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ABSTRAK 

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU 

MELALUI AKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN 

(MGMP) DIMADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TANGGAMUS 

KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN  

TANGGAMUS 

 

Oleh 

Mukti MZ 

 

Berbicara tentang pendidikan, sama halnya berbicara tentang mutu 

pembelajaran, dimana mutu pembelajaran sangat diutamakan didalam suatu 

sekolah/madrasah dan mutu pembelajaran juga dapat berjalan sesuai dengan baik 

dengan menggunakan strategi yang digunakan oleh suatu sekolah/madrasah. Adapun 

penulis membuat rumusan masalah tentang” Bagaimana Strategi Peningkatan 

Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui Aktivitas Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus Kecamatan 

Kotaagung Kaupaten Tanggamus. 

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah ketua forum 

MGMP dan guru – guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 tanggamus kecamatan 

kotaagung, sedangkan untuk data sekundernya penulis menggunakan buku- buku 

yang berkaitan dengan mutu pembelajaran. Data dianalisis dengan kualitatif melalui 

teknik analisis data reduction (reduksi data) data display (penyajian data) dan 

penarikan kesimpulan (vertifikasi). 

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa madrasah 

yang penulis teliti MTs Negeri 1 tanggamus kecamatan kotaagung kabupaten 

tanggamus, didalam strategi peningkatan kompetensi profesionalisme guru melalui 

aktivitas musyawarah guru mata pelajaran adalah, didalam strategi peningkatan 

kompetensi profesionalisme guru dan ketua forum MGMP terdapat beberapa strategi 

yang diterapkan yaitu 1. Diskusi/Musyawarah. 2. Seminar, 3. Workshop dan 4. 

Diklat. Adapun hasil dari keempat strategi yang diterapkan oleh ketua forum MGMP 

setiap tahun mutu pembelajarannyanya tetapi hanya tiga yang selalu diterapkan 

sedangkan diklatnya tedak berjalan dengan dengan lancer dikarenakan  pasilitas dan 

sarananya kurang menunjang. 
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MOTO 

            

Artinya : 

1. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

2. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

3. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberi gambaran yang jelas terhadap pokok bahasan skripsi ini, 

terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian kata-kata penting yang terdapat di 

dalam judul “ STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI  

PROFESIONALISME GURU MELALUI AKTIVITAS MUSYAWARAH 

GURU MATA PELAJARAN ( MGMP) DIMTS NEGERI 1 TANGGAMUS 

KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS” Adapun 

penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Strategi 

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia, strategi 

merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalammencapai 

sesuatu keuntungan.
2
 Demikian juga strategi didefinisikan sebagai suatu gais 

besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Demikian 

pula strategi merupakan perencanaan, langkah dan rangkaian untuk mencapai 

suatu tujuan, maka dalam pembelajaran  guru harus membuat suatu rencana, 

langkah langkah dalam mencapai suatu tujuan. 

2. Peningkatan 

                                                           
2
 Yamin Martinis Strategi Dan Metode Dalam Model Pembelajaran, (GP Press Group ) 2008, 

h 2 



 

2 
 

Dalam kumus umum bahasa Indonesia, peningkatan diartikan sebagai 

penaikan derajat, taraf, mempertinggi dan memperhebat. Yang adalah hal ini 

adalah merupakan satu upaya meningkatkan mutu pembelajaran .  

3. Kompetensi  

Dalam bahasa Inggris kata “competence” diartikan sebagai kecakapan 

atau kemampuan. Kompetensi juga diartikan pemilikan, penguasaan, ketrampilan 

dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang, maka seorang guru harus 

menguasai kompetensi guru, sehingga dapat melaksanakan kewenangan 

profesionalnya. 

4. Profesionalisme 

Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam Kamus Inggris 

Indonesia, “profession berarti pekerjaan”.
3
Arifin dalam buku Kapita Selekta 

Pendidikan mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama 

dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang 

diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.
4
 

 

 

 

 

                                                           
3
 John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 

1996), Cet. Ke-23, h. 449 
4
 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. 

Ke- 3, h. 105. 
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5. Guru 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah 

orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti 

dilembaga formal, tetapi bias juga di masjid, disurau/ musholah, dirumah dan 

sebagainya
5 

6. Musyawarah guru mata pelajaran ( MGMP) 

MGMP merupakan suatu wadah atau wadah profesional guru mata 

pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten, kota, kecamatan, sanggar,  

gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA negeri 

dan swasta, baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta dan 

atau guru tidak tetap atau honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan 

dari, oleh, dan untuk guru dari semua sekolah. 

7. MTS Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

MTS Negeri 1 Tanggamus adalah sebuah madrasah yang berada di 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, yaitu pada mulanya Madrasah ini 

bernamakan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN 1)  Kotaagung, dan akhirnya 

diganti menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus, yang Beralamatkan 

JL. Lapangan Hijau No 02 Kecamatan Kotaagung pusat. madrasah ini sebagai 

lokasi (objek) penelitian dalam skripsi penelitian yang penulis dilakukan 

                                                           
5
Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (PT Renika 

Cipta, Jakarta, 2010) hal 31 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul tersebut diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Didalam sekolah  atau lembaga yang sangat diperhatikan adalah siswa, 

guru dan mutu pembelajarannya dimana ketiganya sangat penting untuk 

mencapai suatu keberhasilan, adapun disini penulis ingin meneliti 

tentang bagaimana keprofesionalisme guru di MTS Negeri 1 

Tanggamus Kecamatan Kotaagung tersebut. 

2. Penulis ingin mengetahui sejauh mana Kompetensi Profesionalisme 

Guru  melalui musyawarah guru mata pelajaran diMTs Negeri 1 

Tanggamus Kecamatan Kotaagung tersebut di adakan.  

 

C. Latar Belakang 

Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru yaitu: 

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi 

utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Dengan di 

terbitkannya peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 16 

tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ini 

manyatakan bahwa guru harus mempunyai standar tentang kompetensi tersebut. 
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Serta PP NOMOR 74 TAHUN 2008 Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya 

meliputi penguasaan: 

1. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu; dan 

2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, 

yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan 

pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan 

diampu. 

3. Fokus permasalahan yang akan dibahas kali ini yaitu tentang Kompetensi 

Profesional Guru. Kompetensi Profesional Guru, Kompetensi Profesional 

yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk 

mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran.  

Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang 

disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari 

informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, 

mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan 

terakhir tentang materi yang disajikan. Sehingga dengan adanya Kompetensi 

Profesional Guru ini dapat di tujukan untuk meningkatkan dalam aspek 
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kognitif dan intelektual para peserta didik supaya memaksimalkan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan Nasional 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas tentu saja perlu 

dilakukan upaya-upaya perbaikan salah satunya adalah melakukan revitalisasi 

penyelenggaraan MGMP dalam bentuk pertama Buku Standar Pengembangan 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan yang kedua Buku Standar 

Operasional Pelaksanaan MGMP. Diharapkan dengan adanya panduan 

pelaksanaan MGMP dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wadah untuk 

pengembangan profesionalisme guru secara mandiri dan berkelanjutan. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja MGMP antara lain yaitu: 

1. Melalui berbagai instruktur dan guru inti  

2. Peningkatan sarana dan prasarana  

3. Dan peningkatan mutu manajemen MGMP 

Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan 

peningkatan kinerja MGMP yang berarti. Dengan berlakunya undang-undang ini 

diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan 

profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan di 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
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Tabel. 1 

Tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran di MTs 

Negeri 1 Tanggamus    Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus 

 

No Mata Pelajaran Ujian Nasional 

di MTs Negeri 1 Tanggamus 

Lulusan 

2014 2015 2016 

1.  Matematika        

2.  Bahasa Indonesia        

3.  Bahasa inggris       

4.  Ilmu pengetahuan alam       

 

Dari hasil pada saat pra survey yang dilakukan di MTsN 1 tanggamus 

kecamatan kotaagung kabupaten tanggamus yaitu pada tanggal 13 agustus 2016 di 

peroleh gambaran strategi peningkatan profesionalisme guru melalui aktivitas 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), bahwa musyawarah guru mata pelajaran 

di MTs negeri 1 tanggamus telah melaksanakan berbagai upaya dalam strategi 

peningkatan musyawarah guru mata pelajaran
6
 

 

 

 

                                                           
6
Hasil Prasurvey Pada Tanggal 13 agustus  2016 Di Mts Negeri 1 Tanggamus 



 

8 
 

D. Fokus Penelitian 

Didalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

diMadrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus. 

E. Rumusan masalah 

Menurut suryadi suryabrata, yang dimaksud masalah adalah “adanya 

kesenjangan antara das sollen ( yang seharusnya ) dan das sein ( kenyataan yang 

terjadi ), ada perbedaan yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan 

antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya”
7
 berdasarkan pendapat diatas, 

jelas bahwa masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa 

yang ada dalam kenyataan oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicari 

jalan keluar untuk mengatasinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

penulis rumuskan adalah sebagai berikut, “Bagaimana Strategi Peningkatan 

Kompetensi Profesionalisme Guru  Melalui Aktivitas Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) di MTS Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus.” 

 

                                                           
7
Sueyadi Sueyabrata, Metodelogi Penelitian, (Raja Grafindi Persada, Jakarta), 2004, Cet 16. 
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F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin diharapkan adala sebagai berikut : 

1. Ingin Mengetahui Bagaimana Strategi Peningkatan Kompetensi 

Profesionalisme Guru Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP)  

Di MTS Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

Adapun Kegunaannya Adalah : 

Di samping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis 

mengharapkan ini berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi penyusun khusunya dan pembaca pada umumnya yang 

berkaitan dengan aktivitas musyawarah guru mata pelajaran. 

b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bermakna, motivasi dan evaluasi bagi guru – guru.   
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G. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan atau masukan 

bagi Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan dan menumbuhkan semangat dan 

kualitas gurunya 

a. Sebagai sumbangan pikiran dari peneliti yang merupakan wujud aktualisasi 

peran mahasiswa dalam pengabdiannya terhadap madrasah tersebut 

b. Bagi penulis sendiri untuk mendapatkan tambahan ilmu, informasi, wawasan 

luas terkait dengan upaya dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme 

guru  dimadrasah tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peningkatan kompetensi professional guru  

1. Pengertian kompetensi professional guru 

 

Kompetensi berasal dari kata Competence yang berarti kecakapan, 

kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti 

kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Sedangkan menurut W. 

