
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Keaktifan 

Keaktifan adalah kegiatan, kesibukan. Berasal dari kata aktif yang artinya bekerja, 

berusaha. Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan, kesibukan, kerja/salah satu 

kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan (Tim 

Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989). 

 

Dari pengertian keaktifan di atas yang dimaksud dengan keaktifan guru dalam 

MGMP adalah sejauh mana guru berperan serta dan berpartisipasi dalam 

mengikuti kegiatan MGMP Geografi yang dilaksanakan di Kota Bandar 

Lampung. 

 

2. Macam-Macam Keaktifan 

Menurut Rohani (2004:6) aktivitas terbagi atas dua (2) macam yaitu aktivitas fisik 

dan aktivitas psikis. Aktivitas fisik adalah jika seseorang giat aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengar, melihat atau hanya pasif (kegiatan yang tampak), sedangkan aktivitas 

psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi (kegiatan yang tampak bila ia sedang mengamati, memecahkan 

persoalan, mengambil keputusan dan sebagainya). 
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Seseorang akan berhasil dalam setiap kegiatannya apabila melakukan aktifitas, 

baik aktivitas fisik maupun aktivitas psikis. Kedua aktivitas tersebut merupakan 

satu rangkaian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, hal ini sesuai 

dengan pendapat J Piaget bahwa ”Seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat”. 

(Rohani, 2004:6-7). Paul B. Diedrich menyimpulkan terdapat 177 macam 

kegiatan yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Visual activities seperti membaca, memperhatikan: gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain, dan sebagainya. 

2. Oral activities seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mngeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi dan 

sebagainya. 

3. Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato dan sebagainya. 

4. Writing activities seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

5. Drawing activities seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola 

dan sebagainya. 

6. Motor activities seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7. Mental activities seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan sebagainya. 

8. Emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira berani, 

tenang, gugup dan sebagainya (Nasution, 2000:91). 



 
 

13 

Dari macam-macam aktivitas tersebut, guru pada saat mengikuti kegiatan MGMP 

melakukan berbagai aktivitas tersebut., oleh karena itu untuk mempermudah 

dalam memahami skripsi ini penulis mengelompokkan keaktifan-keaktifan 

tersebut sesuai pada saat pelaksanaan MGMP yang meliputi aktivitas fisik dan 

psikis dan dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu: 

a. Keaktifan guru sebelum pelaksanaan kegiatan MGMP (Persiapan) 

b. Keaktifan guru pada saat kegiatan MGMP dilaksanakan (Pelaksanaan) 

c. Keaktifan guru setelah dilaksanakan kegitan MGMP (Pasca). 

 

3. Persepsi Guru 

Secara umum pengertian persepsi adalah pandangan atau pengamatan terhadap 

suatu objek, melalui proses menginterpretasikan rangsang (input) dengan 

menggunakan alat penerima informasi kedalam otak manusia (Slameto 2003:102). 

Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya, yang dilakukan lewat inderanya, seperti indera penglihat, indera 

pendengar, indera perasa, indera peraba, dan indera pencium. 

 

Menurut Basri (2003:227) menyatakan bahwa persepsi merupakan kemampuan 

individu untuk mengamati atau mengenal peransang sesuatu sehingga berkesan 

menjadi pemahaman, pengetahuan, sikap, dan anggapan. Menurut William James 

dalam Isbandi (Rukminto Adi, 1994:106) menyatakan persepsi terbentuk atas 

dasar yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita serta 

sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan kita diolah kembali 

berdasarkan pengalaman yang kita alami. Pengolahan ingatan ini mengacu pada 

suatu elaborasi, tansformasi dan kombinasi sebagai info proses diterimanya 
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rangsang (obyek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai 

rangsang disadari dan dimengerti. Persepsi kita mengenai suatu hal akan 

mengarahkan kita untuk memperhatikan hal-hal tertentu, sehingga jika kita 

memperhatikan sesuatu dan mempersiapkan hal tersebut sebagai sesuatu yang 

buruk maka kita akan cenderung bersikap buruk pula (Setiadarma, 2001:64). 

