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KAHAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Untuk mendasari penelitian ini, maka perlu dikemukakan teori-teori

yang berhubungan dengan judul ini. Dalam kamus Bahasa Indonesia,

aktivitas adalah kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan

dalam tiap bagian dalam suatu kegiatan.1 W.J.S. Poerdawarminta

mengemukakan bahwa aktifitas adalah suatu kegiatan atau kesibukan,

sedangkan kegiatan adalah kekuatan atau ketangkasan dalam berusaha.

Usaha adalah kegiatan menggerakkan tenaga dan fikiran atau badan untuk

menciptakan dan mencapai suatu maksud dengan inisiatif sendiri.2

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan suatu wadah

asosiasi atau perkumpulan bagi guru mats pelajaran yang berada di suatu

sanggar/kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk Baling

berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka

meningkatkan kineda guru sebagai prak-tisi/peritaku perubahan reorientasi

pembelajaran di kelas.3 Menurut Bahtiar Hasan Musyawarah Guru Mata

pelajaran (MGMP) adalah salah satu sistem penataran guru dengan pola

1 " Depdikbud, 2004, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 23
2 16 W.J.S. Poerdawarminta, 2002, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai

Pustaka, h. 26
3 Depdiknas. 2004. Pedoman MGMP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan

Menengah, h. 1



dari, oleh dan untuk guru".4

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan keaktivan guru dalam

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah sejauh mana guru

berperan Berta dan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) Internal yang dilaksanakan di Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 04 Kampar Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.

Dengan aktifnya guru mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran

diharapkan dapat meningkatkan kualitas keprofesionalisme nya. Hal ini

dapat dilihat dari tujuan dan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) tersebut. Tujuan diselenggarakannya Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) adalah:

a. Tujuan umum.

Tujuan umum Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) adalah untuk

mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan

profesionalisme guru.

b. Tujuan khusus.
1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam

upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.
2) Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan memcerdaskan
siswa.

3) Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran.5

4 Bahtiar "man, 2002,Perencanaan Pengajaran Bidang Studi, Jakarta: Pustaka Ramadhan,
h. 32

5 Depdiknas. 2004. Pedoman MGMP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan
Menengah, h 8.



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

mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimum

SI/D4; memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional, dan 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 KKG dan MGMP memiliki peran

penting dalam mendukung pengembangan profesional guru.6 Kegiatan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ini tercetus dari tantangan-

tantangan sebagai berikut:

a. Mutu sumber daya manusia semakin menurun. Hal ini dibuktikan

dengan beberapa kompetesi internasional yang dari tahun ke tahun

menunjukadanya penurunan kualitas. Dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, diperlukan sumber daya

manusia yang ben-nutu agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

b. Masih banyak guru yang memiliki kualifikasi akademik

dibawahKetentuan Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi akademik guru sekurang-

kurangnya SI/D-IV.

6 Departemen pendidikan nasional Republik Indonesia, Loc Cit.



c. Situs kerja guru tersebar di sduruh wilayah Indonesia yang merupakan

pulau-pulau besar dan kecil dan bahkan sebagian di antaranya

merupakan daerah terpencil.

d. Terbatasnya jumlah Perguruan Tinggi yang memiliki program

studitertentu yang dibutuhkan oleh Guru dalam upaya peningkatan

kualifikasi akademiknya.

e. Pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan hanya satu kali sepanjang

guru menjalankan tugasnya. Dengan demikian perlu ada system

peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan sebagai upaya

memelihara dan meningkatkan kompetensi guru.7

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman kurikulum. Kegiatan Musyawarah Guru

Mata. Pelajaran (MGMP) dilaksanakan dalam rangka untuk

meningkatkan pemahaman guru mengenai kurikulum yang dipakai dalam

proses pembelajaran beserta, perangkat yang dibutuhkan dalam mengajar

sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga setelah mengikuti kegiatan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru diharapkan dapat

membuat perangkat pembelajaran dan dapat menjalankan kurikulum

yang digunakan dengan benar.

b. Mengembangkan silabus dan system penilaian. Guru diharapkan mampu

mengembangkan silabus yang sudah ada dan diharapkan mampu memilih

7 Ibid, h. 5



metode penilaian pembelajaran disesuaikan dengan Matari, kemampuan

siswa, media alat bantu pembelajaran.