Robert Houston yang dikutip oleh Drs. Abdul Kadir Munsyi Dip.Ad.Ed, 

kompetensi berarti suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang
8
 

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-

kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi 

kemasyarakatan. Secara akademis ketiga kompetensi tersebut tidak bisa 

terpisahkan, dimana kopetensi tersebut berjalin secara terpadu dalam karakteristik 

tingakah laku  guru.  

Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

                                                           
8
Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru, Cet. 1 (Surabaya: Usaha 

Nasional,1994) h .33 
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pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada pendidikan tinggi
9
. Berkaitan dengan 

profesional yang di maksud dengan Guru profesional adalah guru yang memiliki 

kemampuan mengorganisasikan lingkungan belajar yang produktif. 

Kata “profesi” secara terminologi diartikan suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada 

pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kamampuan mental yang 

dimaksudkan di sini adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai 

instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. 

Berkaitan dengan kompetensi profesional nomor 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikanpasal 28 ayat (3) butir c: yang dimaksud dengan 

kompetensi profesional adalah adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan. 

Arikunto mengemukakan bahwa kompetensi profesional mengharuskan 

guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang (bidang studi) yang akan 

diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun 

memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar 

mengajar. 

                                                           
9
 Wiji suwarno, Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan, ( Yogyakarta: Ar-ruzz media group,2009), 

h. 37-38 
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Surya mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai 

kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru 

profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam 

bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, 

rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru 

lainnya 

Gumelar dan Dahyat merujuk pada pendapat  Asian Institut for Teacher 

Education, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan 

dalam hal: 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, 

psikologis, dan sebagainya. 

2) Mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan perilaku peserta didik. 

3) Mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan 

kepadanya. 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai. 

5) Mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas 

belajar lain. 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran. 

7) Mampu melaksanakan evaluasi belajar dan,  

8) Mampu menumbuhkan motivasi peserta didik..  

Arikunto mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan guru 

memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang subject matter (bidang 

studi)  yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai 

konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu 
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menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Seorang guru dalam proses 

belajar mengajar harus memiliki kompetensi tersendiri agar dapat menuju 

pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk memiliki kompetensi tersebut guru perlu membina diri 

secara baik, karena fungsi guru adalah membina dan mengembangkan 

kemampuan peserta didik secara profesional dalam proses belajar mengajar.
10

 

Pengertian lain tentang Profesionalisme guru merupakan sebuah 

kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam 

bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang 

menjadi mata pencaharian. Sementara itu guru professional adalah guru yang 

memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan 

dan pengajaran. Kopetensi di sisni meliputi pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan professional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. 

Dengan kata lain penegertian guru professional adalah orang yang 

mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang kegurun sehingga 

ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih 

dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya. 

 

 

                                                           
10

 Djam’an Satori, dkk, ProfesiKeguruan. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010) h.22 
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2. Kompetensi – Kompetensiguru Profesionalisme 

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru yang profesional harus memiliki 

empat kompetensi, di antaranya yaitu: 

1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, serta pengevaluasian hasil belajar.11 

2) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang bermental sehat dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

kreatif, sopan santun, disiplin, jujur, rapi, serta menjadi uswatun hasanah 

bagi peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara 

bahwa seorang guru harus ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun 

karso, tut wuri hadayani
12

 

3) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara mendalam dan memiliki berbagai keahlian di bidang 

pendidikan. Meliputi: penguasaan materi, memahami kurikulum dan 

perkembangannya, pengelolaan kelas, penggunaan strategi, media, dan 

sumber belajar, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, 

memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik, dan lain-lain.
13

 

                                                           
11

 Yunus Abu Bakar, Syarifan Nurjan,  Profesi Keguruan, (Surabaya:Aprinta ,2009) h. 4- 11 
12

 Samana Profesionalisme Keguruan. (Yogyakarta: Kanisius, 2002) h. 7 
13

 Djam’an Satori, dkk, Profesi Keguruan. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010) h. 36 
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4) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik dan 

masyarakat, sesama pendidik/ teman sejawat dan dapat bekerja sama 

dengan dewan pendidikan/ komite sekolah, mampu berperan aktif dalam 

pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat, serta ikut berperan 

dalam kegiatan sosial.
14

 

Dari beberapa kompenem – komponem diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa didalam menjadi kriteria guru berkualitas harus 

memenuhi persyaratan diatas, yaitu guru yang berkualitas harus memiliki: 

kompetensi pedagogig, kompetensi professional, kepribadian, dan kompetensi 

social. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen bahwa yang dimaksud dengan:  

1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknolog melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3) Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

                                                           
14

Samana ProfesionalismeKeguruan. (Yogyakarta: Kanisius, 1994) h 56 
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memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi. 

4) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan 

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. 

Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian dan 

kompetensi kemasyarakatan. Secara akademis ketiga kompetensi tersebut 

tidak bisa terpisahkan, dimana kopetensi tersebut berjalin secara terpadu 

dalam karakteristik tingakah laku  guru.  

 

3. Makna Profesionalisme Guru 

Menurut Surya berpendapat bahwa profesionalisme guru mempunyai 

makna penting, yaitu: (1) Profesionalisme memberikan jaminan perlindungan 

kepada kesejahteraan masyarakat umuum. (2) Profesionalisme guru merupakan 

suatu cara untuk memperbaiki  profesi pendidikan yang selama ini dianggap oleh 

sebagian besar masyarakat rendah. (3) Profesionalisme memberikan kemungkinan 

perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan 

pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya. 

Kualitas profesionalisme guru dapat ditunjukan lima sikap yaitu :  

1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar 

ideal  

2) meningkatkan dan memelihara citra profesi 

3) keinginn untuk senantiasa untuk mengejar kesempatan pengembangan 

professional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

pengetahuan dan keterampilanya 
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4) mengajar kualitas dan cita-cita dalam profesi 

5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya 

Guru professional adalah guru yang mengenal tentang dirinya . yaitu 

dirinya adalah pribadi yang di panggil untuk mendampingi peserta didik 

dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus menerus bagaimana 

seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta 

didik, guru dinggal untuk menemukan peneyebabnya dan mncari jalan keluar 

bersama peserta didik bukan mendiamkanya atau malahan menyalahkanya.  

Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk 

mengenal diri dan kehendak untuk  memurnikan keguruanya. Mau belajar 

dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak  

bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan 

kebanggaan atas keguruanya adalah langkah untuk menjadi guru yang 

professional. 

Dalam upaya memajukan jabatan guru sebagai jabatan professional, 

kita belum sepenuhnya menganut pendidikan professional seperti yang 

dianaut oleh jabatan professional lainya yang lebih tua, seperti dokter. Namun 

dengan adanya direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan yang khusus menangani urusan mutu pendidikan dan keguruan, 

untuk menuju profesionalitas jabatan guru dan pengelolaan pendidikan 

menjadi semakin terbuka. 

Guru adalah pendidik profesional dengn tugas utama mendidik, 

mengajar membimbing, mengarhkn melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, 
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pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru dan profesi dosen 

merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksnkan berdasarkan prinsip 

sebagai berikut: (1) Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealism,(2) 

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan keimanan 

ketaqwaan dan ahlak mulya,(3) memiliki kualifikasi akademik dan latar 

belkang pendidikn sesui dengan bidang tugas,(4) memiliki kompetensi yang 

diperlukan sesuai dengan bidang tugas,(5) memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas keprofesionalan,(6) memperoleh penghasilan yang 

ditentukan sesuai dengan profesi kerja,(7) memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan  keprofesionalan secara kelanjutan dengan belajar sepanjang 

hayat,(8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksankan tugas 

secara keprofesionalan,(9) memiliki organisasi profesi yang memiliki 

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 

guru. 

Pemberdayaan profesi guru atau dosen diselenggarakan melalui 

pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis , berkeadilan, tidak 

diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai natural, dan kemajemukan bangsa. Seorang guru yang 

professional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain : 

memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi 

keilmuwan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan 
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produktif dan mempunyai etos kerja dan komitment tinggi  terhadap 

profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus 

(continuous improvement) melalui organisasi profesi internet, buku, seminar 

dan semacamnya.  

Dengan persyaratan semacam ini maka tugas guru bukan lagi 

knowledge based seperti sekarang ini, tetapi lebih bersifat competency based 

yang menekankan pada penguasaan secara optimal konsep ilmuwan dan 

perekayasaan yang bersandar pada nilai-nilai ahlak dan moral. 

Konsekuensinya seorang guru tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah 

yang selama ini dilakukan, melainkan menciptakan suasana kelas yang 

kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokratis  anatara 

guru dengan siswa. Dengan kondisi yang demikian diharapkan mampu 

menggali potensi dan kreativitas peserta didik. 

Dengan profesionalisme guru maka guru masa depan tidak  tampil lagi 

sebagai pengajar (teacher), seperti fungsinya yang menonjol  selama ini tetapi 

beralih sebagai pelatih (counselor) dan manager belajar (learning manager). 