 

Berdasarkan pengertian-pendapat di atas yang dimaksud dengan persepsi yaitu 

menunjukan aktivitas, menginterpretasikan dan memahami obyek-obyek baik 

fisik maupun non fisik atau secara sederhana yang dapat dinyatakan. Persepsi 

pada awalnya merupakan cara pandang seseorang terhadap lingkungannya. 

Persepsi berada pada pikiran dan perasaan manusia secara individu sehingga 

memungkinkan orang satu dengan orang yang lainnya memiliki persepsi yang 

berbeda walaupun objek yang dikaji sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

factor. 

 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1996:13) faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi adalah: 

1. Perhatian 

Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada 

disekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu 

atau dua objek saja. Perbedaan focus ini menyebabkan perbedaan persepsi. 

2. Set 

Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul misalnya seorang pelari 

yang star terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol disaat harus lari. 
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3. Kebutuhan 

Kebutuhan sesaat maupun menetapkan pada diri seseorang akan 

mempengaruhi persepsi orang tersebut. 

4. Sistem Nilai 

System nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada 

persepsi orang tersebut. 

5. Ciri Kepribadian 

Misalnya A dan B bekerja disuatu kantor. Kantor A seorang yang penakut akan 

mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan B 

seorang yang penuh percaya diri menganggap atasannya dapat diajak bergaul 

seperti orang biasa pada umumnya. 

6. Gangguan Jiwa 

Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halunisasi. 

 

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, maka 

persepsi seorang dapat menentukan prilaku seorang tersebut karena persepsi yang 

negative terhadap suatu objek akan mengakibatkan motivasi yang salah ataupun 

kurang tepat bagi seseorang dan sebaliknya persepsi yang positif terhadap suatu 

objek dapat mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang. 

 

4. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Musyawarah guru mata pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP merupakan 

suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di 

suatu sanggar/kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling 

berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka 
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meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi 

pembelajaran di kelas (Depdiknas,2004: 1) 

 

a. Dasar Kebijakan: 

1) Undang-undang Dasar 1945. 

2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 

5) Undang-undang Nomor 25 Tahun tentang Propenas. 

6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

b. Tujuan MGMP 

 

 Tujuan diselenggarakannya MGMP menurut pedoman MGMP (2004: 2) 

adalah: 

a. Tujuan umum 

Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam 

meningkatkan profesionalisme guru. 

b. Tujuan khusus 

1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalamupaya 

mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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2) Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan memcerdaskan 

siswa. 

3) Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran (Depdiknas, 2004: 2) 

 

Menurut Achmad (2004) tujuan diselenggarakannya MGMP adalah untuk: 

a) Memotivasi guru, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 

merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional. 

b) Meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan 

mutu pendidikan. 

c) Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternative pemecahan 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, sekolah dan 

lingkungannya. 

 

Tujuan dibentuknya MGMP yang dikemukakan dalam buku pengelolaan MGMP 

(Depdikbud. 1998: 4) adalah: 

1. Menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam mempersiapkan,melaksanakan dan mengevaluasi 

program kegiatan belajar mengajar. 
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2. Menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat menunjang usaha pemerataan dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran, guru, serta kondisi sekolah dan lingkungan. 

4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan 

keilmuan dan IPTEK, kegiatan pelaksanaan kurikulum dan metodologi serta 

sistem evaluasi dengan mata pelajaran yang bersangkutan. 

5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan 

dengan perkembangan IPTEK. Untuk itu, guru Geografi Kota Bandar 

Lampung mengadakan forum komunikasi bagi guru yang kemudian disebut 

dengan MGMP dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengelola proses belajar mengajar sesuai kurikulum KTSP, membahas 

kekurangan/kesulitan dalam mengajar geografi, perangkat apa saja yang 

dibutuhkan dalam membelajarkan materi kepada siswa, berkomunikasi dan 

berbagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran 

geografi.  

 

Dari tujuan dibentuknya MGMP tersebut jelas bahwa secara ideal guru sebagai 

anggota MGMP dituntut aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan, hal ini terkait 

dengan peningkatan kemampuan guru serta adanya standar kemampuan yang 

harus dicapai dalam mengajar oleh guru dalam suatu wilayah, namun pada 

kenyataannya tidak semua guru aktif mengikuti kegiatan MGMP sehingga ini 
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akan berpengaruh terhadap pemahaman mengenai KTSP yang kemudian akan 

mempengaruhi kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. 

