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ABSTRAK 

Abdillah, Rusli. 2019. Evaluasi Program Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar di Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen. Tesis. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Dr. Sulaiman, M.Pd. Dr. Rumini, 

S.Pd. M.Pd . 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Program Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. 

  

 Kelompok Kerja Guru ( KKG ) sangat strategis untuk meningkatkan 

kompetensi dan kinerja guru. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja 

guru, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur, mengikuti seminar dan 

diklat, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu manajemen 

KKG. Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru meliputi 

berbagai aspek antara lain kemampuan guru dalam menguasai kurikulum dan 

materi pengajaran, kemampuan dalam menggunakan metode dan sarana dalam 

proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dan 

kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin serta 

mempunyai komitmen terhadap tugas. 

Peranan KKG sangat penting dalam mengembangkan profesi guru, 

melalui kegiatan rutin KKG guru Penjasorkes di Kecamatan Alian dapat 

mempererat tali persaudaraan antar guru, meningkatkan wawasan, 

meningkatkan kompetensi guru, dapat membuat administrasi pembelajaran 

secara bersama-sama, meningkatkan motivasi belajar ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.  

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

countenance dari Stake, yang meliputi keadaan sebelum berlangsung 

(antecedents), kegiatan yang terjadi dan saling mempengaruhi (transaction), 

serta hasil yang diperoleh (outcomes) Subyek penelitian ini adalah ketua KKG, 

pengurus KKG, anggota KKG, dan dari Dinas Pendidikan adalah Pengawas 

SD. Dalam pengambilan subyek peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dan snowball sampling. 

Hasil penelitian evaluasi antecedent (masukan) menunjukkan bahwa 

program KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah tersusun 

dan terencana dengan baik sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat, visi misi 

dan tujuan yang jelas. Evaluasi transaction (proses) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

belum berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat. Untuk evaluasi 

outcomes (hasil) menunjukkan bahwa hasil yang dicapai guru PJOK dari 

kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

maksimal. 
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ABSTRACT 

Abdillah, Rusli. 2019. Program Evaluation Work Group Teacher Physical Education 

Sports and Health Primary Schools in Alian District Kebumen Regency. Tesis. 

Sports Education Study Program. Postgraduate. Universitas Negeri Semarang. 

Dr. Sulaiman, M.Pd. Dr. Rumini, S.Pd. M.Pd . 

 

Keywords : Evaluation, Activity Program KKG PJOK Alian District Kebumen 

Regency. 

  

Teacher Working Groups (KKG) are very strategic to improve teacher 

competency and performance. Various efforts to improve teacher performance, 

including through various instructor training, attending seminars and training, 

improving facilities and infrastructure, and improving the quality of KKG 

management. Improvement and development of teacher professional abilities 

include various aspects including the ability of teachers to master curriculum 

and teaching materials, the ability to use methods and facilities in the teaching 

and learning process, carry out assessment of learning processes and outcomes 

and the ability to use the environment as a source of learning, discipline and 

have a commitment to task. 

The role of the KKG is very important in developing the teaching 

profession, through the routine activities of the Penjasorkes teacher KKG in 

Alian District, it can strengthen brotherhood between teachers, increase insight, 

improve teacher competence, be able to administer learning together, increase 

motivation to learn to a higher level of education. The role of the KKG is very 

important in developing the teaching profession, through the routine activities 

of the Physical Education teacher KKG in Alian District, it can strengthen 

brotherhood between teachers, increase insight, improve teacher competence. 

The research method used is descriptive qualitative analysis. The 

approach taken in this study is the countenance approach from Stake, which 

covers the situation before it takes place (antecedents), activities that occur and 

affect each other (transaction), as well as the results obtained (outcomes). The 

subjects of this study were the KKG chair, KKG management, KKG members, 

and from the Education Office was the primary school Superintendent. In 

taking the subject of researchers using techniques purposive sampling dan 

snowball sampling. 

The results of the antecedent evaluation study (input) show that the PJOK 

KKG program in Alian Subdistrict, Kebumen Regency has been well 

organized and planned in accordance with the AD / ART that has been made, a 

clear vision and mission and goals. Transaction evaluation (process) shows that 

the implementation of PJOK KKG activities in Alian Subdistrict, Kebumen 

Regency has not run according to the program that has been made. For the 

evaluation of outcomes, the results achieved by PJOK teachers from the 

KKOK KKG activities in Alian Subdistrict, Kebumen Regency have not been 

maximized 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak dan 

melimpah, namun masih tergolong dalam kelompok negara yang sedang 

berkembang dan sangat perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya khususnya 

pada faktor peningkatan mutu sumber daya manusia, yang sampai saat ini secara 

umum dirasakan belum cukup memadai untuk mampu berkompetisi dengan 

negara yang telah maju. Sumber daya alam yang banyak dan melimpah pada suatu 

negara belum merupakan jaminan bahwa negara tersebut akan makmur, apabila 

pendidikan sebagai dasar untuk meningkatkan sumber daya manusia kurang 

diperhatikan. Suatu negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak, apabila 

tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu saat akan 

mengalami kemiskinan. Sejarah membuktikan bahwa negara yang miskin sumber 

daya alam, tetapi kaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi 

negara yang kaya, makmur dan kuat. 

Pendidikan selain sebagai  pembentukan watak/kepribadian, juga harus 

dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, terutama dalam memasuki 

abad ke 21, yang merupakan era persaingan bebas (globalisasi) yang menuntut 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam 

tataran global. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB II pasal 3 
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menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU RI no. 20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, 2003:7).  

Pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baiknya sistem 

pendidikan, melainkan ditentukan juga  seberapa besar kemampuan sumber daya 

manusia dalam mengelola pendidikan tersebut. Salah satu komponen yang harus 

diperhatikan secara serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. 

Sebagaimana dikatakan Janawi (2012:10) bahwa guru dalam konteks pendidikan 

mempunyai peranan yang besar dan strategis, hal ini disebabkan karena guru 

merupakan garda terdepan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Guru adalah 

sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentranformasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Guru mendidik putra bangsa dengan nilai-nilai 

kemanusiaan mengemban misi dan tugas yang berat sehingga guru dipandang 

sebagai tugas mulia. 

Kurikulum yang diterapkan di sekolah, yang terdiri dari sekian banyak 

mata pelajaran, mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

sebagai salah satu mata pelajaran yang diyakini memberikan sumbangan yang 

cukup berarti dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sumbangan positif dari mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan akan dapat menjadi 
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kenyataan apabila pemegang peran utama pelaksanaan pembelajaran mampu 

melaksanakan kewajibannya dengan optimal, penuh rasa tanggung jawab. 

Pemegang peran utama tersebut tidak lain adalah para Guru Pendidikan Jasmani 

yang berkualitas tinggi. 

Pendidikan terdiri dari berbagai komponen yang saling berpengaruh dan 

berkaitan, dari komponen tersebut guru mempunyai peran sangat penting dan 

merupakan kunci pokok bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, untuk 

itu kemampuan professional guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan 

berbagai upaya, antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan di 

sekolah dan di wadah-wadah pembinaan profesional seperti Kelompok Kerja 

Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja 

Pengawas Sekolah (KKPS).  

Peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru menyebutkan 

bahwa 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, agar mendapat tupoksi yang lebih baik guru membutuhkan 

organisasi profesi yang menaunginya sehingga terjalin komunikasi antar guru. 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah dibentuk puluhan tahun, dan 

merupakan wadah para guru secara keseluruhan tanpa memperhatikan mata 

pelajaran yang diampu maupun strata sekolah di mana guru mengajar. Bentuk 

wadah guru yang lebih spesifik adalah KKG. Supartan (2006:123) menyebutkan 

bahwa KKG merupakan wadah pembinaan guru Sekolah Dasar yang profesional 
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dan tergantung dengan gugus sekolah. untuk Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan disebut KKG Penjasorkes. Salah satu tujuan penting dibentuknya 

KKG Penjasorkes adalah untuk menumbuhkan kegairahan guru dalam upaya 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar. 

Kelompok Kerja Guru (KKG) sangat strategis untuk meningkatkan 

kompetensi dan kinerja guru. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru, 

antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur, mengikuti seminar dan diklat, 

peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu manajemen KKG. 

Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru meliputi berbagai 

aspek antara lain kemampuan guru dalam menguasai kurikulum dan materi 

pengajaran, kemampuan dalam menggunakan metode dan sarana dalam proses 

belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dan 

kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin serta 

mempunyai komitmen terhadap tugas. 

Kelompok Kerja Guru (KKG) yang anggotanya semua guru dalam semua 

bidang ilmu, dimaksudkan sebagai wadah pembinaan profesional bagi para guru 

dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam 

melaksanakan dan mengelola pembelajaran di Sekolah Dasar. Hal ini perlu 

ditempuh karena kondisi tenaga kependidikan di Sekolah Dasar saat ini masih 

memerlukan upaya pembinaan dan peningkatan melalui pemberian bantuan 

profesional seiring dengan laju perkembangan dan kemajuan di bidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 
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Kegiatan KKG akan sangat membantu peningkatan kemampuan para 

guru. Para guru yang terlibat dalam forum KKG ini senantiasa akan bertambah 

pengetahuan, wawasan maupun keterampilannya, sehingga dalam melaksanakan 

tugas tidak akan merasa berat. Dalam melaksanakan tugasnya guru dituntut 

memiliki bekal dan kemampuan dasar yang dikenal dengan empat kompetensi 

dasar guru. Adapun empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru yaitu terdiri (1) Kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Kepribadian, (3) 

Kompetensi Profesional, (4) Kompetensi Sosial. Selain itu, agar Dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan baik guru di tuntut untuk senantiasa 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menambah wawasan dan 

pengalaman yang akan sangat berguna untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Hal ini berkaitan dengan guru sebagai fasilitator kegiatan 

belajar mengajar di kelas yang berhubungan langsung dengan siswa, harus mampu 

memfasilitasi kegiatan di kelas dengan penuh kreatifitas dan inovasi sehingga 

pembelajaran dapat berjalan menyenangkan, bermakna dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Penjasorkes SD di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen Tahun 2018/2019 

terdapat 35 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Jumlah anggota KKG Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan kesehatan di Kecamatan Alian sebanyak 30 guru dengan 

rincian 21 guru PNS dan 9 guru Wiyata Bakti. Kualifikasi Akademik guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan di Kecamatan Alian 27 orang guru 

dengan kualifikasi pendidikan S-1 dan 3 orang guru dengan kualifikasi pendidikan 
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D-2. Dari 35 Sekolah Dasar di Kecamatan Alian hanya ada 30 Sekolah Dasar 

yang memiliki guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sementara 

untuk 5 Sekolah Dasar diampu oleh guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan yang mendapatkan tugas rangkap dari Dinas Pendidikan Kabupaten.  

 

Tabel 1.1  Daftar anggota KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 

No Nama 
Status 

Guru 
Unit Kerja 

L

/P 

Pendidikan 

Terahir 

1 Toni Subiyanto, S.Pd PNS SDN 2 Krakal L S1 

2 Riyanto, S.Pd PNS SDN 3 Krakal L S1 

3 Parmuji, A.Ma PNS SDN 2 Kaliancang L D2 

4 Haryadi, S.Pd PNS 
SDN 3 Sawangan dan 

SDN 1 Sawangan 
L S1 

5 Gampang Hariyanto, A.Ma PNS 
SDN 1 Wonokromo dan 

SDN 2 Wonokromo 
L D2 

6 Paikun, S.Pd PNS SDN Kaliputih  L S1 

7 Sutopo US, S.Pd PNS SDN 1 Seliling  L S1 

8 Somali, S.Pd PNS SDN 2 Seliling L S1 

9 Sri Rejeki, S.Pd PNS SDN 3 Seliling P S1 

10 Falahudin, S.Pd PNS SDN 1 Surotrunan L S1 

11 Arif Nugroho, S.Pd PNS 
SDN 2 Surotrunan dan 

SDN 2 Sawangan 
L S1 

12 Hartini, S.Pd PNS SDN 1 Bojongsari P S1 

13 Maruyah, S.Pd PNS SDN 2 Bojongsari P S1 

14 Cecep Oki Surahman, S.Pd PNS 
SDN 1 Kalijoyo dan SDN 

2 Kalijoyo 
L S1 

15 Maryunah, S.Pd PNS SDN 1 Karangkembang P S1 

16 Inong Kusumawati, S.Pd PNS SDN 1 Karangkembang P S1 

17 Muchidin, A.Ma PNS SDN Tanuharjo L D2 

18 Rahayu DP, S.Pd PNS SDN Jatimulyo P S1 

19 Budi Umar W, S.Pd PNS 
SDN 1 Karangtanjung dan 

SDN 2 Karangtanjung 
L S1 

20 H. Badawi, SPd PNS SDN 2 Kemangguan L S1 

21 Rusli Abdillah, S.Pd PNS SDN 1 Krakal L S1 

22 Randika Septiandri, S.Pd GWB SDN 4 Krakal L S1 

23 Noviawan Wijianto, S.Pd GWB SDN 1 Kalirancang L S1 

24 Febri Budi, S.Pd GWB SDN 3 Kalirancang L S1 

25 Oki Risdianto, S.Pd GWB SDN 3 Wonokromo L S1 

26 Ilham Faoji, S.Pd GWB SDN Tlogowulung L S1 
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27 Acut Wibowo, S.Pd GWB SDN 3 Bojongsari L S1 

28 Bagus Romi, S.Pd GWB SDN Kambangsari L S1 

29 Hari Winarto, S.Pd GTY SDIT Ibnu Abbas L S1 

30 Yudha Purwono, S.Pd GWB SDN 1 Kemangguan L S1 

 

Kelompok Kerja Guru (KKG) sangat penting dalam mengembangkan 

profesi guru, melalui kegiatan rutin KKG guru Penjasorkes di Kecamatan Alian 

dapat mempererat tali persaudaraan antar guru, meningkatkan wawasan, 

meningkatkan kompetensi guru, dapat membuat administrasi pembelajaran secara 

bersama-sama, meningkatkan motivasi belajar ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Selain itu berbagai masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran 

dapat diselesaikan melalui diskusi antar guru. 

Berdasarkan Anggaran Dasar  Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), 

setiap awal tahun pelajaran pengurus KKG terpilih harus menyusun program kerja 

jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Program jangka pendek 

mencakup seluruh kegiatan KKG dalam satu tahun pelajaran (dua semester), 

sedangkan program jangka panjang mencakup rencana kegiatan KKG dalam 

kurun waktu empat tahun atau selama masa jabatan pengurus.  

Tabel 1.2. Program Kerja KKG PJOK SD Kacamatan Alian  

Kabupaten Kebumen Tahun 2018/2019 

a. Program Rutin 

No. 
Jenis dan Materi 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Target yang 

Diharapkan 
Narasumber 

1. 
Analisis Buku Guru 

dan Buku Siswa 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru dapat 

mengnalisis Materi, 

KD, Indikator, Tujuan 

Pembelajaran 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu  

2. 
Penyusunan Program 

Tahunan 

Anggota KKG 

(Guru) 
Guru dapat menyusun 

Program Tahunan 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 
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3. 
Penyusunan Program 

Semester 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru dapat  

Menyusun Program 

Semester 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

4. 
Penentuan Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru dapat  

Menyusun KKM di 

Sekolah 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

5. 

Diskusi 

Permasalahan 

Pembelajaran 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru dapat menyusun 

RPP, Rubrik 

Penilaian, Media, 

Metode,  dll 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

6. 

Pelatihan 

Penggunaan Media 

Pembelajaran. 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru terampil dalam  

menggunakan Media 

Pembelajaran 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

7. 

Penyusunan Kisi-kisi 

Soal, Soal, Editing 

Soal Semester 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru dapat menyusun 

kisi-kisi, Bank Soal, 

Kunci Jawaban 

Pengawas Sekolah, 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

 

b. Program Pengembangan 

No. 
Jenis dan Materi 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Target yang 

Diharapkan 
Narasumber 

1. 

Pelatihan Penetapan 

Perhitungan Angka 

Kredit 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru paham dan bisa 

menghitung sendiri 

angka kreditnya 

Pengawas Sekolah, 

Tim Penilai Angka 

Kredit 

2. 

Pelatihan 

Penyusunan 

Portofolio PK Guru 

dan PKB 

Anggota KKG 

(Guru) 

Guru Mampu dan bisa 

menyusun portofolio 

PK Guru dan PKB 

Pengawas Sekolah, 

Tim Penilai Angka 

Kredit 

3. 

Pelatihan Guru 

Pembina Cabang 

Olahraga 

Perwakilan 

Anggota KKG 

Guru dapat membina 

Anak didik sesuai 

dengan bakat anak 

Tim dari Dinas 

Kabupaten  

4. 

Sosialisasi hasil 

Pelatihan Guru 

Pembina Cabang 

Olahraga 

Anggota KKG 

(Guru) 

Menambah wawasan 

keilmuan guru melalui 

materi terbaru 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

5. 
Peer coaching TIK 

Dasar 

Anggota KKG 

(Guru) 
Guru Terampil 

Menggunakan TIK 

Pengurus KKG, 

Guru Pemandu 

 

 

Hasil observasi di lapangan ternyata Kegiatan KKG Penjasorkes SD 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program KKG ini 

sudah cukup aktif karena pertemuannya sudah dilaksanakan setiap 1 bulan sekali 
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yaitu setiap hari Sabtu minggu pertama, akan tetapi kehadiran guru-guru PJOK 

masih kurang aktif, dan belum konsisten dalam mengikuti kegiatan ini. Selama 

kegiatan KKG interaksi antar pemandu dengan peserta belum begitu terjalin. 

Pemandu dalam menyampaikan materi masih bersifat ceramah. Karena masih 

terpaku dengan pedoman materi yang diberikan dari Dinas Pendidikan sehingga 

suasananya terasa membosankan. Belum ditambah lagi fasilitas ruangan yang 

kurang memadai. Akhirnya banyak guru yang kurang konsentrasi dalam 

mengikuti KKG, dan ada juga guru yang masih terkendala pada implementasinya 

di lapangan. Adapun kendala teknis di lapangan yaitu dari segi sarana dan 

prasarana selama pelaksanaan kegiatan KKG yang belum memadai dan dari segi 

waktu pelaksanaan  yang belum konsisten. 

Harapannya penelitian ini dapat membantu guru-guru dapat 

mengutarakan segala permasalahan yang dialami ketika dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah dan dicarikan solusinya terhadap permasalahan tersebut. 

Karena dalam kegiatan KKG para guru mengupas pengetahuan tentang materi 

pelajaran. Selama kegiatan KKG  para guru hendaknya berbicara tentang proses 

pembelajaran, membuat beberapa hubungan diantara ide-ide mereka dan berbagi 

pengalaman mengajar. Dari uraian permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Kegiatan Kelompok 

Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar di 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen” 

 

 



10 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan program kegiatan KKG Penjasorkes di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum terarah. 

2. Pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes di  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum sesuai dengan perencanaan program yang ideal. 

3. Banyaknya kendala dalam pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes di 

kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. 

4. Masih rendahnya kesadaran guru Penjasorkes di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen untuk mengikuti kegiatan KKG. 

5. Masih kurangnya pemahaman guru Penjasorkes di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen akan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan KKG. 

6. Penunjukan tutor, guru pemandu/ instruktur KKG Penjasorkes di  Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen yang belum ideal. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, guna mencegah perluasan 

penafsiran pada permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini hanya 

memfokuskan pada masalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan program kegiatan KKG Penjasorkes di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen. 

2. Pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes di  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen. 
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3. Hasil dari pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes Sekolah Dasar di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan cakupan 

masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah untuk diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah rencana program kegiatan KKG Penjasorkes Sekolah Dasar di   

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes Sekolah 

Dasar di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen? 

3. Bagaimanakah hasil dari pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes 

Sekolah Dasar di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengkaji dan menganalisis program kegiatan KKG Penjasorkes Sekolah Dasar 

di   Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen! 

2. Mengkaji pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes Sekolah Dasar di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen! 

3. Mengkaji hasil dari pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes Sekolah 

Dasar di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen! 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pengetahuan khususnya 

mahasiswa Pendidikan Olahraga PPS UNNES. 
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2) Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat  memberi sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu pendidikan terutama berkaitan dengan 

pengembangan profesi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Alian sebagai upaya 

pengembangan mutu pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes. 

2) Sebagai informasi bagi KKG Penjasorkes Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen tentang kondisi pelaksanaan program kegiatan KKG Penjasorkes.  

3) Bagi guru-guru penjasorkes diharapkan memperoleh motivasi yang tinggi 

untuk mengikuti kegiatan KKG Penjasorkes dalam upaya pengembangan 

profesionalisme dan dapat dijadikan bahan evaluasi diri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS  

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan upaya untuk menganalisis berbagai konsep 

sebagai variabel, fokus atau subjek dan/atau objek penelitian. Secara substansial, 

kajian pustaka dapat berisi penjelasan tentang variabel, aspek-aspek dan indikator, 

serta keterkaitan antarvariabel atau subjek dan/atau objek penelitian yang diteliti. 

Hakikat kajian pustaka adalah mengungkapkan, menegaskan, menyanggah, 

mengisi kekosongan, atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu sehingga 

menghasilkan kebaharuan penelitian. Kajian pustaka dapat dilakukan terhadap 

hasil-hasil penelitian yang termuat dalam jurnal, prosiding, disertasi, tesis, 

monograf, dan/atau buku teks (Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi :16). 

 Dari hasil kajian pustaka ada beberapa peneltian yang relevan dengan 

peneltian dalam jurnal internasional antara lain 

1. Penelitian Saunders (2014) yang berjudul “Effectifiness of research based 

teacher professional development” membahas mengenai karakteristik guru 

profesional. Dari penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk 

mengidentifikasi sebagai seorang guru diperlukan desain metode-metode untuk 

menguji perubahan sistem empat tahunan, metode tersebut adalah kolaborasi 

desain pengembangan profesional dan pengembangan instruksional dalam 

sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan di Australia bagian barat. Hasil 

    13 
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penelitian ini berkontribusi terhadap membaiknya pengetahuan tentang 

kompleksitas dan isu-isu yang melibatkan implementasi program-program 

pengembangan guru profesional.  Pada penelitian Saunders subyek yang diteliti 

adalah semua guru bidang studi disekolah kejuruan, sedangkan dalam 

penelitian ini subyek yang diteliti adalah guru pendidikan jasmani. 

2. Mathwasa (2015) dengan judul “Teachers at crossroads: teacher professional 

development through the performance apprasial system at primary school level 

in the Bulawayo metropolitan province: a n assessment” membahas mengenai 

guru profesional melalui sistem penilaian pada tingkat sekolah dasar. Dari 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk mengembangkan kualitas 

pendidikan pada tingkat sekolah dasar dibutuhkan rancangan perkembangan 

profesional yang merekomendasikan praktik-praktik evaluasi pengajar. 

Persamaan penelitian Mathwasa dengan penelitian ini adalah sama-sama 

terfokus pada penelitian perkembangan guru  di sekolah dasar. Berbeda dengan 

penelitian Mathwasa yang meneliti perkembangan guru melalui sistem 

penilaian, sedangkan dalam penelitian ini meneliti perkembangan guru melalui 

Kelompok Kerja Guru (KKG). 