Sebagai pelatih seorang guru akan berperan seperti pelatih olahraga. Ia 

mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar memotivasi sisa untuk 

bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan membantu siswa 

menghrgai nilai belajar dan pengetahuan sebagai pembimbing atau konselor, 

guru akan berperan sebagai  sahabat siswa, menjadi teladan dalam pribadi 

yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa. 
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Sebagai manager belajar, guru akan membimbing siswanya belajar, 

mengambil prakarsa, dan mengeluarkan ide-ide baik yang dimilikinya dengan 

ketiga peran guru ini, maka diharapkan para siswa mampu mengembangkan 

kreativitas, dan mendorong adanya penemuan keilmuwan dan teknologi yang 

inovatif sehingga para siswa mampu bersaing dalam masyarakat global. 

Kemampuan Dasar Profesionalisme Guru 

No Kemampuan Dasar Pengalaman Belajar 

1 Menguasai Bahan  

 1.1Menguasai bahan mata pelajaran 

dan kurikulum sekolah 

Mengkaji bahan kurikulum mapel. 

Mengkaji isi buku-buku teks mapel  

yang bersangkutan.  

Melaksakan kegiatan-kegiatan yang   

disarankan dalam kurikulum mapel    

yang bersangkutan. 

 1mMenguasai Bahan Pendalaman/ 

Aplikasi Pembelajaran  

Mempelajari ilmu yang relevan. 

Mempelajari aplikasi bidang ilmu  

kedalam bidang ilmu yang lain (untuk 

program-program studi tertentu. 

Mempelajari cara menilai kurikulum 

mapel. 

2 Mengelola  Progam Belajar 

Mengajar. 

 

 Merumuskan tujuan intruksional. Mengkaji kurikulum maple 

Mempelajari cirri-ciri rmusan tujuan 

intruksional. 

Mempelajari cara menilai kurikulum 
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maple 

Merumuskan tujuan intruksional mapel 

yang bersangkutan. 

 Mengenal Dan Mendapatkan 

Metode Pembelajaran 

Mempelajari macam-macam metode 

mengajar. 

Menggunakan macam-macam  metode 

mengajar.  

 Memilih dan menyusun  prosedur 

intruksional yang tepat. 

Mempelajari criteria pemilihan materi 

dan prosedur mengajar. 

Menggunakan criteria pemilihan materi 

dan prosedur mengajar. 

Merencanakan progam pelajaran. 

Menyusun satuan pelajaran. 

 Melaksakan progam belajar 

mengajar. 

Mempelajari fungsi dan peran guru 

dalam intruksi belajar mengajar. 

Menggunakan alat bantu criteria 

pemilihan materi dan produser 

mengajar. 

Menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

Memonitor proses belajar siswa. 

Menyesuaikan rencana progam 

pengajaran dengan situasi kelas. 

 Mengenai kemampuan anak didik. Mempelajari factor-faktor yang 

memengaruhi pencapaian prestasi 

belajar. 

Mempelajari prosedur dan teknologi 

mengedentifikasi kemampuan siswa. 
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Menggunakan prosedur dan teknologi 

mengidentifiksi kemampuan siswa. 

 

 Merencanakandanmelaksanakan 

pengajaran remedial 

Mempelajari factor-faktor penyebaab 

kesulitan belajar. 

Mendiagosis kesulitan belajar. 

Menyusun pengajaran remedial 

Melaksanakan pengajaran remedial.  

3 mengelola Kelas  

 Mengatur tata ruang kelas. Mempelajari macam-macam pengaturan 

tempat duduk dan setting ruangan kelas 

sesuai dengan tujuan intruksional yang 

hendak di capai. 

Mempelajari criteria penggunaan 

macam-macam pengaturan tempat 

duduk dan setting ruangan.   

 Menciptakan iklim belajar 

mengajar yang serasi. 

Mempelajari factor-faktor yang 

mengganggu iklim belajar mengajar 

yang seerasi. 

Mempelajari strategi dan prosedur 

pengelolaan kelas yang bersifat 

preventif. 

Menggunakan strategi dan prosedur 

pengelolaan kelas yang bersifat 

preventif. 

menggunakan prosedur pengelolaan 

kelas yang bersifa kuratif. 

4 menggunakan media sumber  
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 Mengenal, memilih dan 

menggunakan media. 

Mempelajari macam-macam media 

pendidikan.  

4.1.2 Mempelajari criteria pemilihan media 

pendidikan. 

menggunakan media pendidikan. 

Merawat alat-alat bantu belajar 

mengajar 

 

 Membuat alat-alat bantu pelajaran 

sederhana. 

Menengenali bahan-bahan yang tersedia 

di lingkungan sekolah untuk membuat 

alat-alat bantu. 

Mempelajari perkakas untuk membuat 

alat-alat bantu mengajar. 

Membuat perkakas untuk membuat alat-

alat bantu mengajar 

 Menggunakan dan mengelola 

labortorium dalam rangka proses 

belajar mengajar. 

Mempelajari cara-cara menggunakan 

laboratorium. 

Mempelajari cara-cara dan aturan 

pengalaman kerja di laboratorium. 

4.3.3    Berlatih menata ruang laboratorium. 

Mempelajari cara merawat dan 

menyimpan alat-alat.  

 4.4  Mengembangkan laboratoium. Mempelajari fungsi laboratorium dalam 

proes belajar mengajar. 

4.4.2    Mempelajari kriteria pemilian alat. 

4.4.3    Mempelajari berbagai laboratorium. 

4.4.4    Menilai keefektifan laboratorium. 

4.4.5    Mengembangkan eksperimen baru. 
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 4.5 Menggunakan perpustakaan dalam 

proses belajar mengajar. 

Mempelajari fungsi-fungsi perpustakaan 

dalam proses belajar 

Mempelajari macam-macam sumber 

perpustakaan. 

Mempelajari criteria pemilihan sumber 

macam-macam sumber perpustakaan. 

Menilai sumber-sumber perustakaan.  

 Menggunakan micro teching unit 

dalam proses belajar mengajar. 

Mempelajari fungsi mikro teaching 

dalam proses belajar mengajar. 

Menggunakan mikro teaching unit 

dalam proses belajar mengajar 

Menyusun progam micro teaching 

dengan atau tanpa hardware. 

Melaksanakan progam mikro teaching 

dengan atau tanpa hardware 

Menilai progam dan pelaksanaan mikro 

teaching 

Mengembangkan progam-progam baru.  

 

5 menguasai Landasan Pendidikan.  

 Menguasai landasan pendidikan. Mempelajari konsep dan masalah  

pendidikan dan pengajaran dengan 

sudut tinjauan sosiologis, filosofis, 

historis dan psiologi 

Mengenali fungsi sekolah   sebagai 

lembaga sosial  yang secara potensial 

dapat memajukan masyarakat dalam arti 

luas serta pengaruh timbal balik antara 
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sekolah dan masyarakat. 

6 mengelola Interaksi Belajar 

Mengajar. 

Mempelajari cara-cara memotivasi 

siswa untuk belajar. 

Menggunakan cara-cara memotivasi 

siswa untuk belajar. 

Mempelajari macam-macam bentuk 

belajar 

Menggunakan macam-macam bentuk 

pertanyaan secara cepat. 

Mempelajari beberapa mekanisme 

psikologis belajar mengajar di sekolah. 

Mengkaji factor-faktor positif dan 

negative dalam proses belajar. 

Mempelajari cara-cara berkomunikasi 

antar lembaga.  

6.6.8    Menggunakan cara-cara berkomunikasi 

antar pribadi.  

 

7 Menilai Prestasi Siswa Untuk 

Kepentingan Pengajaran. 

7.7.1     Mempelajari fungsi penilaian. 

Mempelajari bermacam-macam teknik 

dan prosedur penilaian. 

Menyusun teknik dan prosdur penilaian. 

Mempelajari criteria penilaian teknik 

dan prosedur . 

Menggunakan teknik dan prosedur 

penilian. 

Mengolah dan menginterprestasikan 

hasil penilaian. 
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Menggunakan hasil penilaian untuk 

perbaikan proses belajar mengajar. 

7.7.8     Menilai teknik dan prosedur  penilaian. 

7.7.9     Menilai keefektifan progam pengajaran 

 

8 mengenal Fungsi Dan Progam 

Pelayanan BP 

 

 Mengenal fungsi dan progam 

layanan. 

Mempelajari fungsi BP di sekolah. 

Mempelajari progam layanan BP. 

Mengkaji persamaan dan perbedaan 

fungsi 

kewenangan, serta tanggung jawab 

antara guru dan pembimbing disekolah. 

 Menyelenggarakan progam 

layanan BP di sekolah.  

Mengidentifiksi kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi siswa. 

Menyelenggarakan progam layanan BP 

disekolah, terutama bimbingan belajar.  

9 mengenal dan menyelenggarakan 

administrasi sekolah 

 

 Mengenal, menyelenggarakan 

administrasi sekolah. 

Mempelajari struktur organisasi dan 

admiistrasi sekolahan. 

Mempelajari fungsi dan tanggung jawab 

administrasi guru, kepaa sekolah, dan 

kantor wilayah Depdiknas. Mempelajari 

peraturan-peraturan kepegawaian pada 

umumnya dan peraturan guru pada 

khususnya.        

 Menyelenggarakan administrasi Menyelenggarakan admnistrasi sekolah. 
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sekolah 9.2.2 Mempelajari prinsip-prinsip dan prosedur   

pengelolaan progam akademik. 

10 memahami Prinsip-Prinsip dan 

Mentafsirkan Hasil-Hasil 

Penelitian Pendidikan Guna 

Keperluan Pengajaran 

Mempelajari dasar-dasar penggunaan 

metode ilmiyah dalam peneliian 

pendidikan. 

Mempelajari teknik dan prosedur 

penelitian    pendidikan, terutama, 

sebagai konsumsi hasil-hasil penelitian 

pendidikan 

Menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk 

perbaikan pengajaran. 

 

 

4. Komponen-komponen Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi Profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan 

dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan 

tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang 

tepat tentang lingkungan PBM dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. 

Beberapa komponen kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut ini: 

1) Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep. 

