
BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Partisipasi

Partispasi dalam organisasi ditandai oleh hubungan identitas yang dapat

diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh organisasi “sesuai” dengan

kepentingan dan kebutuhan anggotanya. selanjutnya Ropke menambahkan

bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang

(anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide/gagasan koperasi.

Melalui partisipasi, anggota sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan

kepentingannya, sumber-sumber daya dapat digerakkan, keputusan-keputusan

dapat dilaksanakan dan dievaluasi.1

Partisipasi adalah, kesadaran dan kepedulian masyarakat melakukan

aktivitas-aktivitas turut mengambil keputusan melaksanakan dan mengevaluasi

keputusan suatu program pendidikan di sekolah secara professional yang

dilandasi kesepakatan.2

”Partisipasi” sebenarnya merupakan istilah dalam bidang manajemen,

namun saat ini telah lebih berkembang luas jadi bukan monopoli ilmu

manajemen saja, dalam artian istilah partisipasi itu sudah umum dan dalam arti

1 Jochen Ropke, Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Jakarta : Salemba Empat, 2003,
hlm. 39

2 Nanang Fatah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, Bandung :
Bani Qurisy, 2004, hlm. 154
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yang luas, istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa asing participation, yang

artinya mengikutsertakan pihak lain. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu

“partisipation” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan.3

2. Jenis Partisipasi Guru Bidang Studi IPS dalam MGMP

Partisipasi guru mengacu kepada adanya keikutsertaanya secara nyata

dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat berupa gagasan, kritik membangun,

dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya para ahli mengelompokkan

partisipasi secara berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang berbeda

pula. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan jenis partisipasi yang dikemukakan

oleh para ahli.

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan saran dan prasarana, serta

pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat

yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan.4 Selanjutnya

Kontjaraningrat yang dikutip oleh Mulyasa menggolongkan partisipasi

masyarakat berdasarkan posisi dalam individu. Pertama, partisipasi masyarakat

dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus. Kedua,  partisipasi anggota

masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama dalam pembangunan.

Thoha yang dikutip oleh Mulyasa mengelompokkan partisipasi masyarakat ke

dalam tiga kelompok, yaitu partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan

3 Jhon F. Echols dan Hasan Sadhily, Kamus Inggris – Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka
Utama, 3003, hlm. 419

4 Ibid, hlm 168



serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi, dan

partisipasi seremoni.5

Jenis partisipasi guru bidang studi IPS dalam mengikuti kegiatan MGMP

yaitu sebagai berikut:

a. Anggota “berpartisipasi” memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-
sumber dayanya.
Memberikan kontribusi maksudnya adalah memberikan ide-ide untuk
kemajuan kegiatan MGMP.

b. Anggota “berpartisipasi” dalam pengambilan keputusan (perencanaan,
implementasi/pelaksanaan, dan evaluasi
Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah anggota MGMP dapat
merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selain itu jadwal
pelaksanaannya juga anggota yang menetapkan. Setelah pelaksanaan
dilaksanakan baru diadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa pengetahuan
guru setelah mengikuti kegiatan MGMP.

c. Anggota “berpartisipasi “ berbagi keuntungan
Berbagi keuntungan yang dimaksud adalah berupa materi anggota dapat
memberikan dana pada kegiatan MGMP untuk kelancaran kegiatan tersebut.
Jika tidak adanya kendala dalam materi maka kegiatan MGMP dapat berjalan
dengan baik, sarana dan prasarana dapat terpenuhi.6