 

Guru diharapkan turut berpartisipasi aktif, karena dengan aktifnya guru, akan 

meningkatkan pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan yang dihadapi 

oleh guru terhadap kurikulum maupun permasalahan pembelajaran,sehingga guru 

dapat bertukar pengalaman maupun informasi mengenai bagaimana mengelola 

proses belajar mengajar yang baik sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. MGMP sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme guru diharapkan dapat dijadikan sebagai ajang komunikasi bagi 

guru mata pelajaran Geografi Bandar Lampung untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mengelola proses belajar mengajar kepada siswanya. 

c. Ruang Lingkup MGMP 

a) Kedudukan 

Secara umum MGMP berkedudukan di kabupaten atau kota, namun tidak 

dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 

b) Keanggotaan 

Keanggotaan MGMP meliputi semua guru mata pelajaran. 

c) Kepengurusan 

Pengurus MGMP sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris, 

bendahara. 

(Dikdasmen. 2004. Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran. 

Depdiknas) 
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d. Peranan MGMP 

Peranan MGMP menurut Depdiknas (2004: 4) adalah untuk: 

a. Mengakomodir aspirasi dari,oleh dan untuk anggota. 

b. Mengakomodasi aspirasi masyarakat/stokeholder dan siswa 

c. Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran. 

d. Mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan 

pendidikan. 

 

Sedangkan menurut Mangkoesapoetra (2004: 3) peranan MGMP adalah: 

a) Reformator dalam classroom reform, terutama dalam reorientasi pembelajaran 

efektif. 

b) Mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru terutama 

dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian 

c) Supporting agency dalam inivasi manajemen kelas dan manajemen sekolah. 

d) Collaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan. 

e) Evaluator dan developer school reform dalam konteks MPMBS. 

f) Clinical dan academic supervisor dengan pendekatan penilaian appraisal. 

 

e. Fungsi MGMP 

Beberapa fungsi yang diemban MGMP, yaitu: 

1) Menyusun program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek 

serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara  rutin. 

2) Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik 

tingkat sekolah, wilayah, maupun kota. 
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3) Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, sehingga 

mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan multi pendidikan di 

sekolah. 

4) Mengembangkan program layanan supervise akademik klinis yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang efektif. 

5) Mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), 

Program Tahunan (Prota), program Semester (Prosem), Satuan Pelajaran 

(Satpel), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

6) Mengupayakan lokakarya, symposium dan sejenisnya atas dasar inovasi 

manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif (seperti: PAKEM-

Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan-, joyful dan 

quantum learning, hasil classroom action research, hasil studi komperasi 

atau berbagai studi informasi dan berbagai narasumber, dan lain-lain). 

7) Merumuskan model pembelajaran yang variatif dan alat-alat peraga 

praktik pembelajaran program life skill, baik Broad Based Education 

(BBE) maupun High Based Education (HBE). 

8) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP Provsinsi dan MGMP nasional 

serta berkolaborasi dengan MKKS dan sejenisnya secara koopertaif. 

9) Melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin setiap semester kepada 

Dinas Pendidikan Kota. 

10) Memprakarsai pembentukan Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP) dan 

menyusun ADR/ART MGMP Kota (Achmad: 2004). 
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f. Prinsip MGMP 

a) Merupakan organisasi yang mandiri. 

b) Dinamika organisasi yang dinamis berlangsung secara alamiah sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan. 

c) Mempunyai visi dan misi dalam upaya mengembangkan pelayanan 

pendidikan khususnya proses pembelajaran efektif dan efisien. 

d) Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

e) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

f) Sekurang-kurangnya memuat: 

1) Nama dan tempat. 

2) Dasar, tujuan dan kegiatan (Depdiknas, 2004: 3). 

