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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Guru adalah pendidik profesional, sebagai pendidik profesional guru 

bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional tetapi juga harus 

memiliki kemampuan profesional. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru adalah kemampuan mengelola proses belajar mengajar yang meliputi 

kemampuan mempersiapkan pembelajaran, kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, mampu menggunakan media dan 

sumber pengajaran, dan kemampuan mengevaluasi pembelajaran. 

 Guru harus selalu mengembangkan kemampuannya agar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi saat ini. Peningkatan mutu pendidikan merupakan kebutuhan mendesak 

yang harus dilakukan dan ditangani serius, salah satunya dengan mengupayakan 

pendidikan bermutu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sehingga diharapkan peserta didik sudah siap untuk melanjutkan ke 

pendidikan yang lebih tinggi maupun sebagai calon tenaga kerja terampil dan ahli. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

meningkatkan kualitas dan kemampuan guru. 

 Upaya peningkatan kompetensi profesional guru sudah banyak dilakukan 

oleh pemerintah, yakni dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai 

kekuatan normatif dalam meningkatkan kompetensi guru yang kemudian di ikuti 

oleh banyak kebijakan baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan 



2 

 

menteri. Salah satunya melalui sertifikasi pendidik, pendidikan profesi guru, studi 

lanjut bagi bagi guru-guru yang belum memiliki ijazah S-1, dll 

Peningkatan kemampuan tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan dan 

pengembangan-pengembangan yang umumnya berupa  preservice Education and 

training,  on the job training dan  in service training yang salah satunya adalah 

melalui pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (Suparlan, 2005).  

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

mempersyaratkan guru untuk: (i) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; 

(ii); memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) memiliki sertifikat pendidik. Dengan  

berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang 

tepat  bagi guru untuk meningkatkan  profesionalismenya melalui  pelatihan, 

penulisan karya ilmiah, pertemuan di Kelompok  Kerja Guru (KKG), dan  

pertemuan  di Musyawarah  Guru Mata Pelajaran  (MGMP). Dengan  demikian 

MGMP memiliki  peran  penting dalam mendukung pengembangan profesional 

guru.  

Musyawarah Guru Mata Pelajaran  yang kemudian disebut dengan MGMP 

sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru agar 

lebih siap dalam menghadapi berbagai kesulitan pembelajaran. MGMP memiliki 

kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman guru dalam 

keseluruhan proses pembelajaran, apalagi dengan digantinya kurikulum KBK 

dengan kurikulum KTSP. Meski MGMP bukan satu-satunya faktor penentu 

kualitas yang diharapkan namun MGMP sangat diperlukan sebagai sarana 

komunikasi bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar.   
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MGMP merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata 

pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai 

sarana untuk saling komunikasi, belajar dan bertukar pikiran serta pengalaman 

dalam rangka meningkatkan kinerja profesional guru sebagai praktisi atau pelaku 

perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. MGMP di selenggarakan dengan 

tujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan 

profesionalisme guru. 

Berdasarkan pedoman MGMP yang dikeluarkan oleh Depdiknas, 2004. 

MGMP berperan: 

1. Mengakomodir aspirasi dari, oleh dan untuk anggota. 

2. Mengakomodasi aspirasi masyarakat/stakeholder dan siswa. 

3. Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran. 

4. Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi 

kebijakan pendidikan. 

Perubahan paradigma pendidikan menuntut para guru untuk terus 

mengikutinya serta meningkatkan kemampuan-kemampuanya dalam menapaki 

kemajuan tersebut, selain itu guru dituntut untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya secara utuh, sehingga perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi 

MGMP dalam mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan. 

MGMP dipandang strategis untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan berbagai 

usaha dan berbagai permasalahan yang dihadapi guru. 

Revitalisasi MGMP difokuskan pada peran sebagai berikut: (1) reformator 

dalam classroom reform, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif; (2) 
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mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru terutama dalam 

pengembangan kurikulum dan sistem pengujian; (3) supporting agency dalam 

manajemen kelas dan manajemen sekolah; (4) kolaborator terhadap unit terkait 

dan organisasi profesi yang relevan; (5) evaluator dalam konteks MPMBS; dan 

(6) clinical and academic supervisor  dengan pendekatan penilaian appraisal. 