3. Sukadi (2015) ”Implementasi pedagogical content knowledge of the dynamic 

electricity to increase the phisics competence” tujuan penelitian ini yaitu 

meningkatkan kompetensi guru fisika dalam meningkatkan kinerja 

implementasi pedagogical content knowledge. Penelitian ini berjenis deskriptif 

kualitatif. Perbedaan penelitian Sukadi (2015) dengan rencana penelitian ini 

terletak pada objek kajian yang diteliti, dalam penelitian Sukadi yang diteliti 
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mata pelajaran Fisika, sedangkan rencana penelitian ini pada mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani. 

4. Mas’ud (2015) “Teacher questioning behavior on classroom interaction in 

teaching reading of English classes” penelitian ini menjelaskan tentang 

kebiasaan guru yang bertanya pada interaksi belajar mengajar pada mata 

pelajaran membaca di kelas Bahasa Inggris. Dengan adanya interaksi antara 

guru dengan murid dapat menjadikan suasana kelas menjadi hidup dan aktif. 

Penelitian tersebut merupakan peneltian deskriptif kualitatif. Persamaan 

penelitan Mas’ud (2015) dengan rencana peneltian ini sama-sama penelitian 

deskriptif kualitatif. Perbedaannya pada objek kajian yang diteliti, pada 

penelitian Mas’ud meneliti mengenai kebiasaan guru dalam berinteraksi pada 

mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan pada rencana penelitian ini meneliti 

tentang Kelompok Kerja Guru (KKG). 

5. Akbasli (2017) yang berjudul “Teacher Qualfication Influence on Teaching 

Cross-Curricular skills: A study Based on PISA 2017 Assesment”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji efek pendidikan pada lintas mata pelajaran di 

Korea, Cina terhadap PISA 2017. Penelitian tersebut berkontribusi pada 

kualifikasi pengajar sebagai pelayanan perkembangan pendidikan professional 

untuk mencapai  pengaruh yang signifikan di Korea dan Cina. Penelitian 

tersebut berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian Akbasli 

(2017) dengan rencana penelitian ini sama-sama penelitian deskriptif kualitatif. 

Perbedaannya pada objek kajian. Pada penelitian Akbasli meneliti mengenai 

kebiasaan guru dalam berinteraksi pada mata pelajaran bahasa Inggris, 
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sedangkan pada rencana penelitian ini meneliti Evaluasi Program Kelompok 

Kerja Guru (KKG). 

6. Samita (2017)  yang berjudul “Competency mapping with sugeno fuzzy 

inference system for variable pay determination: a case study”. Isi artikel ini 

membahas mengenai pemetaan kompetensi dengan menggunakan sistem 

kesimpulan dalam studi kasus. Dalam penelitian Samita (2017) bahwa untuk 

menangani permasalahan-permasalahan dalam suatu pembelajaran diperlukan 

metode yang cukup efisien yang dapat dianalisis dalam excel dengan 

menggunakan koefisien correl dan pearson. Hasil eksperimen menunjukkan  

bahwa model yang diajukan cukup beralasan dalam mendemonstrasikan 

kemajuan dari sistem yang tradisional yang masih digunakan untuk saat ini. 

Model pembelajaran yang kurang tepat digunakan dalam pembelajaran dewasa 

ini menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut. Persamaan penelitian 

Samita (2017) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai studi 

kasus di dalam dunia pendidikan. Perbedaan penelitian Samita (2017) dengan 

peneltian ini yaitu pada jenis penelitiannya. Peneltian yang dilakukan oleh 

Samita merupakan penelitian eksperimen, sedangkan penelitian ini penelitian 

deskriptif kualitatif.            

 Adapun peneltian dalam negeri yang relevan mendasari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Taryono (2006) dengan judul “ Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok 

Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar 

Sebagai Wadah Pembinaan Profesional di Kecamatan Pedurungan Kota 
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Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskirpsikan program 

kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan KKG Penjas, menjelaskan faktor 

pendukung dan penghambat, menjelaskan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan, mendeskripsikan partisipasi guru dalam kegiatan KKG 

Penjas serta menjelaskan keuntungan yang diperoleh guru setelah 

melaksanakan kegiatan KKG Penjas. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang berbentuk studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara, 

pengamatan dan dokumen. Data diambil dengan menggunakan Snowball 

Sampling Technique, adapun informan kunci terdiri dari Pengawas Pendidikan 

Jasmani, Ketua KKG Penjas, guru pemandu, beberapa guru penjas dan Kepala 

Sekolah. Kesahihan data diperoleh dengan cara triangulasi, pengecekan 

anggota dan diskusi teman sejawat. Data dianalisis dengan : 1) pengumpulan 

data, 2) reduksi data, 3) penyajian data dan 4) penarikan simpulan. Analisis 

menunjukan bahwa: 1) sebelum melakukan kegiatan KKG Penjas di 

Kecamatan Pedurungan pengurus dan para guru pemandu menyusun program 

kegiatan, 2) Pelaksanaan Kegiatan KKG Penjas sesuai program yang telah 

tersusun dengan model pemberdayaan tutor sebaya dan berjalan cukup lancar 

karena dukungan berbagai pihak terutama keaktifan para anggota, 3) faktor 

pendukung kegiatan KKG penjas antara lain semangat dan motivasi kerja para 

guru penjas, usia dan kualifikasi pendidikan para guru, koordinasi dan 

kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, sedang faktor penghambatnya 

adalah keadaan sekolah yang kurang kondusif, terbatasnya sarana prasarana, 

belum adanya penghargaan yang seimbang dan masih rendahnya kesejahteraan 
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guru, 4) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah memotivasi 

guru penjas, melakukan koordinasi dengan masyarakat dan mengusulkan dana 

kepada pemerintah, 5) partisipasi aktif guru penjas dan dukungan para pejabat 

mempengaruhi pelaksanaan program KKG penjas, 6) melalui kegiatan KKG 

penjas akan meningkatkan profesionalisme guru penjas.  

2. Berlian. R (2014) dengan judul “Efektifitas Kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) dalam Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran”. Tujuan Utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keefektifan kegiatan KKG dalam 

peningkatan kompetensi guru pada Gugus III Kecamatan Curup Timur 

Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan evaluasi yang mengkaji 

apakah kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) efektif dalam meningkatkan 

kemampuan pembelajaran guru. Penelitian evaluatif merupakan suatu desain 

dan prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik 

untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik. Penelitian ini 

mengikuti Model Steak. Hasil Penelitian ini sebagai berikut : 1) Efektifitas 

Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Meningkatkan Kemampuan 

Guru Merencanakan Pembelajaran, Pelaksanaan pengamatan dan penilaian 

terhadap rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru di Gugus III 

Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, sebelumnya rencana 

pembelajaran guru-guru yang dinilai adalah persiapan guru mengajar sebelum 

diadakan kegiatan KKG, selanjutnya sesuai dengan program kerja Gugus III 

Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong hasil temuan dari rencana 

pembelajaran guru-guru dibahas bersama-sama untuk diadakan perbaikan, 
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setelah kegiatan KKG maka guru-guru kembali menyusun rencana 

pembelajaran untuk dinilai pada tahap kedua, berdasarkan hasil pelaksanaan 

penilaian yang dilaksanakan disimpulkan terjadi perbaikan cara guru 

merencanakan pembelajaran. 2) Efektifitas Kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) dalam meningkatkan kemampuan guru melaksanakan  pembelajaran 

terjadi perbaikan cara guru merencanakan pembelajaran 3) Efektifitas Kegiatan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan Kemampuan guru menilai 

pembelajaran, terjadi perbaikan cara guru merencanakan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) efektif dalam meningkatkan kemampuan 

pembelajaran guru hal ini sudah dibuktikan dari data yang sudah diolah 

berdasarkan Pengolahan data dari persiapan mengajar guru, pelaksanaan 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran menunjukkan kenaikan nilai secara 

signifikan. 

3. Tri Martiningsih (2008) dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik dan 

Partisipasi Guru dalam KKG terhadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah 

Dasar di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kontribusi supervisi akademik terhadap kompetensi 

profesional guru sebesar 0,192. Kontribusi partisipasi guru dalam KKG sebesar 

0,220. Secara bersama-sama supervisi akademik dan partisipasi guru dalam 

KKG sebesar 0,303. Persamaan penelitian Tri Martiningsih dengan penelitian 

ini sama-sama meneliti partisipasi guru dalam KKG. Perbedaannya terletak 
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pada desain penelitian, pada penelitian  Tri Martiningsih merupakan penelitian 

kuantitatif, sedangkan penelitian ini deskriptif kualitatif. 

2.2 Kerangka Teoretis 

2.2.1 Evaluasi Program 

Program merupakan penjabaran dari suatu kebijakan organisasi dalam 

mencapai visi dan menjalankan misinya (Arikunto dan Jabar, 2009 : V ), program 

tersusun dari beberapa kegiatan, baik yang diselenggarakan secara berantai 

ataupun paralel, singkat ataupun lama, bermuara pada tujuan program yang 

ditetapkan. Informasi mengenai tercapai atau tidaknya tujuan program dapat 

dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sering disandingkan secara 

bersamaan dalam istilah ME atau juga disingkat menjadi Monev. Kegiatan 

monitoring sebenarnya banyak diklaim para ahli evaluasi termasuk kedalam 

kegiatan evaluasi, karena evaluasi pasti dimulai dengan monitoring, melihat, 

mengamati dan mencatat. Hasil monitoring kemudian dianalisis dan kemudian 

menghasilkan rekomendasi terkait dengan hasil capaian atau kemajuan program. 

2.2.1.1  Pengertian evaluasi program 

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Kata tersebut 

diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi 

evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif ( Arikunto dan Jabar, 2009:2 ). 
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Evaluasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka 

menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai 

positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta 

teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian. Setiap kegiatan evaluasi 

biasanya dimaksudkan untuk megembangkan kerangka berpikir dalam rangka 

pengambilan keputusan. Penelitian evaluasi merupakan suatu kegiatan 

pengumpulan data secara sistematis yang dimaksudkan membantu para pengambil 

keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam yang sudah 

dicontohkan ( Arikunto, 2010:222). 

Krotee (2008:47-48) mengatakan evaluasi berkaitan dengan 1) 

pemenuhan kebutuhan peserta, 2) pemenuhan tujuan program, 3) pertimbangan 

persyaratan dari orang tua, anggota staf dang anggota organisasi. Dia juga 

menyatakan bahwa evaluasi program sampai saat ini telah menggunakan cara-cara 

untuk menentukan nilai dari program baru ; 1) mengamati individu yang telah 

terbuka terhadap program dan kemajuan yang telah mereka buat, 2) pertanyaan 

sistematik oleh orang yang terlibat dalam program, 3) pengujian peserta secara 

berkala untuk menentukan kemajuan mereka, 4) pengujian perbandingan peserta-

peserta terhadap program lama dan program baru untuk menentukan kemajuan 

masing-masing program. Jose (2008:237) juga mengatakan bahwa evaluasi yang 

berguna dan mudah dapat diaplikasikan sebagai alat untuk mengukur kualitas 

pelayanan organisasi olahraga. 

Tes merupakan bagian tersempit dari evaluasi. Tes merupakan salah satu 

cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung yaitu 
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melalui melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Djemari 

Mardapi,2008:67). Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, 

yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristiksuatu objek bisa berupa 

kemampuan peserta didik, sikap minat, maupun motivasi. Respon peserta tes 

terhadap sejumlah pertanyaan menggambarkan kemampuan dalam bidang 

tertentu. 

Pelaksanaan evaluasi ada tujuh elemen yang harus dilakukan, yaitu; 1) 

Penentuan fokus yang akan dievaluasi (focusing the evaluation), 2) Penyusunan 

desain evaluasi (designing the evaluation), 3) Pengumpulan informasi (colecting 

information), 4) Analisis dan interpretasi informasi (analyzing and interpreting), 

5) Pembuatan laporan (reporting information), 6) Pengelolaan evaluasi (managing 

evaluation), 7) Evaluasi untuk evaluasi (evaluation for evaluation).  

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi, 

evaluator pada tahap awal harus menentukan  fokus yag akan dievaluasi dan 

desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan apa yang akan 

dievaluasi yang secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi, serta adanya 

perencanaan bagaimana melaksanakan evaluasi. Selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data, menganalisis dan membuat interpretasi terhadap data yang 

terkumpul serta membuat laporan. Selain itu evaluator juga harus melakukan 

pengaturan terhadap evaluasi dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam 

melaksanakan evaluasi secara keseluruhan (Weiss dalam Widoyoko, 2013:5). 

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam 
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proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan  

dalam menentukan program, yaitu: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 

2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegatan  tunggal tetapi jamak 

berkesinambungan, 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok 

orang (Arikunto, 2014:4). Pendapat- pendapat diatas dapat dirangkum dan 

disimpulkan oleh penulis bahwa evaluasi adalah suatu penerapan prosedur ilmiah 

sistematis yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam rangka 

pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. 

Arikunto dalam Dwiyogo (2010:68) ada empat kemungkinan kebijakan 

yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu: 

1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada 

manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. 

2) Merevisi program, Karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan 

harapan. 

3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa 

segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil 

yang bermanfaat. 

4) Menyebarkan program, sebab program tersebut berhasil dengan baik sehingga 

perlu dilaksanakan ditempat yang lain dan waktu yang lain.     
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2.2.1.2  Ciri-ciri evaluasi program 

Sejalan dengan pengertian yang terkandung didalamnya, maka evaluasi 

menurut (Arikunto dan Jabar, 2009:8) memiliki ciri dan persyaratan sebagai 

berikut : 

1) Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang 

berlaku bagi penelitian pada umumnya. 

2) Dalam melaksanakan evaluasi peneliti harus berfikir secara sistematis yaitu 

memandang program yang diteliti sebagai sebuah satu kesatuan yang terdiri 

dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan. 

3) Agar dapat mengetahui secara rinci mengenai kondisi objek yang dievaluasi, 

perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor 

penentu bagi keberhasilan program. 

4) Menggunakan standar, kriteria, tolak ukur sebagai perbandingan dalam 

menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil 

kesimpulan. 

5) Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau 

rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah 

ditentukan. 

6) Informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci 

untuk mengetahui bagian-bagian dari keterlaksanaan program maka perlu 

diadakan identifikasi komponen, sub komponen, dan indikator dari program 

yang dievaluasi. 
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7) Standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indikator yaitu bagian 

terkecil dari program agar dengan cermat diketahui letak kelemahan dari 

proses kegiatan. 

8) Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan 

akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. 

2.2.1.3  Tujuan evaluasi program 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan dari suatu 

program yang telah ditetapkan diawal penyusunan program (Arikunto dan Jabar, 

2009: 18). Tujuan evaluasi menurut Weiss dalam Widoyoko (2013 :15) adalah 

untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. 

Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil 

yang dicapai, efisien serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk 

program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, 

diperbaiki atau dihentikan. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan 

penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. 

Penelitian evaluasi diperlukan untuk merancang, menyempurnakan dan 

menguji pelakasanaan suatu praktik program, hasilnya dapat digunakan untuk 

memperbaiki program (Sukmadinata, 2012: 121), ditambah bahwa untuk 

melakukan evaluasi diperlukan penelitian evaluasi. Tujuan penelitian adalah: 1) 

membantu perencanaan untuk pelaksanaan program, 2) membantu dalam 

penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program, 3) membantu 

dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program, 4) 

menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program dan 5) 



26 
 

memberikan sumbangandalam pemahaman proses psikologi, sosial, politik dalam 

pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program. 

Tujuan evaluasi ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Zaenal 

Arifin (2009:13) mengatakan tujuan umum dinyatakan dalam rumusan umum 

sedangkan tujuan khusus dinyatakan dalam rumusan khusus dan terbatas, serta 

merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan evaluasi secara implisit telah 

dirumuskan dalam devinisi evaluasi yaitu untuk menyajikan data masukan bagi 

pengambil keputusan. Tujuan khusus mencakup upaya untuk memberikan 

masukan tentang kebijaksanaan program, hasil program, tanggapan masyarakat 

terhadap program, sumber daya program, dampak proses program dan sebagainya 

(Djuju Sudjana, 2006:35).   

2.2.1.4  Model Evaluasi Program 

Ada beberapa model evaluasi yang dikenalkan dan dikembangkan oleh 

para ahli evaluasi dan membedakan menjadi delapan (dalam arikunto dan Cepi 

2009: 40) yaitu : 

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tayler 

2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven 

3. Formatif Sumatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michel Scriven 

4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake 

5. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake 

6. CSE-UCLA Evluation Model 

7. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Astufflebeam 

8. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus. 
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2.2.1.5  Model Evaluasi Countenance Stake 

Banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang 

dapat dipakai untuk mengevaluasi program, dari berbagai model tersebut salah 

satunya adalah model countenance. Model countenance adalah model evaluasi 

kurikulum atau program yang dikembangkan oleh Stake yang dapat mengevaluasi 

secara keseluruhan. Menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Fernandes 

(1984), model Stake menekankan  pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu 

(1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (Judgments); serta membedakan 

adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) masukan 

(antecedent/contexs), (2) transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output-

outcomes). Oleh Stake model model evaluasi yang diajukan dalam bentuk 

diagram menggambarkan deskripsi dan tahapan seperti berikut: 

Rational Intens Observation    Standar Judgment 

Antecedent 

Transaction 

Outcomes 

 

Description Matrix    Judgment Matrix 

 

Gambar 2. Evaluasi Model Stake 

Sumber : Evaluasi program pendidikan (Suharsimi Arikunto, 2009;43) 

  

Tiga hal yang dituliskan diantara dua diagram, menunjukan objek atau 

sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu 

mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) antecedent yang diartikan sebagai konteks, (2) 

transaction yang diartikan sebagai proses, dan (3) outcomes yang diartikan 
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sebagai hasil. Selanjutnya kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan 

pertimbangan menunjukan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. 

Matriks pertama yaitu deskripsi berkaitan atau menyangkut dua hal yang 

menunjukan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa 

maksud/tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan/akibat, atau apa 

yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya evaluator 

mengikuti matriks kedua, yaitu menunjukan langkah pertimbangan yang dalam 

langkah tersebut mengacu pada standar. Menurut Stake ketika evaluator tengah 

mempertimbangkan program mereka harus melakukan dua perbandingan yaitu: 

1) Membandingkan kondisi hasil evaluasi suatu program dengan program 

lainnya dengan objek sasaran yang sama. 

2) Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang 

diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan 

yang akan dicapai. 

  Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah 

bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake 

mengatakan bahwa description distau pihak berbeda dengan judgment dilain 

pihak. Dalam model ini antecedent (masukan) transaction (proses) dan outcome 

(hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan 

antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan 

standar yang absolut untuk menilai manfaat program ( Farida Yusuf Tayibnapis, 

2000:22). Model evaluasi yang digunakan adalah Stake’s Countenance Model, 

center for Instructional Research and Curiculum Evaluation University of Illinois. 
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Model Stake’s sama dengan model CIPP dan CSE-UCLA (Center for Study of 

Evaluation at the University of California at Los Angeles) dimana ketiganya 

cenderung komprehensip dan mulai dari proses evaluasi selama tahap 

perencanaan dari pengembangan program.   

Penelitian ini menggunakan model countenance dari Stake, karena model 

ini berorientasi sekitar program bukan pada produk yang dihasilkan dan tujuan 

sebagai acuan, model ini dikembangkan oleh Stake. Jadi model ini dinilai sangat 

tepat untuk mengevaluasi program kegiatan kelompok kerja guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan SD di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. 

2.2.2   Hakekat Guru 

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan 

memegang peranan penting dalam pendidikan. (Mulyasa. 2009:80). Ketika semua 

orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam 

agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di 

sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan 

formal adalah dunia kehidupan guru, sebagian besar waktu guru ada di sekolah, 

sisanya ada di rumah dan di masyarakat (Djamarah, 2005). 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam 

pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh 
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teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Di sekolah guru merupakan unsur 

yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan 

fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan 

kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar 

mengajar. Namun demikian posisi srategis guru untuk meningkatkan mutu hasil 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu 

kinerjanya.  (Oemar. 1989:20). 

Guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan 

materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan 

cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksankan tugasnya, 

disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat 

dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan dan tenaga 

kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3) memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya. (Koswara. 2008).   

Lebih lanjut UU No. 14 tahun 2005 mengemukakan kompetensi yang 

harus dikuasai seorang guru profesional meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepripadian. 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan yang harus 

dimiliki guru dalam mengajarkan materi tertentu kepada siswanya, meliputi: 
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memahami karakteristik peserta didik dari berbagai aspek sosial, moral, kultural, 

emosional dan intelektual; memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta 

didik; memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; menguasai teori dan 

prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum 

yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran; merancang 

pembelajaran yang mendidik; melaksanakan pembelajaran yang mendidik; 

memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan 

belajar dalam konteks kebhinekaan budaya serta mengevaluasi proses dan hasil 

pembelajaran. (Zaenal. 2002:90). 

Kompetensi profesional menyangkut kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi. Diharapkan guru menguasai 

substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan 

materi kurikulum bidang studi, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, 

menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi dan 

penelitian. (Sudjana. 2004:73). 

Kompetensi sosial menyangkut kemampuan guru dalam komunikasi 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali dan masyarakat. Diharapkan guru dapat berkomunikasi secara simpatik 

dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan dan masyarakat, serta memiliki kontribusi terhadap 
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perkembangan siswa, sekolah, masyarakat, dan dapat memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. 

Sedangkan kompetensi kepribadian mengarah kepada kepribadian 

seorang guru harus mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat, serta berakhlak mulia sehingga menjadi  

teladan bagi siswa dan masyarakat serta mampu mengevaluasi kinerja sendiri 

(tindakan reflektif)  dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

Namun jika dipadukan dan disederhanakan, kompetensi yang seharusnya 

dimiliki oleh guru dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Penguasaan terhadap proses belajar mengajar. 

2. Penguasaan terhadap evaluasi belajar. 

3. Penguasaan terhadap pengembangan diri sebagai profesional. 

4. Penguasaan tentang wawasan pendidikan. 

5. Penguasaan bahan ajar. 

2.2.3   Kelompok Kerja Guru ( KKG ) 

 Teori mengenai kelompok kerja guru terdiri dari pengertian kelompok 

kerja guru (KKG), tujuan kelompok kerja guru (KKG), manfaat kelompok kerja 

guru (KKG), organisasi kelompok kerja guru (KKG), progran kelompok kerja 

guru (KKG), dan unsur-unsur kelompok kerja guru (KKG). 

2.2.3.1   Pengertian Kelompok Kerja Guru (KKG) 

 Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kegiatan profesional bagi 

guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari 

sejumlah sekolah. (Depdiknas, 2002 : IV). 
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 Menurut Herujito (2001), Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan 

suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional guru, pelatihan dan tukar 

menukar informasi, dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Menurut Handoko (1995),  Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan 

wadah dalam pembinaan profesional guru yang dapat dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, melakasanakan 

berbagai demonstrasi atraksi dan simulasi dalam pembelajaran. 

