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RINGKASAN 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satu 

hal yang menjadi perhatian besar pemerintah saat ini adalah peningkatan mutu 

guru. Hal ini dikarenakan guru memainkan peran yang sangat sentral dalam 

keberhasilan pembelajaran di kelas. Berhasil tidaknya siswa dalam belajar 

tergantung bagaimana guru menjadi seorang manager dan sekaligus director yang 

profesional dalam menggerakkan peserta didiknya untuk belajar (Loughran, J., 

2010, Rahman, dkk., 2015). Oleh karena itu, dipahami bersama bahwa berbagai 

upaya sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu guru. Salah satunya 

adalah dengan melakukan standarisasi terhadap mutu guru. Tahap awal dilakukan 

Uji Kompetensi Guru yang dilakukan secara serentak pada tanggal 9-27 

November 2015. Pogram ini dilakukan untuk memahami secara real existing 

conditions kompetensi guru di Indonesia. Dengan kata lain, standarisasi ini 

menjadi bentuk pengakuan profesionalitas seorang guru. 

Pengembangan profesi   guru dimaksudkan untuk memenuhi tiga 

kebutuhan. Pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem 

pendidikan yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk 

penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial. Kedua, kebutuhan untuk menemukan 

cara-cara untuk membantu staff pendidikan dalam rangka mengembangkan   

pribadinya   secara   luas.  Ketiga,  kebutuhan untuk mengembangkan dan 

mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya membantu siswanya dalam 

mengembangkan   keinginan   dan   keyakinan   untuk   memenuhi tuntutan 

pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Seperti telah dijelaskan di atas, PP 

No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur 

pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan 

profesi, serta pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan 

profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional.  

Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui jabatan fungsional. Salah satu wadah dalam pengembangan 

profesi guru pada tingkat SMP dan SMA adalah Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP). MGMP sebagai wadah atau forum profesional di tingkat 

kabupaten/kota memegang peranan penting dan strategis untuk meningkatkan 

kompetensi guru. Namun, kegiatan MGMP di Provinsi Riau saat ini kurang 

berjalan secara optimal dan efektif. MGMP kurang berfungsi, dan partisipasi 

anggota MGMP rendah. Hal ini sejalan dengan Departemen Pendidikan Nasional 

melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (Ditjen PMPTK, 2006:1) yang telah mengidentifikasi bahwa ada 

berbagai faktor yang menyebabkan ketidak efektifan forum MGMP ini, di 

antaranya adalah (1) manajemen MGMP kurang berfungsi secara optimal; (2) 

program-program MGMP kurang signifikan; (3) dana pendukung operasional 

MGMP kurang proporsional; (4) rendahnya perhatian dan kontribusi pemerintah 

kabupaten/kota melalui dinas pendidikan terkait terhadap MGMP; (5) rendahnya 
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dukungan asosiasi profesi terhadap MGMP; dan (6) rendahnya partisispasi dan 

eksistensi anggota MGMP dalam peningkatan mutu pembelajaran yang 

berdampak terhadap penurunan mutu pendidikan nasional. Berdasarkan hal di atas 

kajian ini berfokus pada upaya mengatasi upaya permasalahan nomor 6 yaitu 

rendahnya partisispasi dan eksistensi anggota MGMP dalam peningkatan mutu 

pembelajaran. untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan revitalisasi MGMP 

khususnya MGMP IPA di Inderagiri Hilir guna peningkatan profesionalisme guru. 

Melalui kajian di  MGMP diharapkan diperoleh data empiris permasalahan 

pembelajaran yang dihadapi guru di kelas dan dapat terpecahkan melalui 

pemberdayaan komunitas belajar di MGMP. Profesinalisme guru akan 

berkembang sehingga proses pembelajaran lebih efektif, bermutu dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kajian awal ini perlu dilakukan 

untuk itu sangat diharapkan pendanaan melalui Skema Hibah Penelitian Unggulan 

Unversitas Riau tahun 2017. 

Tujuan penelitian ini adalah memetakan kondisi MGMP IPA di Kabupaten 

Inhil untuk mengetahui profil, partisipasi, self efficacy dan dinamika anggota 

MGMP IPA dalam implementasi program. Mengevaluasi keterlaksanaan program 

kerja MGMP dalam upaya pengembangan profesi guru IPA SMP di Kabupaten 

Inhil dan menyusun strategi pemberdayaan MGMP IPA di Kabupaten Inhil. 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini agar dapat digunakan 

oleh Guru, anggota dan pengurus MGMP IPA SMP sebagai bahan refleksi. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dapat digunakan sebagai panduan 

dalam pengembangan program pemberdayaan MGMP. Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan (LPMP) Hasil penelitian ini dapat dijadikan standar minimal oleh 

LPMP untuk pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA SMP. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil pada 

indikator motivasi anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru menunjukkan 

kriteria baik dengan rerata skor 4.16. Pada indikator kreativitas anggota MGMP 

IPA SMP Kota Pekanbaru menunjukkan kriteria baik dengan rerata skor 3.80. 

Pada indikator self efficacy anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru 

menunjukkan kriteria baik dengan rerata skor 3.95. Pada indikator sikap anggota 

MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru menunjukkan kriteria sangat baik dengan 

rerata skor 4.14. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karunia Nya, laporan Penelitian dengan judul  Pemberdayaan MGMP IPA SMP di 

Kabupaten Inderagiri Hilir untuk Peningkatan Kinerja guru telah dapat 

diselesaikan. Penelitian ini bertujuan memetakan profil guru IPA SMP sebagai 

dasar kebijakan pengembangan profesi guru. Penelitian ini terlaksana dengan 

skema hibah Penelitian Unggulan FKIP Universitas Riau melalui dana PNPB 

FKIP tahun 2017 nomor kontrak Nomor Kontrak: 3944/UN.19.5.1.5/TU/2017. 

Terima kasih disampaikan kepada Rektor melalui Dekan FKIP Universitas 

Riau, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL, Ketua dan anggota MGMP 

Rayon 1 Inhil serta semua pihak yang membantu dalam penelitian ini. Semoga 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan  

khususnya di Kabupaten Inderagiri Hilir.   

  

Pekanbaru,  Desember 2017 
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