3. Pengertian Guru

Guru adalah tenaga pendidik yang bertanggung jawab mencerdaskan

kehidupan  anak didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas

pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.7

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan

keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh

5 Ibid, hlm. 170-171
6 Jochen Ropke, Op. Cit, hlm 52

7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 34



sembarang orang di luar kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan

orang di luar kependidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah

terkena pencemaran.8

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia

yang potensial di bidang pembangunan.9

Guru harus mampu mengambil keputusan secara mandiri (Independent),

terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan

pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik,

dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara

cepat, tepat waktu, dan tetap sasaran, terutama berkaitan dengan masalah

pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala

sekolah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa KKM

adalah merupakan tanggung jawab seorang guru, dimana guru harus bertindak

dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tetap sasaran, sehingga

KKM dapat tercapai oleh peserta didik.10

4. Bidang Studi IPS

8 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010,
hlm. 6

9 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011,
hlm. 125

10 Mulyasa, E, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, Bandung : Rosda, 2007, hlm. 37



Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu bidang studi yang rumit karena

luasnya ruang lingkup dan merupakan gabungan dari sejumlah disiplin ilmu

seperti Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi dan apa yang disebut

dengan “Sipil” perlu ditekankan.11

Pendidikan IPS merupakan padanan dari social studies yang

mengembangkan kurikulum di AS.12 Tujuan pendidikan IPS adalah untuk

mengembangkan kemampuan mahasiswa menggunakan penalaran dalam

mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. Ilmu Pengetahuan

Sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai

bagian dari masyarakat, dihadapkan berbagai permasalahan yang ada dan terjadi

di lingkungan sekitarnya.

5. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu forum atau wadah professional guru mata

pelajaran yang berada pada suatu wilayah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/

Sanggar/ Gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada

MTs/SMP dan MA/SMA atau sederajat bagin Negeri dan Swasta, baik yang

berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Prinsip

kerjanya adalah cerminan kegiatan “dari, oleh, dan untuk guru” dari semua

11 Arnie Fajar, Portofolio dalam Pembelajaran IPS, Bandung: PT Rosda Karya, 2004, hlm. 31
12 Etin Solihatin & Raharjo, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, Jakarta:

Bumi Aksara, 2008, hlm. 14



sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstructural yang

bersifat mandiri dan berasaskan kekeluargaan.13

Tujuan diselenggarakannya MGMP ialah untuk memotivasi guru guna

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan,

melaksanakan dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka

meningkatkan keyakinan diri sebagai guru professional dan untuk menyatakan

kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga

dapat mneunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.14

Tujuan lain dari MGMP adalah untuk saling berbgai informasi dan

pengalaman dari hasil lokakarya, symposium, seminar, diklat, classroom action

research, referensi dan kegiatan professional lainnya yang dibahas bersama-sama

sehingga dari kegiatan itu guru mampu menjabarkan dan merumuskan agenda

reformasi sekolah (School Reform), khususnya focus classroom reform, sehingga

berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.15

Berdasarkan tujuan dan peran di atas, maka beberapa fungsi yang

diemban MGMP yaitu:

a. Menyusun program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek, serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin.

b. Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik
di tingkat sekolah, wilayah maupun kota

13 Abdul Rahman Shaleh, Evaluasi Hasil Belajar, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 3

14 Ibid, hlm. 4
15 Arif Mangkusaputra, Memberdayakan MGMP Sebuah Keniscayaan, dalam iPendidikan

Network. Com, 2008, hlm. 1



c. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas,
sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu
pendidikan di sekolah.

d. Mengembangkan program layanan supervise akademik klinis yang
berkaitan dengan pembelajaran yang efektif

e. Mengembangkan silabus dan melakukan analisis materi pelajaran (AMP),
program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Satuan Pelajaran
(Satpel), dan Rencana Pembelajaran (Ranpel).

f. Mengupayakan lokakarya, symposium dan sejenisnya dan sejenisnya atas
dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif seprti
PAKEM (pendekatan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan),
classroom action research, hasil studi komparasi atau berbagai studi
informasi dari berbagai nara sumber, dan lain-lain.

g. Merumuskan model pembelajaran yang variatif dan alat-alat peraga
praktik pembelajaran program life skill.

h. Melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin setiap semester kepada
Dinas Pendidikan/ Depag.16

Dinas pendidikan telah menetapkan standart pengembangan dan standar

operasional MGMP. Hal tersebut sebagai landasan dalam menjalankan MGMP

yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan MGMP.