Melalui revitalisasi peran dan fungsi MGMP, diharapkan guru dapat lebih 

profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tercipta proses 

belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Sekalipun telah 

banyak upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru, namun 

pada kenyataannya profesionalisme guru di Indonesia masih juah dari harapan. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Mulyasa (2006) bahwa pengaruh kemampuan 

guru terhadap hasil belajar peserta didik di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 

25%. Hal ini menunjukkan bahwa guru di Indonesia masih belum profesional. 

Peran MGMP, sebagaimana banyak penelitian yang dilakukan di beberapa 

daerah masih belum optimal, seperti dikemukakan oleh Rismono (2005), 

menyimpulkan bahwa peran MGMP belum optimal dilakukan, peran MGMP baru 

sebagai kepanjangan tangan MKKS dalam menyampaikan informasi dan 

kebijakan pendidikan kepada guru, sebagai jembatan dalam memahami format-

format pembelajaran bagi guru, sebagai tempat sharing pengalaman antar guru. 

Sedangkan fungsi MGMP hanya merupaka tempat yang strategis untuk 

menyebarkan hasil penataran/pelatihan, workshop, lokakarya dan semacamnya, 

merupakan tempat dalam kegiatan menyusun perangkat mengajar, merupakan 

sarana pengembangan penggunaan multimedia pembelajaran.  
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Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat peran MGMP belum 

optimal, sehingga bisa diberikan masukan-masukan yang dapat meningkatkan 

kemampuan MGMP dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. 

Berdasarkan uraian di atas, maka wadah organisasi profesional guru yang 

lebih dikenal sebagai MGMP mengemban peran yang sangat penting dalam 

melakukan perubahan di semua kompenen sekolah, khususnya dalam 

meningkatkan kemampuan profesional guru. Sehingga peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan Kota Malang dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kota Malang dalam meningkatkan kompetensi 

profesional Guru? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kota Malang dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan MGMP dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan peran MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Kota 

Malang dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi MGMP dalam 

meningkatkan kompetensi profesionali guru. 
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3. Ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan MGMP dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

D. Manfaat Penelitian 

   Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diungkapkan di atas, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat secara teoritis: 

Dapat menambah dan memperdalam pengetahuan di bidang Kebijakan dan 

Pengembangan pendidikan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan 

peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. 

2. Manfaat secara praktis: 

a. Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan 

meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan pengembangan 

pendidikan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan MGMP.   

b. MGMP, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

pengurus MGMP berkaitan dengan upaya peningkatkan kompetensi 

profesional guru. 

c. Dinas Pendidikan Kota Malang, hasil penelitian ini menjadi bahan 

masukan agar senantiasa meningkatkan kompetensi guru serta melakukan 

upaya peningkatan profesional guru. 

d. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian mengenai MGMP. 
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E. Batasan Istilah 

  Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan 

pembahasan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan dalam bentuk definisi 

operasional sebagai berikut: 

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn SMP Kota Malang adalah 

forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP di sanggar MGMP PKn SMP Kota Malang. Adapun 

alasan penelitian ini dilakukan di MGMP PKn SMP Kota Malang adalah 

MGMP PKn SMP Kota Malang merupakan salah satu organisasi yang masih 

aktif  melakukan peran berkenaan dengan peningkatan profesionalisme guru. 

2. Peran MGMP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranannya sebagai: 

a)  reformator pembelajaran efektif; b) mediator pengembangan kurikulum dan 

sistem pengujian; c) Supporting Agency dalam inovasi manajemen kelas dan 

manajemen sekolah; d) kolaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi 

yang relevan; e)  evaluator dalam konteks MPMBS; f) clinical and academic 

supervisor dengan pendekatan penilaian appraisal. 

3. Perlu dibedakan antara makna dari profesi, profesional, dan profesionalisme.  

Profesi: suatu pekerjaan yang dilakukan atas dasar keahlian tertentu dan 

dijalankan  sebagaimana keharusannya  tugas tersebut. 

Profesional: melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok bahkan sumber 

penghasilan dan bukan sebagai pengisi waktu luang .  

Profesionalisme: merupakan sikap dari seseorang professional. 

  

 


