang dilakukan beberapa perwakilan kelompok 

kerja maka dapat dirangkum hal-hal sebagai berikut : 

1) tidak semua KKG mempunyai ruang sekretariat yang memadai; 

2) masih terbatasnya sarana dan prasarana terutama Laptop dan proyektor; 

3) masih ada kepala sekolah yang tidak memberikan ijin kepada guru untuk 

mengikuti kegiatan KKG; 

4) kehadiran peserta belum 100 %; 

5) banyak peserta yang lambat menyelesaikan tagihan; 

6) guru pemandu masih kesulitan mendapatkan bahan belajar mandiri, karena 

modul belum terbit. 

 

B.   Hasil Rapat Pengkajian 

Dari kegiatan ini pengurus FKKG menghasilkan 3 (tiga) karya terbaik 

di dalam kegiatan KKG, dan memberi rekomendasi untuk penyempurnaan. 
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Karya/ tagihan  dari peserta yang merupakan terbaik di KKG-nya yang dipilih 

untuk sementara hanya Laporan Penelitian Tindakan Kelas (DBL) 2009 dan 

Proposal PTK (DBL (2010), tagihan lainnya hanya ditampung di Sekretariat 

Forum sebagai kekayaan kelompok. 

Penilaian kami terhadap karya peserta, peserta sudah mulai memahami 

cara membuat PTK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, refleksi 

sampai pada kegiatan membuat laporan. Besar harapan kami PTK dibuat 

peserta bukan semata-mata untuk memenuhi tagihan BERMUTU, namun 

lebih dari itu PTK merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan untuk 

tujuan perbaikan pembelajaran. 

 

C.  Hasil Rapat Koordinasi II 

Kegiatan Rapat Koordinasi II diisi dengan desiminasi laporan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tiga karya terbaik hasil seleksi pada 

kegiatan pengkajian terhadap karya terbaik KKG yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. (DBL 2009).  Sedangkan untuk penerima DBL tahun 2010 

minimal desiminasi proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Berdasarkan hasil desiminasi yang dilakukan oleh guru yang karyanya 

terpilih terangkum sebagai berikut : 

1) guru peserta secara umum sudah memahami tahapan pembuatan PTK 

sesuai dengan tugas mengajar yang diampunya; 

2) guru peserta sudah memiliki anggapan bahwa PTK dibutuhkan untuk 

memperbaiki pembelajaran; 

3) guru peserta termotivasi untuk membuat karya tulis ilmiah khususnya PTK 

untuk usulan kenaikan pangkat; 

4) guru peserta secara tidak langsung terdorong untuk membaca berbagai 

literatur untuk memperkaya bahan kajian pustaka dalam pembuatan PTK. 

 

D.   Hasil Kegiatan On Service (kunjungan) ke KKG 

Dari hasil kegiatan kunjungan ke KKG, FKKG berhasil mendapatkan 

data tentang keterlaksanaan kegiatan di KKG termasuk kelengkapan yang ada 



Laporan Program BERMUTU FKKG 1 Sumedang Tahun 2010    
                        33 

 

di kelompok kerja. Selain itu kunjungan ke KKG juga berhasil mendapatkan 

data untuk pemetaaan profil kekuatan dan kelemahan KKG, serta pemberian 

rekomendasi keterlaksanaan program di KKG yang dikunjungi. 

Menurut pengelola KKG yang dikunjungi, kegiatan ini sangat bermanfaat 

bagi pengelolaan kelompok kerja, selain itu juga memacu semangat seluruh 

yang terlibat kegiatan, baik pengelola mau pun peserta. 

 

E.   Pengembangan dan Penerbitan Buletin 

FKKG I Sumedang telah berhasil menerbitkan buletin sebanyak dua kali, 

yaitu bulan Desmber 2010 (Edisi pertama) dan bulan Maret 2011 (Edisi 

kedua).  