Sedangkan menurut Mangkoesapoetra (2004: 2) prinsip kerja MGMP adalah 

cerminan kegiatan ”dari, oleh dan untuk guru dari semua sekolah” atas dasar 

ini MGMP merupakan organisasi non-struktural yang bersifat mandiri, 

berdasarkan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan 

lembaga lain. 

g. Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan MGMP menurut 

pedoman MGMP (2004: 5) antara lain: 

a) Meningkatkan pemahaman kurikulum. Kegiatan MGMP dilaksanakan 

dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai kurikulum 

yang dipakai dalam proses pembelajaran beserta perangkat yang 

dibutuhkan dalam mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga 
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setelah mengikuti kegiatan MGMP guru diharapkan dapat membuat 

perangkat pembelajaran dan dapat menjalankan kurikulum yang digunakan 

dengan benar. 

b) Mengembangkan silabus dan sistem penilaian. Guru diharapkan mampu 

mengembangkan silabus yang sudah ada dan diharapkan mampu memilih 

metode penilaian pembelajaran disesuaikan dengan materi, kemampuan 

siswa, media alat bantu pembelajaran. 

c) Mengembangkan dan merancang bahan ajar. Guru dilatih untuk dapat 

mengembangkan bahan pelajaran pokok sehingga guru diharapkan mampu 

menyusun rancangan bahan pelajaran. 

d) Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis luas (Broadbased 

education) dan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (lifeskill). Bahwa guru 

dalam mengajar tidak hanya berfokus terhadap materi yang diajarkan tetapi 

mampu menanamkan keterampilan kepada siswa. 

e) Mengembangkan model pembelajaran efektif. Guru dalam mengajar harus 

fokus terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran yang bervariasi. 

f) Mengembangkan dan melaksanakan analisis sarana pembelajaran. Guru 

mampu merencanakan sarana pembelajaran yang tepat untuk menunjang 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

g) Mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran sederhana. 

Guru dapat membuat alat pembelajaran sesuai dengan materi dan kemampuan 

sekolah guna menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. 
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h) Mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran berbasis 

komputer. Penerapan sistem komputer terhadap materi yang diajarkan. 

i) Mengembangkan media dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru 

mampu merencanakan dan mengembangkan media apa yang cocok untuk 

digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat mempermudah pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

 

5. Belajar dan Pembelajaran 

 

Pembelajaran adalah usaha untuk memberi ilmu pengetahuan (W.Gulo, 2005: 23). 

Pembelajaran pada umumnya adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi 

atau mengatur lingkungan sedemikian rupa,sehingga terjadi interaksi antara murid 

dengan lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran, dan sebagainya yang disebut 

proses belajar, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

(Nasution, 1999: 43). 

 

Menurut Robert Gagne dalam Nasution (1999: 63) bahwa pembelajaran dapat 

dianggap sebagai pengadaan dan pengaturan kondisi-kondisi ekstern, sehingga 

dalam kemampuan itu, mengajar berarti mengendalikan kondisi-kondisi situasi 

belajar seperti menarik perhatian, menyajikan stimulus yang serasi dan 

memberikan petunjuk/penjelasan verbal dan urutan tertentu.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah usaha guru menciptakan lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses pembelajaran. 
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1) Faktor-faktor dalam Pembelajaran 

Mengajar bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan kemampuan dan 

pemahaman yang sangat besar untuk dapat mampu mengajar, selain itu harus 

memperhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam mengajar. Banyak faktor yang 

harus diperhatikan dalam pembelajaran antara lain meliputi: 

a) Bahan Pelajaran. 

Agar pelajaran efektif, bahan pelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang 

diuraikan sampai bersifat spesifik agar dapat diukur keberhasilan proses 

pembelajaran. 

b) Guru 

Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Ia menentukan 

apakah proses pembelajaran itu berpusat pada guru, terutama menggunakan 

metode memberitahukan ataukah berpusat pada murid dengan mengutamakan 

metode penemuan. Teknologi pendidikan menginginkan agar proses 

pembelajaran dapat dikontrol atau dikendalikan antara lain berusaha untuk 

menguraikan bahan pembelajaran dalam urutan tertentu, sehingga pelajaran 

dapat dilakukan secara sistematik sampai tercapai tujuan pembelajaran. 

