
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu factor yang sangat

signifikan dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan bagian terpenting dalam

proses belajar mengajar, baik dijalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab

itu, dalam setiap upaya peningkatan kualirtas pendidikan di tanah air, tidak dapat

dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi gutu itu sendiri.

Masyarakat telah menuntut patokan tinggi terhadap profesionalisme guru. Guru

dituntut untuk terus mengembangkan diri, mengasah wawasan dan terus mencari

metode pengajaran terbaik guna membekali anak didiknya dengan visi yang tajam

dan ilmu yang menjanjikan sehingga masa depan muridnya cemerlang.1

Filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan

fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang

telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Guru dituntut tidak

hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu

pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan para

1 Edi Firmansyah, Nasib Guru dan Tuntutan Profesionalisme, dalam Harian Surya, Sabtu, 4
November 2007, hlm. 5
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guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak didik dalam proses

pendidikan secara global.2

Seiring dengan tertibnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16

Tahun 2007 tentang standart akademik dan kualifikasi guru, maka setiap guru

dituntut meningkatkan profesionalisme, yaitu setiap guru harus meningkatkan

kompetensinya, baik kompotensi pedagogic, kepribadian, social maupun

professional. Dengan kompetensi ini guru diharap dapat merencanakan dan

melaksanakan pembelajaran dengan baik, menjadi teladan bagi siswa, serta mampu

mengembangkan profesinya.3

Beberapa upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upaya itu adalah

melalui pendidikan, latihan, pengembangan profesi, forum diskusi pembentukan

gugus sekolah dan sebagainya. Salah satu upaya yang perlu ditumbuhkan dan

dikembangkan serta terus digalakkan adalah pembentukan gugus sekolah.

Prinsipnya gugus sekolah adalah wadah sekelompok guru bidang tertentu dari

wilayah tertentu, misalnya tingkat kabupaten/kota, sebagai tempat membicarakan

masalah yang dihadapi bersama. Misalnya guru-guru IPS membentuk kelompok guru

IPS. Selanjutnya anggota kelompok tadi diharap mampu melakukan pembinaan

professional di sekolah masing-masing. Di sekolah dasar gugus sekolah ini dikenal

dengan istilah Kelompok Kerja Guru (KKG), di SMP/MTs dan SMA/MA dengan

2 Muhammad Riva D. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru, www. Shvoong. Go. Id.
2008, hlm. 1

3 Dirjen Pendidikan Islam, Kemampuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang
Pendidikan BAB IV. Tentang Guru Pasal 10, Jakarta: Departemen Agama, 2007, hlm. 78



istilah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan di SMK dengan istilah

Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD).4

Guru merupakan elemen kunci dalam system pendidikan, khususnya di sekolah.

Peranan guru juga sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan

formal. Mengingat tugas guru yang begitu berat, maka seorang guru dituntut untuk

memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan

zaman untuk menuju kepada pengembangan profesi yang diharapkan. Kualitas

penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan menentukan kualitas kinerja guru.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja guru adalah melalui forum

Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP). MGMP adalah forum kegiatan

professional guru mata pelajaran yang sejenis. MGMP ini sangat diperlukan dalam

memberikan kontribusi pada peningkatan keprofosionalan para anggotanya tidak

hanya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran tetapi

juga peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru

terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya. Oleh karena itu untuk

kelancaran pelaksanaan kegiatan MGMP maka dibutuhkan partisipasi dari semua

guru bidang studi.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan

4 Muhammad Riva D. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru, www.shvoong.go.id. 2008,
hlm. 2



dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi,

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.5

Partisipasi guru dalam mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) IPS dalam pengembangan program pendidikan di sekolah sangatlah penting

karena lembaga ini merupakan wadah kegiatan professional guru IPS dalam

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Selain itu, melalui

kegiatan ini dapat dilakukan diskusi, tukar pikiran dan pengamalan antar pengurus

MGMP IPS untuk mengatasi permasalahan yang ada dan berkembang di sekolah.

Partisipasi yang dapat diberikan oleh guru mata pelajaran khususnya IPS dalam

mengikuti MGMP yaitu dengan memberikan tenaga, biaya dan ide atau gagasan

untuk mengembangkan kegiatan tersebut.

Banyak kegiatan professional guru yang dapat dibicarakan dalam forum ini,

misalnya kegiatan pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Seperti

diketahui pemerintah mengeluarkan sebuah kurikulum tingkat sattuan pendidikan.