2) Pengelolaan kelas. 

3) Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. 

4) Memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. 

5) Mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan 

pengajaran 

6) Mampu memahami karakteristik peserta didik 
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B. Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Sebelum menjelaskan semua itu penulis terebih dahulu akan menjelaskan 

pengertian perkata terlebih dahulu. Dalam kamus popular ilmiah lengkap (kamus 

bahasa Indonesia) aktivitas mempunyai arti adalah kegiatan, keaktifan dan giat 

atau tidaknya.
15

Musyawarah mempunyai arti perembukan dan perundingan, 

adapun pengertian guru yaitu, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik
16

. 

1. Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Berikut definisi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang tertera 

dalam pedoman penyelenggaraan MGMP (Depdiknas) bahwa MGMP adalah 

forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar 

yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. 

Musyawarah mencerminkan kegiatan dari, oleh, dan untuk guru, sedangkan mata 

pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengasuh dan 

bertanggung jawab mengelola mata pelajaran yang ditetapkan di dalam 

kurikulum. 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan suatu forum 

kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis yang berada pada satu sekolah, 

wilayah, kabupaten/kota dan propinsi. MGMP dapat diikuti oleh semua guru mata 

                                                           
15

Susilo Riwayadi Kamus Popular Ilmiah Lengkap (Sinar Terang;Surabaya) 
16

Syaiful Bahri Djamarah Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2010) h.31 
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pelajaran, baik yang berstatus PNS maupun honorer. MGMP juga merupakan 

operasi  non strulctural, bersifat mandiri dan berdasarkan kekeluargaan
17

. 

Indrawati mengatakan bahwa melalui MGMP guru-guru dalam satu 

pelajaran dapat mendiskusikan berbagai permasalahan serta alternative 

pemecahannya yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun tugas pokok 

guru seperti merencanakan, melaksanakan dan menilai proses serta hasil belajar 

sisiwa. 

Dian Mulyati syarfi dalam Pulungan, mengemukakan bahwa MGMP 

adalah salah satu bentuk penataran yang diselenggarakan oleh guru dan 

pesertanya juga guru-guru tersebut, yang memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. MGMP merupakan wadah yang efektif untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi guru di kelas. 

2. Satu MGMP terdiri dari sejumlah guru yang memiliki gaya mengajar yang 

berbeda dan emmiliki siswa dengan karakteristik yang berbeda pula, 

sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi 

permasalahan yang diharapakan di kelas. 

3. Memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan guru, karena program MGMP 

ini diirancang sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran. 

 

 

 

                                                           
17

 Direktorat Profesi Pendidik, Panduan KKG dan MGMP, (Jakarta :Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008) h. 1-2 
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2. Peranan Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP) 

Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di tuntut untuk berperan 

sebagai pertama Reformator dalam Classroom terutama dalam reorientasi 

pembelajaran efektif. Kedua, mediator dalam pengembangan dan peningkatan 

kompetensi guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem 

pengujian. Ketiga, Supporting Agency dalam inovasi manajemen kelas dan 

manajemen sekolah. Keempat, Collaborator, terhadap unit terkait dan organisasi 

profesi relevan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam implementasinya 

tidak mudah bagi seorang guru untuk menerapkannya di lapangan yaitu untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang dapat mengubah ranah psikologis siswa 

sebagaimana yang digariskan pemerintah, serta berbagai permasalahan lain terkait 

dengan implementasi KTSP. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu 

mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36: 

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah dan peserta didik. 
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3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan 

oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi 

lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat 

oleh (BSNP) Badan Standar Nasional Pendidikan
18

. 

Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya merevitalisasi wadah 

musyawarah guru, agar guru dapat memecahkan berbagai permasalahan yang 

dihadapinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif. Wadah 

musyawarah guru seperti MGMP merupakan suatu wadah yang efektif dalam 

memantapkan profesi guru, karena di MGMP guru dapat berdiskusi dan 

menelaah mengenai kesulitannya di kelas serta dapat saling tukar pikiran 

dalam merancang model pembelajaran dan implementasi KTSP secara efektif 

dan efisien. 

Melalui wadah musyawarah guru diharapkam persoalan dapat diatasi, 

termasuk bagaimana mengembangkan KTSP dan mengimplementasikannya 

dalam pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, mencari alternative 

pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi metode, dan 

variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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Undang-Undang, No 20 Tahun 2003,Sistem Pendidikan Nasional (Fokusindo Mandiri 

Bandung) h 2 
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Wadah musyawarah guru juga dapat menyusun juga mengevaluasi 

 perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi kemajuan dilakukan 

secara berkala dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rencana 

berikutnya. Kegiatan wadah guru yang dilakukan dengan intensif, dapat 

dijadikan sebagai wahana pengembangan diri guru untuk meningkatkan 

 kapasitas dan kemampuan serta menambah pengetahuan dan keterampilan 

dalam bidang yang diajarkan. Melalui revitalisasi wadah musyawarah guru, 

diharapkan semua kesulitan dan permasalahan dapat dipecahkan, dan dapat 

 meningkatkan kualitas pendidikan disekolah melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat penulis Organisasi 

profesi guru di Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang merupakan 

sebuah organisasi yang sangat baik apabila pelaksanaannya sesuai dengan 

tujuan dari organisasi tersebut, akan tetapi organisasi guru misalnya PGRI 

dalam peningkatan mutu profesional keguruan belum menonjol, oleh karena 

itu atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

membentuk organisasi lagi yang disebut sebagai MGMP pada dasarnya 

dengan melihat pengertian, tujuan dan peran MGMP yang telah di jelaskan 

atas begitu baik. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum 

menunjukkan peningkatan kinerja MGMP yang berarti 

Pelaksanaan  dilapangan sulit karena adanya faktor-faktor yang 

menghambat kerja dari MGMP sehingga tidak sesuai dengan yang 
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diharapkan. Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik 

menyatakan bahwa organisasi profesi kependidikan di indonesia berkembang 

pesat bagaikan tumbuhan di musim penghujan. Sampai - sampai ada sebagian 

pengemban profesi pendidikan yang tidak tahu menahu tentang organisasi 

kependidikan itu.Yang lebih dikenal kalangan umum adalah PGRI. 

Disamping PGRI yang satu-satunya organisasi yang diakui oleh 

pemerinta juga terdapat organisasi lain yang disebut Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) yang didirikan atas anjuran Departeman Pendidikan dan 

Kebudayaan  

 

3. Tujuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Organisasi MGMP ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan 

profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing.Kegiatan-

kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup 

baik.Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok 

guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI. 

Tujuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Menurut 

Zulacchah Tujuan diselenggarakannya MGMP yaitu : 

1. Untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi 

program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinanan diri 

sebagai guru profesional. 
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2. Untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatkan pemerataan 

mutu pendidikan. 

3. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru 

dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif 

pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, 

guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya. 

4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi 

dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

5. Saling berbagi Informasi dan pengalaman dari hasil lokakaryanya, 

simposium, seminar, diklat, classromm action reseach, referensi dan lain-

lain. Kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama. 

6. Mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (school 

reform), khususnya focus classroom reform, Sehingga berproses pada 

reorientasi pembelajaran yang efektif. 

Tujuan MGMP sebagai organisasi profesi guru tercantum dalam 

Depdiknas, yaitu: 

1. Menumbuhkan minat guru untuk  meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Menyertakan kemampuan dan kemahiran guru dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan 

mutu pendidikan 
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3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam menghadapi 

tugas sehari-hari dan mencari solusi pemecahannya  sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan. 

4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan 

dengan kegiatan keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai 

dengan mata pelajarannya. 

5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti dan 

menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6. Membantu guru untuk mahir dan terampil dalam membuat model-model 

pembelajaran dan teknik evaluasi yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

7. Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, 

symposium, seminar, diklat, penelitian tindakan kelas (PTK), referensi, 

dan lain-lain 

Sebagai salah satu organisasi guru mata pelajaran, Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) memiliki banyak peran, salah satunya adalah 

membantu para guru mata pelajaran untuk mengembangkan diri dan 

keprofesiannya.Oleh karena itu, perlu terus diupayakan agar peran ini dapat 

dioptimalkan oleh MGMP melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang 

dapat dilakukan secara mandiri dan proaktif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan, dengan 

kata lain dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang 

obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan. Metode 

yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman adalah sebagai berikut 

A. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Fiel 

Reasearch) yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengangkat data yang ada di lapangan
19

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif 

yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti 

suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada 

pengujian hipotesis,dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian 

yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, 

namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.
20

  Disebut kualitatif 

karena sifat-sifat data yang dikumpulkan berupa data narasi dan tidak 

menggunakan alat ukur data kuantitatif. 

                                                           
19

Suaharsismi arikunto, prosedur penelitian sesuatu pendekatan praktik, rineka cipta Jakarta, 

1994.h. 78. 
20

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian,  

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 24 
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Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang mengandung data sebenarnya, data yang pasti yang merupakan 

suatu nilai dibaik data yang tampak.
21

 Penelitian ini menggunakan kata-kata dan 

rangkaian kalimat, bukan merupakan deretan angka atau statistik. Penelitian ini 

berusaha mendiskripsikan tentang aktivitas musyawarah guru agama. 

B. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
22

 Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor konstektual. 

Untuk mendapatkan informasi dari sumber data, dilakukan melalui wawancara 

atau pengamatan yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya. Kegiatan ini akan bervariasi dari situasi satu kesituasi 

lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menetapkan sumber data untuk 

mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, adapun sumber data primer 

dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber utamanya, 

dalam hal ini yang menjadi sumber utamanya adalah ketua forum MGMP yang 

ada di MTS Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

dimana Guru  itu sangat berperan penting didalam mensukseskan kinerja yang 

                                                           
21

Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 9. 
22

Moleong J.Lexi, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011),h. 