 Dari pengertian tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah sebuah organisasi perkumpulan guru yang 

mempunyai kegiatan khusus memberikan informasi pendidikan dalam rangka 

mengembangkan profesionalisme guru. Jadi Kelompok Kerja Guru (KKG) PJOK 

adalah sebuah organisasi perkumpulan guru PJOK yang mempunyai kegiatan 

khusus memberikan informasi pendidikan dalam rangka mengembangkan 

profesionalisme guru PJOK. 

 Secara operasional Kelompok Kerja Guru (KKG) dapat dibagi menjadi 

kelompok yang lebih kecil berdasarkan jenjang kelas atau per mata pelajaran. 

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) yang anggotanya terdiri dari semua 

Kepala Sekolah pada gugus yang bersangkutan dimaksudkan sebagai wadah 

pembinaan profesionalisme bagi Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan 

kemampuan Kepala Sekolah yang terkait edukatif maupun manajemen sekolah. 

Pusat Kegiatan Guru (PKG) adalah sebagai tempat diselenggarakannya KKG 

yang juga merupakan bengkel dalam merencanakan, melaksanakan dan 
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mengevaluasi pembelajaran. Pada dasarnya KKG yang dilaksanakan peda setiap 

gugus sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Kelompok-kelompok 

diatas diberlakukan melalui SK Dirjen Dikdasmen No. 070/C/Kep/1/93 tanggal 7 

April 1993. 

2.2.3.2   Tujuan Kelompok Kerja Guru (KKG)  

 Pembentukan KKG sebagai perkumpulan guru mata pelajaran yang sama 

memiliki tujuan umum yaitu sebagai wadah guru untuk meningkatkan kompeteni 

dalam rangka memajukan Pendidikan Nasional. Menurut depdiknas (2008) KKG 

bertujuan :  

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal khususunya 

penguasaan substansi materi pembelajaran, menyusun silabus, penyusunan 

bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, 

memaksimalkan pemakaian sarana dan prasarana belajar dan memanfaatkan 

sumber belajar lainnya. 

2. Memberikan kesempatan kepada anggota KKG untuk berbagi pengalaman 

serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pembaharuan 

dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta KKG. 

4. Memberdayakan dan membantu anggota KKG dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di sekolah. 

5. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

6. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan ditingkat KKG. 
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2.2.3.3 Manfaat Kelompok Kerja Guru (KKG) 

 Secara umum kegiatan KKG memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai tempat pembahasan dan pemecahan masalah bagi para guru yang 

mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Sebagai wadah kegiatan para guru yang tergabung dalam satu gugus yang ingin 

meningkakan profesionalisme secara bersama-sama. 

3. Sebagai tempat penyebaran informasi tentang pembaharuan pendidikan 

khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan hasil belajar. 

4. Sebagai pusat kegiatan penyusunan silabus dan RPP, pembuatan alat peraga 

pembelajaran serta berbagai metode mengajar yang tepat untuk peserta didik. 

5. Memberikan kesempatan kepada guru yang kreatif dan inovatif ntuk berbagi 

pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan profesional kepada 

sesama teman sejawat. 

2.2.3.4 Organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG)   

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan KKG sebagai wahana 

pengembangan profesionalisme guru, perlu dilengkapi dengan: 

1. Surat penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota melalui 

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten / 

Kota untuk KKG. 

2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KKG. 

3. Struktur Organisasi KKG. 

Organisasi KKG mengatur kepengurusan dan keanggotaan dengan 

berbagai tugas pokok dan fungsinya. 



36 
 

1. Organisasi KKG terdiri dari pengurus dan anggota. 

2. Pengurus KKG terdiri dari: satu orang ketua, sat orang sekretaris, satu orang 

bendahara, dan tiga orang ketua bidang, yaitu (1) bidang perencanaan dan 

pelaksanaan program; (2) bidang pengembangan organisasi, administrasi, 

sarana dan prasarana; dan (3) bidang hubungan masyarakat dan kerjasama. 

3. Pengurus KKG dipilih  oleh anggota berdasarkan AD/ART. 

4. Anggota KKG berasal dari guru sekolah negeri dan guru sekolah swasta, baik 

yang berstatus PNS maupun bukan PNS. 

5. Anggota KKG terdiri dari guru kelas, guru pendidikan agama, guru PJOK, dan 

guru lain di SD/MI/SDLB yang berasal dari 8 – 10 sekolah atau disesuaikan 

kondisi daerah setempat dan pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2.2.3.5   Program Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Program KKG pada dasarnya merupakan bagian utama dalam 

pengembangan KKG. Program tersebut harus selalu merujuk pada usaha 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Setiap program dan kegiatan 

KKG diharapkan memiliki kerangka program yang mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kerangka dasar dan struktur program kegiatan KKG. 

Kerangka dasar program kegiatan KKG merujuk kepada pencapaian empat 

kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan 

kepribadian. 

2.  Struktur Program. 



37 
 

Struktur  program kegiatan KKG terdiri dari program umum, program inti / 

pokok, dan program penunjang dengan uraian sebagai berikut. 

1) Program umum adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan 

kepada guru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai 

pusat, seperti kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru. 

2) Program inti adalah program-program utama yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru. Program inti 

dapat dapat dikelompokkan kedalam program rutin dan program 

pengembangan. 

1) Program rutin terdiri dari: 

a) Diskusi permasalahan pembelajaran. 

b) Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana 

program pembelajaran. 

c) Analisis kurikulum. 

d) Penyusunan laporan hasil belajar siswa. 

e) Pendalaman materi. 

f) Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas 

mengajar. 

g) Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan 

Ujian Sekolah. 

2) Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya lima dari 

kegiatan-kegiatan berikut. 

a) Penelitian, diantaranya Penelitian Tindakan Kelas/ Studi Kasus. 
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b) Penulisan Karya Ilmiah. 

c) Seminar, lokakarya, diskusi panel. 

d) Pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang). 

e) Penerbitan jurnal dan buletin KKG. 

f) Penyusunan dan pengembangan website KKG.  

g)  Kompetisi kinerja guru. 

h) Pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing/ tutor/ 

instruktur/ fasilitator di KKG. 

i) Lesson study (suatu pengkajian praktik pembelajaran yang memiliki tiga 

komponen yaitu plan, do, see yang dalam pelaksanaannya harus terjadi 

kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra). 

j) Profesional Learning Community (komunitas belajar profesional). 

k) TIPD (Teachers International Profesional Development). 

l) Global Gateway 

m) Program lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat. 

3)  Program penunjang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan peserta KKG dengan materi-materi yang bersifat penunjang 

seperti bahasa asing, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan lain-

lain. 

2.2.3.6  Unsur-unsur Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Dalam melaksanakan kegiatannya KKG memerlukan unsur-unsur 

sebagai berikut : 
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1. Guru  

Kegiatan kelompok kerja guru tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada 

guru yang turut serta didalamnya, guru merupakan sasaran utama dari kegiatan 

kelompok kerja guru, karena kelompok kerja guru merupakan bengkel bagi guru-

guru untuk memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tugas dari para guru adalah ; 1) Menyusun 

program kelompok kerja guru dikelas bersam tutor dan pemandu; 2) Mengikuti 

dan berperan aktif dalam kegiatan kelompok kerja guru; 3) Menerima 

pembaharuan pada kelompok kerja guru dan menerapkan; 4) 

Mengimplementasikan hasil kelompok kerja guru di sekolah; 5) 

Mengadministrasikan kelompok kerja guru. (Suyanto. 2000). 

Hendaknya guru tidak ikut hadir dalam kegiatan KKG, tetapi aktif 

terlibat dalam kegiatan tersebut, misalnya; mengemukakan pendapat tentang suatu 

masalah mengemukakan ide pembuatan alat bantu belajar dan aktif dalam uji coba 

atau simulasi kegiatan belajar mengajar. Guru juga harus menerapkan hasil 

pertemuannya di sekolahnya dan memberi umpan balik terhadap keberhasilan 

penerapan di sekolah. Tugas guru antara lain: 

1) Memberi masukan untuk perencanaan kegiatan KKG. 

2) Menghadiri kegiatan KKG. 

3) Menyumbangkan pikiran dan pemecahan masalah yang diangkat di KKG. 

4) Konsisten dalam menerapkan hasil-hasil KKG dikelas/ sekolah masing-

masing. 
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5) Memberikan umpan balik kepada guru pemandu mata pelajaran dan kepala 

sekolah atau pengawas sekolah tentang penerapan hasil KKG dan penataran. 

2. Kepala Sekolah (Kepala Sekolah SD Imbas) 

Kepala Sekolah adalah sebagai pemantau kegiatan kelompok kerja guru 

yang sedang dan akan dilaksanakan. Kepala Sekolah bertanggung jawab 

melaporkan hambatan yang ditemukannya kepada pengawas guna untuk 

menentukan pembinaan selanjutnya. (Henry. 2006).   

Kepala Sekolah dapat melakukan pemantauan ke kelas kelompok kerja 

guru yang sedang berlngsung. Hasil pemantauan tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perbaikan atau masukan untuk KKG dan KKKS. Hasil 

pemecahannya dapat diterapkan untuk memperbaiki kegiatan pembelaharan di 

sekolah/ kelas. Kepala Sekolah sebagai pemantau sebaiknya dapat menentukan: 

apa yang sebaiknya langsug diperbaiki di kelas; apa perlu dibahas dalam pertemun 

staf; apa yang perlu disampaikan kepada pengawas. 

Kepala Sekolah seharusnya sangat tahu tentang kebutuhan sekolahnya. 

Sebaiknya beliau aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

kelompok kerja guru (KKG) ini. Kepala Sekolah yang sering ikut serta dan 

menunjukkan minat terhadap kegiatan kelompok kerja guru (KKG) akan lebih 

memberi semangat kepada gurunya. Kepala Sekolah hendaknya membantu dan 

memonitor guru-gurunya dalam penerapan hasil kelompok kerja guru (KKG) di 

kelas.  

Secara khusus tugas kepala sekolah dalam membina KKG adalah; 1) 

Menyusun program bersama ketua gugus; 2) Melengkapi data untuk kepentingan 
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gugus; 3) Memotivasi dan mendampingi kegiatan KKG; 4) Membina dan 

melaksanakan pembaharuan; 5) Mensupervisi penerapan hasil KKG di kelas; 6) 

Menandatangani buku pengantar kelompok kerja guru.  

3. Ketua Gugus ( Kepala Sekolah SD Inti ) 

Ketua gugus adalah kepala SD inti yang juga sebagai ketua kelompok 

kerja guru. Ketua Gugus bertugas; 1) Menyusun program gugus bersama Kepala 

SD Imbas; 2) Menyampaikan informasi/ pembaharuan kepada kepala SD Imbas; 

3) Melengkapi dan mengkoordinir data barang-barang gugus; 4) Bersama 

pengurus mempersipakan sarana dan prasarana dalam kegiatan gugus; 5) 

Mengadministrasikan kegiatan gugus; 6) Bersama pengurus menyusun laporan.    

4. Pengawas Sekolah 

Pengawas Sekolah dapat melakukan pemantauan ke kelas, sekolah, 

KKG, KKKS, dan PKG atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. Hasil 

pemantauan dapat digunakan sebagai bahan pembinaan di KKG, KKKS atau 

keperluan lain yang akhirnya untuk peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Tugas Pengawas Sekolah adalah: 1) Bersama Kepala Sekolah dan tutor 

menyusun program gugus; 2) Memberikan pembinaan teknis dan administrasi; 3) 

Menginventarisir masalah yang tidak tuntas di KKKS kemudian dibawa ke KKPS 

untuk ditindak lanjuti; 4) Membina tutor dan pemandu dalam melaksanakan 

kegiatannya; 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan gugus; 6) Membuat 

laporan. 
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5. Tutor 

Tutor bertugas dan bertanggung jawab membimbing guru kelas atau guru 

mata pelajaran dalam meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran, tutor dipilih 

dari guru pemandu yang berprestasi baik. Tugas-tugasnya adalah: 1) Bersama 

kepala sekolah menyusun program kelompok kerja guru; 2) Program tutorial; 3) 

Membimbing kegiatan kelompok kerja guru untuk di gugus; 4) Melaksanakan 

kegiatan tutorial sesuai dengan jadwal; 5) Memedomani panduan tutorial; 6) 

Menindaklanjuti temuan tutorial di kelompok kerja guru; 7) Membimbing dan 

mempersiapkan siswa dalam meningkatkan prestasi; 8) Menyusun dan 

menyampaikan laporan. 

6. Guru Pemandu dan Guru Inti 

Guru pemandu adalah guru yang bertugas dan bertanggung jawab untuk 

membantu guru-guru lain dalam mengatasi masalah pembelajaran. Guru pemandu 

diambil dari guru yang berprestasi dan guru yang telah mengikuti pelatihan 

sebelumnya. Tugas-tugasnya adalah: 1) Bersama tutor menyusun program 

kelompok kerja guru; 2) Memandu guru mengembangkan materi, metode dan 

melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan KKG; 3) Menciptakan terobosan 

sebagai bahan diskusi kelompok kerja guru; 4) Berperan sebagai model dalam 

pembaharuan pengajaran/ simulasi; 5) Membimbing/ mempersiapkan siswa dalam 

peningkatan prestasi.  

2.2.4   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Teori ini meliputi hakekat pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, fungsi pendidikan jasmani 
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olahraga dan kesehatan, karakteristik pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

dan pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

 

2.2.4.1 Hakekat Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan merupakan usaha orang dewasa secara sengaja untuk 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak didik menuju kedewasaan 

baik jasmani maupun rohani. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik scara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketermpilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara ( UURI No.20 tentang SPN, 2003:4).  

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan melalui aktifitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan 

individu secara organik, neuromuscular, intelektual dan emosional. Pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan menurut Surya (2003:1) merupakan pendidikan 

yang menggunakan aktifitas fisik sebagai media utama untuk mencapai tujuan. 

Bentuk-bentuk aktifitas yang digunakan adalah bentuk gerak olahraga sehingga 

kurikulum pendidikan jasmani di sekolah diajarkan menurut cabang-cabang 

olahraga. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak ke arah kehidupan yang sehat jasmani dan rohani, usaha 
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tersebut berupa kegiatan jasmani atau fisik yang diprogramkan secara ilmiah, 

terarah dan sistematis, yang disusun oleh lembaga pendidikan yang berkompeten. 

Menurut Rusli Sudjana (2004:14) menjelaskan bahwa Pendidikan 

Jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan yang 

mempunyai tujuan umum selaras dengan tujuan umum pendidikan. 

Menurut Jesse Feiring Williams (1999; dalam Freeman, 2001 ) 

Pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih 

sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengertian ini 

didukung oleh adanya pemahaman bahwa: Manakala pikiran (mental) dan tubuh 

disebut sebagai dua unsur yang terpisah, pendidikan, pendidikan jasmani yang 

menekankan pendidikan fisikal melalui pemahaman sisi kealamiahan fitrah 

manusia ketika sisi keutuhan individu adalah suatu fakta yang tidak dapat 

dipungkiri, pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui fisikal. 

Pemahaman ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani juga terkait dengan 

respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, 

intelektual, emosional, dan estetika. Pendidikan melalui fisikal maksudnya adalah 

pendidikan melalui aktivitas fisikal (aktivitas jasmani), tujuannya mencakup 

semua aspek perkembangan kependidikan, termasuk pertumbuhan mental, sosial, 

siswa. Manakala tubuh sedang ditingkatkan secara fisik, pikiran (mental) harus 

dibelajarkan dan dikembangkan, dan selain itu perlu pula berdampak pada 

perkembangan sosial, seperti belajar bekerja sama dengan siswa lain. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan 

jasmani dan kesehatan sebagai bagian pendidikan secara keseluruhan yang 
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prosesnya menggunakan aktifitas jasmani/ gerak sebagai alat-alat pendidikan 

maupun sebagai tujuan yang hendak dicapai adalah menanamkan sikap dan 

kebiasaan hidup sehat dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman 

tentang kesehatan, baik yang diperoleh secara formal melalui program sekolah 

ataupun pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diluar sekolah. 

Pendidikan jasmani mempunyai peran dalam pembinaan dan 

pengembangan individu maupun kelompok dalam pemantapan pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani, mental, sosial, serta emosional yang selaras dan 

seimbang. 

2.2.4.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah ialah membantu 

siswa untuk peningkatan kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan 

dan penanaman sikap positif, serta kemampuan gerak dasar dan perkembangan 

jasmani agar dapat: 

1. Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi dan 

berat badan. 

2. Terbentuknya sikap dan perilaku: disiplin, kejujuran, kerjasama, dalam 

mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

3. Menyenangi aktifitas jasmani yang dipakai dalam pengisian waktu luang serta 

kebiasaan hidup sehat. 

4. Mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang manfaat pendidikan 

jasmani dan kesehatan, serta mempunyai kemampuan penampilan, 

keterampilan gerak yang benar dan efisien 
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5. Meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan, serta daya tahan tubuh 

terhadap penyakit. 

2.2.4.3   Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Fungsi dari pendidikan jasmani dan kesehatan sebagai berikut: 

1. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang serasi, selaras dan 

seimbang. 

2. Meningkatkan perkembangan sikap mental, sosial, dan emosional yang serasi, 

selaras dan seimbang. 

3. Memberikan kemampuan untuk menjelaskan manfaat pendidikan jasmani dan 

kesehatan dan memenuhi hasrat bergerak. 

4. Meningkatkan perkembangan dan aktifitas sistem peredaran darah, pencernaan, 

pernafasan dan syaraf. 

5. Memberikan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesegaran 

jasmani dan kesehatan. 

2.2.4.4 Karakteristik Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani seharusnya melibatkan kesenangan, pengalaman, 

latihan yang positif dan berarti, sebuah pengetahuan praktis dan strategi mengajar 

yang memperdulikan peserta didik. Juga harus jelas menekankan pada keuntungan 

jangka panjang dan jangka pendek efek dari latihan, meningkatkan kapasitas 

fungsional, manajemen berat badan, dan psikologi yang baik yang dikaitkan 

dengan partisipasi latihan. Pendidikan jasmani  memiliki peran memberikan 

pemahaman kepad anak muda atau peserta didik untuk hidup aktif dan percaya 

diri untuk menjadi aktif secara mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan 
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jasmani menjadi jembatan bagi peserta didik untuk mempelajari sosial budaya, 

lingkungan dan faktor kebiasaan yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam 

suatu tindakan (Green and Hardman, 2005:89). 

Menurut Husdarta, Nurlan Kusmaedi (2012:215) pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan sebagai lembaga sosial dapat digunakan sebagai wahana 

untuk membina karakter kelompok, organisasi, masyarakat dan bangsa. Sebagian 

besar kegiatan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dilakukan secara 

berkelompok. Karena setiap orang yang berpartisipasi dalam olahraga dituntut 

untuk berinteraksi, berjuang bersama untuk tujuan bersama, tunduk pada norma 

dan nilai yang berlaku dalam kelompok. Proses interaksi sering menjadi ajang 

pengembangan diri sebagai individu dan sebagai anggota kelompok secara garis 

besar adalah kerjasama dan persaingan. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berpengaruh juga tgerhadap 

perkembangan sosial peserta didik. Antara lain mengembangkan watak yang baik, 

membangkitkan altruisme, membangkitkan kendali diri dan kontrol sosial, 

mengembangkan ketabahan, mempersiapkan olahragawan memasuki kehidupan, 

memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menghasilkan 

kesegaran jasmani, membangkitkan kewaspadaan mental, membantu prestasi 

pendidikan, mengembangkan keagamaan, mengembangkan patriotisme (Husdarta, 

Nurlan Kusmaedi, 2012:2014). 

Menurut Husdarta (2009:13-14) pentingnya pendidikan jasmani dalam 

kehidupan peserta didik dijelaskan secara kompleks gambaran permasalahan 

seperti beban belajar di sekolah yang begitu berat dan menekan kebebasan anak 
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untuk bergerak. Kebutuhan gerak tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan waktu 

dan kesempatan. Lingkungan sekolah tidak menyediakan wilayah yang menarik 

untuk dijelajahi. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang lebih 

mengutamakan prestasi akademis, memberikan anak tugas-tugas belajar yang 

menumpuk. Demikian juga dirumah dan lingkungan luar sekolah. Kebiasaan yang  

dilakukan pun dapat menjadikan anak kurang bergerak dan secara otomatis 

tingkat kebugaran jasmaninya rendah. Maka dari itu secara umum manfaat 

pendidikan jasmani di sekolah mencakup, memenuhi kebutuhan anak akan 

bergerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan 

dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebih, 

merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun 

emosional. 

Menurut Dini Rosdiani (2013:160) karakteristik yang terdapat dalam 

pendidikan jasmani yang erat kaitannya dengan tujuan khusus pendidikan jasmani 

dan kesehatan meliputi sasaran:  

1. Meningkatkan keselarasan pertumbuhan dan perkembangan antara jasmani, 

rohani, mental, dan kehidupan bermasyarakat. 

2. Mengembangkan keterampilan gerak dasar. 

3. Menanamkan nilai dan sikap yang positif. 

4. Mengembangkan pengetahuan dan kebiasaan diperlukan untuk hidup sehat. 

5. Menanamkan kegemaran berolahraga. 

6. Meningkatkan kesegaran jasmani. 

7. Mengenal, mengembangkan, dan melestarikan budaya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tingi rendahnya mutu hasil 

pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh 

sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui 

kegiatan belajar mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk 

meningkatkan mutu hasil pendidikan  sangat dipengaruhi oleh penguasaan 

kompetensi guru. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, guru dapat 

melakukan serangkaian kegiatan yang bermuara pada peningkatan kinerja guru. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru yakni melalui kegiatan KKG. 

Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) PJOK mempunyai tugas dan 

tanggung jawab besar dalam pelaksanaan kegiatan  Kelompok Kerja Guru (KKG) 

PJOK. Pengurus membuat progran kerja tahunan di awal tahun pelajaran sebagai 

acuan pelaksanaan kegiatan  Kelompok Kerja Guru (KKG) PJOK. Pelaksanaan 

kegiatan  Kelompok Kerja Guru (KKG) PJOK SD di Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen dilaksanakan 1 bulan sekali pada hari sabtu. Dalam forum kegiatan ini 

guru diharapkan untuk ikut aktif dalam berbagai kegiatan. Setelah seorang guru 

mengikuti Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) PJOK SD di Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen, diharapkan terjadi peningkatan sikap profesionalitasnya 

sebagai sorang guru, sehingga di sekolah terjadi perubahan dalam proses 

pembelajaran Penjasorkes yang lebih interaktif antara guru sebagai fasilitator 

dengan para peserta didik, pelaksanaan pembelajaran yang lebih berkualitas oleh 

para guru setelah mengikuti Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) PJOK SD di 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata yang terucapkan secara lisan dan tertulis serta 

perilaku orang. Penelitian kulitatif selalu berlatar alamiah dan sumber datanya 

berkonteks sewajarnya (natural setting). Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan countenance dari Stake, yang meliputi keadaan 

sebelum berlangsung (antecedents), kegiatan yang terjadi dan saling 

mempengaruhi (transaction), serta hasil yang diperoleh (outcomes) dimana model 

Stake menitikberatkan evaluasi pada dua hal pokok yaitu description dan 

judgment.  