Setelah melalui uji coba, mulai 2006 sudah diberlakukan. Berdasarkan PP No. 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 17 kurikulum tingkat

satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/

karakteristik daerah, social budaya masyarakat, dan karakteristik peserta didik.

Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan

silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan

5 I Nyoman Sumaryadi, 2010, hl,. 46



serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP).6

Guru berada di garda terdepan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial, guru diberi

tugas untuk mengembangkan SNP. Pengalaman yang selama ini bergulat dengan

anak didik menjadi modal utama dalam mengimplementasikan pengembangan

kurikulum tersebut.7 Maka keberadaan MGMP sangat penting untuk meningkatkan

pengetahuam, kemampuan dan keterampilan.

Para guru mata pelajaran IPS di SMP N Kecamatan Kuantan Mudik telah

memiliki kelompok guru mata pelajaran pada tingkatan gugus sekolah, para guru juga

tergabung dalam MGMP tingkat Kabupaten dan propinsi, pada tiap mata pelajaran

termasuk IPS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina MGMP IPS bahwa

MGMP IPS SMP N Kecamatan Kuantan Mudik merupakan MGMP yang paling aktif

dalam menjalankan kegiatan dan pertemuan rutin. Namun, masih ada beberapa

gejala-gejala yang ditemukan dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagian guru ada yang tidak berpartisipasi memberikan ide dalam kegiatan

MGMP

2. Masih ada guru yang tidak berpartisipasi menyumbangkan dana untuk

keperluan pelaksanaan kegiatan MGMP

6 Dirjen Pendidikan Islam, Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang
Pendidikan BAB IV tentang Guru Pasal 10, Jakarta: Departemen Agama, 2007, hlm. 78

7 Hasbi Indra, Peran Guru IPS dalam Implementasi Kurikulum Standar Nasional, www.disptais
Online.net, 2008, hlm. 1



3. Masih ada guru yang tidak mau membantu teman sesama anggota MGMP

yang mendapatkan kesulitan.

Berdasarkan gejala di belakang, dapat diketahui bahwa guru belum

menjalankan kegiatan MGMP dengan baik khususnya pada pelajaran IPS. Oleh

karena itu, saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yaitu

dengan judul “ Partisipasi Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dalam

Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Penegasan Istilah

Menghindari adanya salah penafsiran berkaitan dengan judul penelitian ini,

maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan berupa

gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan.8 Yang

dimaksud partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan guru bidang studi

IPS dalam mengikuti MGMP di sekolah.

2. Guru

Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan

8 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung : Rosda, 2004,  hlm. 167



akhir dari proses pendidikan9. Berdasarkan penjelasan di atas guru sangat

berperan terhadap keberhasilan anak didiknya dalam menangkap apa yang

disampaikannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

3. MGMP

MGMP merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran

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

untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran serta bertukar

pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai pelaku perubahan

pembelajaran di kelas.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari gejala – gejala yang dikemukan pada bagian latar belakang maka

dapat dikemukakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini

diantaranya :

a. Partisipasi guru dalam mengikuti kegiatan MGMP belum maksimal

b. Guru dalam menyumbangkan dana untuk kegiatan MGMP belum maksimal.

c. Ide yang diberikan oleh guru dalam kegiatan MGMP belum maksimal.

2. Pembatasan Masalah

9 Hamzah B. Uno. Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta. Bumi Aksara. 2006.
hlm. 15

10 Dewi Aldina, Pemberdayan Guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),
http://www.psb-psma.org/content/blog/5237-, diakses tanggal 02 Februari 2013



Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah akan

penulis teliti mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Untuk itu penulis

dalam hal ini membatasi masalah pada partisipasi guru bidang studi IPS dalam

mengikuti MGMP di SMP Negeri  Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi belum maksimal.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di

atas, maka pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah partisipasi guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial dalam

mengikuti MGMP di SMP Negeri  Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Sengingi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi guru bidang studi

dalam mengikuti MGMP di SMP Negeri  Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi guru, sebagai informasi untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar

dalam proses pencapaian tujuan lembaga pendidikan.

b. Bagi siswa agar lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas

terutama pada mata pelajaran IPS Terpadu.



c. Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas

tenaga pendidik yang ada di sekolah.

d. Bagi penulis,  sebagai  pengembangan wawasan khususnya dalam bidang

pendidikan IPS.

e. Secara akademis untuk memenuhi persyaratan strata 1 di Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.


