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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi keaktifan dan persepsi guru 

geografi terhadap manfaat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi SMA/MA di 

Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif verifikatif. Masalah yang diteliti meliputi 3 variabel, terdiri dari 

2 variabel bebas yaitu keaktifan guru dalam MGMP (X1), persepsi guru terhadap 

manfaat MGMP (X2) dan variable terikat yaitu kemampuan guru dalam mengelola 

proses pembelajaran (Y). Populasi dalam penelitian ini 110 guru, sedangkan 

sampel penelitian sebanyak 55 (55%) dengan menggunakan teknik Proporsional 

Random Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 

dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan korelasi sederhana 

dan korelasi ganda serta teknik pengumpulan data menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment dengan program Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat kontribusi positif, erat dan 

signifikan keaktifan guru mengikuti MGMP terhadap kemampuan  guru Geografi 

SMA/MA di Kota Bandar Lampung dengan mengelola pembelajaran. Ini dapat 

ditunjukkan dari hasil perhitungan dari R2
xy (R Squre) yaitu 0,677 atau 67,7%. 

Kontribusi tersebut bernilai positif sebesar 67,7 %, berarti keaktifan guru geografi 

dalam mengikuti MGMP memberikan sumbangan positif terhadap kemampuan 

guru dalam mengelola proses pembelajaran geogragi SMA/MA di Kota Bandar 

Lampung sebesar 67,7 %. Hal ini berarti ada sumbangan positif keaktifan guru 

geografi dalam mengikuti kegiatan MGMP Geografi, maka akan semakin baik 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi SMA/MA di 

Kota Bandar Lampung. (2) Terdapat kontribusi positif dan signifikan persepsi 

guru terhadap manfaat MGMP dengan kemampuan  guru Geografi SMA/MA di 

Kota Bandar Lampung dalam mengelola pembelajaran. Ini dapat ditunjukkan dari 

hasil perhitungan dari R2 (R Square) yaitu 0.609 atau 60,9%. Kontribusi tersebut 



bernilai positif sebesar 60,9%, berarti persepsi guru terhadap manfaat MGMP 

memberikan sumbangan positif terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung sebesar 60,9%. Hal ini 

berarti ada sumbangan positif persepsi guru geografi terhadap manfaat MGMP, 

maka akan semakin baik kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran 

geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. (3) Terdapat kontribusi positif, erat 

dan signifikan keaktifan dan persepsi guru geografi terhadap manfaat MGMP 

dengan kemampuan  guru Geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung dalam 

mengelola pembelajaran geografi. Ini dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan 

dari R2 (R Square) yaitu 0.784 atau 78,4%. Kontribusi tersebut bernilai positif 

sebesar 78,4%, berarti keaktifan guru mengikuti MGMP dan persepsi guru 

terhadap manfaat MGMP secara bersama-sama memberikan sumbangan positif 

terhadap kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi 

SMA/MA di Kota Bandar Lampung sebesar 78,4%. Hal ini berarti ada sumbangan 

positif keaktifan dan persepsi guru terhadap manfaat MGMP Geografi secara 

bersama-sama, maka akan semakin baik kemampuan guru dalam mengelola 

proses pembelajaran geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 

 

 