Setiap hal tersebut terdiri atas tiga dimensi yang telah dijelaskan yakni 

antecedents (context), transaction (process) dan outcomes (output). Description 

terdiri dari dua aspek yakni intents (goals) dan observation (effects) atau yang 

sebenarnya terjadi sedangkan judgment terdiri atas dua aspek yakni standart dan 

judgment (Zainal Arifin:2016:76-77). 

3.2 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan model dari Stake dimana dalam model ini meliputi tiga hal yakni 
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keadaan sebelum kegiatan berlangsung (antecedents), kegiatan yang terjadi 

(transaction), dan hasil yang diperoleh (outcomes). (Zainal Arifin.2016:76).   

3.3 Fokus Penelitian 

3.3.1  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah ketua KKG, pengurus KKG, anggota KKG, 

dan dari Dinas Pendidikan adalah Pengawas SD. Dalam pengambilan subyek 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling 

adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono.2010:54). Subyek yang dipilih dalam metode kualitatif lebih 

ditekankan pada tujuan agar informasi didapat secara maksimal dan akurat. 

Subyek penelitian harus dapat menghasilkan gambaran yang reliabel dan dapat 

merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya dan apabila dengan subyek yang 

ada informasi yang diperlukan masih belum lengkap maka peneliti menambahkan 

informan dengan menggunakan teknik snowball untuk melengkapi data. 

3.3.2  Daerah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Lokasi tersebut 

berada di bagian utara Kecamatan Kebumen yang menjadi Ibu Kota dari 

Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas di sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Poncowarno, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan, 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung, dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Kebumen.  
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3.4   Data dan Sumber Data  

3.4.1   Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua yang dapat memberikan 

informasi tentang kegiatan kelompok kerja guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan Sekolah Dasar di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Data 

penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, foto atau tindakan yang 

diperoleh dari sumber data, yaitu: orang, tulisan dan tempat. 

1) Data primer: data yang diperoleh dari sumber data orang/ informan awal yang 

terlibat atau menjadi obyek dalam penelitian. Informasi diperoleh dari 

informan atau orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan 

bersedia memberikan informasi yakni ketua KKG Penjasorkes Kecamatan 

Alian Kabupaten Kebumen, pengurus KKG Penjasorkes Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen, anggota KKG Penjasorkes Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen, pengawas sekolah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Alian Kabupaten Kebumen. 

2) Data skunder: data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya dan 

lokasi penelitian berupa dokumen yaitu bahan-bahan tertulis, arsip-arsip yang 

tersedia serta kebijakan-kebijakan yang diambil KKG Penjasorkes Kecamatan 

Alian Kabupaten Kebumen.     

Hal ini sesuai pendapat Suharsimi (2010:172) bahwa sumber data 

diperoleh dari 3 obyek yakni: person, place, dan paper. Person yakni data berupa 

orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara dan 
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jawaban tertulis melalui angket. Place yakni sumber data berupa tempat yang 

menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak yang menjadi obyek 

pengamatan dengan berbagai tingkah laku atau tindakan orang-orang ditempat 

tersebut. Paper yakni sumber data berupa simbol yang menyajikan tanda-tanda 

berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.  

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan instrumen pengumpul data berupa pengamatan/ observasi, dan 

wawancara, sedangkan untuk memperoleh data skunder menggunakan 

dokumentasi berupa arsip. Instrumen inilah yang digunakan untuk memperoleh 

informasi program kegiatan kelompok kerja guru penjasorkes sekolah dasar di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. 

3.5.1  Pengamatan (observasi) 

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh 

informasi. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi 

atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang (informan). Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keterangan dan informasi yang diperoleh 

kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan disimpulkan. Bungin (2007: 115-117) 

mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1) observasi partisipasi, 2) 

observasi tidak terstruktur, dan 3) observasi kelompok. 
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3.5.2  Wawancara  

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

penelitian. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilalui, yakni: 1) mengenalkan diri, 2) menjelaskan maksud kedatangan, 3) 

menjelaskan materi wawancara, dan 4) mengajukan pertanyaan (Yunus, 

2010:358)  

Menurut  Moelong (2005: 186) wawancara mendalam merupakan proses 

menggali informasi  secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah fokus 

penelitian dan diarahkan kepada pusat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan wawancara mendalam (In-depth interview) dengan proses 

tanya jawab menggunakan pedoman instrumen wawancara yang telah peneliti 

buat sehingga peneliti dapat menggali informasi dengan bebas, terbuka dan 

mendalam untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan 

yang akan digali. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber-sumber yang dapat memperkuat proses penelitian. Teknik 

dokumentasi digunakan pada pengumpulan data yang bersifat pasif, yaitu catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya 
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monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen 

tentang organisasi KKG PJOK Kecamatan Alian yang meliputi Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga, dokumen foto/ kegiatan, Surat Keputusan (SK) 

pengurus KKG, Program Kegiatan KKG PJOK. 

Agar memudahkan proses penelitian, maka diperlukan matriks panduan 

lapangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian di 

lapangan, meskipun besar kemungkinan setelah terjun ke lapangan akan ada 

penemuan-penemuan baru.  

 Tabel 3.1  Matriks Pengumpulan Data Penelitian 

N

o 
 Variabel/ Aspek yang diungkap 

Teknik 

Pengumpu

lan Data Sumber Data 

O W D 

1 
Antecedents  

( Masukan ) 

1. Bagaimana latar belakang KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

2. Bagaimana Visi dan Misi KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

3. Bagaimana Tujuan Program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen   

4. Bagaimana Ketersedian Sarana 

Prasarana 

√ √ √ 

Ketua, Pengurus 

KKG dan 

dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apakah Pengawas SD dilibatkan dalam 

penyusunan rencana Program KKG 

PJOK? 

6. Dalam pelaksanaan program KKG 

PJOK bagaimanakah pengawas sekolah 

√ √ √ Pengawas SD 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaction 

(Proses) 

 

 

 

 

berperan? 

7. Apakah pelaksanaan program KKG 

PJOK di Kecamatan Alian sudah sesuai 

dengan perencanaan program? 

8. Setelah program dilaksanakan apakah 

ada evaluasi? Jika ada bagaimana tugas 

pengawas dalam evaluasi tersebut? 

9. Kapan pelaksanaan evaluasi KKG 

dilaksanakan? 

10. Berapakah jumlah anggota KKG PJOK 

di Kecamatan Alian? 

11. Bagaimanakah proses penyusunan 

program KKG PJOK di Kecamatan 

Alian? 

12. Bagaimanakah pelaksanaan program 

KKG PJOK di Kecamatan Alian? 

13. Program apakah yanga menjadi 

prioritas untuk ditingkatkan terkait 

dengan proses pembelajaran guru di 

sekolah? 

14. Bagaimana partisipasi guru selama 

kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan 

Alian berlangsung? 

15. Apakah ada evaluasi setelah guru 

mendapat materi dalam kegiatan KKG 

PJOK di Kecamatan Alian?    

√ √ √ 

Ketua dan 

Pengurus KKG 

PJOK 

16. Bagaimanakah partisipasi guru PJOK 

terhadap kegitan KKG di Kecamatan 

Alian? 

17. Apakah guru anggota KKG PJOK di 

√ √ - 

Ketua, Pengurus 

dan Anggota 

KKG PJOK 
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Kecamatan Alian berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan? 

18. Bagaimana persepsi guru terhadap 

peranan KKG PJOK serta manfaat 

mengikuti kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

3 
Outcomes 

(hasil) 

Bagaimanakah keberhasilan program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen 

- √ √ 

Pengawas 

Sekolah, Ketua 

dan Pengurus 

KKG 

 

 

Keterangan : 

O : Observasi 

W : Wawancara 

D : Dokumentasi 

3.6   Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data hasil penelitian dilakukan melalui pengecekan, 

pemeriksaan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Moleong, 2007) 

“merupakan tahapan pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1) Teknik Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
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atau pembanding terhadap data tersebut. Cara triangulasi yang dilakukan 

peneliti adalah triangulasi sumber. 

2) Teknik ketekunan pengamatan, teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

yang akurat dan sahih. Sejalan dengan itu peneliti harus bersikap disiplin, 

tekun dan cermat dalam pencatatan dan pengumpulan data. Ketekunan 

pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu-isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.  

3.7  Teknik Analisis Data   

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut 

Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi 

tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis 

data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin 

(2003:70), yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data ( Data Colection) 
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Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. 

2. Reduksi Data ( Data Reduction )  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/ informasi yang 

tidak relevan. 

3.  Display Data  

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 

 

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)  

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan 

berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. 

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang 

ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, 

berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 
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rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, 

dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta 

yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang kemudian diambil intisarinya saja.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang 

didukung dengan studi dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Metode Analisis Data 

Sumber : Miles dan Huberman (1994;20) 

 

 

 

 

1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Penyajian data 

4. Penarikan 

Kesimpulan atau 

Verifikasi 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN 

 

4.1 Profil Kecamatan Alian 

 Alian adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Kecamatan Alian terletak di sebelah timur laut Kota 

Kebumen. Jarak Kecamatan Alian dari Kota Kebumen adalah 11 kilometer.  Luas 

wilayahnya 57.750 Km², dan jumlah penduduknya 54.364 jiwa (laki-laki 27.098 

jiwa, perempuan 27.266 jiwa). Kecamatan Alian terdiri atas 16 desa, 73 RW, dan 

286 RT. Pusat pemerintahan Kecamatan Alian berada di Desa Krakal. Batas-batas 

Kecamatan Alian adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Poncowarno, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan, sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung, dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Kebumen. Secara umum wilayah kecamatan ini dapat dibagi 

dalam dua bagian yaitu: sebelah utara yang berada di dataran tinggi, serta sebelah 

selatan yang merupakan dataran rendah. Sebagian besar penduduk adalah petani 

dengan menggarap sawah, ladang atau kebun, sebagian berprofesi sebagai buruh 

pabrik dan pedagang. 
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Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kebumen 

Tabel 4.1 Profil Kecamatan Alian 

Nama Resmi : Kecamatan Alian 

Kabupaten : Kebumen 

Provinsi : Jawa Tengah 

Batas Wilayah : 

Utara : Kecamatan Karangsambung 

Selatan : Kecamatan Kebumen 

Barat : Kecamatan Pejagoan 

Timur : Kecamatan Poncowarno 

Luas Wilayah : 57.750 Km² 

Wilayah Administrasi : Desa : 16 

Jumlah Sekolah Dasar : Negeri : 34 Seklah dan Swasta : 1 Sekolah 

  

 

https://4.bp.blogspot.com/-8uQbEwMa1Ec/XD2F5tstijI/AAAAAAAAE0E/Tjg4iNCsqysiIMtt3NXOHCVcu2K-u1higCLcBGAs/s1600/peta-kabupaten-kebumen.jpg
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4.2  Profil KKG PJOK Kecamatan Alian 

Provinsi   : Jawa Tengah 

Kabupaten   : Kebumen 

Kecamatan    : Alian 

Nama KKG   : KKG Penjasorkes Kecamatan Alian 

Alamat Sekertariat KKG : UPTD Disdik Kecamatan Alian 

Nama Ketua KKG  : Tony Subiyanto, S.Pd 

 

SUSUNAN PENGURUS KKG PJOK KECAMATAN ALIAN KABUPATEN 

KEBUMEN PERIODE 2017 – 2019 

Pelindung  : Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Alian  

Penasehat  : Pengawas TK/SD Wilayah UPTD Kec. Alian  

Ketua   : Tony Subiyanto, S.Pd 

Wakil Ketua  : Haryadi, S.Pd 

Sekretaris 1  : Inong Kusumawati, S.Pd 

Sekretaris 2   : Cecep Oki Surahman, S.Pd 

Bendahara 1  : Rahayu Desprihatini, S.Pd 

Bendahara 2  : Maruyah, S.Pd 

Humas   : 1. Arif Nugroho, S.Pd 

     2. Yuda Purwono, S.Pd 

Anggota  : Seluruh Guru PJOK SD di Kecamatan Alian  
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BAB V 

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Evaluasi model countence dari Stake meliputi 3 hal yakni antecedent, 

transaction dan outcomes. Dimana untuk evaluasi antecedent terdiri dari aspek 

latar belakang, tujuan program dan visi misi kegiatan KKG PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen, dimana Program KKG harus selalu merujuk pada 

usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, memiliki tujuan 

program yang jelas, tersusun, terencana dan berjalan dengan baik sesuai dengan 

AD/ART yang telah dibuat, adanya perangkat yang jelas yang melaksanakan dan 

mengawasi program kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan memang berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan, adanya visi-misi yang jelas terkait 

dengan kegiatan KKG itu sendiri, hal ini yang dituangkan dalam Buku Rambu-

rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah memenuhi aspek tersebut. 

Evaluasi transaction nya terdiri dari Pelaksanaan Program, Pembiayaan, 

Sarana dan Prasaran kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, dimana dalam kegiatan KKG yang baik dapat menjalankan program 

kegiatan KKG sesuai dengan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan 
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Pedoman Kerja KKG.  Kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat, karena dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah dibuat yaitu setiap 1 bulan 

sekali pada hari minggu pertama, dan masih ada kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya kehadiran guru PJOK yang belum 

maksimal dan masih banyak guru PJOK yang hadir tidak tepat waktu dengan 

berbagai alasan, kurangnya partisipasi anggota KKG PJOK di dalam pelaksanaan 

kegiatan, masih banyak guru PJOK yang kurang aktif didalam kegiatan KKG 

hanya asal mengikuti, menjadikan suasana KKG kurang hidup. Tidak semua 

narasumber yang yang ada menguasi materi sehingga kegiatan KKG berjalan 

monoton tidak ada komunikasi timbal balik antara narasumber dan anggota KKG. 

Beberapa anggota mengeluhkan merasa jenuh dalam mengikuti KKG karena 

kegiatannya selalu dalam ruangan, sarana dan prasarana yang ada juga belum 

cukup untuk menunjang kegiatan KKG secara keseluruhan, belum mempunyai 

ruangan atau gedung khusus untuk pertemuan KKG PJOK. Untuk pengawas 

sekolah sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu melakukan evaluasi kepada 

guru PJOK di Kecamatan Alian secara rutin, dari segi pendanaan juga sudah baik 

yaitu iuran dari anggota KKG PJOK Kcamatan Alian sudah berjalan lancar,  

Evaluasi outcomes yakni hasil pelaksanaan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan yang dituangkan dalam 

Buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dimana dalam 
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pelaksanaan program KKG dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator 

keberhasilan dintaranya: Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pembelajaran yang 

mendidik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, Terjadinya saling tukar 

pengalaman dan umpan balik antar guru anggota KKG atau MGMP, 

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja anggota KKG atau 

MGMP dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih profesional 

ditunjukkan dengan perubahan perilaku mengajar yang lebih baik di dalam kelas, 

Meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah melalui hasil-hasil kegiatan KKG 

atau MGMP oleh anggotanya. Dalam hal ini Pengawas Sekolah berperan aktif 

dalam melakukan tugasnya, yaitu melakukan evaluasi kinerja guru PJOK. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan membahas lebih rinci 

mengenai kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ditinjau 

berdasarkan antecedents (masukan awal), transactions (proses) dan outcomes 

(hasil) yang peneliti jelaskan sebagai berikut:    

5.1.1 Evaluasi antecedents 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Ketua KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen bapak Tony Subianto, S.Pd, pada tanggal 16 Juli 

2019 di SD Negeri 2 Krakal tentang latar belakang kegiatan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen  sebagai berikut: 

“....latar belakang terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian 

untuk membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka 
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peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar 

guru memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, keterampilan dan 

memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai petugas profesional melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya 

ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat 

dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG). Sehingga 

dibentuklah KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”. 

Hasil wawancara terkait dengan  visi dan misi KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen yang dijelaskan oleh bapak Tony Subianto, S.Pd pada 

tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 Krakal bahwa: 

“Visinya adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian 

guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah. 

Sedangkan misinya yaitu: 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. 

Mengembangkan sistem dan metode pembelajaran, 3. Meningkatkan 

kompetensi profesional, pedagogik, individual dan sosial, 4. Meningkatkan 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. Meningkatkatkan kerjasama dan 

kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat kesehatan, prestasi guru 

dan peserta didik”. 

Terkait dengan tujuan program KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen yang dijelaskan oleh bapak Tony Subianto, S.Pd pada 

tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 Krakal bahwa:  
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“Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

agar kegiatan berjalan lancar, mandiri, bermutu, dan berkelanjutan dalam 

rangka meningkatakan mutu pendidikan di kecamatan Alian khususnya dan 

untuk Indonesia pada umumnya”. 

Tabel 5.1 Hasil Analisis Evaluasi Antecedents pada Program KKG PJOK  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. - Latar Belakang 

- Visi dan Misi  

- Program  

- Kelengkapan Perangkat 

√ 

√ 

√ 

√ 

  KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen memiliki latar 

belakang, visi misi, dan program 

yang jelas dan terarah, kelengkapan 

perangkat yang jelas.  

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.2 Evaluasi Transaction 

Evaluasi transaction adalah evaluasi yang berdasarkan proses yang 

meliputi Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, Pembiayaan/ dana, sarana dan prasarana. 

5.1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Berdasarkan  hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 

Krakal dengan bapak Tony Subianto, S.Pd selaku Ketua KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen, pelaksanaan kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen  sebagai berikut: 
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“Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum dapat 

berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diprogramkan bersama, jadwal 

yang sudah dibuat yaitu 1 bulan sekali setiap hari sabtu minggu pertama, 

akan tetapi belum bisa berjalan, ini disebabkan berbenturan dengan 

banyaknya jadwal kegiatan yang lain. Masih ada beberapa kendala yang 

terjadi dilapangan yaitu kehadiran anggota dalam mengikuti KKG tidak 

maksimal, masih ada beberapa anggota yang datang terlambat dari jam yang 

ditentukan”. 

 Pernyataan yang dikemukakan oleh ketua KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen sejalan dengan hasil wawancara terhadap Cecep Oki 

Surahman, S.Pd selaku sekretaris KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen bahwa:  

“Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, belum setiap bulan 

melaksanakan KKG, masih ada beberapa anggota yang dalam hal partisipasi 

mengikuti kegiatan belum sepenuhnya serius, datangnya terlambat, kurang 

serius dalam mengikuti kegiatan”. 

 Pernyataan yang dikemukakan oleh ketua dan sekretaris KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sejalan dengan hasil wawancara terhadap 

ibu Maruyah, S.Pd pada tanggal 19 Juli 2019, anggota KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen bahwa: 
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“Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

berjalan lancar, belum sesuai dengan yang sudah diprogramkan bersama, 

belum sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, ada beberapa 

pertemuan yang kehadiran anggotanya tidak maksimal, ada beberapa 

anggota mengeluhkan merasa jenuh karena kegiatannya selalu di dalam 

ruangan, mendengarkan ceramah, kegiatannya monoton narasumber kurang 

komunikatif dengan peserta KKG”. 

Hasil wawancara , observasi, dan dokumentasi terhadap Pelaksanaan 

Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang baik 

karena belum berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, masih ada beberapa 

kendala yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung.  

Tabel 5.2 Hasil Analisa Evaluasi Transaction Pelaksanaan Kegiatan KKG 

PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Pelaksanaan Kegiatan KKG 

PJOK  Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

  √ 

 

Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  

Kec. Alian, Kab. Kebumen belum 

berjalan dengan baik, masih ada 

beberapa kendala yang terjadi pada 

saat kegiatan berlangsung. 

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.2.2 Pembiayaan/ dana  

 Evaluasi transaction selanjutnya adalah pembiayaan/ dana pada kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian berdasarkan 
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wawancara dan dokumen dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap ibu Rahayu 

Desprihatini, S.Pd selaku bendahara KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen pada tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut: 

“Sesuai kesepakatan bersama Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen di biayai dari iuran anggota sebesar Rp 50.000 setiap 

bulan, dana dikelola pengurus melalui bendahara untuk pelaksanaan 

kegiatan KKG, apabila ada kegiatan yang sifatnya insidental pengurus 

bersama dengan anggota menyepakati untuk iuran lagi yang besarannya 

ditentukan bersama. Untuk laporan keuangan bendahara membuat 

pembukuan dan melaporkan kepada anggota di setiap akhir pertemuan ”. 

 Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Maruyah, S.Pd pada tanggal 19 

Juli 2019 selaku anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

terkait dengan pembiayaan kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan kegiatan KKG bersumber dari iuran semua anggota 

yang dikumpulkan ke bendahara KKG sebesar Rp 50.000,- setiap bulan dan 

untuk semua biaya kegiatan KKG diambilkan dari dana itu, kecuali kalau 

ada kegiatan yang sifatnya mendadak, pengurus bersama anggota 

musyawarah untuk  menentukan berapa iuran yang akan dikumpulkan. 

Pengurus selalu melaporkan keadaan keuangan kepada anggota setelah 

pertemuan”.  
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 Dari hasil wawancara dan dokumentasi kaitannya dengan pembiayaan 

yang ada pada KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah baik 

terbukti pendanaan lancar, penggunaan transparan, pengurus selalu melaporkan 

keadaan keuangan kepada anggota. 

Tabel 5.3 Hasil Analisa Evaluasi Transaction Pembiayaan/ dana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Pembiayaan/ dana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

√  

 

 Pembiayaan/ dana Kegiatan KKG 

PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

sudah berjalan dengan baik. 

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.2.3 Sarana dan Prasarana 

 Evaluasi transaction berikutnya adalah sarana dan prasarana  yang ada di 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Hasil wawancara terkait 

dengan sarana dan prasarana yang dilakukan peneliti terhadap ketua KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni bapak Tony Subiyanto, S.Pd pada 

tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut: 

“Bisa dikatakan sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang, 

ruangan yang dipakai untuk kegiatan KKG masih pinjam, itupun rasanya 

belum nyaman karena terasa panas dan pengap, peralatan yang digunakan 

seperti LCD Proyektor juga masih meminjam pada sekolah yang tidak 
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dipakai untuk kegiatan. Sehingga menjadikan kendala pelaksanaan kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”. 

 Hal senada juga disampaikan oleh ibu Maruyah, S.Pd pada tanggal 19 

Juli 2019 salah satu anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, 

dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan KKG di Kecamatan Alian  

boleh dibilang kurang dari kata memadai hampir semua peralatan atau 

perlengkapan masih pinjam sana-sini. Gedung belum punya, yang biasa 

dipakai kurang nyaman terasa panas, kadang kalau dipakai kegiatan lain kita 

harus pindah, jadi rasanya kurang nyaman”. 

 Hal yang sama juga diperjelas oleh Pengawas Sekolah bapak Mugiyo, 

S.Pd. M.Pd bahwa: 

 “sarana dan prasarana yang ada masih pinjam sana sini sesuai kebutuhan, 

walaupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang kami berharap tidak mengurangi 

semangat para guru PJOK dalam melaksanakan kegiatan KKG untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah”.  

 Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sarana dan prasarana 

untuk kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang 

karena sarana dan prasarana yang dipakai untuk kegiatan masih pinjam. 
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Tabel 5.4 Hasil Analisa Evaluasi Transaction Sarana dan Prasarana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Sarana dan Prasarana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

  

 

√ Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan 

KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. 

