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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

pendidikan. Di kelas gurulah yang menjadi subyek utama dalam kegiatan 

pembelajaran. Perbaikan kurikulum perlu didukung oleh profesionalisme 

guru. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. Karena profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam 

implementasi kurikulum di kelas, maka perlu mendapat perhatian serius.  

Proses pendidikan merupakan suatu proses yang profesional artinya 

dilaksanakan oleh pelaku-pelaku yang profesional.  Profesi guru di dalam 

masyarakat adalah suatu profesi yang kompetitif. Ini memberi pemahaman 

bahwa profesi guru harus betul-betul memiliki karakteristik yang profesional 

karena sifat pekerjaanya, tetapi juga para guru harus berhadapan dengan 

profesi-profesi lain di dalam masyarakat. Profesional memerlukan 

kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya, dengan 

kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya 

dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu, menurut 

 Tilaar ( 1998 : 2 ). 
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Kemudian untuk peningkatan profesional guru, diperlukan adanya wadah 

pertemuan atau perkumpulan para guru sejenis yang berfungsi sebagai sarana 

komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman yang disebut MGMP yang 

dilaksanakan di dalam sistem pembinaan. Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), yaitu suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru yang 

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

pelajaran adalah guru SLTP, dan SMA/SMK Negeri atau swasta yang 

mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang 

ditetapkan oleh kurikulum.   

Dengan MGMP  diharapkan akan meningkatkan profesionalisme guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. 

Wadah komunikasi  profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan 

konstribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya. Yang 

diperlukan adalah bagaimana melaksanakan program  peningkatan 

profesionalisme guru ini secara cermat sehingga tepat sasaran.  

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang 

penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai 

pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki 

peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan 

peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

hasil penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk 

menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil penilaian juga 

dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi lebih baik.  
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Evaluasi merupakan komponen penting dalam proses kegiatan belajar 

mengajar di sekolah dan memerlukan perhatian khusus untuk dibenahi. Guru 

sebagai evaluator harus memahami konsep dasar evaluasi, agar secara 

operasional dapat merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan 

melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dengan baik. 

 
Dalam era desentralisasi seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 

2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah 

otonom dalam kerangka negara kesatuan RI pemerintah pusat hanya 

menangani kewenangan yang bersifat pengarahan, perumusan kebijakan, 

pengawasan. Daerah dituntut melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan daerah, karena daerahlah yang lebih banyak 

mengetahui keadaan dirinya, permasalahannya, kebutuhan dan aspirasi 

masyarakatnya, sehingga dapat menyusun rencana, perumusan kebijakan dan 

menentukan langkah-langkah pelaksanaannya. Sejalan dengan desentralisasi 

ini dalam sektor pendidikan khususnya dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme guru, maka daerah dalam hal ini dinas pendidikan 

Kabupaten/Kota dituntut untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terkait 

dengan pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi guru di wilayahnya. 

 

Berdasarkan pada pemikiran dan kondisi di atas, maka masing-masing daerah 

perlu melakukan berbagai upaya pengembangan profesionalisme guru sesuai 

dengan kebutuhan, kondisi, dan latar belakang daerahnya, sehingga tujuan 

peninmgkatan profesionalisme guru dapat menyentuh seluruh lapisan guru 
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sehingga pada akhirnya semua guru akan menikmati upaya peningkatan  

profesionalismenya secara terus menerus tanpa harus menunggu dukungan 

dari luar.  

 
Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, peningkatan mutu 

pendidikan khususnya pada tingkat sekolah menengah telah menjadi 

kebijakan pemerintah yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya dengan 

membentuk suatu wadah/ organisasi guru bidang studi yang dikenal dengan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang bertujuan sebagai berikut :  

(1)  Menumbuhkan kegairahan guru dalam meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan ketika mempersiapkan, melaksankn, dan mengevaluasi 

program pengajaran 

(2)  Memeratakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan pemerataan 

mutu pendidikan. 

(3)  Menampung segala permasalahan yang dialami guru dalam 

melaksanakan tugas   sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai 

dengan krakteristik mata pelajaran, guru, sekolah dan lingkungan. 