Standar pengembangan MGMP adalah unsur-unsur yang harus dimiliki

oleh MGMP yang mencakup organisasi, program, pengelolaan, sarana dan

prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan dan penjaminan mutu. Unsure-

unsur tersebut bias dikatakan sebagai manajemen MGMP.17

16 Ibid

17 Direktorat Profesi Pendidik, Panduan KKG dan MGMP, Jakarta : Departemen Pendidikan
Nasional, 2008, hlm. 7



Manajemen MGMP dapat diartikan sebagai kegiatan mengatur, mengurus

dan mengelola. Lingkup Manajemen MGMP IPS Kabupaten Kuantan Singingi

meliputi :

a. Organisasi, yaitu struktur kepengurusan, landasan dan acuan kerja, serta

kerangka teknik organisasi.

b. Program, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi kegiatan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

c. Pengelolaan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan

organisasi yang bersifat teknis, pelaksanaan acuan kerja dan sebagainya

d. Sarana dan prasarana, adalah fasilitas fisik untuk menunjang MGMP

e. Pembiayaan, yaitu dana yang digunakan untuk kegiatan MGMP, mulai

dari perencanaan, sirkulasi, pelaporan dan evaluasi

f. Penjaminan mutu adalah system untuk mengaudit kesesuaian antara

pelaksanaan MGMP dengan standar yang ditetapkan.18

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dimiliki dan dipenuhi

MGMP agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan standar tersebut

dapat sekaligus menjadi indicator apakah suatu organisasi MGMP memenuhi

standar tersebut diatas, yaitu:

a. Standar program, yang meliputi:

1) Penyusunan program MGMP dimulai dari menyusun visi, misi tujuan,

sampai kalender kegiatan

18 Ibid, hlm. 6



2) Program MGMP diketahui oleh ketua MKKS (musyawarah kerja

kepala sekolah) / K3MTs (Kelompok Kerja Kepala Madrasah) dan

disyahkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota

3) Program MGMP terdiri dari program rutin dan program

pengemmbangan

4) Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari diskusi permasalahan

pembelajara, penyusunan silabus, program semester, rencana program,

pembelajaran analisis kurikulum, penyusunan instrument evaluasi

pembelajaran, pembahasan materi dan pemantapan menghadapi ujian

nasional.

5) Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari

kegiatan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, seminarnya,

lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel,

pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang), penerbitan

jurnal MGMP, penyusunan website MGMP, forum MGMP provinsi,

kompetensi kinerja guru, peer coaching (pelatihan sesame guru

menggunakan media ict), lesson study (kerjasama antar guru untuk

memecahkan masalah pembelajaran) atau professional learning

community (komunitas-belajar professional).19

b. Standar organisasi, yang meliputi

19 Ibid, hlm. 7



1) Organisasi MGMP terdiri dari pengurus, anggota, SK pengesahan oleh

dinas pendidikan Kabupaten / Kota, dan mempunyai AD/ART

2) Pengurus MGMP terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang,

dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART

3) Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di SMP/MTs, yang

anggotanya berasal dari 8 sampai 10 sekolah dan direkrut dengan

prosedur tertentu. Untuk daerah terpencil anggotanya berasal dari 3

sampai 5 sekolah.20

c. Standar pengelolaan yaitu

1) Pengelolaan keseluruhan program MGMP menjadi tanggung jawab

ketua MGMP

2) Pelaksanaan masing-masing program dilakukan oleh panitia yang

dipimpin oleh seorang penanggung jawab berdasarkan surat keputusan

ketua MGMP

3) Pelaksanaan masing-msaing program berpedoman pada Kerangka

Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengurus MGMP

4) Panitia membuat proposal kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pembiayaan dan pelaporan kegiatan

5) Pengurus memantau dan mengevaluasi kegiatan.

d. Standar sarana dan prasarana meliputi

20 Ibid, hlm. 8



1) Sarana dan prasarana yang tersedia di setiap MGMP sekurang-

kurangnya adalah ruang/gedung untuk kegiatan MGMP, computer,

media pembelajaran OHP/LCD proyektor, telpon dan faximilie.