 

c) Murid 

Kecepatan maju dalam belajar tergantung pada kemampuan murid secara 

individu, maka dalam pembelajaran guru perlu memperhatikan perbedaan 

individual dikalangan murid (Nasution, 1999: 51-52). 
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2) Alat Pembelajaran 

J. Bruner dalam Nasution (2003: 15) membagi alat instruksional dalam empat 

macam menurut fungsinya: 

a. Alat untuk menyampaikan pengalaman ”vicarious” yaitu menyajikan bahan 

kepada murid yang sedianya tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman 

langsung yang lazim di sekolah. ”Vicarious” berarti sebagai substitusi/ 

pengganti pengalaman langsung; 

b. Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur/prinsip suatu 

gejala; 

c. Alat dramatisasi yaitu alat yang mendramatisasikan sejarah suatu 

peristiwa/tokoh, film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk 

hidup, untuk memberikan pengertian tentang sesuatu ide/gejala; 

d. Alat automatisasi yang menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur 

dan memberi balikan (feed back) tentang respons murid. 

 

3) Bagian Terpenting dalam Proses Pembelajaran 

a. Guru dalam mengajar harus memperhatikan bagian-bagian penting yang tidak 

boleh terlupakan. Bagian tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: 

b. Membangkitkan dan memelihara perhatian, dengan stimulus kita berusaha 

untuk membangkitkan perhatian siswa mengenai apa yang sedang diajarkan; 

c. Menjelaskan kepada murid hasil apa yang diharapkan dari padanya setelah 

belajar. Ini dilakukan dengan komunikasi verbal; 

d. Merangsang murid untuk mengingat kembali konsep, aturan dan keterampilan 

yang merupakan prasyarat agar memahami pelajaran yang diberikan; 

e. Menyajikan stimuli yang berkenaan dengan bahan pelajaran; 
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f. Memberi bimbingan kepada murid dalam proses belajar; 

g. Memberikan feed back atau balikan dengan memberitahukan kepada murid 

apakah hasil belajarnya benar atau tidak; 

h. Menilai hasil belajar dengan memberi kesempatan kepada murid untuk 

mengetahui apakah ia telah menguasai bahan pelajaran itu dengan 

memberikan beberapa soal; 

i. Mengusahakan transfer dengan memberikan contoh-contoh tambahan untuk 

menggeneralisasi apa yang telah dipelajari itu, sehingga ia dapat 

menggunakannya dalam situasi lain; 

j. Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk 

menerapkan apa yang telah dipelajari (Nasution, 2003: 184-185). 

 

4) Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Menurut Mursyel yang dikutip oleh Slameto (2003: 40-43),  prinsip-prinsip 

pembelajaran disimpulkan menjadi enam ( 6 ) prinsip yaitu: 

a. Konteks, dalam belajar sebagian besar tergantung pada konteks belajar itu 

sendiri; 

b. Fokus, belajar yang penuh makna dan efektif harus diorganisasikan di satu 

fokus, pembelajaran akan berhasil dengan penggunaan focus; 

c. Sosialisasi, mutu makna dan efektifitas belajar sebagian besar tergantung pada 

kerangka sosial tempat belajar itu berlaku; 

d. Individualisasi, dalam mengorganisasi pembelajaran, guru memperhatikan 

taraf kesanggupan siswa dan merangsangnya untuk menentukan bagi siswanya 

sendiri apa yang dapat dilakukan sebaik-baiknya; 
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e. Sequence, bila hendak mencapai hasil belajar yang autentik organisasi 

rangkaian (sequence) dari belajar yang penuh makna harus dengan sendirinya 

bermakna penuh pula; 

f. Evaluasi, dilaksanakan untuk meneliti hasil dan proses belajar siswa,untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan yang melekat pada proses belajar itu  

 

Dalam pembelajaran guru harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Perhatian, dalam pembelajaran guru harus dapat membangkitkan perhatian 

siswa kepada pelajaran yang diberikan oleh guru; 

b. Aktifitas, dalam proses pembelajaran guru perlu menimbulkan aktifitas siswa 

dalam berpikir maupun berbuat; 

c. Appersepsi, setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang 

akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, ataupun 

pengalamannya; 

d. Peragaan, waktu guru melakukan proses pembelajaranr di depan kelas harus 

berusaha menunjukkan benda-benda yang asli, bila mengalami kesukaran 

boleh menunjukkan model, benda tiruan, atau menggunakan benda lain; 

e. Repetisi, bila guru menjelaskan suatu unit pelajaran perlu diulang-ulang 

sehingga akan memberikan tanggapan yang jelas dan tidak mudah dilupakan; 