(4)  Membantu guru dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan 

dengan kegiatan pembeljaran.  

(5)  Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan 

dengan kegiatan,   kebijaksanan pengembangan kurikulum dan mata 

pelajarn yang bersangkutan. 
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(6)  Saling tukar informasi dan pengalman dalam rangka mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta metode dan teknik 

mengajar. 

Borang MGMP PKn Bandar Lampung, ( 2008 : 12 ) 

 
 

Di daerah Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung, para guru sekolah 

menengah secara rutin diberi pembinaan melalui wadah MGMP dan 

pelatihan-pelatihan terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu 

pembelajaran dan kurikulum tingkat satuan pelajaran (KTSP), sehingga para 

guru mata pelajaran paling tidak menguasai perangkat pembelajaran, seperti 

pembuatan program tahunan (prota), silabus, RPP, LKS, dan alat penilaian 

pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi atau dikenal sekarang 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) adalah program dimana 

hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa, sistem 

pencapaian dan indikator pencapaian hasil belajar, dirumuskan secara tertulis 

sejak perencanaan dimulai , Tilaar (1998: 12). 

 

 

 

Di sisi lain, ditinjau dari kualifikasi pendidikan serta latar belakang bidang 

keahlian belum seperti yang diharapkan, sehingga sering dikatakan bahwa 

para guru belum atau tidak profesional. Sinyalemen ini ditunjukan secara 

kuantitatif kondisi guru di Indonesia sebagai berikut : Bahwa rata-rata secara 

nasional guru (termasuk kepala sekolah) SD Negeri menurut kelayakan 
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mengajar tahun 1999/2000 adalah sebesar 42,4% layak mengajar, dan SD 

Swasta rata-rata 39,5% layak mengajar. Kemudian di tingkat SLTP, secara 

nasional kesesuaian kelayakan mengajar guru SLTP Negeri untuk seluruh 

mata pelajaran dari sebanyak  283.715 orang guru, terdapat 139.596 guru 

(49,2%) yang sesuai an layak mengajar, sebanyak 88.223 guru (31,7%) yang 

sesuai tetapi tidak layak mengajar, sebanyak 30.325 guru (10,7%) yang tidak 

sesuai dan layak mengajar, serta 25.571 guru (9,0%) yang sama sekali tidak 

mempunyai kesesuaian dan kelayakan untuk mengajar. Pada tingkat SLTA, 

ijazah tertinggi yang dimiliki guru SLTA Negeri dan Swasta secara nasional 

menunjukan bahwa dari 346.783 orang guru terdapat 13.819 guru berijazah 

PGSLP/A/D2, 74.941 guru berijazah  D3/ sarjana 211.791 guru 1.087 guru 

berijazah pasca sarjana (Pusat Statistik Pendidikan Baltbang Diknas, 2001). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi guru di Indonesia masih 

dalam taraf yang harus ditingkatkan “profesionalismenya” sebagai akibat dari 

kurang kualified, kurang layak, kurang sesuai, dan masih banyaknya guru 

bidang studi tertentu yang merangkap atau mengajar bidang studi lain (Tilaar, 

1999: 9). 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa komponen pokok pembelajaran berbasis 

kompetensi meliputi 3 hal yaitu: 

a. Kompetensi yang akan dicapai  

b. Strategi pencapaian untuk mencapai kompetensi    

c. Sistem evaluasi atau pengujian yang digunakan untuk menentukan  

keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi . 
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Kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa perlu dirumuskan dengan jelas 

dan spesifik.  Menurutnya ”Perumusan tersebut hendaknya didasarkan atas 

prinsip relevansi dan konsistensi antara kompetensi dengan materi yang 

dipelajari, waktu yang tersedia dan kegiatan serta lingkungan belajar yang 

digunakan”. Kebijakan tersebut memberi isyarat bahwa evaluasi merupakan 

komponen penting dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dan 

memerlukan perhatian khusus untuk dibenahi. 