2) Sarana dan prasarana tambahan yang tersedia sekurang-kurangnya

terdiri dari tiga macam, yaitu laboratorium bahasa, laboratorium micro

teaching, perpustakaan, audio visual aids (AVA), handy cam dan

kamera digital, internet dan Davinet (Digital Audio Visual Network)

e. Standar pembiayaan yaitu

1) Pembiayaan kegiatan MGMP mencakup sumber dana, penggunaan dan

pertanggungjawaban.

2) Sumber dana kegiatan MGMP dapat terdiri dari iuran anggota/sekolah,

Dinas Pendidikan Propinsi atau kabupaten/kota, Departemen, Donatur,

Unit Produksi, Hasil kerjasama, Masyarakat, Sponsor yang tidak

mengikat dan sah.

3) Dana MGMP hanya dapat digunakan untuk membiayai program rutin,

program pengembangan, pertanggungjawaban keuangan MGMP

mengacu pada system pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

f. Standar penjaminan mutu, meliputi

1) Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan

dan evaluasi



2) Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan

dan evaluasi serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga (ART)

3) Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan

kepada ketua MGMP, ketua MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.21

Organisasi dapat dikatakan efektif apabila memiliki dan memenuhi

standar atau acuan sebagai landasan dalam melaksanakan program untuk

mencapai visi, misi dan tujuan. Indicator efektifitas kinerja tersebut dapat dilihat

dari kesesuaian antara standar pengembangan dan standar operasional

penyelenggaraan, dengan kondisi MGMP dalam usahanya memenuhi standar

tersebut.

6. Partisipasi Guru Bidang Studi IPS Mengikuti MGMP

Partisipasi merupakan keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan.22

Ditambahkannya bahwa partisipasi itu bisa berupa gagasan, dan kritik

membangun. Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana,

serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi guru

bidang studi IPS yang terkait langsung dengan guru yang mengikuti MGMP.

Maka untuk meningkatkan keikutsertaan guru bidang studi IPS dalam mengikuti

MGMP sangat diperlukan. Partisipasi yang bisa dilakukan oleh guru bidang studi

21 Ibid
22 Mulyasa, Loc. Cit



IPS terhadap pelaksanaan jalannya MGMP dengan jalan memberikan gagasan

yang membangun, keikutsertaan dalam program bantuan dan bahkan

keikutsertaan guru bidang studi IPS dalam membangun.23

Partisipasi guru bidang studi IPS mengikuti MGMP di SMP Negeri

Kecamatan Kuantan Mudik dapat diapresiasikan dengan partisipasi gagasan,

materi dan dalam hal tenaga. Agar lebih jelas, peneliti kemukakan secara lebih

detail berupa penjelasan di bawah ini.

1) Ide/Gagasan

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia

yang potensial di bidang pembangunan. Sementara MGMP merupaan suatu

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 dan pengalaman dalam rangka

meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi

pembelajaran di kelas. Tetapi untuk mengikuti MGMP salah satu peranan atau

partisipasi yang bisa dilakukan adalah dalam bentuk memberikan gagasan

untuk mengikuti MGMP. Mulyasa juga menambahkan bahwa untuk

menggalang partisipasi MGMP, guru dapat melibatkan aeluruh guru bidang

23 Ibid



studi IPS sekecamatan dalam berbagai program dan kegiatan yang sesuai

dengan kondisinya.24

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana orang

menemukan dan mengimplementasikan ide-ide/gagasan. Dalam pemikiran

Ropke, ide atau gagasan diartikan sebagai proses yang dilahirkan karena

munculnya partisipasi.25 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Depdikbud

mengartikan gagasan sebagai hasil pemikiran atau ide.26

Partisipasi guru bidang studi IPS adalah menjalin hubungan yang

harmonis, maka perlu diprogramkan beberapa hal sebagai upaya menjaring

gagasan dari guru, antara lain:

a. Melibatkan guru bidang studi IPS secara proporsional, dan profesional
dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
MGMP.

b. Menjalin komunikasi secara intensif. Secara proaktif guru menghubungi
guru bidang studi IPS dengan cara:
1) Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan guru bidang studi

IPS. Setelah itu dilakukan perkenalan dan orientasi singkat agar
mereka mengetahui kerja dari guru bidang studi IPS dengan berbagai
program dan aktivitasnya.

