
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem Pendidikan Nasional akan selalu mewujudkan pada arah 

penciptaan mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya 

manusia. Pada umumnya orang menilai suatu pendidikan hanya dilihat dari 

prestasi belajar siswa. Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu tinggi 

apabila prestasi belajar yang dicapai oleh siswanya rata-rata berhasil dengan baik. 

Keberhasilan ini tentuk tidak terlepas dari peran guru sebagai salah satu 

komponen pendidikan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Hamalik (2004), 

bahwa proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh 

sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya akan tetapi sebagian besar ditentukan 

oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. 

Tanpa mengabaikan peranan faktor penting lainnya, mutu guru telah 

ditemukan oleh berbagai studi penelitian sebagai faktor yang paling konsisten dan 

kuat dalam mempengaruhi mutu pendidikan, guru yang bermutu adalah guru yang 

mampu membelajarkan siswa secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya 

dan lingkungannya. Di sisi lain upaya menghasilkan guru yang berkualitas juga 

merupakan tugas yang tidak mudah. 

Menurut Amiruddin (2008), untuk meningkatkan mutu pendidikan 

pemerintah telah menempuh berbagai strategi antara lain: 1) penyempurnaan 

kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, 2) penyediaan fasilitas 

fisik dan media pendidikan, 3) peningkatan kemampuan profesional pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan 4) peningkatan kesejahteraan dan berbagai jenis 

kegiatan lainnya.  



Mutu seorang guru juga sebagai tenaga pengajar yang mampu melahirkan 

lulusan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan berbagai jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan, dan di lain pihak kualitas guru sangat berkaitan 

dengan pengakuan masyarakat dan status guru sebagai jabatan professional. 

Keseluruhan perangkat penggerak di sektor pendidikan khususnya tenaga 

pelaksana umum dan guru pada khususnya merupakan salah satu mata rantai yang 

cukup lemah, kalangan guru sendiri menyadari akan hal ini, oleh karena itu 

muncullah usaha untuk menghasilkan guru yang lebih baik dan berkualitas. 

Luapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak serta 

kemajuan bangsa dan umat manusia di lain pihak membawa konsekuensi serta 

implikasi yang semakin berat dan kompleks bagi pelaksanaan sektor pendidikan 

pada umumnya dan guru pada khususnya. 

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.18 

Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, setiap guru dituntut 

meningkatkan profesionalisme guru. Dengan kata lain, setiap guru harus 

meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru, baik kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial maupun profesional. Dengan kompetensi ini guru diharap 

dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik serta mampu 

mengembangkan profesinya.  

Peningkatan mutu pendidikan akan berhasil jika seluruh komponen 

pendidikan yang terkait berfungsi dan bersinergi secara optimal. Salah satu 

komponen yang sangat menentukan keberhasilan tersebut adalah kemampuan 

profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan proses 

pembelajaran. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa mutu pendidikan pada 



akhirnya sangat ditentukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Walaupun 

dalam suatu lembaga pendidikan telah tersedia semua komponen yang 

mendukung peningkatanmutu pendidikan, namun tanpa guru yang memiliki 

kemampuan profesional yang mapan, peningkatan mutu pendidikan tidak 

mungkin terwujud (Amiruddin, 2008). 

Dengan demikian guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan 

harus ditingkatkan terus kemampuan dan ketrampilannya dalam proses belajar 

mengajar, sehingga memiliki wawasan dan sikap profesionalisme guru. 

Peningkatan dimaksud akan tercapai apabila guru memiliki sarana yang bisa 

digunakan untuk saling menukar informasi dan pengalaman serta saling 

membantu memecahkan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing guru di 

sekolah. 

Danoesiswoyo (2008), mengungkapkan bahwa ada beberapa upaya untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Upaya itu adalah melalui pendidikan dan 

latihan, pengembangan profesi seperti kegiatan pendidik dalam mengamalkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses 

belajar mengajar melalui pembentukan gugus sekolah dan sebagainya.  

Pendidikan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila terdapat 

elemen sekolah yang melengkapi seperti sarana prasarana, pengajar dan tenaga 

administratif lainnya dengan kualitas yang baik. Sarana tersebut oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dikenal dengan sebutan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP). Musywarah tersebut merupakan wadah para guru untuk 

meningkatkan dinamisasi ilmu dan profesionalisme kerja para guru. MGMP 

mempunyai peranan penting dalam pengembangan program pendidikan di 



sekolah. Karena, melalui forum ini para guru dapat mengadakan diskusi dan tukar 

pikiran mengenai masalah yang dihadapi di sekolah masing-masing. Selain itu, 

forum ini merupakan wadah profesional guru dalam meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan. 

Banyak kegiatan profesional guru yang dapat dibicarakan dalam forum ini, 

misalnya kegiatan pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 

Seperti diketahui sejak tahun 2004 pemerintah menggelindingkan sebuah 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setelah melalui uji coba, mulai tahun 2006 

semua sekolah diharapkan sudah menerapkan KTSP. Berdasar PP No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 17 kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat, dan karakteristik peserta 

didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan 

dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi 

lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

Namun, perlu disadari bahwa penyusunan kurikulum tidaklah mudah dan 

tidak setiap guru menguasai penyusunan kurikulum. Forum MGMP merupakan 

salah satu tempat bertukar pikiran para guru. Di sini para guru bisa saling 

menimba kelebihan maupun kekurangan sekolah masing-masing. Selain itu, para 

guru bisa menyumbangkan pemikirannya sehingga terkumpul masukan-masukan 

yang bisa dijadikan sebagai acuan penyusunan KTSP. Memang setiap sekolah 

mempunyai karakteristik berbeda. Namun, kerangka dasar KTSP setiap sekolah 

sama yaitu adanya kesamaan standar isi minimal yang dikeluarkan BSNP. Setiap 

sekolah boleh mengembangkan KTSP sesuai dengan kelebihan masing-masing. 