c. Mengembangkan dan merancang bahan ajar. Guru dilatih untuk dapat

mengembangkan bahan pelajaran pokok sehingga guru diharapkan

mampu menyusun rancangan bahan pelajaran.

d. Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis luas (Broad

based education) dan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life

skill). Guru dalam mengajar tidak hanya berfokus terhadap Matari yang

diajarkan tetapi mampu menanamkan keterampilan kepada siswa.

e. Mengembangkan model pembelajaran efektif Guru dalam mengajar

harus fokus terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi.

f. Mengembangkan dan melaksanakan analisis sarana pembelajaran. Guru

mampu merencanakan sarana pembelajaran yang tepat untuk menunjang

pencapaian tujuan pembelajaran.

g. Mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran

sederhana. Guru dapat membuat alat pembelajaran sesuai dengan Matari

dan kemampuan sekolah guns menunjang pencapaian tujuan

pembelajaran.

h. Mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran berbasis

komputer.

i. Mengembangkan media dalam melaksanakan proses belajar mengajar.8

8 Ibid. h.5



Sedangkan yang menjadi program kegiatan pada Musyawarah Guru

Mata, Pelajaran, (MGMP) terdiri dari program rutin dan program

pengembangan. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Diskusi permasalahan pembelajaran.

b. Penyusunan silabus,program semester, dan rencana, pelaksanaan

Pembelajaran.

c. Analisis kurikulum.

d. Penyusunan instrument evaluasi pembelajaran.

e. Pembahasan Matari dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional.

Sedangkan program pengembangan yang dibahas dalam kegiatan

Musyawarah Guru Mata. Pelajaran (MGMP) itu terdiri dari:

a. Penelitian.

b. Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

c. Seminar, lokakarya, koloqiurn (paparan hasil penelitian), dan diskusi

panel.

d. Pendidikan dan pelatihan berjenjang.

e. Penerbitan jumal MGMP.

f. Penyusunan website MGMP.

g. Forum MGMP Provinsi.

h. Kepetensi kineda guru.

i. Peer Teaching (pelatihan sesama guru).

j. Lesson Study (kerjasama antar guru untuk memecahkan permasalahan



pembelajaran).9

Melihat keterangan di atas, peluang guru untuk meningkatkan

kualitas keprofesionalisme nya sangat besar. Kualitas seorang guru itu akan

lebih baik apabila guru mata pelajaran tersebut selalu aktif dalam

melaksanakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran tersebut.

2. Kemampuan Guru dalam Mengelola Proses Belajar Mengajar

Kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang

untuk melakukan tugas atau pekerjaaan yang dibebankan kepadanya.

Muhammad Ali menegaskan bahwa mengajar adalah suatu proses yang

kompleks, tidak hanya menyampaikan infirmasi dari guru ke pada siswa,

banyak kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan terutama bila

mengiginkan hasil belajar lebih baik pada seluruh siswa. Slameto

mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajarguru mempunyai tugas

penting untuk mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas belajar

bagi siswa untuk mencapai tujuan. Penyampaian Matad hanyalah salah satu

dari berbagai kegiatan dalam proses belajar mengajar.10 Nana Sudjana

berpendapat bahwa peran dan kedudukan guru itu dalam proses belajar

mengajar adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin belajar, artinya merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan

dan mengontrol kegiatan belajar siswa.

9 Ibid. h. 7
10 Ibid, h. 7



b. Fasilitator belajar, artinya memberikan kemudahan-kemudahan ke pada

siswa dalam kegiatan belajarnya.

c. Moderator belajar, artinya sebagai pengatur arus kegiatan belajar siswa.

Sebagai moderator guru menampung persoalan yang akan diajukan oleh

siswa dan mengembalikan lagi persoalan tersebut ke pada siswa lain

untuk dijawab dart dipecahkan masalah nya.

d. Motivatir belajar, artinya sebagai pendorong agar siswa mau melakukan

kegiatan belajar. Sebagai motivator guru hares menciptakan kondisi kelas

yang merangsang siswa untuk melakukan kegitan belajar, baik kegiatan

individu maupun kelompok.

e. Evaluator, yaitu guru sebagai penilai yang objektif dan konprehensif.