Kebumen masih kurang karena 

sarana dan prasarana yang dipakai 

untuk kegiatan masih pinjam. 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.3 Evaluasi Outcomes 

Evaluasi outcomes meliputi hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dari hasil wawancara dengan bapak 

Tony Subianto, S.Pd pada tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 Krakal tentang 

hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

sebagai berikut: 

“Secara garis besar pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum bisa dikatakan berhasil, karena kegiatan belum berjalan 

sesuai dengan yang diprogramakan, karena terkendala ada kegiatan lain 

yang bersamaan, masih ada saja anggota yang belum aktif dalam mengikuti 

KKG, dan masih ada guru yang belum melaksanakan/ mengaplikasikan 

hasil yang didapat dari pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen di sekolah masing-masing. Akan tetapi pengurus 

selalu melaporkan kepada Pengawas Sekolah setelah pelaksanaan kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dilaksanakan.”.       
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 Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bapak Mugiyo, S.Pd. M.Pd 

bahwa: 

“Organisasi KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen terbentuk 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada, pemilihan pengurus sudah secara 

langsung, dalam pemilihan pengurus, Pengawas Sekolah juga sudah 

dilibatkan selaku perwakilan dari Dinas. Setelah kepengurusan terbentuk 

membuat rancangan program untuk disodorkan kepada anggota untuk 

disahkan bersama, dalam pembuatan program KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen sudah mengacu pada Buku Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, jadi untuk penyusunan program 

sudah baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum bisa berjalan dengan baik, 

program yang sudah dibuat belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena 

kadang waktunya berbenturan dengan kegiatan lain, masih banyak anggota 

yang hadir terlambat, dan tingkat kehadirannya belum maksimal, sehingga 

berpengaruh pada kinerja guru PJOK di Kecamatan Alian. Dari hasil 

supervisi administrasi Pengawas Sekolah terhadap guru PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen, guru-guru PJOK yang sudah memiliki 

adminitrasi pembelajaran seperti Silabus, Pemetaan SK dan KD, Program 

Tahunan, Program Semester, RPP, Program Evaluasi, Program Remidi, dan 

sudah di isi baru 10 orang guru, sementara yang lain ada yang 



77 
 

administrasinya sudah lengkap tetapi masih kosong belum diisi, ada juga 

guru yang buku administrasinya belum lengkap. Ini mengindikasikan bahwa 

program KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

berjalan dengan baik. Dari hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran di 

lapangan juga belum maksimal, masih ada beberapa guru yang dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan silabus ataupun 

RPP, hanya berjalan begitu saja tanpa adanya perencanaan, sehingga materi 

yang ada di silabus belum terkuasai sepenuhnya pada anak-anak. Untuk 

pelaporan kegiatan pengurus sudah cukup baik, karena  setiap pelaksanaan 

kegiatan KKG selesai pengurus sudah melaporkan hasilnya kepada 

Pengawas Sekolah”.    

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak Arif Nugroho, S.Pd pada 

tanggal 22 Juli 2019 salah satu anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Untuk program Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sudah cukup baik sesuai dengan yang dibutuhkan, akan tetapi 

dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan sesuai dengan yang 

diprogramkan sehingga hasil yang didapat juga belum maksimal, masih 

banyak yang belum memiliki administarsi secara lengkap dan pelaksanaan 

dilapangan juga belum maksimal dan masih banyak kendala yang kita 

hadapi”. 
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Hasil wawancara , observasi, dan dokumentasi terhadap Evaluasi 

outcomes (hasil) Pelaksanaan Program Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen masih kurang karena hasil dari KKG PJOK belum semuanya 

dapat terlaksana dengan baik,   

Tabel 5.2 Hasil Analisa Evaluasi Outcomes hasil Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Hasil Kegiatan KKG PJOK  

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

  √ 

 

Hasil Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen belum berjalan 

dengan baik, masih ada beberapa 

kendala yang terjadi pada saat 

kegiatan berlangsung. 

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Antecedents 

Evaluasi antecedents meliputi beberapa hal antara lain kelengkapan 

perangkat, visi misi, tujuan program yang mendasari kegiatan KKG PJOK  di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dengan adanya kelengkapan perangkat 

(struktur kepengurusan) yang melaksanakan program kegiatan KKG PJOK  di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen akan dapat terlaksana dengan baik dengan 

adanya struktur kepengurusan yang akan mengatur jalannya kegiatan berdasarkan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen. 

Latar belakang terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian untuk 

membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar guru memiliki wawasan 

yang luas, pengetahuan, keterampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional melalui 

pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. 

Dengan adanya kegiatan  KKG PJOK  di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

adalah bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru PJOK di 

dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, agar guru memiliki wawasan yang 
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luas, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah, untuk mempererat persaudaraan antar anggota guru PJOK 

di Kecamatan Alian. 

Visi yang mendasari kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan 

Alian guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah, sedangkan 

misinya adalah 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. 

Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat 

kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 

Program kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, pemilihan kepengurusan 

sudah berjalan dengan baik yaitu dengan pemilihan langsung semua anggota KKG 

PJOK, struktur kepengurusan yang terbentuk sudah menjalankan tugasnya dengan 

baik yaitu menyusun program kegiatan KKG, sudah sesuai dengan AD/ART,  

sesuai dengan latar belakang, visi dan misi serta tujuan program KKG tertuang 

dengan jelas, hal ini sudah sesaui dengan yang ada pada Buku Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan Nasional. 
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6.2 Transaction 

Evaluasi transaction adalah evaluasi yang berdasarkan proses yang 

meliputi Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, Pembiayaan/ dana, sarana dan prasarana. 

6.2.1 Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Di dalam buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan 

MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

Nasional  disebutkan bahwa pelaksanaan program KKG atau MGMP didalamnya 

memuat 1). Pedoman Kerja KKG atau MGMP, KKG atau MGMP membuat dan 

memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang 

mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait, 2). Struktur organisasi KKG atau 

MGMP berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan 

secara jelas dan transparan. Semua pimpinan dan anggota  mempunyai uraian 

tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas tentang keseluruhan 

penyelenggaraan dan administrasi KKG atau MGMP, 3). Kegiatan KKG atau 

MGMP dilaksanakan dengan: berdasarkan kepada rencana kerja tahunan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, memperhitungkan sumber pendanaan yang 

dimiliki oleh KKG atau MGMP. Selanjutnya pengelolaan kegiatan KKG atau 

MGMP menjadi tanggungjawab pengurus KKG atau MGMP. Para anggota 

melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada program kerja yang disusun 
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oleh pengurus (Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP, 

2010:22). 

Pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat, karena dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah dibuat yaitu setiap 1 bulan 

sekali pada hari minggu pertama, dan masih ada kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya kehadiran guru PJOK yang belum 

maksimal dan masih banyak guru PJOK yang hadir tidak tepat waktu dengan 

berbagai alasan, kurangnya partisipasi anggota KKG PJOK di dalam pelaksanaan 

kegiatan, masih banyak guru PJOK yang kurang aktif didalam kegiatan KKG 

hanya asal mengikuti, menjadikan suasana KKG kurang hidup. Tidak semua 

narasumber yang yang ada menguasi materi sehingga kegiatan KKG berjalan 

monoton tidak ada komunikasi timbal balik antara narasumber dan anggota KKG. 

Beberapa anggota mengeluhkan merasa jenuh dalam mengikuti KKG karena 

kegiatannya selalu dalam ruangan. 

6.2.2 Pembiayaan/ dana  

Di dalam buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan 

MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

Nasional  disebutkan bahwa untuk Pembiayaan KKG atau MGMP disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Biaya pelaksanaan program 

kegiatan KKG atau MGMP ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar 
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kecilnya jumlah sekolah, letak geografis, insentif nara sumber, dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana. 

Pembiayaan kegiatan KKG atau MGMP mencakup sumber dana, 

penggunaan,  dan pertanggungjawaban. Sumber dana kegiatan KKG atau MGMP 

dapat berasal dari: 

1. Iuran Anggota, 

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

3. Komite Sekolah/Dewan Pendidikan,  

4. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, 

5. Kementerian Pendidikan Nasional, 

6. Hasil Kerjasama, 

7. Masyarakat, 

8. Sponsor yang tidak mengikat dan sah, Block Grant 

Pengurus setiap KKG atau MGMP menyusun biaya operasional dengan 

pengelolaannya diatur sebagai berikut:  

1. Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola. 

2. Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana 

investasi dan operasional. 

3. Dana KKG atau MGMP digunakan untuk membiayai program rutin dan 

program pengembangan. 

Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan 

anggaran, dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota dan dilaporkan kepada 

pemberi dana.  
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Pembiayaan yang ada pada KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sudah baik terbukti dari sumber dana yang digali dari anggota lancar, 

pengurus sudah menyusun biaya operasional dari pemasukan, pengeluaran dan 

penggunaan jumlah dana yang dikelola dengan  transparan, pengurus sudah 

membuat pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan dan dilaporkan 

kepada anggota. 

6.2.3 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang karena sarana dan 

prasarana yang dipakai untuk kegiatan sebagian besar masih pinjam, seperti 

komputer yang biasa dipakai untuk kegiatan adalah pinjam pakai komputer salah 

satu pengurus KKG PJOK, LCD Proyektor juga masih pinjam sekolah yang 

sedang tidak dipakai untuk kegiatan, sedangkan untuk ruang/ gedung pertemuan 

juga belum mempunyai tempat khusus untuk kegiatan KKG PJOK masih 

memakai ruang seadanya yang sedang tidak dipakai untuk kegiatan lain. Di dalam 

buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional  disebutkan bahwa 

Sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inti penyelenggaraan pertemuan KKG atau 

MGMP harus memiliki sarana dan prasarana minimal sebagai berikut: 

1. Komputer 

2. OHP/LCD Proyektor 

3. Telepon dan Facsimile 
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Sarana dan prasarana tambahan antara lain: 

1. Laboratorium IPA (jika memungkinkan terpisah antara Fisika, Kimia, dan 

Biologi) berikut alat dan bahan /zat kimia) 

2. Laboratorium Bahasa 

3. Laboratorium Komputer (Ruang Multimedia) 

4. Perpustakaan dengan jumlah dan jenis buku yang cukup bervariasi 

5. Audio Visual Aids (AVA)  

6. Handycam 

7. Kamera Digital  

8. Sambungan Internet  

9. Davinet (Digital Audio Visual Network) 

10. Ruang dan peralatan lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

6.3 Outcomes 

Evaluasi outcomes meliputi hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan yang dituangkan dalam 

Buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dimana dalam 

pelaksanaan program KKG dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator 

keberhasilan dintaranya: Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pembelajaran yang 

mendidik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, Terjadinya saling tukar 

pengalaman dan umpan balik antar guru anggota KKG atau MGMP, 

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja anggota KKG atau 
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MGMP dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih profesional 

ditunjukkan dengan perubahan perilaku mengajar yang lebih baik di dalam kelas, 

Meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah melalui hasil-hasil kegiatan KKG 

atau MGMP oleh anggotanya.  

Dalam hal ini Pengawas Sekolah berperan aktif dalam melakukan 

tugasnya, yaitu melakukan evaluasi kinerja guru PJOK. Dari hasil supervisi 

administrasi Pengawas Sekolah terhadap guru PJOK di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen, guru-guru PJOK yang sudah memiliki adminitrasi 

pembelajaran seperti Silabus, Pemetaan SK dan KD, Program Tahunan, Program 

Semester, RPP, Program Evaluasi, Program Remidi, dan sudah di isi baru 10 

orang guru, sementara yang lain ada yang administrasinya sudah lengkap tetapi 

masih kosong belum diisi, ada juga guru yang buku administrasinya belum 

lengkap. Ini mengindikasikan bahwa program KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Dari hasil supervisi 

pelaksanaan pembelajaran di lapangan juga belum maksimal, masih ada beberapa 

guru yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan 

silabus ataupun RPP, hanya berjalan begitu saja tanpa adanya perencanaan, 

sehingga materi yang ada di silabus belum terkuasai sepenuhnya pada anak-anak. 

6.4 Keterbatasan dan kelemahan Penelitian 

6.4.1 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi 

hambatan atau kesulitan yang dialami peneliti, hambatan atau kesulitan ini bisa 
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timbul dari diri sendiri maupun dari orang lain. Hambatan atau kesulitannya 

antara lain: 

1) Kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan 

dokumen-dokumen yang ada di KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. 

2)   Kesulitan mendapat data-data tentang program kegiatan apa saja yang sudah  

terlaksana dan apa yang belum terlaksana. 

3) Kesulitan dalam menemui pengurus KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen karena banyaknya kegiatan. 

4) Kesulitan dalam menemui Pengawas Sekolah dikarenakan sedang ada tugas 

visitasi Akreditasi luar daerah. 

5) Kesulitan dalam melakukan wawancara secara mendalam dan berkelanjutan 

karena terkendala waktu yang bersangkutan terlalu singkat saat melakukan 

wawancara. 

6.4.2 Kelemahan Hasil Penelitian 

Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Dokumen yang diberikan kepada peneliti oleh pengurus KKG PJOK 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen kurang lengkap. 

2) Informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada peneliti  kurang 

transparan, peneliti tidak bisa terlalu jauh menggali informasi dan  terlalu 

jauh mencampuri masalah internal dalam kepengurusan KKG PJOK 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. 
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3) Hasil pengolahan data merupakan gabungan dari pernyataan-pernyataan dari 

informan yang peneliti temui dan kemudian baru disimpulkan. 

6.5 Hasil Penelitian Terhadap Aspek-aspek dalam Tahapan Evaluasi 

Antecedents (masukan), Transaction (proses), dan Outcomes (hasil) 

Hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi 

terhadap aspek-aspek yang ada dalam tahapan evaluasi program KKG PJOK 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 6.1 Hasil Penelitian Terhadap Aspek-aspek dalam Tahapan Evaluasi 

Antecedents (masukan), Transaction (proses), dan Outcomes (hasil) program 

KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 

 

No 
Tahapan 

Evaluasi 
Aspek yang diungkap Keterangan 

1. Antecedents 

(masukan) 

1. Kelengkapan 

perangkat 

 

 

 

 

 

 

2. Visi dan Misi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan perangkat terdiri dari 

struktur kepengurusan, AD/ART, 

kode etik, dan Program kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen sudah dimiliki 

dengan baik dan terlaksana dengan 

baik. 

 

Visi: Menjadi pusat kegiatan guru 

Penjasorkes Kecamatan Alian guna 

meningkatkan profesionalisme guru 

dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan 

teknologi pembelajaran secara 

amanah. 

Misi: 1. Mengembangkan bahan ajar, 

2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. 

Meningkatkan kompetensi 

profesional, pedagogik, individual 

dan sosial, 4. Meningkatkan 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, 
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3. Tujuan Program 

5. Meningkatkatkan kerjasama dan 

kebersamaan antar guru, 6. 

Meningkatkan derajat kesehatan, 

prestasi guru dan peserta didik.     

 

Meningkatan mutu pendidikan, 

meningkatkan profesionalisme guru, 

agar guru memiliki wawasan yang 

luas, pengetahuan, dan keterampilan. 

2. Transaction 

(proses) 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

 

 

2. Pembiayaan/ dana 

 

 

 

 

3. Sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai 

dengan program yang telah dibuat. 

 

Pembiayaan/ dana  yang ada pada 

KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen sudah berjalan 

dengan baik. 

 

Sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen masih kurang. 

3. Outcomes 

(hasil) 

Hasil dari Pelaksanaan 

KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten 

Kebumen. 

Pelaksanaan Program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan dengan 

baik. 

 

Sumber: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan 

KKG PJOK SD di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yang telah berjalan 

perlu direvisi dan diperbaiki, harus di evaluasi secara menyeluruh baik dari aspek 

Program Kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana, supervisi 

administrasi dan pembelajaran oleh Pengawas Sekolah juga sangat perlu untuk 

lebih di intensifkan lagi agar kegiatan berjalan dengan lancar.   
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Simpulan 

Pembahasan mengenai  program kegiatan KKG PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Antecedents kelengkapan perangkat yang terdiri dari struktur kepengurusan, 

AD/ART, kode etik, dan Program kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen sudah dimiliki dengan baik dan terlaksana dengan baik. 

Latar belakang terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian 

untuk membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar guru 

memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, dan keterampilan. Visi Menjadi 

pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian guna meningkatkan 

profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, personal maupun 

penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah dan misinya: 1. 

Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan metode 

pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 

5. Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan 

derajat kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 

    90 
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2) Transaction Pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum berjalan sesuai dengan program yang telah 

dibuat, kehadiran anggota KKG belum maksimal, anggota masih kurang 

serius di dalam mengikuti kegiatan KKG, adanya narasumber yang kurang 

menguasai materi yang diberikan dan kurang komunikatif dalam kegiatan 

KKG sehingga antusias anggota kurang dalam mengikuti kegiatan. 

Pembiayaan yang ada pada KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sudah baik terbukti dari sumber dana yang digali dari anggota 

lancar, pengurus sudah menyusun biaya operasional dari pemasukan, 

pengeluaran dan penggunaan jumlah dana yang dikelola dengan  transparan, 

pengurus sudah membuat pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan 

dan dilaporkan kepada anggota. Sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih 

kurang, karena sarana dan prasarana yang dipakai untuk kegiatan semua 

masih meminjam pada sekolah-sekolah. 

3) Outcomes  hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan di buku 

Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Masih banyak 

guru PJOK yang administrasinya belum lengkap, kalau pun lengkap belum 

diisi, kegiatan pembelajaran dilapangan masih monoton belum terlihat adanya 

peningkatan dalm proses belajar mengajar. 
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7.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti jelaskan dalam penelitian ini 

maka diharapkan pengurus KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

dapat merevisi dan memperbaiki program kegiatan KKG PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen diantaranya: 

1) Dalam pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, pengurus perlu mempertimbangkan jadwal pelaksanaan pada saat 

ada jadwal yang bersamaan dengan kegiatan lain. Mendatangkan narasumber 

yang benar-benar kompeten dan menguasai materi yang akan dilaksanakan 

pada kegiatan KKG. Pelaksanaan KKG hendaknya tidak selalu di dalam 

ruangan, bisa dilakukan di lapangan praktek secara langsung pembelajaran di 

lapangan agar suasananya bebeda. 

2) Untuk hal pembiayaan/ dana sudah baik, untuk lebih meningkatkan lagi perlu 

dianggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan KKG, misalnya laptop, LCD Proyektor agar dalam pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan lancar tidak harus meminjam ke sekolah-sekolah, 

dana tersebut dianggarkan kebutuhan berapa dibebankan pada anggota yang 

diambilkan dari keuangan sekolah, dan untuk kedepannya dapat dianggarkan 

alat yang lain sehingga nantinya sarana dan prasarana untuk kegiatan KKG 

PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dapat tercukupi. 
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7.3 Saran 

Kesimpulan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang ada, dapat 

diajukan beberapa rekomendasi atau saran, yaitu: 

1) UPTD Dinas Pendidikan Melalui Pengawas Sekolah harus lebih intensif lagi 

dalam melakukan pengawasan pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen serta  supervisi administrasi dan pembelajaran kepada 

guru PJOK agar pelaksanaan program KKG dapat berjalan lebih baik lagi.  

2) Pengurus KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen harus lebih 

meningkatkan kinerjanya agar pelaksanaan KKG berjalan lancar sesuai 

dengan yang direncanakan. 

3) Untuk guru-guru PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen agar lebih 

meningkatkan lagi partisipasinya dalam mengikuti kegiatan sesuai dengan 

denganyang sudah direncanakan. 
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Ketua KKG PJOK SD                 

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Tony Subianto, S.Pd 

Jabatan   : Ketua KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN 2 Krakal 

Hari, tanggal   : Selasa, 16 Juli 2019 

Waktu   : 10.00 WIB 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai latar belakang 

terbentuknya organisasi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah Yang 

melatar belakangi terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian untuk 

membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar guru memiliki wawasan 

yang luas, pengetahuan, keterampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional melalui 

pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. 

Terkait dengan visi misi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

yakni Visinya adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian 

guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah. Sedangkan 

misinya yaitu: 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. 

Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat 

kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 

Terkait dengan tujuan program KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen adalah Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan KKG 

PJOK  Kecamatan Alian, agar kegiatan berjalan lancar, mandiri, bermutu, dan 



103 
 

berkelanjutan dalam rangka meningkatakan mutu pendidikan di kecamatan Alian 

khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. 

Hasil wawancara terkait pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni Kegiatan KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen belum dapat berjalan lancar sesuai dengan yang 

sudah diprogramkan bersama, jadwal yang sudah dibuat yaitu 1 bulan sekali 

setiap hari sabtu minggu pertama, akan tetapi belum bisa berjalan, ini disebabkan 

berbenturan dengan banyaknya jadwal kegiatan yang lain. Masih ada beberapa 

kendala yang terjadi dilapangan yaitu kehadiran anggota dalam mengikuti KKG 

tidak maksimal, masih ada beberapa anggota yang datang terlambat dari jam yang 

ditentukan 

Hasil wawancara terkait dengan sarana dan prasaran bapak Tony 

Subianto, S.Pd menjelaskan bahwa bisa dikatakan sarana dan prasarana yang ada 

masih sangat kurang, ruangan yang dipakai untuk kegiatan KKG masih pinjam, 

itupun rasanya belum nyaman karena terasa panas dan pengap, peralatan yang 

digunakan seperti LCD Proyektor juga masih meminjam pada sekolah yang tidak 

dipakai untuk kegiatan. Sehingga menjadikan kendala pelaksanaan kegiatan KKG 

PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai hasil dari 

pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

yakni Secara garis besar pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum bisa dikatakan berhasil, karena kegiatan belum berjalan sesuai 

dengan yang diprogramakan, karena terkendala ada kegiatan lain yang bersamaan, 

masih ada saja anggota yang belum aktif dalam mengikuti KKG, dan masih ada 

guru yang belum melaksanakan/ mengaplikasikan hasil yang didapat dari 

pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen di sekolah 

masing-masing. Akan tetapi pengurus selalu melaporkan kepada Pengawas 

Sekolah setelah pelaksanaan kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen dilaksanakan. 
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Lampiran Transkip Wawancara dengan sekretaris KKG PJOK SD              

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Cecep Oki Surahman, S.Pd 

Jabatan   : Sekretaris KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN 1 Kalijoyo 

Hari, tanggal   : Sabtu, 20 Juli 2019 

Waktu   : 11.00 WIB 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai kelengkapan 

struktur kepengurusan yakni kepengurusan dibentuk dengan cara pemilihan 

langsung, setiap anggota berhak dipilih dan memilih, yang mendapatkan suara 

terbanyak ditetapkan sebagai ketua, suara terbanyak kedua sekretaris dan suara 

terbanyak ketiga sebagai bendahara, kemudian untuk kelengkapan struktur 

kepengurusan yang lain dipilih berdasarkan kebutuhan. 