157. 
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akan dilaksanakan. Kedua Guru - guru yang ada Dimts Negeri 1 Tanggamus 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti tidak secara 

langsung dari subjek ataupun objek secara langung, akan tetapi pihak lain seperti 

lembaga-lembaga terkait dan buku-buku yang berkaitan dengan musyawarah guru 

mata pelajaran  serta seluruh narasumber pendukung dalam peneliti. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode interview 

Interview adalah sesuatu Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 

lebih berhadap – hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinganya sendiri
23

.Berdasarkan pengertian diatas, 

jelas bahwa metode interview merupakan salah satu alat untuk memperoleh 

informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antara dua orang 

atu lebih serta dilakukan secara lisan. 

Apa bila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 

dapat dibagi lagi menjadi dua bagian : 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok – pokok 

masalah yang di teliti. 

                                                           
23

 Katini Kartono, Pengaruh Metodolog Reasacht Social, (alumni, bandung, 1986), h. 171 
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2. Interview tak terpimpin ( bebas ) adalah proses wawancara dimana 

interview tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab dan pokok – pokok dan 

pokus penelitian dan interview. 

Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

interview terpimpin, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sutrisno hadi, 

yaitu “ dalam interview terpimpin penginterview menyiapkan kerangka – 

kerangka pertanyaan yang menggunakan pokok – pokok permasalahan yang 

diteliti.
24

 

Metode ini penulis guna untuk mewawancarai ketua forum MGMP 

dan Guru MTs Negeri 1 Tanggamus kecamatan kotaagung kabupaten 

tanggamus guna untuk memperoleh data tentang strategi peningkatan 

kompetensi profesionalisme guru. Metode ini dijadikan metode pokok. 

b. Metode ovservasi 

Ovservasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena – 

fenomena objek yang diteliti secara objektif dan hasilnya akan dicatat secara 

sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih kongkrit dan kondisi 

dilapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sutrisno hadi “observasi 

adalah biasa diatikan sebagai pengmatan dan pencatatan dengan sistematis 

terhadap berbagai macam fenomena – fenomena yang ingin diselidiki dalam 

suatu penelitian.”
25

 

                                                           
24

 Sutrisno hadi, metode research, jilid II, fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, 2004, h  178 
25

Sutrisno Hadi,  op,cit.,  h. 151 
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Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimaikan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut : 

1. Observasi partisipan yaitu orang yang mengadakan observasi ( observer ) 

turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang di observasi ( observes ). 

2. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak ikut ambil bagian dalam 

kehidupan orang yang diobservasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non 

partisipan, dimana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang 

yang diobservasi. Metode ini digunakan sebagai metode tambahan untuk 

memperoleh data tentang kondisi objektif madrasah yang meliputi, sarana dan 

prasarana, administrasi keadaan gedung serta fasilitas yang lain. 

c. Metode dokumentasi 

Dokumentasi adalah merupakan suatu proses pengumpulan data 

dengan cara mencari data – data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut 

suharsimi arikonto dokumentasi adalah “ mencari data mengenai hal – hal 

atau variable yang merupakan catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti, 

notulen, rapat, lagger, agenda dan sebagainya.
26

 

Metode ini penulis gunakan sebagai pengumpulan data yang diperoleh 

dari ketua forum MGMP dan guru,  contoh : surat – surat atau bukti tertulis yang 

ditemukan dilokasi di MTsN 1 Tanggamus kecamatan kotaagung kabupaten 

tanggamus .selain itu dipergunakan untuk mendapatkan data mengenai sejarah 

                                                           
26

Sutrisno Hadi, loc cit, h. 202 
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berdirinya MTsN 1 Tanggamus, profil madrasah, jumlah peserta didik, jumlah 

guru, sarana prasarana, dan visi misi yang dimiliki oleh madrasah 

Tabel. 2 

Sumber Data, Metode Penelitian 

 dan Data Penelitian 

 

Fokus Sub Fokus  
Sumbe

r Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Data 

Strategi 

musyawarah 

guru mata 

pelajaran ( 

MGMP)  

1. Diskusi/musyawarah 

2. Seminar 

3. Workshop 

4. Diklat  

Guru 

Ketua 

forum 

MGMP 

Wawancara 

 

 

Dokumentasi 

1. Tentang, 

perencanaan, 

pelaksanaan 

dan evaluasi 

 

2. Struktur 

MGMP 

 

 

C. Analisis Data  

Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh 

hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Sebagaimana 

pendapat berikut: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
27

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya analisa data kualitatif  

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
28

 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, terlebih dahulu diolah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi data)  

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikin data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
29

 

Jadi reduksi data Merupakan proses penyederhanaan dan 

pengkategorian data. Proses ini merupaka upaya penemuan tema-tema, 

konsep-konsep dan berbagai gambaran mengenai data-data, baik mengenai 

data-data, baik gambaran mengenai hal-hal yang serupa maupun yang 

                                                           
27

 Sugiyno, Op. Cit. h. 334. 
28

 Ibid, h. 335 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 335 
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bertentangan. Reduksi data merupakan proses berpikir sintesif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
30

  

Dengan demikian dapat dipahami dalam penyajian data ini akan  

dianalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan 

seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian. Oleh 

karena itu semua data-data dilapangan yang berupa dokumen hasil wawancara, 

dokumen hasil observasi, dan lain sebagainya, akan dianalisi sehingga dapat 

memunculkan deskripsi tentang aktivitas musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP) agama.  

b. Data display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif setelah data di reduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah gambaran 

sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data 

yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplaykan data selain dengan teks 

naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

                                                           
30

 Ibid, h. 93 
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terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasaran apa yang telah difahami 

tersebut.
31

    

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Milles 

Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.
32

 Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
33

 

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini, penulis menggunakan 

cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dengan lengkap dari 

lapangan, perlu mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan 

dalam penelitian. 

Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan maupun hasil 

penelitian lapangan, maka data itu diolah kemudian dianalisis, sehingga me 

nghasilkan kesimpulan akhir. Dalam pengolahan data yang diolah adalah hal-

hal yang tercantum dan terekam dalam catatan lapangan hasil wawancara atau 

pengamatan. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini termasuk 

                                                           
31

 Ibid,  h. 95 
32

 Ibid, h. 99 
33

 Sugiyno, Op. Cit. h. 345. 
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penelitian kualitatif, jadi data yang dihasilkan berupa kata-kata, kalimat, 

gambar atau simbol. 

d. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.  

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Peneliti menggunakan observasi partisifasif, wawancara mendalam dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.  Sedangkan 

triangulasi bersumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda 

dngan teknik yang sama. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kotaagung terletak di pinggiran pantai 

teluk semaka. MTsN  Kotaagung beralamat di jalan Lapangan Hijau No.02 

Kelurahan Kuripan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung. Pada 

awalnya MTs Negeri 1 Tanggamus merupakan pendidikan guru Agama Negeri 

4 Tahun yang berdiri pada tahun 1969. Tujuan PGAN adalah mendidik calon-

calon Guru Agama di Kotaagung.  

Pada saat itu PGAN berlokasi di kelurahan baros dan hanya memilki 

tiga lokal, kemudian pada tahun 1972 PGAN berubah menjadi Madrasah 

Menengah Perintis Negeri (MMPN), dan pada tahun 1973 berubah kembali 

menjadi Madrasah Tinggi Agama Islam Negeri (MTAIN) dan kembali lagi 

menjadi PGAN 4 Tahun 1975 Baru Kemudian pada tahun 1978 berdasarkan SK 

Menteri Agama No 16 Tahun 1978 atau Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 

1978 menjadi Madrasah Negeri dengan Nama MTsN Kotaagung. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kotaagung dari awal berdiri sampai 

sekarang ini. Telah mengalami pergantian Kepala Madrasah sebanyak 7 kali, 

nama-nama Kepala Madrasah sejak Tahun 1979, berturut-turut adalah: 
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1) Hasbulloh, MK, BA 

2) Maddin, BA 

3) Drs. Zawahiri Murad 

4) Syam’un Ismail, S.Pd.I 

5) Dra. Lailani 

6) Drs. Saari Sanusi, M.Pd 

7) Drs. Akhyarulloh, MM. Mulai tanggal 20 Oktober 2010 sampai 

dengan 04 Februari 2016. 

8) Tarmadi, S.Pd, mulai tanggal 04 Pebruari 2016 sampai sekarang. 

pada tahun 2014 sesuai dengan keputusan mentri agama republik 

Indonesia no 157 tahun 2014 tentang perubahan nama 18 madrasah aliyah 

negeri, 24 madrasah tsanawiyah negeri dan 52 madrasah ibtidaiyah negeri. 

Adapun salah satunya yaitu MTs Negeri kotaagung berubah menjadi MTs 

Negeriegeri 1 tanggamus sesuai dengan keputusan mentri agama republic 

Indonesia sesuai dengan no 157 tahun 2014. 

