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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan kualitas manusia menjadi suatu keharusan, terutama 

menghadapi era globalisasi dewasa ini, agar generasi muda tidak menjadi 

korban dari globalisasi itu. Guru tidak hanya cukup menyampaikan materi 

pada siswa dikelas, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mendapatkan  

dan mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan profesinya.
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Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, disiplin, 

profesional, bertanggung jawab, serta sehat jasmani dan rohani. 
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Menurut Sudirman, Pendidikan  usaha yang dijalankan seseorang atau 

sekelompok orang itu mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang  agar 

menjadi dewasa, mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi 

dalam arti mental. 
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Proses belajar mengajar guru memegang peranan yang sangat  penting 

yaitu sebagai mediator, fasilitator, motivator, inovator dan dinamisator 

sehingga untuk menjalankan tugasnya dalam proses belajar mengajar 

diperlukan keterampilan dan kemampuan yang baik. Untuk dapat 

melaksanakan tugas mengajar dengan baik guru harus memiliki kinerja 

maupun kemampuan  yang baik. 
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Kemampuan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam proses 

mengajar sangat penting. Guru merupakan pengembang kurikulum bagi 

kelasnya, yang akan menterjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan 

nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum kepada peserta didik. Dalam hal ini, 

tugas guru tidak hanya mentrasfer pengetahuan (trasfer of knowledge), akan 

tetapi lebih dari itu, yaitu membelajarkan anak supaya dapat berfikir integral 

dan komprehensif, untuk membentuk kompetensi dan mencapai makna 

tertinggi. Oleh karean itu, guru yang akan melaksanakan tugasnya harus 

mengadakan persiapan yang cukup karena beratnya tugas guru. Persiapan 

tersebut dapat berupa aspek mental, ilmu pengetahuan, profesional, atau 

kompetensi guru, terampil dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, guru 

dituntut untuk menampilkan kinerja yang tinggi. 

Guru yang memiliki kinerja tinggi akan termotivasi dan berusaha 

meningkatkan kompetensinya, baik dalam kaitannya dengan perencanaan, 

pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran, sehingga diperoleh hasil kinerja 

yang optimal. Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal. 

Adapun kesepuluh faktor tersebut antara lain :  

1. Dorongan untuk bekerja 

2. Tanggung jawab terhadap tugas 

3. Minat terhadap tugas 

4. Penghargaan atas tugas 

5. Peluang untuk berkembang 

6. Perhatian dari kepala sekolah 

7. Hubungan interpersonal dengan sesama guru 

8. Musyawarah Guru Mata Pelajaran  (MGMP) dan Kelompok Kerja  Guru 

(KKG) 

9. Kelompok diskusi terbimbing 

10. Layanan perpustakaan.
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Pengembangan atau peningkatan kinerja guru harus bertolak pada 

kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi guru  agar bermakna,  hal 

ini dapat dilakukan dengan mengikuti sebuah aktivitas atau kegiatan seperti 

pelatihan dan seminar. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

guru adalah forum Aktivitas Musyawarah Guru Mata  Pelajaran (MGMP). 
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Aktivitas guru mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

adalah kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh 

beberapa guru mata pelajaran dari berbagai sekolah  tingkat menengah yang 

berkumpul dalam satu gugus sekolah untuk membahas hal-hal mengenai 

materi pelajaran yang diajarinya. Baik itu dari segi rumusan tujuan 

intruksional, metode yang dipakai dalam penyampaian materi pelajaran, 

sumber rujukan sampai dengan evaluasi bahan pengajaran dengan begitu guru 

mampu menggerakan tenaga dan fikiran atau badan untuk menciptakan dan 

mencapai suatu maksud dengan inisiatif sendiri. 
6
 Dengan adanya kegiatan 

kerja ini guru-guru bisa saling bertukar informasi dan mendapatkan solusi atau 

ide-ide menarik yang lebih  baik mengenai permasalahan dalam mengajar, hal 

ini bisa diperoleh dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah wadah asosiasi 

atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada disuatu sekolah  yang 

terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran yang 

berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi belajar dan juga untuk 
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bertukar fikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru 

sebagai praktisi atau juga pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas.
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Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
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Dalam penjelasan surat diatas menjelaskan dengan adanya 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru-guru bisa melakukan 

kegiatan merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program 

pembelajaran untuk memudahkan dan membantu guru mengatasi masalah 

dalam proses pembelajaran dengan cara bermusyawarah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat 

memberikan solusi bagi guru-guru dalam meningkatkan kinerja gurunya. 
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Kinerja guru adalah  kemampuan yang ditunjukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja guru sama halnya dengan 

prestasi kerja, pencapaian  kerja atau hasil kerja. 
9
 Kinerja guru dikatakan baik 

dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja guru merupakan suatu hal yang dapat  

dipelajari dan diterapkan  atau dipraktikkan oleh setiap guru. Selain itu guru 

juga memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerjanya, baik itu dalam 

proses pengelolaan kelas, persiapan/pengayaan bahan ajar seperti: buku 

referensi pelajaran, soal-soal untuk ulangan/remedi serta dalam proses 

membuka dan menutup pelajaran. 
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 Oleh karena itu, melalui Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) ini semua kesulitan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh guru dalam mengajar dapat dipecahkan sehingga diharapkan  

dapat meningkatkan kinerja guru disekolah.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, kegiatan 

Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) ini dilaksanakan di Sekolah 

Menengah Atas N 8 Pekanbaru. Beranggotakan 40 orang guru  yang terdiri 

dari 14 sekolah. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dilaksanakani 2x 

dalam sebulan  mulai dari jam 08.00-12.00 wib. Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP). Pada dasarnya kegiatan aktivitas guru mengikuti  

Musyawarah Guru  Mata Pelajaran (MGMP) sudah dilaksanakan dengan baik, 

akan tetapi setelah mengikuti   Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
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masih ada kinerja guru belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

sebagai beikut :  

1. Masih ada guru yang tidak menyiapkan bahan pengajaran untuk remedial. 

2. Masih ada guru yang tidak memberikan apersepsi sebelum memulai proses 

mengajar.  

3. Masih ada guru yang belum mampu mengelola kelas dengan baik. 

4. Masih ada guru yang tidak memberikan evaluasi  setelah menyampaikan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan
 
gejala-gejala yang ditemukan penulis dilapangan, maka 

penulis tertarik menlakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Aktiviatas Guru Ekonomi Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran  

(MGMP) Dengan Kinerja Guru Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri  Se- Kota Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam judul peneltian ini, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah yang terkait dengan judul 

peneltian ini adalah : 

1. Hubungan 

Hubungan berasal dari kata “hubung” dan mendapatkan akhir “an”  

yang berarti kaitan atau pertalian antara yang satu dengan yang lain. 

Hubungan juga dikatakan suatu korelasi timbal balik atau saling 
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berhubungan. 
11

 Hubungan yang penulis maksud adalah hubungan antara 

dua variabel atau lebih. 

2. Aktivitas  mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)  

Aktivitas adalah proses, kerja, usaha untuk mengubah sesuatu 

menjadi berguna dan lebih bermamfaat.
12

 Aktivitas  yang penulis maksud 

disini adalah keaktifan dan usaha guru dalam mengikuti kegiatan 

musyawarah guru mata pelajaran. 

3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah 

organisasi/wadah yang dapat  meningkatkan profesionalisme dan kinerja 

guru.
13

 Dengan demikian, istilah aktivitas mengikuti aktivitas Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) yaitu suatu kegiatan yang terdiri dari 

beberapa guru mata pelajaran dari berbagai sekolah untuk membahas hal-

hal  yang mengenai materi pelajaran yang akan diajarkan, baik itu dari segi 

rumusan tujuan instruksional, metode yang akan dipakai dalam 

penyampaikan materi pelajaran, sumber-sumber rujukan buku yang akan 

dipakai dan sampai pembicaraan evaluasi bahan pengajaran yang telah 

disampaikan kepada siswa. 

4. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan  yang ditunjukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas  atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan 
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memuaskan  apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan
14

.  Kinerja guru yang penulis maksudkan dalam penelitian ini 

adalah kinerja guru dalam proses pembelajaran dikelas. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala- gejala yang telah 

penulis uraikan diatas, maka  identifikasi masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas guru ekonomi mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) sudah maksimal. 

b. Kinerja guru dalam mengajar belum maksimal. 

c. Aktivitas guru ekonomi mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) sudah baik tapi,  kinerja guru belum maksimal. 

2. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan- batasan  masalah. 

hal  ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan 

tidak mengambang dalam segi pemahaman. Dalam penelitian ini penulis 

membatasi masalah mengenai Hubungan Antara Aktiviatas Guru Ekonomi 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan Kinerja Guru 

Ekonomi  Di  Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dipaparkan diatas, maka pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah :“Seberapa besarkah Hubungan Antara Aktivitas Guru Ekonomi 

Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan Kinerja 

Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri Se- Kota Pekanbaru“? 

 

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui, Hubungan Antara Aktivitas Guru Ekonomi Mengikuti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan Kinerja Guru  

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Pekanbaru. 

2. Mamfaat  Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru ekonomi, penelitian ini diharapakan dapat dijadikan acuan 

oleh guru ekonomi dalam meningkatkan kinerjanya, serta dapat 

memberikan masukan bagi guru-guru, khususnya guru-guru ekonomi  

yang mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Pekanbaru. Dalam membantu 

pemahaman mengenai aktivitas musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP) dan penerapannya didalam kegiatan mengajar.  

b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat untuk 

pengembangan wawasan keilmuan  penulis dalam bidang pendidikan  
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dan yang berkaitan  dengan penulisan ilmiah. Dan semoga dapat 

dijadikan contoh bagi penelitian yang akan datang, penilitian ini 

dilaksanakan juga guna memenuhi sebagaian dari persyaratan  untuk 

menyelesaikan perkulihan program sarjana strata satu (S1) jurusan 

Pendidikan  Ekonomi fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau sekaligus untuk memperoleh gelas sarjana pendidikan islam 

(S.Pd). 

 