Buletin merupakan wadah kegiatan pengembangan profesi paraguru 

peserta KKG yang isinya berupa tulisan hasil kegiatan, hasil evaluasi, hasil 

pengalaman menarik peserta, dan kegiatan lainnya yang tujuannya untuk 

meningkatkan kompetensi guru di KKG dan FKKG. 

Dari hasil wawancara dengan peserta KKG, mereka merasakan manfaat 

diterbitkannya bulletin. Mereka merasa bangga karyanya dimuat dan dibaca 

oleh banyak guru, atau pun mereka merasa terbantu untuk sekedar mendapat 

contoh atau perbandingan mengenai tagihan yang harus dipenuhi berkaitan 

dengan tugas yang harus dikumpulkan sebagai tagihan peserta. 

Selain rasa bangga, peserta juga banyak yang memberikan komentar 

tentang tipisnya buletin sehingga banyak karya peserta yang dianggap 

memenuhi kriteria baik tidak dimuat. Tetapi setelah diberi penjelasan oleh 

Tim redaksi tentang kemampuan keuangan dan masih lemahnya kemampuan 

Tim Redaksi dalam membuat layout, mereka dapat memahaminya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A.  Kesimpulan 

FKKG 1 Sumedang melalui kegiatan BERMUTU telah berhasil 

menyelesaikan tugas sesuai program kerja di antaranya: 

1) menyelenggarakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali dalam satu 

tahun dan membuat laporan kegiatan hasil rapat koordinasi sebanyak 2 

(dua) rangkap; 

2) menyelenggarakan kegiatan observasi dan evaluasi KKG oleh anggota 

FKKG dan membuat laporan tertulis hasil observasi dan evaluasi sebanyak 

2 (dua) rangkap; 

3) menyeleksi 3 (tiga) karya terbaik (Proposal dan Laporan PTK) dari peserta 

KKG yang didasarkan pada hasil kajian terhadap semua laporan hasil 

kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing KKG peserta, minimal 3 

(tiga) hasil terbaik; 

4) menyusun laporan hasil on-service dan rekomendasi yang dibuat 

fasilitator; 

5) menyusun strategi implementasi pemecahan masalah dan rencana 

pembelajaran 1 (satu) tahun dari masing-masing gugus KKG sebagai 

anggota FKKG; 

6) menerbitkan buletin sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun 

 

 
B. Rekomendasi 

FKKG I Sumedang telah berusaha menjalankan program kerja dengan 

sebaik-baiknya, sehingga dapat mewadahi dan menampung aspirasi peserta  

serta dapat membantu KKG dalam mengelola dan menyukseskan program 

kerjanya yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kompetensi 

seluruh guru peserta. 

Selain itu FKKG I Sumedang telah berusaha menjadi jembatan 

penghubung antara KKG dengan pengelola dan penanggungjawab 



Laporan Program BERMUTU FKKG 1 Sumedang Tahun 2010    
                        35 

 

BERMUTU baik di tingkat kabupaten mau pun propinsi sehingga program 

masing-masing bersinergis, tepat waktu dan tepat sasaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kami merekomendasikan 

kepada pihak yang terkait dengan program BERMUTU hal-hal sebagai 

berikut: 

1) pencairan dana FKKG sebaiknya lebih awal/ minimal sama dengan 

pencairan dana untuk KKG; 

2) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar segera 

merealisasikan dana sharing 20 % sesuai dengan MoU yang telah 

dilakukan; 

3) kepada LPMP Jawa Barat sebagai penanggungjawab Program BEMUTU 

di Jawa Barat, tolong aturan main atau juklak dan juknis pengelolaan dan 

pelaporan program harus konsekuen, andaikan ada perubahan mohon 

disosialisasikan sesegera mungkin sebelum program berakhir; 

4) kepada seluruh kelompok kerja penerima DBL diharapkan ada kerjasama 

yang sinergis sehingga program dapat terlaksana dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