Salah satu kenyataan Historis yang penting untuk dicatat mengenai 

Madrasah Adalah bahwa perkembangan madrasah setiap tahunnya meningkat, 

baik dalam pengelolaan manajemen madrasah maupun meningkatnya 

kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah
34

. 
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2. Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus adalah lembaga 

pendidikan islam yang berstatus negeri. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Tanggamus terletak di jalan lapangan hijau no 02 Kelurahan Kuripan 

Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus. Madrasah ini terdaftar di 

kementrian agama hal ini dapat dilihat dibawah ini
35

 : 

Table 3 

Profil  Madrasah Tsanawiyah  Negeri 1 Tanggaamus  

Kecamatan Kotaagung Kabupaten  

Tanggamus 

 

Profil  Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus 

No Nomor Statistik 211180102002 

1.  Nama Sekolah MTs Negeriegeri 1 Tanggamus 

2.  Nsm 10816728 

3.  Alamat Madrasah Jalan Lapangan Hijau No 02 

4.  Desa Kuripan 

5.  Kecamatan Kotaagung Pusat 

6.  Kabupaten Tanggamus 

7.  Provinsi Lampung 

8.  Kode Pos 35384 

9.  No Telephon 072221086 

10.  Website www.mtsnkotaagung 

11.  Email mtsnegerikotaagung@yahoo.com 

12.  Tahun Berdiri 1961 

13.  Status Madrasah Negeri 

14.  Lokasi Sekolah Kota 

15.  Jarak Kepusat + 0,5 km 

                                                           
35
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Kecmatan 

16.  Jarak Ke Pusat 

Kabupaten  

+ 11 km 

17.  Terletak Pada 

Lintasan 

Perkotaaan 

18.  Kegiatan Mengajar Pagi dan siang 

19.  Induk Kkm MTs Negeri 1 Tanggamus 

20.  Jenjang Akreditas  A 

Sumber : dokumentasi MTs Negeriegeri 1 tanggamus 

3. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus 

Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus 

menduduki posisi yang cukup strategis, yang terletak dipusat pendidikan 

dikotaagung terletak didaerah kuripan kecamatan kotaagung pusat kabupaten 

tanggamus adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor KUA 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor Samsat 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Puskesmas 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan lembah hjau 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

4. Keadaan Sarana Dan Prasarana MTs Negeri 1 Tanggamus 

Berdasarkan observasi dan data dokumentasi penulis MTs Negeri 1 

Tanggamus diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana yang ada cukup 

memadai. Adapun sarana prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel. 4 

Keadaan Sarana Dan Prasarana MTs Negeri 1 Tanggamus 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus 

No Jenis Barang Jumlah Keadaan 

   Baik Buruk 

1.  Ruang kepala sekolah 1 buah     

2.  Ruang waka 1 buah     

3.  Ruang guru 15 buah    

4.  Ruang TU 1 buah    

5.  Ruang kelas 27 buah    

6.  Ruang perpustakaan 1 buah    

7.  Lap computer 1 buah    

8.    Lap ipa 1 buah    
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9.  Lab bahasa 1 buah    

10.  Ruang UKS 1 buah    

11.  Ruang OSIS 1 buah    

12.  Ruang BP 1 buah    

13.  Ruang kesenian 1 buah    

14.  Ruang ketrampilan 1 buah    

15.  Ruang aula 1 buah    

16.  Kamar mandi guru 3  buah    

17.  Wc siswa 4 buah    

18.  Rumah dinas 1 buah    

19.  Musholah 1 buah    

20.  Lapangan olahraga 1 buah    

21.  Kantin 1 buah    

22.  Tempat parker 1 buah    

Sumber : dokumentasi MTs Negeri 1 tanggamus 
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5. Keadaan Peserta didik MTs Negeri 1 tanggamus 

          Jumlah peserta didik MTs Negeri 1 tanggamus pada tahun 2016/2017 

dari kelas VII, VIII sampai kelas IX sebanyak 890 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada table berikut ini : 

 

TabeL. 5 

Keadaan Peserta Didik MTs Negeri 1 Tanggaamus Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

 

No Kelas     Jenis Kelamin Jumlah 

Laki Laki Perempuan 

1.  VII A 10 28 38 

2.  VII B 13 28 41 

3.  VII C 16 23 39 

4.  VII D 16 24 40 

5.  VII E 18 23 41 

6.  VII F 18 22 40 

7.  VII G 23 18 40 

8.  VII H 18 20 38 

9.  VIII A 12 26 38 

10.  VIII B 10 25 35 

11.  VIII C 20 21 41 

12.  VIII D 17 22 39 

13.  VIII E 18 23 41 

14.  VIII F 17 22 38 

15.  VIII G 17 20 37 

16.  IX A 5 28 33 

17.  IX B 12 25 37 

18.  IX C 16 23 39 

19.  IX D 17 23 40 

20.  IX E 17 23 40 

21.  IX F 17 21 38 

22.  IX G 17 20 37 

23.  IX H 18 20 38 
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JUMLAH 362 528 890 

dokumentasi MTs Negeri 1 tanggamus kecamatan kotaagung kabupaten 

tanggmus tahun 2016/2017 

 

6. Keadaan Guru MTs Negeri 1 Tanggamus 

Jumlah guru di MTs Negeri 1 tanggamus pada tahun 2016/2017 ada 53 orang 

guru yang semuanya aktif dalam menjalankan tugasnya sehari hari dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel. 6 

Keadaan Guru Dan Karyawan MTs Negeri 1 Tanggamus 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus 

No Nama Jabatan Ijazah 

Guru Bidang 

Studi 

  1 Tarmadi, S.Pd K E P A L A S1 UNILA Bahasa Inggris 

2 Dra. Hasnani BK S1 STKIP  BP / BK 

3 Fajarita. R, S.Pd GURU/WAKA S1 UNILA  Bahasa Inggris 

4 Fariza Margasari, M.Pd GURU  S2 UNILA  Bahasa Inggris 

5 Parida, M.Pd.I GURU  S2 IAIN  S K I 

6 Sofian, A.Md GURU DPK D3 UT  Bahasa Inggris 

7 Rifdanita, A.Md GURU DPK D3 UT  Sain 

8 Nursiam, S.Pd.I GURU  S1 UML  Fiqih 

9 Roswita Rosa, S.Pd GURU DPK S1 STKIP  Bahasa Indonesia 

10 Tuti indrawati, mpd GURU S1 IAIN  Aqidah Akhlak 

11 Bariah, S.Pd GURU DPK S1 STKIP  Bahasa Indonesia 

12 Hayati Nufus. S.Ag GURU  S1 IAIN  Bahasa Arab 

13 Sabirin. S.Pd GURU  S1 STKIP  BP / BK 

14 Asih Kurnia Sari, M.Pd GURU  S2 UNILA  Matematika 

15 Khairun Nayu, S.Pd GURU  S1 STKIP  Bahasa Indonesia 

16 Gunawan Susanto.M.Pd GURU /WAKA S2 UNILA Peng. sosial 

17 Yustina, S.Pd GURU  S1 STKIP  Seni Budaya 

18 Maslina, S.Pd GURU  S1 STKIP  Peng. sosial 

19 Kasmiar, S.Ag GURU  S1 IAIN  Bahasa Arab 

20 Sarifuddin, M.Pd.I GURU  S2 IAIN Qur'an Hadits 
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Sumber: dokumentasi MTs Negeri 1 tanggamus kecamatan kotaagung kabupaten 

tanggmus tahun 2016/2017
36
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21 Yusnida, M.Pd.I GURU  S1 IAIN Bahasa Arab 

22 Rihayun, S.Pd GURU  S1 STKIP BK 

23 Hifnias, S.Ag GURU  S1 IAIN  Aqidah Akhlak 

24 Ropiah, S.Ag GURU  S1 IAIN  Al-qur'an Hadits 

25 Komala Sari, S.Pd GURU  S1 UNILA Peng. Sosial 

26 Siti Farida, S.Pd.I GURU  S1 STAIN Fiqih 

27 Eko Puspitowati, S.Pd GURU  S1 STKIP Bahasa Indonesia 

28     Zahrani, S.Pd GURU S1 STKIP IPS/BhsIndonesia 

29 Nurhasanah, S.Ag GURU  S1 IAIN  Sains 

30 Yunani.M, S.Ag GURU  S1 IAIN  Tinkom 

31 Yunani. C, M.Pd.I GURU  S2 IAIN Aqidah Akhlak 

32 Nasrudin, S.Ag GURU  S1 IAIN PPKn 

33 Mila Sofia, S.Pd GURU  S1 STKIP Bahasa Inggris 

34 M. Saleh, S.Pd GURU  S1 UNILA  Tinkom,B.Inggris 

35 Surana, S.Pd.I GURU  S1 UML  Tahsin 

36 Eka Yusilawati, S.Pd.I GURU  S1 IAIN  PPKn, Prakarya 

37 Darmalena, S.Kom GURU  S1 STIMIK SBK, Prakarya 

38 Rodial. SE GURU  S1 STIE  Tinkom, SBK 

39 Fitriana. S.Pd.I GURU  S1 IAIN   PPKn 

40 Erna, S.Pd GURU  S1 STKIP Bahasa Lampung 

41 Dhianingsih Palupi, S.Pd GURU  S1 IAIN  BP / BK 

42 Aswandi, S.Pd GURU  S1 UNILA Matematika 

43 Siti Puji Rahayu, S.Si GURU  S1 UNILA Matematika 

44 Meri Yuheni, S.Pd GURU  S1 STKIP Matematika 

45 Heriyanto, S.Pd GURU  S1 STKIP Olah Raga 

46 Heri saputra, S.Pd GURU  S1 UTP Olah Raga 

47 Novi Nurbaiti, S.Pd GURU  S1 STKIP Matematika 

48 Lia Septiana, S.Pd GURU  S1 UNILA Sains 

49 Septa Trismanita, S.Pd GURU S1 UNILA Sains 

50 Yomi Sumbala, S.Pd GURU S1 STKIP Matematika 

51 Suci Apriyantina, S.Pd GURU S1 STKIP Bahasa Indonesia 

52 Mia Fianita, S.Pd GURU     S1 IAIN  Bahasa Inggris 

53 Indri Oktaria, S.Pd GURU     S1 IAIN  PAI 
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8. Visi, Misi dan tujuan MTs Negeri 1 Tanggamus 

1. Visi 

“Menjadi Madrasah Unggul, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah” 

Indikator – indikator  Visi : 

1) Unggul dalam pengembangan Kurikulum 

2) Unggul dalam memperoleh nilai UN 

3) Unggul dalam prstasi bidang akademik dan non akademik 

4) Unggul dalam penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran 

Islam 

5) Unggul dalam SDM pendidikan 

6) Unggul dalam kedisiplinan 

7) Unggul dalam segi lingkungan madrasah yang nyaman dan 

kondusif untuk belajar 

2. Misi 

1) Melaksanakan Pengembangan Kurikulum 

2) Meningkatkan perolehan hasil UN 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

efisien di bidang akademik dan non akademik 

4) Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran 

Islam 

5) Melaksanakan pengembangan kompetensi dan 

mendayagunakan potensi SDM secara maksimal 
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6) Menciptakan budaya disiplin yang tinggi 