2) Mengadakan rapat secara rutin dengan guru bidang studi IPS, sehingga
rapat dapat efektif.

3) Mengundang masyarakat dalam rangka mengembangkan kreatifitas
dan perekonomian masyarakat.

4) Meminta saran dari masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan
guru yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti pementasan seni,
perlombaan souvenir dll.

c. Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan
masyarakat.

24 Ibid, hlm 172
25 Jochen Ropke, Op. cit, hlm 39
26 Depdikbud, Op. cit, hlm 326



1) Melibatkan guru bidang studi IPS dalam berbagai program dan
kegiatan MGMP yang bersifat kependidikan, seperti menyusun RPP,
silabus dan lain-lain.

2) Melibatkan guru bidang studi dalam mengambil berbagai keputusan,
agar mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Partisipasi guru bidang studi IPS dalam memberikan buah pikir

ditunjukkan dengan memberikan kontribusi berupa gagasan dan buah pikiran.

Mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program MGMP.

Misalnya dalam mengembangkan program life skill (keterampilan).

Mengundang masyarakat dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan

meningkatkan MGMP.

Partisipasi yang dapat diberikan guru bidang studi IPS dalam bentuk

ide/gagasan antara lain adalah:

1) Memberikan umpan balik kepada guru bidang studi IPS tentang
bagaimana meningkatkan MGMP.

2) Ikut berdiskusi masalah-masalah MGMP seperti meningkatkna kinerja
guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi.

3) Bersedia menjadi pelatih dan narasumber bila ditunjuk
4) Memberi layanan/penjelasan kepada guru bidang studi IPS yang lain
5) Ikut memperlancar komunikasi antar guru bidang studi sekecamatan
6) Mengajukan usul-usul untuk perkembangan pendidikan untuk

meningkatkan kegiatan MGMP.27

Partisipasi guru bidang studi IPS dalam bentuk gagasan dapat

direalisasikan dengan gagasan peningkatan atau peningkatan ide program

yang telah ada, gagasan dalam meningkatkan atau menjaring kreatifitas guru,

memberi saran-saran yang bersifat program dan kegiatan nyata dan atau ide

27 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm 199



pembagian tugas dan tanggung jawab yang bisa dilaksanakan oleh guru

bidang studi IPS.

2) Materi

Masalah materi dalam MGMP merupakan masalah yang cukup

mendasar. Materi dikatakan dalam penelitian ini adalah terutama masalah

keuangan. Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh

secara langsung terhadap kualitas MGMP, terutama berkaitan dengan sarana,

prasarana. Banyak guru yang tidak dapat melakukan kegiatan dalam

meningkatkan MGMP secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik

untuk memberikan dana untuk perbaikan kegiatan MGMP.

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di

MGMP. Karena seluruh komponen yang berkaitan dengan kegiatan MGMP

erat kaitannya dengan komponen keuangan guru bidang studi IPS. Meskipun

tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung

terhadap kualitas kegiatan MGMP, terutama berkaitan dengan sarana,

prasarana. Hubungan dengan guru bidang studi IPS terhadap permasalah

materi terutama keuangan di atas disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di

MGMP, antara lain dalam hal alokasi uang untuk perbaikan kegiatan MGMP,



dan bagaimanakah cara mengorganisasikan dan mengatur sumber keuangan

untuk mencapai tujuan yang lebih baik.28

Partisipasi yang dapat diberikan guru bidang studi IPS dalam bentuk

materi antara lain adalah:

a. Bagi hartawan bersedia memberi bantuan dana secara cuma-cuma

b. Membantu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di MGMP untuk
meningkatkan mutu pendidikan

c. Meminjami perlengkapan, perkembangan, kesenian dan sebagainya
yang dibutuhkan oleh guru bidang studi IPS

d. Menyediakan fasilitas di MGMP dan membimbing guru bidang studi
IPS yang ingin belajar meningkatkan mutu pendidikan

e. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk guru bidang studi
IPS yang mau belajar mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat
meningkatkan kegiatan MGMP.29