Sebagai evaluator guru berkewajiban mengawasi, memantau proses

balajar siswa dan hasil–hasil belajar yang dicapainya.11

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan

mengelola proses belajar mengajar adalah keahlian guru dalam menciptakan

suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik yang

mencakup segi kognitif, afektif dan psikomotorik, sebagai upaya

mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi

dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran.

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan inti dari kegiatan

pendidikan. Agar tujuan pendidikan dan pengajaran bedalan dengan benar

maka perlu pengadministrasian kegiatan belajar mengajar yang lazim

11 Nana Sudjana (2002), Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru
Algesindo, h. 32-34.



disebut dengan Administrasi Kurikulum.

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik tidak

dapat dianggap sepele, karena tugas dan tanggung jawab yang mereka

emban sangat lab berat. Oleh karena itu sebagai pendidik hendaklah

memiliki kemampuan dalam proses pengajaran sehingga apa yang

diinginkan oleh anak-anak didik dapat diraih denganbaik dan optimal.

Untuk dapat melaksanakan tugas- tugas nya denganbaik, seorang guru harus

memiliki kemampuan profesional yaitu terpenuhinya 10 kompetensi guru

yang meliputi

a. Menguasai bahan
b. Mengelola program belajar mengajar
c. Mengelola kelas
d. Menggunakan media atau somber
e. Menguasai landasan- landasan pendidkan
f. Mengelola interaksi-interaksi belajar
g. Menilai prestasi siswa untuk keperluan pengajaran
h. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan

sekolah
i. Mengenal dan menyelenggarakan Administrasi Sekolah
j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan

guna keperluan pendidikan.12

Profesionalisme yang berkaitan dengan penguasaan kemampuan

mengajar antara lain guru harus mengetahui cara-cara belajar yang ditenpuh

serta memahami tingkat inteleklektual, sosial, dan emosinal peserta didik

yang diajarnya. Guru harus mampu menerapkan berbagai metode mengajar,

berkomunikasi dengan baik, mengenal dan terampil menggunakan teknologi

pembelajaran maupunmenyusun satuan pembelaran, serta menggunakan

12 Kunandar (2007), Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi
Sertifikasi Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 63-67.



berbagi metode pengukuran hasil belajar. Selain itu, guru jugs harus mampu

mengajarkan keterampilan berfikir danmemecahkan masalah, membantu

siswa mengembangkanketerampilan kerja kelompok, menanamkan sikap

senang belajar dan kepercayaan diri, serta guru mengajar berdasarkan

tuntunan hukum.

Guru sebagi pengajar lebih ditekankan kepada tugas dalam

merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Kemampuan mengajar guru

diukur melalui instrument khusus yang mencakup kemampuan dalam:

a. Kegiatan guru pada saat pra pembelajaran yang meliputi kegiatan yang

mempersiapkan siswa untuk belajar dan melakukan kegiatan afersepsi

b. Kegiatan guru pada saat kegiatan inti pembelejaran meliputi:

1). Penguasaan Matad pembelajaran.

2). Pendekatan/strategi pembelajaran.

3). Pemanfaatan cumber belajar.

4). Memelihara ketertiban siswa.

5). Penilaian proses dan hasil belajar.

6). Penggunaan bahasa.

c. Kegiatan guru pada sa'at menutup pelajaran, meliputi:

1) Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan

siswa.

2) Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau tugas

dengan sebagai bahan remidi/pengayaan.13

13 Suyatno ( 2008), Panduan Sertifikasi Gurujakarta: PT. Indeks, h. 135 -136



Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar meliputi:

a. Kemampuan merencanakan pembelajaran meliputi:

1) Penguasaan garis-garis besar program pengajaran (GBPP).

2) Menyusun silabus.

3) Membuat program tahunan.

4) Menyusun program semester.

5) Menyusun rencana pembelajaran

6) Memahami tujuan pembelajaran.

7) Mempersiapkan alai evaluasi.

b. Kemampuan melaksanakan pembelajaran meliputi:

1) Membuka pelajaran, yaitu guru harus memberikan apersevsi terhadap

pelajaran ke pada siswa sebelum kegiatan inti dilaksanakan supaya

pembelajaran jadi lebihmenarik.

2) Melaksanakan inti proses belajar mengajar. Inti proses belajar

mengajar terdiri dari:

a) Menyampaikan Matari pelajaran.

b) Menggunakan metode mengajar.

c) Menggunakan media/alat mengajar.

d) Mengajukan pertanyaan.

e) Memberikan penguatan.

f) Interaksi belajar mengajar.