7) Membudayakan 7 K 

8) Meningkatkan kerja sama dengan Stake Holder, Komite, 

Masyarakat dan pemda 

3. Tujuan Madrasah MTs Negeri 1 Tanggamus 

1. Melaksanakan Pengembangan Kurikulum 

1) Mengembangkan standar isi semua mata pelajaran dalam 

bentuk KTSP 

2) Mengembangkan muatan lokal 

3) Mengembangkan penilaian K-13 

2. Meningkatkan perolehan nilai UN 

Meningkatkan perolehan rata UN 7.50 

 

3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

efisien di bidang akademik dan non akademik 

1) Prosentase peserta didik naik kelas dan kelulusan mencapai 

100% 

2) Mengupayakan 75% lulusan diterima di sekolah negeri 

unggulan 

3) Mendapat prestasi terbaik di tingkat kabupaten dan provinsi 

di bidang akademik dan non akademik 

4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 

 

4. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran 

Islam 

1) Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang taat 

menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam 

2) Memiliki siswa yang taat menjalankan nilai-nilai ajaran 

agama Islam 

5. Melaksanakan pengembangan kompetensi dan 

mendayagunakan potensi SDM secara maksimal 
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1) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 

2) Memberdayakan team Pengembang Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) 

3) Mengikut sertakan Penataran, MGMP, MGP dan Pendidikan 

Profesi 

4) Mengaplikasikan hasil penataran, MGMP, MGP dan 

pendidikan Profesi 

5) Meningkatkan kunjungan kelas bagi mata pelajaran yang di 

UN kan 

6) Meningkatkan wawasan melalui karya ilmiah, lokakrya dan 

diskusi 

6. Menciptakan budaya disiplin yang tinggi 

1) Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berbudaya 

disiplin yang tinggi 

2) Memiliki siswa yang berbudaya disiplin yang tinggi 

 

7. Membudayakan 7K ( Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, 

Kenyamanan, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) 

Meningkatkan pelaksanaan 7K 

8. Meningkatkan kerja sama dengan Stake Holder, komite, 

Masyarakat dan Pemda 

1) Meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan wali murid 

2) Meningkatkan kerjasama dengan Dinas/Instansi di Pemda 

Kabupaten Tanggamus 

3) Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta.  
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9. Strategi Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui 

Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian dimadrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus 

kecamatan kotaagung bahwa strategi yang diperoleh musyawarah guru mata 

pelajaran di sekolah tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Strategi Musyawarah/diskusi 

 

musyawarah atau diskusi yang dilakukan guru – guru dimadrasah 

tsanawiyah negeri 1 tanggamus  melalui MGMP dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru  merupakan salah satu strategi yang dilakukan agar didalam 

pembelajaran guru mampu dan bisa menguasai pembelajaran dengan baik dan 

efektif didalam penyampaiinya. 

2) Strategi seminar 

Seminar adalah suatu pertemuan yang membahas tentang masalah yang 

dilakukan dengan cara ilmiah. Seminar yang dilakukan di madrasah tsanawiyah 

negeri 1 tanggamus adalah bertujuan untuk menciptakan guru- guru yang 

professional didalam bidang atau keahliannya. Didalam peningkatan 

profesionalisme guru  melalui aktivitas musyawarah guru mata pelajaran yang 

dilakukan adalah mengadakan seminar dimana tujuan dari seminar adalah agar 

guru guru yang belum berkompeten didalam bidangnya, sehingga dengan 

diadakan seminar guru tersebut dapat lebih kompeten dan professional dalam 

memberikan pelajaran kepada siswa siswinya. 
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3) Strategi diklat 

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan ketrampilan 

mereka, terutama dalam bidang – bidang yang berhubungan dengan 

kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan didalam pencapain.adapun tujuan 

diadakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas secara operasional dengan 

didasari kepribadiannya. Didalam meningkatkan profesionalisme guru melalui 

aktivitas musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)  salah satunya yang 

dilakukan adalah melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dimana 

madrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus dapat   menciptakan guru – guru yang 

berkompeten dan berprofesional didalam bidangnya. 

4) Strategi workshop   

adalah program pendidikan tunggal yang dirancang untuk mengajarkan 

atau memperkenalkan kepada peserta keterampilan praktis, teknik, atau ide-ide 

yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka atau kehidupan sehari-hari 

mereka. Strategi workshop merupakan salah satu untuk meningkatkan kualitas 

mutu pembelajaran dimana program ini dilakukan musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. 
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B. Hasil Penelitian  

Dalam bab pengelolaan dan penyajian data ini penulis akan jelaskan 

terlebih dahulu tentang teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu 

metode interview, observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan untuk 

menganalisis strategi peningkatan mutu melalui aktivitas musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP), metode interview sebagai metode pokok yang penulis 

gunakan untuk menanyakan tentang pelaksanaan strategi peningkatan mutu dan 

kaitannya tentang aktivitas musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sedangkan 

observasi penulis gunakan untuk kondisi objektif madrasah yang meliputi, sarana 

dan prasarana, administrasi keadaan gedung serta fasilitas yang lain. dokumentasi 

diguanakan untuk memperoleh data – data profil MTs Negeri 1 tangggamus, tujan 

madrasaah, keadaan sarana, keadaan peserta didik dan keadaan guru. 

Dalam pengelolaan data analissis data ini penulis berpedoman dengan 

pendapat sugiyono dengan menggunakan beberapa metode yaitu : 

1. Data reduction (reduksi data)pada tahap ini penlis mengumpulkan data 

yang diperoleh dari lapangan, kemudian merangkum, memilih hal hal yang 

pokok, mempokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu 

2. Data display (penyajian data), langkah ini dilakukan setelah data reduksi 

dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

3. Calculasion drawing/verification,penarikan kesimpulan dan verivikasi.
37

 

                                                           
37

 Sugiyono metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) 

alfabeta bandung, 2009, hlm.338-345 
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Agar penelitian ini lebih valid maka penulis menyjikan beberapa data yang 

penulis ambil dari beberapa sumber yakni, kepala sekolah, ketua forum MGMP, 

guru- guru dimadrasah Tsanawiyah Negeri 1 tanggamus. Penyajian data penulis 

formulasikan dalam bentuk uraian / deskripsi untuk mempermudah dalam 

memberikan gambaran kepada pembaca, berikut data yang penulis peroleh dari 

hasil wawancara dengan kepala sekolah, ketua forum MGMP, guru- guru 

dimadrasah Tsanawiyah Negeri 1 tanggamus 

1. Pelaksanaan Strategi Kompetensi Profesionalisme Guru  Melalui Aktivitas 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran di MTs Negeri 1 Tanggamus 

 

1) Strategi musyawarah/diskusi 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan ketua 

porum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) ibu Fajarita Riesmawati, M.P.d 

beliau mengatakan “ saya selaku ketua musyawarah guru mata pelajaran mgmp di 

madrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus kecamatan kotaagung, didalam 

peningkatkan profesionalisme guru dimadrasah tsanawiyah ini kami selalu 

melakukan muswarah atau diskusi didalam meningkatan mutu di MTs Negeri, 

adapun tujuan saya selaku ketua MGMP ini saya mengharapkan agar tahu sejauh 

mana kemampuan didalam menyampaikan materi dikelas/ ketika belajar 
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mengajar. Itu tujuan saya mengadakan musyawarah/ diskusi adapun yang 

lainnya.
38

 

Pernyataan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa ketua forum 

musyawarah guru mata pelajaran di Madrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus 

telah melaksanakan musyawarah/ diskusi didalam meningkatkan profesionalisme 

guru. Musyawarah/ diskusi selalu diadakan oleh ketua MGMP agar dapat melihat 

sejauh mana kemampuan dan pencapain didalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

Selain mewawancara dengan ketua forum musyawarah guru mata 

pelajaran, penulis juga mewawancarai salah satu dewan guru dimadrasah 

tsanawiyah negeri 1 tanggamus  yang termasuk didalam anggota dari forum 

MGMP ibu maryawati, A.Md. beliau mengatakan didalam meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru di madrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus 

sangat setuju diadakannya musyawarah/ diskusi dimana musyawarah merupakan 

salah satu strategi untuk membuat guruyang professional didalam bidangnya. 

Menurut pengamatan penulis, dan berdasarkan penjelasan ketua forum 

mgmp ibu Fajarita Riesmawati, M.P.d dapat disimpulkan bahwa ketua forum 

mgm tersebut memang benar benar telah melaksanakan musyawarah/ diskusi
39

. 

                                                           
38

 Wawancara  Dengan Waka Kesiswaan Ibu Fajarita Riesmawati, M.P.d Sekaligus  Ketua 

MGMP Di  MTs Negeri 1 Tanggamus 30 November 2016 
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Berdasarkan hasil wawancara dari kedua responden, dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa ibu Fajarita Riesmawati, M.P.d, telah melaksanakan 

musyawarah/ diskusi  sebagai strategi meningkatkan kompetensi profesionalisme 

guru dimadrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus. 