Dari hasil diskusi melalui MGMP, para anggota MGMP bisa mengambil 

pengalaman untuk menyusun KTSP di sekolah masing-masing. Selanjutnya, bisa 

dibicarakan masalah-masalah lain seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. Dengan demikian, guru bisa melaksanakan proses pembelajaran 

dengan baik. Selain sebagai tempat meningkatkan mutu proses belajar mengajar, 

MGMP juga sebagai tempat kegiatan pengembangan profesi. Banyak kegiatan 

yang bisa dilakukan para guru misalnya menyusun karya ilmiah seperti karya tulis 

ilmiah bentuk penelitian, pembuatan buku, modul atau bahan ajar serta karya tulis. 

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh komponen pendidikan 

khususnya guru-guru tingkat SMP/MTs di Kota Binjai benar-benar telah 

menjalankan MGMP sebagai mana mestinya dalam upaya meningkatkan mutu 

sekolah melalui pengembangan profesionalisme keguruaannya? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian dengan 

mengangkat judul “Hubungan Kompetensi Guru dan Pengembangan 

Profesionalisme guru dalam Bentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) dengan Peningkatan Mutu Sekolah di MTs Kota Binjai”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi sejumlah 

permasalahan penelitian yang didasari pada diri guru di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs). Kompetensi dan pengembangan profesional guru MTs di kota Binjai dapat 

diidentifikasi berdasarkan beberapa pertanyaan berikut ini. 



Apakah guru mampu membelajarkan siswa secara efektif sesuai dengan 

kendala sumber daya dan lingkungannya? Apakah sebagai tenaga pengajar, guru 

mampu melahirkan lulusan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan? Apakah guru dapat 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik serta mampu 

mengembangkan profesinya? Apakah guru telah memiliki kemampuan atau 

kompetensi profesional yang mapan? Apakah guru mempunyai disiplin dalam 

mengajar? Apakah disiplin dalam mengajar dapat meningkatkan profesionalisme 

guru? Apakah guru-guru MTs di Kota Binjai telah memiliki wadah MGMP dalam 

pengembangan profesionalismenya? Apakah seluruh komponen pendidikan 

khususnya guru-guru tingkat MTs di Kota Binjai benar-benar telah menjalankan 

MGMP sebagai mana mestinya? Apakah guru-guru MTs di Kota Binjai telah 

melakukan upaya meningkatkan mutu sekolah? Apakah dengan pengembangan 

profesionalisme dalam bentuk MGMP merupakan upaya guru dalam 

meningkatkan mutu sekolah? Faktor apa saja yang merupakan peningkatan mutu 

sekolah? Apakah kompetensi guru berhubungan dengan peningkatan mutu 

sekolah? Apakah pengembangan profesional guru dalam bentuk MGMP 

berhubungan dengan peningkatan mutu sekolah? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di 

uraikan di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini dibatasi hanya berkaitan 

dengan kompetensi profesionalisme guru yang meliputi: kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan. Pengembangan 

profesional guru dalam bentuk MGMP yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 



dan pengujian (evaluasi) pembelajaran di kelas. Peningkatan mutu sekolah yang 

meliputi: aspek kualitas hasil, dan aspek proses mencapai hasil tersebut. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, masalah 

yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kompetensi guru 

dengan peningkatan mutu sekolah di MTs Kota Binjai?. 

2. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengembangan 

profesional guru dalam bentuk MGMP dengan peningkatan mutu sekolah di 

MTs Kota Binjai?. 

3. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kompetensi guru dan 

pengembangan profesional guru dalam bentuk MGMP secara bersama-sama 

dengan peningkatan mutu sekolah di MTs Kota Binjai? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan : 

1. Hubungan kompetensi guru dengan peningkatan mutu sekolah di MTs Kota 

Binjai?. 

2. Hubungan pengembangan profesional guru dalam bentuk MGMP dengan 

peningkatan mutu sekolah di MTs Kota Binjai?. 

3. Hubungan kompetensi guru dan pengembangan profesional guru dalam 

bentuk MGMP secara bersama-sama dengan peningkatan mutu sekolah di 

MTs Kota Binjai? 



F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

terutama bagi : 

1. Guru, khususnya guru MTs untuk dapat meningkatkan profesionalnya dalam 

peningkatan mutu sekolah. 

2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk memperoleh input 

sebagai keperluan penilaian untuk memfasilitasi pengembangan profesi guru 

MTs lebih lanjut. 

3. Bagi para pengambil kebijakan termasuk Departemen Pendidikan Nasional 

maupun Daerah Kota Binjai, dapat dijadikan masukan dan bahan 

pertimbangan untuk menetapkan kebijakan atau sosialisasi tentang 

pengembangan profesi guru khususnya guru MTs melalui MGMP yang pada 

akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu 

pendikan atau sekolah. 

4. Sebagai bahan kajian teoritis yang dapat digunakan untuk landasan dalam 

membangun sistem pendidikan di Indonsia yang lebih menyeluruh. 

 



 