Hasil wawancara terkait latar belakang terbentuknya KKG PJOK SD 

Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah arahan dari dinas untuk meningkatkan mutu 

pendidikan supaya dibentuk suatu organisasi yang bisa menjadi wadah guru-guru 

PJOK di Kecamatan Alian dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik, maka dibentuklah KKG PJOK SD Kec. 

Alian, Kab. Kebumen. 

Terkait dengan visi misi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

yakni Visinya adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian 

guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah. Sedangkan 

misinya yaitu: 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. 

Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat 

kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 
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Hasil wawancara terkait dengan tujuan program KKG PJOK SD Kec. 

Alian, Kab. Kebumen adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan, supaya arah dari kegiatannya jelas tidak menyimpang dari rambu-rambu 

yang ada.   Terkait dengan Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, belum setiap bulan 

melaksanakan KKG, masih ada beberapa anggota yang dalam hal partisipasi 

mengikuti kegiatan belum sepenuhnya serius, datangnya terlambat, kurang serius 

dalam mengikuti kegiatan. 

Hasil wawancara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada 

KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen yakni sarana dan prasarana yang ada 

bukan milik KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen, melainkan pinjam pada 

sekolah yang sedang tidak dipakai untuk kegiatan, gedung juga masih seadanya 

yang bisa dipakai,belum menetap di satu tempat. Sedangkan untuk pembiayaan 

digali dari anggota iuran setiap pertemuan RP 50.000,- yang digunakan untuk 

operasional kegiatan KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen.  

Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni Pelaksanaan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum berjalan sesuai dengan yang 

diprogramkan, belum setiap bulan melaksanakan KKG, masih ada beberapa 

anggota yang dalam hal partisipasi mengikuti kegiatan belum sepenuhnya serius, 

datangnya terlambat, kurang serius dalam mengikuti kegiatan. Dalam hal 

administrasi pembelajaran seperti silabus RPP disekolah juga masih ada bebrapa 

guru yang belum mempunyai, atau belum di isi dan ada juga yang masih dalam 

bentuk soft file.   
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Bendahara KKG PJOK SD         

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Rahayu Desprihatini, S.Pd 

Jabatan   : Bendahara KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN Jatimulyo  

Hari, tanggal   : Rabu, 17 Juli 2019 

Waktu   : 13.00 WIB 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai latar belakang, 

visi dan misi serta tujuan program kegiatan KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. 

Kebumen adalah latar belakangnya adalah guru-guru PJOK di Kecamatan Alian 

bersepakat untuk membentuk suatu organisasi profesi yang tujuannya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalitas guru yang angotanya 

terdiri dari semua guru PJOK di Kecamatan Alian. Yang mempunyai visi dan misi 

Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian guna meningkatkan 

profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, personal maupun 

penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah, misinya 1. Mengembangkan 

bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan metode pembelajaran, 3. 

Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, individual dan sosial, 4. 

Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. Meningkatkatkan 

kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat kesehatan, 

prestasi guru dan peserta didik. 

   Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen untuk pembiayaan/ pendanaan kegiatan 

yakni Sesuai kesepakatan bersama Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen di biayai dari iuran anggota sebesar Rp 50.000 setiap bulan, 

dana dikelola pengurus melalui bendahara untuk pelaksanaan kegiatan KKG, 

apabila ada kegiatan yang sifatnya insidental pengurus bersama dengan anggota 

menyepakati untuk iuran lagi yang besarannya ditentukan bersama atau 

menggunakan uang kas KKG kalau memungkinkan mencukupi . Untuk laporan 
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keuangan bendahara membuat pembukuan dan melaporkan kepada anggota di 

setiap akhir pertemuan. 

Hasil wawancara terkait dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan KKG 

yakni bagi saya pribadi kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah saya yang tadinya administrasi pembelajaran 

belum lengkap alhamdulillah sekarang bisa melengkapi administrasi walaupun 

belum sempurna, karena dari KKG baru bisa memberikan administrasi dalam 

bentuk CD/ Soft file jadi dari sekolah masing masing untuk membuat print out 

sendiri-sendiri. sehingga jika pada saatnya ada supervisi dari Pengawaas Sekolah 

tidak bingung lagi, akan tetapi belum semua sekolah melaksanakan hal tersebut. 

Dalam memberikan pembelajaran kepada anak juga menjadi lebih terarah sesuai 

dengan kurikulum dan sesuai silabus yang ada dan pembelajaran jadi lebih 

menyenangkan, untuk pengambilan evaluasi penilaian juga lebih mudah karena 

rubrik penilaian sudah ada dalam RPP yag dibuat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Lampiran Transkip Wawancara dengan Anggota KKG PJOK SD             

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Maruyah, S.Pd 

Jabatan   : Anggota KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN 2 Bojongsari  

Hari, tanggal   : Jum’at, 19 Juli 2019 

Waktu   : 10.00 WIB 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai kelengkapan 

struktur kepengurusan sudah ada, pemilihan kepengurusan sudah sesuai prosedur, 

pengurus sudah merencanakan program dan menyampaikan kepada anggota 

tentang visi misi dan tujuan program kegiatan KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. 

Kebumen dengan jelas. 

 Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum berjalan lancar, belum sesuai 

dengan yang sudah diprogramkan bersama, belum sesuai dengan jadwal yang 

disepakati bersama, ada beberapa pertemuan yang kehadiran anggotanya tidak 

maksimal, ada beberapa anggota mengeluhkan merasa jenuh karena kegiatannya 

selalu di dalam ruangan, mendengarkan ceramah, kegiatannya monoton 

narasumber kurang komunikatif dengan peserta KKG.  

Hasil wawancara terkait dengan pembiayaan/ dana untuk pelaksanaan 

kegiatan KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen bersumber dari 

iuran semua anggota yang dikumpulkan ke bendahara KKG sebesar Rp 50.000,- 

setiap bulan dan untuk semua biaya kegiatan KKG diambilkan dari dana itu, 

kecuali kalau ada kegiatan yang sifatnya mendadak, pengurus bersama anggota 

musyawarah untuk  menentukan berapa iuran yang akan dikumpulkan, atau 

menggunakan kas yang ada pada KKG PJOK kalau mencukupi. Pengurus selalu 

melaporkan keadaan keuangan kepada anggota setelah pertemuan  .  
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Hasil wawancara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada 

KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen, untuk sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan KKG di Kecamatan Alian  boleh dibilang kurang dari kata 

memadai hampir semua peralatan atau perlengkapan masih pinjam sana-sini. 

Gedung belum punya, yang biasa dipakai kurang nyaman terasa panas, kadang 

kalau dipakai kegiatan lain kita harus pindah, jadi rasanya kurang nyaman. 

Hasil wawancara terkait dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan KKG 

PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen, Pengawas sekolah malakukan supervisi 

administrasi dan pembelajaran setiap 3 bulan, dari supervisi ini bisa dilihat apakah 

guru PJOK di Kecamatan Alian sudah melaksanakan apa yang didapat dalam 

pertemuan rutin di KKG PJOK, dari sinilah bisa diketahui keberhasilan Program 

KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen.  
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Pengawas Sekolah SD                 

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Mugiyo, S.Pd. M.Pd 

Jabatan   : Pengawas Sekolah SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Alian  

Hari, tanggal   : Kamis, 25 Juli 2019 

Waktu   : 12.00 WIB 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai latar belakang 

terbentuknya organisasi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah 

merupakan program dari pemerintah pusat bahwa dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah agar membentuk suatu organisasi 

keprofesian yang anggotanya adalah guru yang sesuai dengan bidang 

keilmuannya, misalnya KKG Gugus yang anggotanya terdiri dari semua guru 

yang ada di gugus tersebut, KKKS yang anggotanya  terdiri dari semua kepala 

sekolah yang ada di daerah itu, begitu juga untuk bidang olahraga juga dibentuk 

KKG PJOK. 

Hasil wawancara yang diperoleh mengenai kelengkapan struktur 

kepengurusan di KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah dalam hal 

pemilihan kepengurusan sudah sesuai dengan prosedur yang ada pemilihan 

dilakukan secara langsung, kepengurusan yang terpilih kemudian menyusun 

program kerja yang nantinya disampaikan kepada anggota untuk disetujui 

bersama. Untuk visi dan misi serta tujuan program KKG PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen sudah mengacu pada buku rambu-rambu pelaksanaan KKG. 

Hasil wawancara terkait dengan pembiayaan/ dana untuk pelaksanaan 

kegiatan KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni dana 

digali dari setiap anggota atau sekolah yang dikumpulkan kepada bendahara untuk 

dikelola sebagai pembiayaan setiap kegiatan berlangsung, bendahara sudah 

dengan transparan mengelola keuangan, dana masuk dan keluar sudah terperinci 
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dengan jelas, setiap akhir kegiatan bendahara juga sudah melaporkan keadaan 

keuangan dengan jelas.  Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada masih 

pinjam sana sini sesuai kebutuhan, walaupun sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang 

kami berharap tidak mengurangi semangat para guru PJOK dalam melaksanakan 

kegiatan KKG untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

Hasil wawancara terkait dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan KKG 

PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah organisasi KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen terbentuk sudah sesuai dengan prosedur yang ada, 

pemilihan pengurus sudah secara langsung, dalam pemilihan pengurus, Pengawas 

Sekolah juga sudah dilibatkan selaku perwakilan dari Dinas. Setelah 

kepengurusan terbentuk membuat rancangan program untuk disodorkan kepada 

anggota untuk disahkan bersama, dalam pembuatan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah mengacu pada Buku Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan Nasional, jadi untuk penyusunan program sudah baik. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum bisa berjalan dengan baik, program yang sudah dibuat 

belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena kadang waktunya berbenturan 

dengan kegiatan lain, masih banyak anggota yang hadir terlambat, dan tingkat 

kehadirannya belum maksimal, sehingga berpengaruh pada kinerja guru PJOK di 

Kecamatan Alian. Dari hasil supervisi administrasi Pengawas Sekolah terhadap 

guru PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, guru-guru PJOK yang 

sudah memiliki adminitrasi pembelajaran seperti Silabus, Pemetaan SK dan KD, 

Program Tahunan, Program Semester, RPP, Program Evaluasi, Program Remidi, 

dan sudah di isi baru 10 orang guru, sementara yang lain ada yang administrasinya 

sudah lengkap tetapi masih kosong belum diisi, ada juga guru yang buku 

administrasinya belum lengkap. Ini mengindikasikan bahwa program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Dari hasil 
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supervisi pelaksanaan pembelajaran di lapangan juga belum maksimal, masih ada 

beberapa guru yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran belum sesuai 

dengan silabus ataupun RPP, hanya berjalan begitu saja tanpa adanya 

perencanaan, sehingga materi yang ada di silabus belum terkuasai sepenuhnya 

pada anak-anak. Untuk pelaporan kegiatan pengurus sudah cukup baik, karena  

setiap pelaksanaan kegiatan KKG selesai pengurus sudah melaporkan hasilnya 

kepada Pengawas Sekolah. 
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Lampiran Pedoman Wawancara Pengawas Sekolah  

Panduan Wawancara Bagi Pengawas Sekolah Dasar di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen 

No Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Antecedent Latar belakang, Visi 

Misi, Tujuan Program 

KKG PJOK. 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya 

KKG PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Apa kedudukan Pengawas SD di dalam 

kepengurusan KKG PJOK Kec. Alian, Kab. 

Kebumen? 

3. Bagaimana proses pembentukan pengurus 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

4. Apakah Pengawas SD dilibatkan dalam 

penyusunan rencana Program KKG PJOK? 

5. Apa tujuan dibentuknya KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen? 

2. Transaction Pelaksanaan Program 

KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen, 

Pembiayaan, Sarana 

dan Prasarana.  

1. Apakah pelaksanaan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

sesuai dengan perencanaan program yang 

dibuat? 

2. Setelah program dilaksanakan apakah ada 

evaluasi pelaksanaan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen ? Jika ada 

bagaimana tugas pengawas dalam evaluasi 

tersebut? 

3. Kapan pelaksanaan evaluasi KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen 

dilaksanakan? 

4.  Apa kendala yang ditemui dalam 

pelaksanaan program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen? 
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5. Apakah sarana dan prasarana yang ada 

menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

memadai? 

3. Outcomes  Hasil pelaksanaan 

program KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

 

1. Apakah setelah melaksanakan kegiatan 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaporkan kepada Pengawas Sekolah? 

2. Bagaimanakah keberhasilan program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Apakah pelaksanaan KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen sudah sesuai dengan 

yang diprogramkan? 

4. Apakah setelah anggota mengikuti KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaksanakan/mengaplikasikan di sekolah 

masing-masing? 
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Lampiran Pedoman Wawancara Ketua dan Pengurus KKG  

Panduan Wawancara Bagi Ketua dan Pengurus KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen 

 

No Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Antecedent Latar belakang, Visi 

Misi, Tujuan Program 

KKG PJOK. 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya 

KKG PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Bagaimana pembentukan pengurus KKG 

PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Bagaimana proses penyusunan program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen?  

4. Apa Visi dan Misi KKG PJOK Kec. Alian, 

Kab. Kebumen? 

5. Apa tujuan Program KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen? 

6.  Apa yang menjadi prioritas utama Program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Transaction Pelaksanaan Program 

KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen, 

Pembiayaan, Sarana 

dan Prasarana.  

1. Bagaimana pelaksanaan program KKG 

PJOK di Kecamatan Alian?apa sudah 

berjalan sesuai dengan program yang sudah 

dibuat? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

3. Bagaimana partisipasi guru PJOK selama 

kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian 

berlangsung?  

4. Dari mana saja yang menjadi narasumber 

dalam Pelaksanaan Program kegiatan KKG 

PJOK  di Kecamatan Alian? 
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5. Apakah ada evaluasi setelah guru mendapat 

materi dalam kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

6. Bagaimana persepsi guru PJOK terhadap 

peranan KKG PJOK serta manfaat 

mengikuti kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

7. Darimanakah sumber dana yang digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen? 

8. Apakah sarana dan prasarana yang ada 

untuk menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

memadai? 

3. outcomes Hasil pelaksanaan 

program KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

1. Apakah setelah melaksanakan kegiatan 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaporkan kepada Pengawas Sekolah? 

2. Bagaimanakah keberhasilan program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Apakah pelaksanaan KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen sudah sesuai dengan 

yang diprogramkan? 

4. Kendala apa saja yang dihadapi saat 

pelaksanaan KKG PJOK Kec. Alian, Kab. 

Kebumen? 

5. Apakah setelah anggota mengikuti KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaksanakan/mengaplikasikan di sekolah 

masing-masing? 
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Lampiran Pedoman Wawancara Anggota KKG  

Panduan Wawancara Bagi Anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen 

No Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Antecedent Latar belakang, Visi 

Misi, Tujuan Program 

KKG PJOK. 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya 

KKG PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Bagaimana pembentukan pengurus KKG 

PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Bagaimana proses penyusunan program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen?  

4. Apa Visi dan Misi KKG PJOK Kec. Alian, 

Kab. Kebumen? 

5. Apa tujuan Program KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen? 

6.  Apa yang menjadi prioritas utama Program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

 

2. Transaction Pelaksanaan Program 

KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen, 

Pembiayaan, Sarana 

dan Prasarana.  

1. Bagaimana pelaksanaan program KKG 

PJOK di Kecamatan Alian?apa sudah 

berjalan sesuai dengan program yang sudah 

dibuat? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

3. Bagaimana partisipasi guru PJOK selama 

kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian 

berlangsung?  

4. Dari mana saja yang menjadi narasumber 

dalam Pelaksanaan Program kegiatan KKG 

PJOK  di Kecamatan Alian? 
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5. Apakah ada evaluasi setelah guru mendapat 

materi dalam kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

6. Bagaimana persepsi guru PJOK terhadap 

peranan KKG PJOK serta manfaat 

mengikuti kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

7. Darimanakah sumber dana yang digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen? 

8. Apakah sarana dan prasarana yang ada 

untuk menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

memadai? 

3. outcomes Hasil pelaksanaan 

program KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

1. Bagaimanakah keberhasilan program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Apakah pelaksanaan KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen sudah sesuai dengan 

yang diprogramkan? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi saat 

pelaksanaan KKG PJOK Kec. Alian, Kab. 

Kebumen? 

4. Apakah setelah anggota mengikuti KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaksanakan/mengaplikasikan di sekolah 

masing-masing? 
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Lampiran Foto Wawancara dengan Ketua KKG  PJOK SD Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 
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Lampiran Foto Wawancara dengan Bendahara KKG  PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen 
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Lampiran Foto Wawancara dengan Sekretaris KKG  PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen 
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Lampiran Foto Wawancara dengan  Anggota KKG  PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen 
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Lampiran Foto Kegiatan KKG  PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 
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BAB V 

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Evaluasi model countence dari Stake meliputi 3 hal yakni antecedent, 

transaction dan outcomes. Dimana untuk evaluasi antecedent terdiri dari aspek 

latar belakang, tujuan program dan visi misi kegiatan KKG PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen, dimana Program KKG harus selalu merujuk pada 

usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, memiliki tujuan 

program yang jelas, tersusun, terencana dan berjalan dengan baik sesuai dengan 

AD/ART yang telah dibuat, adanya perangkat yang jelas yang melaksanakan dan 

mengawasi program kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan memang berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan, adanya visi-misi yang jelas terkait 

dengan kegiatan KKG itu sendiri, hal ini yang dituangkan dalam Buku Rambu-

rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah memenuhi aspek tersebut. 

Evaluasi transaction nya terdiri dari Pelaksanaan Program, Pembiayaan, 

Sarana dan Prasaran kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, dimana dalam kegiatan KKG yang baik dapat menjalankan program 

kegiatan KKG sesuai dengan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan 

    65 
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Pedoman Kerja KKG.  Kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat, karena dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah dibuat yaitu setiap 1 bulan 

sekali pada hari minggu pertama, dan masih ada kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya kehadiran guru PJOK yang belum 

maksimal dan masih banyak guru PJOK yang hadir tidak tepat waktu dengan 

berbagai alasan, kurangnya partisipasi anggota KKG PJOK di dalam pelaksanaan 

kegiatan, masih banyak guru PJOK yang kurang aktif didalam kegiatan KKG 

hanya asal mengikuti, menjadikan suasana KKG kurang hidup. Tidak semua 

narasumber yang yang ada menguasi materi sehingga kegiatan KKG berjalan 

monoton tidak ada komunikasi timbal balik antara narasumber dan anggota KKG. 

Beberapa anggota mengeluhkan merasa jenuh dalam mengikuti KKG karena 

kegiatannya selalu dalam ruangan, sarana dan prasarana yang ada juga belum 

cukup untuk menunjang kegiatan KKG secara keseluruhan, belum mempunyai 

ruangan atau gedung khusus untuk pertemuan KKG PJOK. Untuk pengawas 

sekolah sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu melakukan evaluasi kepada 

guru PJOK di Kecamatan Alian secara rutin, dari segi pendanaan juga sudah baik 

yaitu iuran dari anggota KKG PJOK Kcamatan Alian sudah berjalan lancar,  

Evaluasi outcomes yakni hasil pelaksanaan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan yang dituangkan dalam 

Buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dimana dalam 
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pelaksanaan program KKG dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator 

keberhasilan dintaranya: Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pembelajaran yang 

mendidik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, Terjadinya saling tukar 

pengalaman dan umpan balik antar guru anggota KKG atau MGMP, 

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja anggota KKG atau 

MGMP dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih profesional 

ditunjukkan dengan perubahan perilaku mengajar yang lebih baik di dalam kelas, 

Meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah melalui hasil-hasil kegiatan KKG 

atau MGMP oleh anggotanya. Dalam hal ini Pengawas Sekolah berperan aktif 

dalam melakukan tugasnya, yaitu melakukan evaluasi kinerja guru PJOK. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan membahas lebih rinci 

mengenai kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ditinjau 

berdasarkan antecedents (masukan awal), transactions (proses) dan outcomes 

(hasil) yang peneliti jelaskan sebagai berikut:    

5.1.1 Evaluasi antecedents 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Ketua KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen bapak Tony Subianto, S.Pd, pada tanggal 16 Juli 

2019 di SD Negeri 2 Krakal tentang latar belakang kegiatan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen  sebagai berikut: 

“....latar belakang terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian 

untuk membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka 
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peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar 

guru memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, keterampilan dan 

memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai petugas profesional melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya 

ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat 

dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG). Sehingga 

dibentuklah KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”. 

Hasil wawancara terkait dengan  visi dan misi KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen yang dijelaskan oleh bapak Tony Subianto, S.Pd pada 

tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 Krakal bahwa: 

“Visinya adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian 

guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah. 

Sedangkan misinya yaitu: 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. 

Mengembangkan sistem dan metode pembelajaran, 3. Meningkatkan 

kompetensi profesional, pedagogik, individual dan sosial, 4. Meningkatkan 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. Meningkatkatkan kerjasama dan 

kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat kesehatan, prestasi guru 

dan peserta didik”. 

Terkait dengan tujuan program KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen yang dijelaskan oleh bapak Tony Subianto, S.Pd pada 

tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 Krakal bahwa:  
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“Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

agar kegiatan berjalan lancar, mandiri, bermutu, dan berkelanjutan dalam 

rangka meningkatakan mutu pendidikan di kecamatan Alian khususnya dan 

untuk Indonesia pada umumnya”. 

Tabel 5.1 Hasil Analisis Evaluasi Antecedents pada Program KKG PJOK  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. - Latar Belakang 

- Visi dan Misi  

- Program  

- Kelengkapan Perangkat 

√ 

√ 

√ 

√ 

  KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen memiliki latar 

belakang, visi misi, dan program 

yang jelas dan terarah, kelengkapan 

perangkat yang jelas.  

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.2 Evaluasi Transaction 

Evaluasi transaction adalah evaluasi yang berdasarkan proses yang 

meliputi Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, Pembiayaan/ dana, sarana dan prasarana. 

5.1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Berdasarkan  hasil wawancara pada tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 

Krakal dengan bapak Tony Subianto, S.Pd selaku Ketua KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen, pelaksanaan kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen  sebagai berikut: 



70 
 

“Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum dapat 

berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diprogramkan bersama, jadwal 

yang sudah dibuat yaitu 1 bulan sekali setiap hari sabtu minggu pertama, 

akan tetapi belum bisa berjalan, ini disebabkan berbenturan dengan 

banyaknya jadwal kegiatan yang lain. Masih ada beberapa kendala yang 

terjadi dilapangan yaitu kehadiran anggota dalam mengikuti KKG tidak 

maksimal, masih ada beberapa anggota yang datang terlambat dari jam yang 

ditentukan”. 

 Pernyataan yang dikemukakan oleh ketua KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen sejalan dengan hasil wawancara terhadap Cecep Oki 

Surahman, S.Pd selaku sekretaris KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen bahwa:  

“Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, belum setiap bulan 

melaksanakan KKG, masih ada beberapa anggota yang dalam hal partisipasi 

mengikuti kegiatan belum sepenuhnya serius, datangnya terlambat, kurang 

serius dalam mengikuti kegiatan”. 