Guru sebagai evaluator harus memahami konsep dasar evaluasi, agar secara 

operasional dapat merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan 

melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dengan baik.  Dengan pengetahuan dan 

keterampilan dalam evaluasi akan sangat membantu ketercapaian efektifitas 

proses belajar mengajar, sebab di dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) 

evaluasi merupakan suatu unsur yang penting.  

 

 

Dengan melakukan evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan PBM, dan 

dapat diperoleh bahan masukan untuk mengambil keputusan. Selain itu 

evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemajuan yang 

telah dicapai siswa, bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan 

kemampuan yang siswa dapatkan setelah mempelajari suatu mata pelajaran. 

Di sinilah ketepatan penyusunan penguasaan strategi evaluasi diperlukan. 

Guru yang tidak tepat dalam menyusun strategi  evaluasi akan mendapat hasil 

evaluasi yang bias, dan pada gilirannya informasi yang tidak diterimapun 
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tidak akurat. Selanjutnya bahwa guru dalam melakukan evaluasi mempunyai 

tujuan tertentu.  

 

Pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang 

dapat digunakan dalam memberikan penilaian tentang kegiatan yang 

dilakukan jenis keputusan yang diambil oleh guru tidak dapat dilepaskan dari 

fungsi evaluasi. Berdasarkan fungsi itulah guru dapat menentukan tujuan 

evaluasi yang dilakukan. Fungsi evaluasi tersebut adalah : formatif, sumatif, 

penempatan/ pengelompokan, diagnostik. Penelitian ini lebih memfokuskan 

fungsi evaluasi formatif yang dilakukan guru. Hal ini dengan pertimbangan 

alat evaluasi formatif yang umumnya digunakan guru adalah merupakan alat 

yang belum dibakukan, sehingga perlu kiranya diteliti apakah alat evaluasi 

mampu dibuat dan dilaksanakan oleh guru, dan apakah alat evaluasi buatan 

guru ini memiliki standar yang baku. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada bebarapa masalah yang dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Perbedaan kemampuan guru dalam melakukan penilaian. 

2. Perbedaan pemahaman terhadap sistem penilaian. 

3. Sistem penilaian yang rumit menyebabkan guru melalaikan prosedur 

penilaian yang benar. 
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4. Kurangnya pembinaan dari kepala sekolah terhadap guru-guru terutama 

masalah penilaian. 

5. Adanya pengaruh pola pembinaan professional guru melalui organisasi 

guru terhadap kemampuan guru dalam penilaian. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Sistem pembinaan profesional guru melalui pola MGMP 

2. Pengaruh yang akan dilihat adalah kemampuan guru SMA Arjuna Bandar  

Lampung dalam melaksanakan evaluasi. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah, dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut “Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan sistem pembinaan 

profesional-Guru melalui MGMP terhadap kemampuan guru dalam 

melaksanakan evaluasi di SMA Arjuna Bandar Lampung tahun 2011”. 

 

E.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 



10 

 

a. Menjelaskan pelaksanaan sistem pembinaan profesional-guru SMA 

Arjuna Bandar Lampung tahun 2011. 

b. Menjelaskan pengaruh sistem pembinaan profesional-guru melalui Pola 

MGMP terhadap kemampuan guru dalam menilai siswa Arjuna Bandar 

Lampung tahun 2011 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam merancang strategi 

peningkatan  mutu sesuai dengan karakteristik daerah. 

b. Sebagai masukan dalam mengembangkan desain pelatihan dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran. 

c. Melakukan pembinaan rutin bagi kelompok guru, guna menerampilkan 

guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan khususnya pendidikan 

kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang membahas tentang sistem pembinaan professional 

pola MGMP dan pengaruhnya pada kemampuan guru dalam evaluasi 

formatif. 

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian  

Yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah sistem pembinaan 

professional  pola MGMP dan kemampuan guru dalam evaluasi formatif.  
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3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru SMA Arjuna  Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilakukan di SMA Arjuna Bandar Lampung. 

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkan surat izin penelitian 

pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila pada tanggal 7 oktober sampai 

dengan penelitian ini selesai pada tanggal 8 November. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