f. Korelasi, guru dalam melakukan proses pembelajaran wajib memperhatikan 

dan memikirkan hubungan antar setiap mata pelajaran; 

g. Konsentrasi, usaha konsentrasi pelajaran menyebabkan siswa memperoleh 

pengalaman langsung, mengamati sendiri, meneliti sendiri, untuk menyusun 

dan menyimpulkan pengetahuan itu sendiri; 
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h. Sosialisasi, siswa disamping sebagai individu juga mempunyai segi social 

yang perlu dikembangkan; 

i. Individualisasi, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa 

secara individu agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan 

perbedaannya; 

j. Evaluasi, guru dapat melaksanakan penilaian yang efektif dan menggunakan 

hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, dengan evaluasi guru dapat 

mengetahui prestasi dan kemajuan siswa sehingga dapat bertindak dengan 

tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar (Slameto, 2003: 46-53). 

 

5) Pengertian Proses pembelajaran 

Menurut pedoman guru pendidikan agama islam yang dikutip oleh Suryosubroto 

(2002: 19) pembelajaran sebagai proses mengandung dua pengertian yaitu 

rentetan/tahapan/fase dalam mempelajari sesuatu dan dapat pula berarti sebagai 

rentetan kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai selesai 

evaluasi dan progaram tindak lanjut. Sedangkan menurut Suryosubroto proses 

pembelajaran meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan guru mulai perencanaan sampai dengan evaluasi dan 

program tindak lanjut dalam rangka menyampaikan membelajarkan materi kepada 

siswa. 
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6) Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Rencana pembelajaran yang telah disusun belum mempunyai arti apabila tidak 

dimanifestasikan bersama-sama murid. Suryosubroto (2002:19) menyatakan 

kemampuan melaksankana pembelajaran adalah kesanggupan atau kecakapan 

guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antaraguru dan 

peserta didik yang mencakup segi kognitif, afektif dan psikomotor sebagai upaya 

mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan evaluasi dan 

tindaklanjut agar tercapai tujuan pembelajaran. 

 

Menurut Sardiman (2004: 8), keberhasilan atau kegagalan melaksanakan 

pembelajaran tergantung pada kualitas dan terbinanya hubungan antara guru dan 

murid. Hubungan tersebut adalah hubungan edukatif sebagaimana dikemukakan 

oleh Surakhmad (1980:14-15) menyatakan bahwa interaksi adalah hubungan 

timbal balik guru dan murid yang disadari oleh tujuan, bahan, guru, metode, dan 

situasi. 

 

Slameto (2003:97) menyatakan guru berperan sebagai pengelola proses 

pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi 

menyenangkan, mengembangkan bahan pelajaran yang meningkatkan 

kemampuan murid untuk menyimak dan menguasai tujuan-tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai siswa. Sardiman (1992:143) menyatakan sebagai fasilitator 

guru memberikan kemudahan proses pembelajaran, menciptakan suasana, serasi 

dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi pembelajaran berlansung efektif. 
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Abin Syamsudin Makmum (2004:184), mengemukakan kondisi kinerja guru yang 

berkualitas tinggi dan agar siswa berhasil dalam belajar, yaitu guru harus mampu: 

(a) Hasil siswa dan siswa harus memperoleh sesuatu sebagai hasil belajar. 

(b) Kemampuan mengelola Memotivasi siswa, 

(c) Membangkitkan perhatian siswa dan siswa mengetahui sasaran belajar, 

(d) Siswa aktif melakukan sesuatu, 

(e) Adanya evaluasi pemantapan hasil siswa dan siswa harus memperoleh 

sesuatu sebagai hasil belajar. 

 

 

Sahertian (1990:5), mengemukakan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru dalam melaksanakan program pembelajaran adalah: 

1)    Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan, 

2) Kemampuan mengelola program pembelajaran, 

3) Kemampuan mengelola kelas, 

4) Kemampuan menggunakan media/sumber belajar, 

5) Kemampuan menguasai landasan kependidikan, 

6) Kemampuan mengelola interaksi pembelajaran, 

7) Kemapuan menilai prestasi siswa untuk keperluan pembelajaran, 

8) Kemampuan mengenai fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan, 

9) Kemampuan mengenal dan meyelenggarakan administrasi sekolah, 

10) Kemampuan memahami prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian   

pendidikan guna keperluan pembelajaran. 