 Pernyataan yang dikemukakan oleh ketua dan sekretaris KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sejalan dengan hasil wawancara terhadap 

ibu Maruyah, S.Pd pada tanggal 19 Juli 2019, anggota KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen bahwa: 
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“Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

berjalan lancar, belum sesuai dengan yang sudah diprogramkan bersama, 

belum sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, ada beberapa 

pertemuan yang kehadiran anggotanya tidak maksimal, ada beberapa 

anggota mengeluhkan merasa jenuh karena kegiatannya selalu di dalam 

ruangan, mendengarkan ceramah, kegiatannya monoton narasumber kurang 

komunikatif dengan peserta KKG”. 

Hasil wawancara , observasi, dan dokumentasi terhadap Pelaksanaan 

Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang baik 

karena belum berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, masih ada beberapa 

kendala yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung.  

Tabel 5.2 Hasil Analisa Evaluasi Transaction Pelaksanaan Kegiatan KKG 

PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Pelaksanaan Kegiatan KKG 

PJOK  Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

  √ 

 

Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  

Kec. Alian, Kab. Kebumen belum 

berjalan dengan baik, masih ada 

beberapa kendala yang terjadi pada 

saat kegiatan berlangsung. 

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.2.2 Pembiayaan/ dana  

 Evaluasi transaction selanjutnya adalah pembiayaan/ dana pada kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian berdasarkan 
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wawancara dan dokumen dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap ibu Rahayu 

Desprihatini, S.Pd selaku bendahara KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen pada tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut: 

“Sesuai kesepakatan bersama Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen di biayai dari iuran anggota sebesar Rp 50.000 setiap 

bulan, dana dikelola pengurus melalui bendahara untuk pelaksanaan 

kegiatan KKG, apabila ada kegiatan yang sifatnya insidental pengurus 

bersama dengan anggota menyepakati untuk iuran lagi yang besarannya 

ditentukan bersama. Untuk laporan keuangan bendahara membuat 

pembukuan dan melaporkan kepada anggota di setiap akhir pertemuan ”. 

 Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Maruyah, S.Pd pada tanggal 19 

Juli 2019 selaku anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

terkait dengan pembiayaan kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan kegiatan KKG bersumber dari iuran semua anggota 

yang dikumpulkan ke bendahara KKG sebesar Rp 50.000,- setiap bulan dan 

untuk semua biaya kegiatan KKG diambilkan dari dana itu, kecuali kalau 

ada kegiatan yang sifatnya mendadak, pengurus bersama anggota 

musyawarah untuk  menentukan berapa iuran yang akan dikumpulkan. 

Pengurus selalu melaporkan keadaan keuangan kepada anggota setelah 

pertemuan”.  
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 Dari hasil wawancara dan dokumentasi kaitannya dengan pembiayaan 

yang ada pada KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah baik 

terbukti pendanaan lancar, penggunaan transparan, pengurus selalu melaporkan 

keadaan keuangan kepada anggota. 

Tabel 5.3 Hasil Analisa Evaluasi Transaction Pembiayaan/ dana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Pembiayaan/ dana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

√  

 

 Pembiayaan/ dana Kegiatan KKG 

PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

sudah berjalan dengan baik. 

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.2.3 Sarana dan Prasarana 

 Evaluasi transaction berikutnya adalah sarana dan prasarana  yang ada di 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Hasil wawancara terkait 

dengan sarana dan prasarana yang dilakukan peneliti terhadap ketua KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni bapak Tony Subiyanto, S.Pd pada 

tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut: 

“Bisa dikatakan sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang, 

ruangan yang dipakai untuk kegiatan KKG masih pinjam, itupun rasanya 

belum nyaman karena terasa panas dan pengap, peralatan yang digunakan 

seperti LCD Proyektor juga masih meminjam pada sekolah yang tidak 
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dipakai untuk kegiatan. Sehingga menjadikan kendala pelaksanaan kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”. 

 Hal senada juga disampaikan oleh ibu Maruyah, S.Pd pada tanggal 19 

Juli 2019 salah satu anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, 

dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan KKG di Kecamatan Alian  

boleh dibilang kurang dari kata memadai hampir semua peralatan atau 

perlengkapan masih pinjam sana-sini. Gedung belum punya, yang biasa 

dipakai kurang nyaman terasa panas, kadang kalau dipakai kegiatan lain kita 

harus pindah, jadi rasanya kurang nyaman”. 

 Hal yang sama juga diperjelas oleh Pengawas Sekolah bapak Mugiyo, 

S.Pd. M.Pd bahwa: 

 “sarana dan prasarana yang ada masih pinjam sana sini sesuai kebutuhan, 

walaupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang kami berharap tidak mengurangi 

semangat para guru PJOK dalam melaksanakan kegiatan KKG untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah”.  

 Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sarana dan prasarana 

untuk kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang 

karena sarana dan prasarana yang dipakai untuk kegiatan masih pinjam. 
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Tabel 5.4 Hasil Analisa Evaluasi Transaction Sarana dan Prasarana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Sarana dan Prasarana untuk 

Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

  

 

√ Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan 

KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. 

Kebumen masih kurang karena 

sarana dan prasarana yang dipakai 

untuk kegiatan masih pinjam. 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang 

5.1.3 Evaluasi Outcomes 

Evaluasi outcomes meliputi hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dari hasil wawancara dengan bapak 

Tony Subianto, S.Pd pada tanggal 16 Juli 2019 di SD Negeri 2 Krakal tentang 

hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

sebagai berikut: 

“Secara garis besar pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum bisa dikatakan berhasil, karena kegiatan belum berjalan 

sesuai dengan yang diprogramakan, karena terkendala ada kegiatan lain 

yang bersamaan, masih ada saja anggota yang belum aktif dalam mengikuti 

KKG, dan masih ada guru yang belum melaksanakan/ mengaplikasikan 

hasil yang didapat dari pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen di sekolah masing-masing. Akan tetapi pengurus 

selalu melaporkan kepada Pengawas Sekolah setelah pelaksanaan kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dilaksanakan.”.       
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 Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bapak Mugiyo, S.Pd. M.Pd 

bahwa: 

“Organisasi KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen terbentuk 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada, pemilihan pengurus sudah secara 

langsung, dalam pemilihan pengurus, Pengawas Sekolah juga sudah 

dilibatkan selaku perwakilan dari Dinas. Setelah kepengurusan terbentuk 

membuat rancangan program untuk disodorkan kepada anggota untuk 

disahkan bersama, dalam pembuatan program KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen sudah mengacu pada Buku Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, jadi untuk penyusunan program 

sudah baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum bisa berjalan dengan baik, 

program yang sudah dibuat belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena 

kadang waktunya berbenturan dengan kegiatan lain, masih banyak anggota 

yang hadir terlambat, dan tingkat kehadirannya belum maksimal, sehingga 

berpengaruh pada kinerja guru PJOK di Kecamatan Alian. Dari hasil 

supervisi administrasi Pengawas Sekolah terhadap guru PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen, guru-guru PJOK yang sudah memiliki 

adminitrasi pembelajaran seperti Silabus, Pemetaan SK dan KD, Program 

Tahunan, Program Semester, RPP, Program Evaluasi, Program Remidi, dan 

sudah di isi baru 10 orang guru, sementara yang lain ada yang 
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administrasinya sudah lengkap tetapi masih kosong belum diisi, ada juga 

guru yang buku administrasinya belum lengkap. Ini mengindikasikan bahwa 

program KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum 

berjalan dengan baik. Dari hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran di 

lapangan juga belum maksimal, masih ada beberapa guru yang dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan silabus ataupun 

RPP, hanya berjalan begitu saja tanpa adanya perencanaan, sehingga materi 

yang ada di silabus belum terkuasai sepenuhnya pada anak-anak. Untuk 

pelaporan kegiatan pengurus sudah cukup baik, karena  setiap pelaksanaan 

kegiatan KKG selesai pengurus sudah melaporkan hasilnya kepada 

Pengawas Sekolah”.    

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak Arif Nugroho, S.Pd pada 

tanggal 22 Juli 2019 salah satu anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Untuk program Kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sudah cukup baik sesuai dengan yang dibutuhkan, akan tetapi 

dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan sesuai dengan yang 

diprogramkan sehingga hasil yang didapat juga belum maksimal, masih 

banyak yang belum memiliki administarsi secara lengkap dan pelaksanaan 

dilapangan juga belum maksimal dan masih banyak kendala yang kita 

hadapi”. 
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Hasil wawancara , observasi, dan dokumentasi terhadap Evaluasi 

outcomes (hasil) Pelaksanaan Program Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen masih kurang karena hasil dari KKG PJOK belum semuanya 

dapat terlaksana dengan baik,   

Tabel 5.2 Hasil Analisa Evaluasi Outcomes hasil Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

No Aspek 
Pencapaian 

Ket 
B S K 

1. Hasil Kegiatan KKG PJOK  

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

  √ 

 

Hasil Kegiatan KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen belum berjalan 

dengan baik, masih ada beberapa 

kendala yang terjadi pada saat 

kegiatan berlangsung. 

 

(Sumber data: Hasil observasi, wawancara, dan Dokumentasi) 

Keterangan B= Baik, S= Sedang, K= Kurang  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Antecedents 

Evaluasi antecedents meliputi beberapa hal antara lain kelengkapan 

perangkat, visi misi, tujuan program yang mendasari kegiatan KKG PJOK  di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dengan adanya kelengkapan perangkat 

(struktur kepengurusan) yang melaksanakan program kegiatan KKG PJOK  di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen akan dapat terlaksana dengan baik dengan 

adanya struktur kepengurusan yang akan mengatur jalannya kegiatan berdasarkan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen. 

Latar belakang terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian untuk 

membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar guru memiliki wawasan 

yang luas, pengetahuan, keterampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional melalui 

pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. 

Dengan adanya kegiatan  KKG PJOK  di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

adalah bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru PJOK di 

dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, agar guru memiliki wawasan yang 
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luas, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah, untuk mempererat persaudaraan antar anggota guru PJOK 

di Kecamatan Alian. 

Visi yang mendasari kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan 

Alian guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah, sedangkan 

misinya adalah 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. 

Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat 

kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 

Program kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, pemilihan kepengurusan 

sudah berjalan dengan baik yaitu dengan pemilihan langsung semua anggota KKG 

PJOK, struktur kepengurusan yang terbentuk sudah menjalankan tugasnya dengan 

baik yaitu menyusun program kegiatan KKG, sudah sesuai dengan AD/ART,  

sesuai dengan latar belakang, visi dan misi serta tujuan program KKG tertuang 

dengan jelas, hal ini sudah sesaui dengan yang ada pada Buku Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan Nasional. 
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6.2 Transaction 

Evaluasi transaction adalah evaluasi yang berdasarkan proses yang 

meliputi Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, Pembiayaan/ dana, sarana dan prasarana. 

6.2.1 Pelaksanaan Kegiatan KKG PJOK  Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Di dalam buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan 

MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

Nasional  disebutkan bahwa pelaksanaan program KKG atau MGMP didalamnya 

memuat 1). Pedoman Kerja KKG atau MGMP, KKG atau MGMP membuat dan 

memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang 

mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait, 2). Struktur organisasi KKG atau 

MGMP berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan 

secara jelas dan transparan. Semua pimpinan dan anggota  mempunyai uraian 

tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas tentang keseluruhan 

penyelenggaraan dan administrasi KKG atau MGMP, 3). Kegiatan KKG atau 

MGMP dilaksanakan dengan: berdasarkan kepada rencana kerja tahunan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, memperhitungkan sumber pendanaan yang 

dimiliki oleh KKG atau MGMP. Selanjutnya pengelolaan kegiatan KKG atau 

MGMP menjadi tanggungjawab pengurus KKG atau MGMP. Para anggota 

melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada program kerja yang disusun 
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oleh pengurus (Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP, 

2010:22). 

Pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat, karena dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah dibuat yaitu setiap 1 bulan 

sekali pada hari minggu pertama, dan masih ada kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya kehadiran guru PJOK yang belum 

maksimal dan masih banyak guru PJOK yang hadir tidak tepat waktu dengan 

berbagai alasan, kurangnya partisipasi anggota KKG PJOK di dalam pelaksanaan 

kegiatan, masih banyak guru PJOK yang kurang aktif didalam kegiatan KKG 

hanya asal mengikuti, menjadikan suasana KKG kurang hidup. Tidak semua 

narasumber yang yang ada menguasi materi sehingga kegiatan KKG berjalan 

monoton tidak ada komunikasi timbal balik antara narasumber dan anggota KKG. 

Beberapa anggota mengeluhkan merasa jenuh dalam mengikuti KKG karena 

kegiatannya selalu dalam ruangan. 

6.2.2 Pembiayaan/ dana  

Di dalam buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan 

MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

Nasional  disebutkan bahwa untuk Pembiayaan KKG atau MGMP disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Biaya pelaksanaan program 

kegiatan KKG atau MGMP ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar 
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kecilnya jumlah sekolah, letak geografis, insentif nara sumber, dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana. 

Pembiayaan kegiatan KKG atau MGMP mencakup sumber dana, 

penggunaan,  dan pertanggungjawaban. Sumber dana kegiatan KKG atau MGMP 

dapat berasal dari: 

1. Iuran Anggota, 

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

3. Komite Sekolah/Dewan Pendidikan,  

4. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, 

5. Kementerian Pendidikan Nasional, 

6. Hasil Kerjasama, 

7. Masyarakat, 

8. Sponsor yang tidak mengikat dan sah, Block Grant 

Pengurus setiap KKG atau MGMP menyusun biaya operasional dengan 

pengelolaannya diatur sebagai berikut:  

1. Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola. 

2. Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana 

investasi dan operasional. 

3. Dana KKG atau MGMP digunakan untuk membiayai program rutin dan 

program pengembangan. 

Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan 

anggaran, dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota dan dilaporkan kepada 

pemberi dana.  
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Pembiayaan yang ada pada KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sudah baik terbukti dari sumber dana yang digali dari anggota lancar, 

pengurus sudah menyusun biaya operasional dari pemasukan, pengeluaran dan 

penggunaan jumlah dana yang dikelola dengan  transparan, pengurus sudah 

membuat pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan dan dilaporkan 

kepada anggota. 

6.2.3 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang karena sarana dan 

prasarana yang dipakai untuk kegiatan sebagian besar masih pinjam, seperti 

komputer yang biasa dipakai untuk kegiatan adalah pinjam pakai komputer salah 

satu pengurus KKG PJOK, LCD Proyektor juga masih pinjam sekolah yang 

sedang tidak dipakai untuk kegiatan, sedangkan untuk ruang/ gedung pertemuan 

juga belum mempunyai tempat khusus untuk kegiatan KKG PJOK masih 

memakai ruang seadanya yang sedang tidak dipakai untuk kegiatan lain. Di dalam 

buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional  disebutkan bahwa 

Sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inti penyelenggaraan pertemuan KKG atau 

MGMP harus memiliki sarana dan prasarana minimal sebagai berikut: 

1. Komputer 

2. OHP/LCD Proyektor 

3. Telepon dan Facsimile 
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Sarana dan prasarana tambahan antara lain: 

1. Laboratorium IPA (jika memungkinkan terpisah antara Fisika, Kimia, dan 

Biologi) berikut alat dan bahan /zat kimia) 

2. Laboratorium Bahasa 

3. Laboratorium Komputer (Ruang Multimedia) 

4. Perpustakaan dengan jumlah dan jenis buku yang cukup bervariasi 

5. Audio Visual Aids (AVA)  

6. Handycam 

7. Kamera Digital  

8. Sambungan Internet  

9. Davinet (Digital Audio Visual Network) 

10. Ruang dan peralatan lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

6.3 Outcomes 

Evaluasi outcomes meliputi hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan yang dituangkan dalam 

Buku Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dimana dalam 

pelaksanaan program KKG dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator 

keberhasilan dintaranya: Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pembelajaran yang 

mendidik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, Terjadinya saling tukar 

pengalaman dan umpan balik antar guru anggota KKG atau MGMP, 

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja anggota KKG atau 
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MGMP dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih profesional 

ditunjukkan dengan perubahan perilaku mengajar yang lebih baik di dalam kelas, 

Meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah melalui hasil-hasil kegiatan KKG 

atau MGMP oleh anggotanya.  

Dalam hal ini Pengawas Sekolah berperan aktif dalam melakukan 

tugasnya, yaitu melakukan evaluasi kinerja guru PJOK. Dari hasil supervisi 

administrasi Pengawas Sekolah terhadap guru PJOK di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen, guru-guru PJOK yang sudah memiliki adminitrasi 

pembelajaran seperti Silabus, Pemetaan SK dan KD, Program Tahunan, Program 

Semester, RPP, Program Evaluasi, Program Remidi, dan sudah di isi baru 10 

orang guru, sementara yang lain ada yang administrasinya sudah lengkap tetapi 

masih kosong belum diisi, ada juga guru yang buku administrasinya belum 

lengkap. Ini mengindikasikan bahwa program KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Dari hasil supervisi 

pelaksanaan pembelajaran di lapangan juga belum maksimal, masih ada beberapa 

guru yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan 

silabus ataupun RPP, hanya berjalan begitu saja tanpa adanya perencanaan, 

sehingga materi yang ada di silabus belum terkuasai sepenuhnya pada anak-anak. 

6.4 Keterbatasan dan kelemahan Penelitian 

6.4.1 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi 

hambatan atau kesulitan yang dialami peneliti, hambatan atau kesulitan ini bisa 
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timbul dari diri sendiri maupun dari orang lain. Hambatan atau kesulitannya 

antara lain: 

1) Kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan 

dokumen-dokumen yang ada di KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. 

2)   Kesulitan mendapat data-data tentang program kegiatan apa saja yang sudah  

terlaksana dan apa yang belum terlaksana. 

3) Kesulitan dalam menemui pengurus KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen karena banyaknya kegiatan. 

4) Kesulitan dalam menemui Pengawas Sekolah dikarenakan sedang ada tugas 

visitasi Akreditasi luar daerah. 

5) Kesulitan dalam melakukan wawancara secara mendalam dan berkelanjutan 

karena terkendala waktu yang bersangkutan terlalu singkat saat melakukan 

wawancara. 

6.4.2 Kelemahan Hasil Penelitian 

Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Dokumen yang diberikan kepada peneliti oleh pengurus KKG PJOK 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen kurang lengkap. 

2) Informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada peneliti  kurang 

transparan, peneliti tidak bisa terlalu jauh menggali informasi dan  terlalu 

jauh mencampuri masalah internal dalam kepengurusan KKG PJOK 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. 



88 
 

3) Hasil pengolahan data merupakan gabungan dari pernyataan-pernyataan dari 

informan yang peneliti temui dan kemudian baru disimpulkan. 

6.5 Hasil Penelitian Terhadap Aspek-aspek dalam Tahapan Evaluasi 

Antecedents (masukan), Transaction (proses), dan Outcomes (hasil) 

Hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi 

terhadap aspek-aspek yang ada dalam tahapan evaluasi program KKG PJOK 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 6.1 Hasil Penelitian Terhadap Aspek-aspek dalam Tahapan Evaluasi 

Antecedents (masukan), Transaction (proses), dan Outcomes (hasil) program 

KKG PJOK Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 

 

No 
Tahapan 

Evaluasi 
Aspek yang diungkap Keterangan 

1. Antecedents 

(masukan) 

1. Kelengkapan 

perangkat 

 

 

 

 

 

 

2. Visi dan Misi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan perangkat terdiri dari 

struktur kepengurusan, AD/ART, 

kode etik, dan Program kegiatan 

KKG PJOK Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen sudah dimiliki 

dengan baik dan terlaksana dengan 

baik. 

 

Visi: Menjadi pusat kegiatan guru 

Penjasorkes Kecamatan Alian guna 

meningkatkan profesionalisme guru 

dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan 

teknologi pembelajaran secara 

amanah. 

Misi: 1. Mengembangkan bahan ajar, 

2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. 

Meningkatkan kompetensi 

profesional, pedagogik, individual 

dan sosial, 4. Meningkatkan 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, 
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3. Tujuan Program 

5. Meningkatkatkan kerjasama dan 

kebersamaan antar guru, 6. 

Meningkatkan derajat kesehatan, 

prestasi guru dan peserta didik.     

 

Meningkatan mutu pendidikan, 

meningkatkan profesionalisme guru, 

agar guru memiliki wawasan yang 

luas, pengetahuan, dan keterampilan. 

2. Transaction 

(proses) 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

KKG PJOK  Kec. 

Alian, Kab. Kebumen 

 

 

2. Pembiayaan/ dana 

 

 

 

 

3. Sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai 

dengan program yang telah dibuat. 

 

Pembiayaan/ dana  yang ada pada 

KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen sudah berjalan 

dengan baik. 

 

Sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen masih kurang. 

3. Outcomes 

(hasil) 

Hasil dari Pelaksanaan 

KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten 

Kebumen. 

Pelaksanaan Program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan dengan 

baik. 

 

Sumber: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan 

KKG PJOK SD di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yang telah berjalan 

perlu direvisi dan diperbaiki, harus di evaluasi secara menyeluruh baik dari aspek 

Program Kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana, supervisi 

administrasi dan pembelajaran oleh Pengawas Sekolah juga sangat perlu untuk 

lebih di intensifkan lagi agar kegiatan berjalan dengan lancar.   
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Simpulan 

Pembahasan mengenai  program kegiatan KKG PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Antecedents kelengkapan perangkat yang terdiri dari struktur kepengurusan, 

AD/ART, kode etik, dan Program kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen sudah dimiliki dengan baik dan terlaksana dengan baik. 

Latar belakang terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian 

untuk membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar guru 

memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, dan keterampilan. Visi Menjadi 

pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian guna meningkatkan 

profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, personal maupun 

penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah dan misinya: 1. 

Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan metode 

pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 

5. Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan 

derajat kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 

    90 
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2) Transaction Pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum berjalan sesuai dengan program yang telah 

dibuat, kehadiran anggota KKG belum maksimal, anggota masih kurang 

serius di dalam mengikuti kegiatan KKG, adanya narasumber yang kurang 

menguasai materi yang diberikan dan kurang komunikatif dalam kegiatan 

KKG sehingga antusias anggota kurang dalam mengikuti kegiatan. 

Pembiayaan yang ada pada KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen sudah baik terbukti dari sumber dana yang digali dari anggota 

lancar, pengurus sudah menyusun biaya operasional dari pemasukan, 

pengeluaran dan penggunaan jumlah dana yang dikelola dengan  transparan, 

pengurus sudah membuat pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan 

dan dilaporkan kepada anggota. Sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih 

kurang, karena sarana dan prasarana yang dipakai untuk kegiatan semua 

masih meminjam pada sekolah-sekolah. 

3) Outcomes  hasil dari Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan di buku 

Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Masih banyak 

guru PJOK yang administrasinya belum lengkap, kalau pun lengkap belum 

diisi, kegiatan pembelajaran dilapangan masih monoton belum terlihat adanya 

peningkatan dalm proses belajar mengajar. 
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7.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti jelaskan dalam penelitian ini 

maka diharapkan pengurus KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

dapat merevisi dan memperbaiki program kegiatan KKG PJOK di Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen diantaranya: 

1) Dalam pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen, pengurus perlu mempertimbangkan jadwal pelaksanaan pada saat 

ada jadwal yang bersamaan dengan kegiatan lain. Mendatangkan narasumber 

yang benar-benar kompeten dan menguasai materi yang akan dilaksanakan 

pada kegiatan KKG. Pelaksanaan KKG hendaknya tidak selalu di dalam 

ruangan, bisa dilakukan di lapangan praktek secara langsung pembelajaran di 

lapangan agar suasananya bebeda. 