Partisipasi atau keikutsertaan guru bidang studi IPS dalam materi atau

harta benda dapat diwujudkan guru bidang studi IPS dalam membantu mutu

pendidikan dalam meningkatkan kegiatan MGMP secara optimal, karena

masalah keuangan, baik untuk pengadaan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam kegiatan MGMP. Juga menyiapkan alat yang diperlukan

untuk kegiatan belajar guru bidang studi IPS, misalnya alat untuk membuat

RPP, atau materi dalam bentuk dana untuk mendukung kegiatan

pengembangan wawasan guru bidang studi IPS dengan cara mengadakan

pelatihan dan lain sebagainya.

3) Tenaga

28 Mulyasa, Op. cit, hlm 193

29 Made Pidarta, Loc. cit



Tujuan MGMP adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru

mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan

efisien, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan siswa

serta membangun kerja sama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran.30

Menurut Made Pidarta, partisipasi yang dapat diberikan oleh anggota

MGMP dalam bentuk tenaga antara lain adalah:

a) Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan para anggota.

b) Ikut mengontrol jalannya ekonomi kegiatan MGMP

c) Bersedia datang ke acara yang dibuat MGMP

d) Mengawasi perkembangan ekonomi anggota disekitar MGMP.31

Partisipasi guru bidang studi IPS dalam mengikuti MGMP dalam hal

tenaga, pihak guru bidang studi IPS mengikut sertakan guru dalam

kegiatannya yang berupa penyelenggaraan MGMP dalam artian

berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Oleh karena itu, guru bidang studi IPS

sangat menjaga hubungan dengan guru yang lain dan membatasinya supaya

tidak mengubah arah sasaran meningkatkan kegiatan MGMP.

30 http://budisutrisnompd.blogspot.com/2009/05/mgmp-inovasi-pendidikan.html, diakses
tanggal 03 Februari 2013

31 Made Pidarta, Loc. cit



Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

indikator untuk partisipasi guru dalam mengikuti MGMP dapat dilihat dalam

bentuk :

a. Ide atau gagasan

b. Materi

c. tenaga

B. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoretis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di

dalam penelitian ini. Partisipasi guru bidang studi IPS mengikuti MGMP di SMP

Kecamatan Kuantan Mudik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Guru Bidang Studi IPS Ditinjau dari aspek Ide dan Gagasan

a. Memberikan umpan balik kepada guru bidang IPS untuk meningkatkan mutu

pendidikan.

b. Memberikan ide program untuk kegiatan MGMP

c. Ikut berdiskusi mengenai permasalahan dan pengembangan kegiatan MGMP

d. Aktif dalam memberikan masukan tentang cara mudah dimengerti kegiatan

MGMP

e. Menyarankan sekolah untuk selalu mengadakan kegiatan MGMP

f. Memberikan masukan agar kegiatan MGMP diselingi dengan kegiatan

perlombaan antar guru seperti cerdas cermat

2. Partisipasi Guru Bidang Studi IPS ditinjau dari aspek Materi



a. Ikut serta mengganti alat yang rusak setelah kegiatan MGMP

b. Membantu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh guru bidang studi IPS

untuk meningkatkan kegiatan MGMP

c. Bersedia meminjami perlengkapan, perkembangan dan sebagainya yang

dibutuhkan oleh guru bidang studi IPS.

d. Memberikan dana untuk perbaikan kegiatan MGMP.

e. Ikut serta dalam pembiayaan penambahan gaji instruktur kegiatan MGMP

f. Ikut serta dalam pemberian sumbangan buku pelajaran IPS untuk

kelangsungan kegiatan MGMP

3. Partisipasi Guru Bidang Studi IPS ditinjau dari aspek Tenaga

a. Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan guru bidang studi IPS.

b. Bersedia untuk datang ke acara yang dibuat oleh MGMP

c. Memperhatikan perkembangan kegiatan MGMP

d. Bersedia menjadi responden yang baik terhadap penelitian-penelitian para

guru bidang studi IPS

e. Selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh MGMP

f. Membantu guru yang lain jika ada yang belum dimengerti tentang topic yang

disampaikan di MGMP