 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

melaksanakan pembelajaran adalah kemampuan guru memanifestasikan program 

pembelajaran dan kemampuan guru menciptakan interaksi edukatif secara sadar, 

direncana, bertujuan untuk mendidik, mengantarkan anak kearah kedewasaan 

didasari oleh tujuan, bahan, metode, dan situasi komunikasi edukatif, mencakup 

kognitif, afektif, dan psikomotor sampai evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai 

tujuan pembelajaran. 
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Peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran menciptakan kondisi yang 

menyenangkan, mengembangkan bahan pelajaran, memberikan kemudahan 

proses belajar, menciptakan suasana serasi dengan perkembangan siswa dan 

meningkatkan kemampuan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

menciptakan kinerja guru berkualitas tinggi dan siswa berhasil dalam 

melaksanakan program pembelajaran adalah kemampuan menguasai bahan, 

mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakn media/sumber 

belajar, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi dalam 

pembelajaran, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan 

bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

untuk keperluan pembelajaran. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang lebih 

baik maka guru dituntut untuk mengembangkan profesionalisme dan 

kompetensinya sebagai tenaga pendidik, salah satunya adalah dengan mengikuti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

 

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata 

pelajaran yang berada pada suatu sanggar, kabupaten atau kota yang berfungsi 

sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan 

pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku 

perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. MGMP merupakan wadah 

komunikasi bagi guru mata pelajaran sejenis. 
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Kegiatan MGMP dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme guru mata 

pelajaran. Kegiatan MGMP tersebut membahas mengenai berbagai metode yang 

cocok dalam pembelajaran setiap materi yang akan diajarkan, kesulitan-kesulitan 

pembelajaran, sebagai ajang bertukar informasi antar guru, sebagai media untuk 

meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum, sebagai bentuk pelatihan 

bagi guru untuk meningkatkan kemampuan profesional yang dimiliki guru, serta 

guru dapat memperoleh informasi untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa sehingga siswa lebih semangat dalam belajar, dengan 

demikian tujuan pembelajaran dapat dicapai. Namun pada kenyataanya tidak 

semua guru geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung aktif mengikuti kegiatan 

MGMP Geografi dan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap manfaat 

MGMP Geografi. Hal ini dapat terbukti dari rendahnya tingkat kehadiran guru-

guru geografi yang mengikuti kegiatan MGMP Geografi pada setiap pertemuan di 

minggu ketiga tiap bulannya, artinya bila dilihat dari tingkat kehadiran yang 

masih rendah maka sudah jelas bahwa persepsi guru terhadap manfaat geografi 

juga masih kurang baik, hal inilah yang menjadi bukti rendahnya kemampuan 

guru geografi dalam mengelola proses pembelajaran mata pelajaran Geografi 

SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai 

berikut: 

      X1 

 

     X1 X2 

      X2 

 

 

Bagan 1.  Skema Kerangka Pikir 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan peneliti, sampai 

terbukti melalui data yang lampau, setelah menetapkan anggapan dasar maka 

membuat teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji kebenarannya 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 64). 

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada Kontribusi positif, erat dan signifikan keaktifan guru geografi dalam 

mengikuti kegiatan MGMP terhadap kemampuan mengelola proses 

pembelajaran geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 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. Ada Kontribusi positif, erat dan signifikan persepsi guru terhadap manfaat 

MGMP dengan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran 

Keaktifan guru dalam 

MGMP Geografi (X1) 

 Kemampuan Guru 

Mengelola Proses 

Pembelajaran 

Geografi (Y) 

Persepsi guru 

terhadap manfaat 

MGMP Geografi (X2) 
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geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. Berarti ada sumbangan positif 

persepsi guru geografi terhadap manfaat MGMP Geografi, maka akan semakin 

baik kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi 

SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 

3. Ada Kontribusi positif, erat dan signifikan antara keaktifan guru geografi dan 

persepsi guru terhadap manfaat MGMP secara bersama-sama dengan 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi SMA/MA di 

Kota Bandar Lampung. 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. 