2) Untuk hal pembiayaan/ dana sudah baik, untuk lebih meningkatkan lagi perlu 

dianggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan KKG, misalnya laptop, LCD Proyektor agar dalam pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan lancar tidak harus meminjam ke sekolah-sekolah, 

dana tersebut dianggarkan kebutuhan berapa dibebankan pada anggota yang 

diambilkan dari keuangan sekolah, dan untuk kedepannya dapat dianggarkan 

alat yang lain sehingga nantinya sarana dan prasarana untuk kegiatan KKG 

PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dapat tercukupi. 
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7.3 Saran 

Kesimpulan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang ada, dapat 

diajukan beberapa rekomendasi atau saran, yaitu: 

1) UPTD Dinas Pendidikan Melalui Pengawas Sekolah harus lebih intensif lagi 

dalam melakukan pengawasan pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen serta  supervisi administrasi dan pembelajaran kepada 

guru PJOK agar pelaksanaan program KKG dapat berjalan lebih baik lagi.  

2) Pengurus KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen harus lebih 

meningkatkan kinerjanya agar pelaksanaan KKG berjalan lancar sesuai 

dengan yang direncanakan. 

3) Untuk guru-guru PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen agar lebih 

meningkatkan lagi partisipasinya dalam mengikuti kegiatan sesuai dengan 

denganyang sudah direncanakan. 
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Ketua KKG PJOK SD                 

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Tony Subianto, S.Pd 

Jabatan   : Ketua KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN 2 Krakal 

Hari, tanggal   : Selasa, 16 Juli 2019 

Waktu   : 10.00 WIB 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai latar belakang 

terbentuknya organisasi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah Yang 

melatar belakangi terbentuknya KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen adalah atas kesepakatan bersama guru PJOK Kecamatan Alian untuk 

membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, agar guru memiliki wawasan 

yang luas, pengetahuan, keterampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional melalui 

pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. 

Terkait dengan visi misi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

yakni Visinya adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian 

guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah. Sedangkan 

misinya yaitu: 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. 

Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat 

kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 

Terkait dengan tujuan program KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen adalah Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan KKG 

PJOK  Kecamatan Alian, agar kegiatan berjalan lancar, mandiri, bermutu, dan 
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berkelanjutan dalam rangka meningkatakan mutu pendidikan di kecamatan Alian 

khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. 

Hasil wawancara terkait pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni Kegiatan KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen belum dapat berjalan lancar sesuai dengan yang 

sudah diprogramkan bersama, jadwal yang sudah dibuat yaitu 1 bulan sekali 

setiap hari sabtu minggu pertama, akan tetapi belum bisa berjalan, ini disebabkan 

berbenturan dengan banyaknya jadwal kegiatan yang lain. Masih ada beberapa 

kendala yang terjadi dilapangan yaitu kehadiran anggota dalam mengikuti KKG 

tidak maksimal, masih ada beberapa anggota yang datang terlambat dari jam yang 

ditentukan 

Hasil wawancara terkait dengan sarana dan prasaran bapak Tony 

Subianto, S.Pd menjelaskan bahwa bisa dikatakan sarana dan prasarana yang ada 

masih sangat kurang, ruangan yang dipakai untuk kegiatan KKG masih pinjam, 

itupun rasanya belum nyaman karena terasa panas dan pengap, peralatan yang 

digunakan seperti LCD Proyektor juga masih meminjam pada sekolah yang tidak 

dipakai untuk kegiatan. Sehingga menjadikan kendala pelaksanaan kegiatan KKG 

PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai hasil dari 

pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen 

yakni Secara garis besar pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum bisa dikatakan berhasil, karena kegiatan belum berjalan sesuai 

dengan yang diprogramakan, karena terkendala ada kegiatan lain yang bersamaan, 

masih ada saja anggota yang belum aktif dalam mengikuti KKG, dan masih ada 

guru yang belum melaksanakan/ mengaplikasikan hasil yang didapat dari 

pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen di sekolah 

masing-masing. Akan tetapi pengurus selalu melaporkan kepada Pengawas 

Sekolah setelah pelaksanaan kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen dilaksanakan. 
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Lampiran Transkip Wawancara dengan sekretaris KKG PJOK SD              

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Cecep Oki Surahman, S.Pd 

Jabatan   : Sekretaris KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN 1 Kalijoyo 

Hari, tanggal   : Sabtu, 20 Juli 2019 

Waktu   : 11.00 WIB 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai kelengkapan 

struktur kepengurusan yakni kepengurusan dibentuk dengan cara pemilihan 

langsung, setiap anggota berhak dipilih dan memilih, yang mendapatkan suara 

terbanyak ditetapkan sebagai ketua, suara terbanyak kedua sekretaris dan suara 

terbanyak ketiga sebagai bendahara, kemudian untuk kelengkapan struktur 

kepengurusan yang lain dipilih berdasarkan kebutuhan. 

Hasil wawancara terkait latar belakang terbentuknya KKG PJOK SD 

Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah arahan dari dinas untuk meningkatkan mutu 

pendidikan supaya dibentuk suatu organisasi yang bisa menjadi wadah guru-guru 

PJOK di Kecamatan Alian dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik, maka dibentuklah KKG PJOK SD Kec. 

Alian, Kab. Kebumen. 

Terkait dengan visi misi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

yakni Visinya adalah Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian 

guna meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, 

personal maupun penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah. Sedangkan 

misinya yaitu: 1. Mengembangkan bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan 

metode pembelajaran, 3. Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, 

individual dan sosial, 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. 

Meningkatkatkan kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat 

kesehatan, prestasi guru dan peserta didik. 
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Hasil wawancara terkait dengan tujuan program KKG PJOK SD Kec. 

Alian, Kab. Kebumen adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan, supaya arah dari kegiatannya jelas tidak menyimpang dari rambu-rambu 

yang ada.   Terkait dengan Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen belum berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, belum setiap bulan 

melaksanakan KKG, masih ada beberapa anggota yang dalam hal partisipasi 

mengikuti kegiatan belum sepenuhnya serius, datangnya terlambat, kurang serius 

dalam mengikuti kegiatan. 

Hasil wawancara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada 

KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen yakni sarana dan prasarana yang ada 

bukan milik KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen, melainkan pinjam pada 

sekolah yang sedang tidak dipakai untuk kegiatan, gedung juga masih seadanya 

yang bisa dipakai,belum menetap di satu tempat. Sedangkan untuk pembiayaan 

digali dari anggota iuran setiap pertemuan RP 50.000,- yang digunakan untuk 

operasional kegiatan KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen.  

Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni Pelaksanaan KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum berjalan sesuai dengan yang 

diprogramkan, belum setiap bulan melaksanakan KKG, masih ada beberapa 

anggota yang dalam hal partisipasi mengikuti kegiatan belum sepenuhnya serius, 

datangnya terlambat, kurang serius dalam mengikuti kegiatan. Dalam hal 

administrasi pembelajaran seperti silabus RPP disekolah juga masih ada bebrapa 

guru yang belum mempunyai, atau belum di isi dan ada juga yang masih dalam 

bentuk soft file.   
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Bendahara KKG PJOK SD         

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Rahayu Desprihatini, S.Pd 

Jabatan   : Bendahara KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN Jatimulyo  

Hari, tanggal   : Rabu, 17 Juli 2019 

Waktu   : 13.00 WIB 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai latar belakang, 

visi dan misi serta tujuan program kegiatan KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. 

Kebumen adalah latar belakangnya adalah guru-guru PJOK di Kecamatan Alian 

bersepakat untuk membentuk suatu organisasi profesi yang tujuannya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalitas guru yang angotanya 

terdiri dari semua guru PJOK di Kecamatan Alian. Yang mempunyai visi dan misi 

Menjadi pusat kegiatan guru Penjasorkes Kecamatan Alian guna meningkatkan 

profesionalisme guru dalam bidang pedagogik, sosial, personal maupun 

penguasaan teknologi pembelajaran secara amanah, misinya 1. Mengembangkan 

bahan ajar, 2. Mengembangkan sistem dan metode pembelajaran, 3. 

Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, individual dan sosial, 4. 

Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, 5. Meningkatkatkan 

kerjasama dan kebersamaan antar guru, 6. Meningkatkan derajat kesehatan, 

prestasi guru dan peserta didik. 

   Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen untuk pembiayaan/ pendanaan kegiatan 

yakni Sesuai kesepakatan bersama Pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen di biayai dari iuran anggota sebesar Rp 50.000 setiap bulan, 

dana dikelola pengurus melalui bendahara untuk pelaksanaan kegiatan KKG, 

apabila ada kegiatan yang sifatnya insidental pengurus bersama dengan anggota 

menyepakati untuk iuran lagi yang besarannya ditentukan bersama atau 

menggunakan uang kas KKG kalau memungkinkan mencukupi . Untuk laporan 
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keuangan bendahara membuat pembukuan dan melaporkan kepada anggota di 

setiap akhir pertemuan. 

Hasil wawancara terkait dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan KKG 

yakni bagi saya pribadi kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah saya yang tadinya administrasi pembelajaran 

belum lengkap alhamdulillah sekarang bisa melengkapi administrasi walaupun 

belum sempurna, karena dari KKG baru bisa memberikan administrasi dalam 

bentuk CD/ Soft file jadi dari sekolah masing masing untuk membuat print out 

sendiri-sendiri. sehingga jika pada saatnya ada supervisi dari Pengawaas Sekolah 

tidak bingung lagi, akan tetapi belum semua sekolah melaksanakan hal tersebut. 

Dalam memberikan pembelajaran kepada anak juga menjadi lebih terarah sesuai 

dengan kurikulum dan sesuai silabus yang ada dan pembelajaran jadi lebih 

menyenangkan, untuk pengambilan evaluasi penilaian juga lebih mudah karena 

rubrik penilaian sudah ada dalam RPP yag dibuat.  
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Anggota KKG PJOK SD             

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Maruyah, S.Pd 

Jabatan   : Anggota KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : SDN 2 Bojongsari  

Hari, tanggal   : Jum’at, 19 Juli 2019 

Waktu   : 10.00 WIB 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai kelengkapan 

struktur kepengurusan sudah ada, pemilihan kepengurusan sudah sesuai prosedur, 

pengurus sudah merencanakan program dan menyampaikan kepada anggota 

tentang visi misi dan tujuan program kegiatan KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. 

Kebumen dengan jelas. 

 Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan  KKG PJOK SD  

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum berjalan lancar, belum sesuai 

dengan yang sudah diprogramkan bersama, belum sesuai dengan jadwal yang 

disepakati bersama, ada beberapa pertemuan yang kehadiran anggotanya tidak 

maksimal, ada beberapa anggota mengeluhkan merasa jenuh karena kegiatannya 

selalu di dalam ruangan, mendengarkan ceramah, kegiatannya monoton 

narasumber kurang komunikatif dengan peserta KKG.  

Hasil wawancara terkait dengan pembiayaan/ dana untuk pelaksanaan 

kegiatan KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen bersumber dari 

iuran semua anggota yang dikumpulkan ke bendahara KKG sebesar Rp 50.000,- 

setiap bulan dan untuk semua biaya kegiatan KKG diambilkan dari dana itu, 

kecuali kalau ada kegiatan yang sifatnya mendadak, pengurus bersama anggota 

musyawarah untuk  menentukan berapa iuran yang akan dikumpulkan, atau 

menggunakan kas yang ada pada KKG PJOK kalau mencukupi. Pengurus selalu 

melaporkan keadaan keuangan kepada anggota setelah pertemuan  .  
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Hasil wawancara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada 

KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen, untuk sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan KKG di Kecamatan Alian  boleh dibilang kurang dari kata 

memadai hampir semua peralatan atau perlengkapan masih pinjam sana-sini. 

Gedung belum punya, yang biasa dipakai kurang nyaman terasa panas, kadang 

kalau dipakai kegiatan lain kita harus pindah, jadi rasanya kurang nyaman. 

Hasil wawancara terkait dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan KKG 

PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen, Pengawas sekolah malakukan supervisi 

administrasi dan pembelajaran setiap 3 bulan, dari supervisi ini bisa dilihat apakah 

guru PJOK di Kecamatan Alian sudah melaksanakan apa yang didapat dalam 

pertemuan rutin di KKG PJOK, dari sinilah bisa diketahui keberhasilan Program 

KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen.  
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Lampiran Transkip Wawancara dengan Pengawas Sekolah SD                 

Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Sumber informasi : Mugiyo, S.Pd. M.Pd 

Jabatan   : Pengawas Sekolah SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 

Tempat  : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Alian  

Hari, tanggal   : Kamis, 25 Juli 2019 

Waktu   : 12.00 WIB 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai latar belakang 

terbentuknya organisasi KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah 

merupakan program dari pemerintah pusat bahwa dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah agar membentuk suatu organisasi 

keprofesian yang anggotanya adalah guru yang sesuai dengan bidang 

keilmuannya, misalnya KKG Gugus yang anggotanya terdiri dari semua guru 

yang ada di gugus tersebut, KKKS yang anggotanya  terdiri dari semua kepala 

sekolah yang ada di daerah itu, begitu juga untuk bidang olahraga juga dibentuk 

KKG PJOK. 

Hasil wawancara yang diperoleh mengenai kelengkapan struktur 

kepengurusan di KKG PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah dalam hal 

pemilihan kepengurusan sudah sesuai dengan prosedur yang ada pemilihan 

dilakukan secara langsung, kepengurusan yang terpilih kemudian menyusun 

program kerja yang nantinya disampaikan kepada anggota untuk disetujui 

bersama. Untuk visi dan misi serta tujuan program KKG PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen sudah mengacu pada buku rambu-rambu pelaksanaan KKG. 

Hasil wawancara terkait dengan pembiayaan/ dana untuk pelaksanaan 

kegiatan KKG PJOK SD  Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yakni dana 

digali dari setiap anggota atau sekolah yang dikumpulkan kepada bendahara untuk 

dikelola sebagai pembiayaan setiap kegiatan berlangsung, bendahara sudah 

dengan transparan mengelola keuangan, dana masuk dan keluar sudah terperinci 
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dengan jelas, setiap akhir kegiatan bendahara juga sudah melaporkan keadaan 

keuangan dengan jelas.  Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada masih 

pinjam sana sini sesuai kebutuhan, walaupun sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen masih kurang 

kami berharap tidak mengurangi semangat para guru PJOK dalam melaksanakan 

kegiatan KKG untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

Hasil wawancara terkait dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan KKG 

PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah organisasi KKG PJOK Kecamatan 

Alian, Kabupaten Kebumen terbentuk sudah sesuai dengan prosedur yang ada, 

pemilihan pengurus sudah secara langsung, dalam pemilihan pengurus, Pengawas 

Sekolah juga sudah dilibatkan selaku perwakilan dari Dinas. Setelah 

kepengurusan terbentuk membuat rancangan program untuk disodorkan kepada 

anggota untuk disahkan bersama, dalam pembuatan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sudah mengacu pada Buku Rambu-rambu 

Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan Nasional, jadi untuk penyusunan program sudah baik. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen belum bisa berjalan dengan baik, program yang sudah dibuat 

belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena kadang waktunya berbenturan 

dengan kegiatan lain, masih banyak anggota yang hadir terlambat, dan tingkat 

kehadirannya belum maksimal, sehingga berpengaruh pada kinerja guru PJOK di 

Kecamatan Alian. Dari hasil supervisi administrasi Pengawas Sekolah terhadap 

guru PJOK di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, guru-guru PJOK yang 

sudah memiliki adminitrasi pembelajaran seperti Silabus, Pemetaan SK dan KD, 

Program Tahunan, Program Semester, RPP, Program Evaluasi, Program Remidi, 

dan sudah di isi baru 10 orang guru, sementara yang lain ada yang administrasinya 

sudah lengkap tetapi masih kosong belum diisi, ada juga guru yang buku 

administrasinya belum lengkap. Ini mengindikasikan bahwa program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Dari hasil 
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supervisi pelaksanaan pembelajaran di lapangan juga belum maksimal, masih ada 

beberapa guru yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran belum sesuai 

dengan silabus ataupun RPP, hanya berjalan begitu saja tanpa adanya 

perencanaan, sehingga materi yang ada di silabus belum terkuasai sepenuhnya 

pada anak-anak. Untuk pelaporan kegiatan pengurus sudah cukup baik, karena  

setiap pelaksanaan kegiatan KKG selesai pengurus sudah melaporkan hasilnya 

kepada Pengawas Sekolah. 
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Lampiran Pedoman Wawancara Pengawas Sekolah  

Panduan Wawancara Bagi Pengawas Sekolah Dasar di Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen 

No Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Antecedent Latar belakang, Visi 

Misi, Tujuan Program 

KKG PJOK. 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya 

KKG PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Apa kedudukan Pengawas SD di dalam 

kepengurusan KKG PJOK Kec. Alian, Kab. 

Kebumen? 

3. Bagaimana proses pembentukan pengurus 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

4. Apakah Pengawas SD dilibatkan dalam 

penyusunan rencana Program KKG PJOK? 

5. Apa tujuan dibentuknya KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen? 

2. Transaction Pelaksanaan Program 

KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen, 

Pembiayaan, Sarana 

dan Prasarana.  

1. Apakah pelaksanaan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

sesuai dengan perencanaan program yang 

dibuat? 

2. Setelah program dilaksanakan apakah ada 

evaluasi pelaksanaan program KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen ? Jika ada 

bagaimana tugas pengawas dalam evaluasi 

tersebut? 

3. Kapan pelaksanaan evaluasi KKG PJOK 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen 

dilaksanakan? 

4.  Apa kendala yang ditemui dalam 

pelaksanaan program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen? 
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5. Apakah sarana dan prasarana yang ada 

menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

memadai? 

3. Outcomes  Hasil pelaksanaan 

program KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

 

1. Apakah setelah melaksanakan kegiatan 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaporkan kepada Pengawas Sekolah? 

2. Bagaimanakah keberhasilan program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Apakah pelaksanaan KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen sudah sesuai dengan 

yang diprogramkan? 

4. Apakah setelah anggota mengikuti KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaksanakan/mengaplikasikan di sekolah 

masing-masing? 
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Lampiran Pedoman Wawancara Ketua dan Pengurus KKG  

Panduan Wawancara Bagi Ketua dan Pengurus KKG PJOK Kecamatan Alian, 

Kabupaten Kebumen 

 

No Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Antecedent Latar belakang, Visi 

Misi, Tujuan Program 

KKG PJOK. 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya 

KKG PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Bagaimana pembentukan pengurus KKG 

PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Bagaimana proses penyusunan program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen?  

4. Apa Visi dan Misi KKG PJOK Kec. Alian, 

Kab. Kebumen? 

5. Apa tujuan Program KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen? 

6.  Apa yang menjadi prioritas utama Program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Transaction Pelaksanaan Program 

KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen, 

Pembiayaan, Sarana 

dan Prasarana.  

1. Bagaimana pelaksanaan program KKG 

PJOK di Kecamatan Alian?apa sudah 

berjalan sesuai dengan program yang sudah 

dibuat? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

3. Bagaimana partisipasi guru PJOK selama 

kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian 

berlangsung?  

4. Dari mana saja yang menjadi narasumber 

dalam Pelaksanaan Program kegiatan KKG 

PJOK  di Kecamatan Alian? 



116 
 

5. Apakah ada evaluasi setelah guru mendapat 

materi dalam kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

6. Bagaimana persepsi guru PJOK terhadap 

peranan KKG PJOK serta manfaat 

mengikuti kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

7. Darimanakah sumber dana yang digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen? 

8. Apakah sarana dan prasarana yang ada 

untuk menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

memadai? 

3. outcomes Hasil pelaksanaan 

program KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

1. Apakah setelah melaksanakan kegiatan 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaporkan kepada Pengawas Sekolah? 

2. Bagaimanakah keberhasilan program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Apakah pelaksanaan KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen sudah sesuai dengan 

yang diprogramkan? 

4. Kendala apa saja yang dihadapi saat 

pelaksanaan KKG PJOK Kec. Alian, Kab. 

Kebumen? 

5. Apakah setelah anggota mengikuti KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaksanakan/mengaplikasikan di sekolah 

masing-masing? 
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Lampiran Pedoman Wawancara Anggota KKG  

Panduan Wawancara Bagi Anggota KKG PJOK Kecamatan Alian, Kabupaten 

Kebumen 

No Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Antecedent Latar belakang, Visi 

Misi, Tujuan Program 

KKG PJOK. 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya 

KKG PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Bagaimana pembentukan pengurus KKG 

PJOK di Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

3. Bagaimana proses penyusunan program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen?  

4. Apa Visi dan Misi KKG PJOK Kec. Alian, 

Kab. Kebumen? 

5. Apa tujuan Program KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen? 

6.  Apa yang menjadi prioritas utama Program 

KKG PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

 

2. Transaction Pelaksanaan Program 

KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen, 

Pembiayaan, Sarana 

dan Prasarana.  

1. Bagaimana pelaksanaan program KKG 

PJOK di Kecamatan Alian?apa sudah 

berjalan sesuai dengan program yang sudah 

dibuat? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

3. Bagaimana partisipasi guru PJOK selama 

kegiatan KKG PJOK  di Kecamatan Alian 

berlangsung?  

4. Dari mana saja yang menjadi narasumber 

dalam Pelaksanaan Program kegiatan KKG 

PJOK  di Kecamatan Alian? 
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5. Apakah ada evaluasi setelah guru mendapat 

materi dalam kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

6. Bagaimana persepsi guru PJOK terhadap 

peranan KKG PJOK serta manfaat 

mengikuti kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian? 

7. Darimanakah sumber dana yang digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen? 

8. Apakah sarana dan prasarana yang ada 

untuk menunjang kegiatan KKG PJOK di 

Kecamatan Alian, Kab. Kebumen sudah 

memadai? 

3. outcomes Hasil pelaksanaan 

program KKG PJOK 

Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 

1. Bagaimanakah keberhasilan program KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen? 

2. Apakah pelaksanaan KKG PJOK Kec. 

Alian, Kab. Kebumen sudah sesuai dengan 

yang diprogramkan? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi saat 

pelaksanaan KKG PJOK Kec. Alian, Kab. 

Kebumen? 

4. Apakah setelah anggota mengikuti KKG 

PJOK Kec. Alian, Kab. Kebumen, 

melaksanakan/mengaplikasikan di sekolah 

masing-masing? 
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Lampiran Foto Wawancara dengan Ketua KKG  PJOK SD Kec. Alian, Kab. 

Kebumen 
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Lampiran Foto Wawancara dengan Bendahara KKG  PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen 
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Lampiran Foto Wawancara dengan Sekretaris KKG  PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen 
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Lampiran Foto Wawancara dengan  Anggota KKG  PJOK SD Kec. Alian, 

Kab. Kebumen 
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Lampiran Foto Kegiatan KKG  PJOK SD Kec. Alian, Kab. Kebumen 
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