3) Kemampuan Menutup Pelajaran.Guru harus mampu mengakhiri



pembelajaran dengan menarik sehingga membuat siswa bersemangat

untuk mengikuti pelajaran di hari yang akan datang Berta mampu

menyimpulkan pelajaran bersama dengan siswa.

4) Kemampuan mengevaluasi:

a) Kemampuan alai evaluasi.

b) Melaksanakan program remidi.

c) Membuat laporan kepada atasan.

B. Panelitian yang Relevan

Perli Hidayat mahasiswa UIN Suska Riau jugs meneliti tentang

"Motivasi Guru Sekolah Dasar Mengikuti Kegiatan Kelompok Kola Guru di

Gugus Teratai Muara Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar" Hasil

penelitian nya menunjukkan adanya motivasi yang sedang dalam mengikuti

Kelompok Kerja Guru. Kemudian Eti Susanti Jurusan Pendidikan Agama

Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Suska Riau pads tahun 2004

mengadakan penelitian studi tentang "Kemampuan Guru daIam

Melaksanakan Tugas Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 021 Bukit Batu

Kabupaten Bengkalis". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru

tersebut dikategorikan "kurang mampu". Hal ini dapat diketahui dari hasil

prekuensi secara keseluruhan. Hasil observasi tentang kemampuan guru dalam

melaksanakan tugas pembelajaran yang prekuensi jawaban nya "ya" adalah

64,3% sedangkan tidak persentasenya adalah 35,7%. Dengan demikian

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dikategorikan

"kurang mampu".



Dari paparan di atas menunjukkan bahwa secara khusus peneliti tentang

Hubungan Aktivitas Guru Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) Dengan Kemampuan Mengajar Guru di Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri 04 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum

pernah diteliti. Itulah sebabnya peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini.

C. Konsep Operasional

Konsep yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah

Aktivitas Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan

Kemampuan Mengajar Guru. Aktivitas mengikuti Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Guru tidak pernah absen mengikuti kegiatan MGMP

2. Guru aktif melakukan diskusi tentang membuat silabus

3. Guru ikut serta dalam membahas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

4. Guru ikut mendiskusikan tentang pembuatan program pengajaran pada

waktu kegiatan MGMP dilaksanakan

5. Guru mengikuti program kegiatan MGMP seperti penulisan Karya Tulis

Ilmiah (KTI), seminar, lokakarya, penataran, dan diktat berjenjang.

6. Guru terlibat dalam diskusi tentang penggunaan alai dan media pengajaran

yang digunakan dalam pembelajaran di kelas pada waktu kegiatan MGMP

dilaksanakan

7. Guru terlibat dalam penyusunan instrument evaluasi pembelajaran.

Indikator tersebut akan diteruskan dalam alai pengumpul data berupa

lembar angket aktivitas mengikuti MGMP.Setiap option jawaban pads angket



akan diberi skor, yaitu:

1. Jawaban A = 3

2. Jawaban B = 2

3. Jawaban C = 1

Aktif tidak aktifnya guru mengikuti MGMP ditentukan dengan patokan

sebagai berikut:

1. 2.6-3.0 (baik/aktif)

2. 2.0-2.5 (cukup baik/cukup aktif)

3. 1.0-1.9 (kurang baik/kurang aktif)14

Sedangkan kemampuan mengajar guru diukur melalui skor hasil

penilaian observasi dengan menggunakan lembar penilaian observasi.

D. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi

a. Aktivitas guru dalam mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) berbeda-beda.

b. Kemampuan mengajar guru mempunyai hubungan yang sinifikan dengan

aktivitas guru mengikuti MGMP.

c. Adanya kemungkinan bahwasanya kemampuan mengajar guru

dipengaruhi oleh aktivitas guru dalam mengikuti kegiatan MGMP.

2. Hipotesis

Ha : Ada korelasi yang positif yang signifikan antara aktivitas mengikuti

14 Dr. Hidayat Syah (2010), Pengawar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan
Pekanbaru, Suska Press, h. 89.



Musyawarah Guru Mata Pelajaran dengan Kemampuan mengajar guru

di sekolah

Ho : Tidak ada hubungan posotif yang signifikan antara aktivitas mengikuti

Musyawarah Guru Mata Pelajaran dengan Kemampuan mengajar guru

di sekolah.