1. Strategi Seminar 

Didalam pelatihan seminar ini merupakan termasuk salah satu dari strategi  

guru musyawarah guru mata pelajaran ( MGMP)  didalam meningkatkan 

kompetensi professional guru dimadrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus, dan 

penulis mewawancarai bapak sarifuddin,M.P.d  yang termasuk anggota dari 

MGMP di madrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus, dimana pelatihan seminar 

bertujuan untuk menambah wawasan guru didalam menyampaikan pembelajaran 

dikelas, guna untuk meningkatkan proses pembelajaran disekolah madrasah 

tsanawiyah negeri 1 tanggamus.
40

 

 Adapun analisis penulis, penjelasan dari bpk, sarifuddin,M.P.d   tentang 

mengadadakan pelatihan seminar untuk guru guru di madrasah tsanawiyah negeri 

1 tanggamus, para gurunya sangat antusias didalam mengikuti pelatihan seminar, 

                                                                                                                                                                      
39

 Wawancara  Dengan Maryawati, A.Md.  Salah Satu Anggota (MGMP) Di  MTs Negeri 1 

Tanggamus 30 November 2016 
40

 Wawancara  Dengan bapak Sarifuddin,M.P.d  yang slah satu anggota MGMP Di  MTs 

Negeri 1 Tanggamus 30 November 2016 
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dimana itu bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan didalam proses 

penyampaian materi pembelajara. 

2. Strategi Workshop 

Mengenai pelatihan workshop, hasil penelitian yang penulis dapatkan 

melalui wawancara ketua forum mgmp ibu fajarita riesmawati, M.Pd.  di 

madrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus yaitu “ adapun strategi yang kami 

terapkan dalam peningkatan mutu pembelajaran, selain diskusi/musyawarah, 

seminar kami juga menerapkan pelatihan workshop dimana workshop bertujuan 

untuk berbagi pengetahuan/ keahlian didalam proses pembelajaran, dan bukan 

hanya satu keahlian/ metode saja tetapi berbagai metode yang didapat didalam 

pelatihan workshop.
41

 

Dalam mengikuti pelatihan workshop kami selalu mengikuti rangkaian 

pelatihan tersebut, dimana tidak hanya satu mata pelajaran UN yang kami ikuti 

tetapi 4 mata pelajaran, misalnya matematika, bahasa Indonesia bahasa inggris 

dan ilmu pengetahuan alam juga yang selalu kami ikuti, adapun tujuan dari kami 

kengikuti pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru didalam bidang dan keahliannya. 

 

                                                           
41

 Wawancara  Dengan Waka Kesiswaan Ibu Fajarita Riesmawati, M.P.d Sekaligus  Ketua 

MGMP Di  MTs Negeri 1 Tanggamus 30 November 2016 



 

66 
 

Selain mewawancarai ketua forum mgmp, peneliti juga mewawancarai 

salah satu anggota mgmp dan sekaligus peserta yang pernah mengikuti pelatihan 

workshop,ibu Siti Puji Rahayu, S.Si dan beliau sangat senang diadakannya 

pelatihan workshop dimana saya dapat berbagi ilmu dengan guru guru yang satu 

dengan guru yang laiinya
42

. 

 Adapun penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas ternyata 

madrasah tsanwiyah negeri 1 tanggamus, mengadakan strategi workshop dalam 

peningkatkan kompetensi profesionalisme guru, dan strategi workshop 

merupakan salah satu pencapaian jaga didalam proses peningkatkan mutu 

pembelajaran di Madrasan Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus. 

3. Strategi Diklat 

Strategi pendidikan dan pelatihan atau bisa disebut juga dengan diklat, didalam 

pendidikan dan pelatihan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus, ini 

merupakan suatu kendala di madrasah ini, adapun penulis mewawancarai bpk 

tarmadi selaku kepala sekolah dimadrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus, 

didalam strategi peningkatan mutu ini minimnya kegiatan pelatihan dan 

                                                           
42

 Wawancara  Dengan Ibu Siti Puji Rahayu, S.Si Salah Satu Guru Di  MTs Negeri 1 

Tanggamus 30 November 2016 
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pendidikan (diklat). Sehingga strategi diklat ini kurang menunjang didalam 

meningkatkan mutu pembelajaran
43

. 

Adapun penulis dapat menimpulkan penjelasan dari bpk tarmadi selaku 

kepala sekolah dimadrasah tsanawiyah negeri 1 tanggamus tersebut, bahwa 

strategi diklat/ pendidikan dan pelatihan ternyata kurang terrealisasi dimana 

kurangnya minat dan minimnya pelatihan dimadrasah tsanawiyah negeri 1 

tanggamus.
44

 

 Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data berdasarkan 

penelitian dan penemuan dilapangan dari hasil wawancara (Interview), observasi 

dan dokumentasi mengenai strategi peningkatan kompetensi profesionalisme guru 

melalui aktivitas musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di  Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus maka dapat penulis simpulkan bahwa: 

Didalam strategi peningkatan profesionalisme guru itu diperlukan 

seseorang guru yang dapat mengembangkan kreativitasnya didalam (KBM) 

berlangsung dan potensi potensi yang dimiliki oleh seorang guru yang dimana 

semua itu sangat mempengaruhi mutu pembelajaran. Didalam pembelajaran akan 

berjalan dengan baik jika berlangsung interaksi yang intens antara siswa, sumber 

belajar dan lingkungan yang telah direkayasa sedemikian rupa oleh Guru dan 

sekolah. 

                                                           
 

44
Wawancara  Dengan Kepala Sekolah Bpk Tarmadi Sekaku Kepala Sekolah Di  MTs Negeri 

1 Tanggamus 30 November 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdsarkan analisis data tentang strategi peningkatan kompetensi 

profesionalisme guru melalui aktivitas musyawarah guru mata pelajaran pada bab 

sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Didalam peningkatan kompetensi profesonalisme guru melalui aktivitas 

musyawarah guru mata pelajaran yaitu terdapat empat strategi yang 

diterapkan dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru, strategi 

musyawarah/diskusi, strategi seminar, strategi workshop dan startegi 

diklat. 

2. Startegi yang yang diterapkan dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru melalui aktivitas musyawarah guru mata pelajaran 

yaitu, strategi musyawarah/diskusi, strategi seminar, strategi workshop, dan 

strategi diklat. Dari keempat staretgi yang diterapkan untuk meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru yang kurang diterapkan yaitu diklat, 

dimana dalam proses diklat ini kurang dan minimnya prasarana yang ada 

dimadrasah. 
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B. Saran 

Setelah memperhatikan kesimpulan akhir dari pembahasan pada skripsi ini, 

maka penulis ingin menyampaikan saran – saran kepada berbagai pihak sebagai 

sumbangan saran penulis guna menuju kearah kebaikan agar efektivitas 

pendidikan yang akan dating diharapkan bisa lebih baik. Adapun saran – saran 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Kepada kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah  Negeri 1 Tanggamus 

kiranya apat menindak tegas para guru yang kurang maksimal dalam 

melaksanakan tugasnya dengan baik, dikarenakan guru merupakan orang 

yang bertanggung jawab ata keberhasilan didalam suatu pembelajaran di 

Sekolah/Madrasah, selain itu juga kepala sekolah seharusnya mempunyai 

solusi yang kongkrit serta mengimplementasikan guna memecahkan 

permasalahan yang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus 

2. Kepada para tenaga pengajar / guru hendaknya mempunyai kesadaran akan 

tanggung jawab yang telah diberikan agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Serta 

para guru hendaknya membantu kepala sekolah untuk mewujudkan visi, 

misi program sekoh, proses pembelajran, tingkah laku dan sopan santun 

selalu diharapkan dalam segala hal. 

3. Bagi peserta didik gar benar benar meperhatikan dan selalu menanamkan 

nilai nilai agama dalam setiap pola kehidupan agar pembelajaran yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  
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C. PENUTUP 

Dengan segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan petunjuk kepada semua umat manusia. Penulisan skripsi 

ini guna memenuhi salah satu syarat dan tugas untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan, sebagai tanda telah selesainya studi pada jenjang pendidikan strata 1. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan belum dapat mencapai pada apa yang diharapkan, hal ini karena 

pemgetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Oleh karena itu 

masukan dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan 

karya ilmiah ini. 
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Lampiran  

Kisi kisi penelitian  

1. Peneliti menginginkan data di MTs Negeri 1 tanggamus tentang bagaimana 

strategi peningkatan mutu pembelajaran melalui aktivitas musyawarah guru 

mata pelajaran ( MGMP). Sehingga dalam pengumpulan data peneliti akan 

melakukan interview, observasi dan dokumentasi. 

2. Dalam menginterviw, peneliti akan menginterview kepala sekolah dan guru 

diMTs Negeri 1 tanggamus tentang peningkatan Kompetensi Profesionalisme 

Guru diMTs Negeri 1 tanggamus 

3. Dalam melakukan observasi , peneliti akan mengamati tentang deskripsi MTs 

Negeri 1 tanggamus 

4. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan data dari 

dokumen terkait  Kompetensi Profesionalisme Guru dengan aktivitas 

musyawarah guru mata pelajaran. Contohnya  : struktur dan susunan pengurus 

musyawarah guru mata pelajaran ( MGMP ) MTs Negeri 1 Tanggamus 

5. Peneliti juga menginginkan data yang berhubungan dengan MTs Negeri 1 

tanggamus seperti : sejarah berdirinya MTs Negeri 1 tanggamus, profil mts, 

data guru, data siswa dan sarana prasarana sekolah MTs Negeri 1 tanggamus 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Deskripsi MTs Negeri 1 Tanggamus Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN INTERVIEW 

A. Kepala Sekolah 

 

1. Strategi Apa Yang Dilakukan Bapak Sebagai Kepala Sekolah Untuk 

Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru? 

2. Faktor apakah yang menjadi kendala bapak sebagai kepala sekolah dalam 

dalam menerapkan strategi peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru? 

3. Apakah didalam musyawarah guru mata pelajaran bapak sebagai kepala 

sekolah selalu memberikan arahan terhadap dewan gurunya ? 

 

B. Guru 

1. Strategi apakah yang dilakukan ibu sebagi ketua MGMP didalam 

meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru? 

2. Menurut Ibu guru Apakah didalam musyawarah guru mata pelajaran dapat 

meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru 

3. Didalam meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru, apa yang menjadi 

hambatan bapak/ ibu guru ? 

 


