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Pengelolaan Program Bermutu (Better Education Through Reformed

Management And Universal Teacher Upgrading )

Studi Situs Cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan

Abstract

Basically, the aim of this research get describing BERMUTU programme
management clearly: firstly, to describe the characteristics of activities
BERMUTU programme at MGMP SMP IPA Cluster 3 in Pacitan regency.
Secondly, to describe the administrative characteristics of BERMUTU programme
at Cluster 3 in Pacitan regency.

Research methodology used ‘qualitative research’. Approach research uses
etnography study with naturalistic paradigma. Researcher location at cluster 3
science MGMP yunior high school in Pacitan regency. Research affterdance at the
intervieu done with the expert, and research as the key instrument, data collectiuy
technique use triangulation, and data analysis  uses qualitative inductive more
meaning stressed. As a data research and expert are comunitte and MGMP’s
member the using of data collecting, technique are, dokumentation method,
observation, and detail interview. The usingof data analysis, incendes d ata
reduction, presntation of data and conclusion, data validity uses member -check
and audit trail.

There are two main activities in BERMUTU programme at MGMP SMP
IPA Cluster 3 in Pacitan regency: first, in -service training once a year meeting.
Second, on-service training sixteen times a year meeting regularly. The activity
include four structure activities programme,  there are : case  study, less on study,
action research, and learning process. The programme  include some components;
the committee, members, fasilitator/instructor, and headmaster. This BERMUTU
programme will help the teacher increasing the competency and quality through
the mastery of material and class management. Finally, the quality of school
education will be  better.

Keywords : management, programme, administration, activity.

Pendahuluan

Dewasa ini berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan

oleh banyak pihak, baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya -

upaya tersebut dilandasi oleh suatu kesadaran betapa pentingnya peranan
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pendidikan dalam pengembangan dan penin gkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) yang handal demi kemajuan masyarakat dan bangsa. Dengan bergulirnya

reformasi yang diharapkan akan menuju terwujudnya masyarakat madani sampai

sekarang belum menunjukkan adanya tanda -tanda pemulihan, serta peningka tan

harkat dan martabat suatu bangsa pada saat ini belum ada kemajuan yang

signifikan.

Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan

sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom serta peranan orang tua dan

masyarakat dalam mengembangkan pendidikan, sekolah diberikan kepercayaan

untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan .

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya

dalam hal bidang keilmuan, misalnya guru IPA (Ilmu Pengetahuan Ala m) belum

mampu mengajar IPA secara komprehensif yang mencakup biologi, fisika, dan

kimia, padahal kemampuan komprehensif tersebut menjadi tuntutan kurikulum.

Sehingga yang terjadi guru menguasai atau tidak menguasai materi IPA tersebut

tetap berkewajiban secara profesional untuk mengajar kepada murid -muridnya.

Profesionalisme sebagai komponen kunci keberhasilan guru dalam

melaksanakan tugasnya, yang sangat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor

internal dan eksternal,  faktor internal meliputi minat, bakat, kemampuan

intelektual, integritas, komitmen dan faktor eksternal yang berkaitan dengan

lingkungan sekitar, sarana prasarana, pelatihan, regulasi, kesejahteraan guru

(Sumargi, 1996:45). Pendidikan di abad ini menuntut adanya manajemen

pendidikan yang profesional, dimana lembaga pendidikan diharapkan mampu

mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan,

staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan,

iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua atau

masyarakat. Rasa nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan ketaqwaan,

penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesional, serta kesejahteraan lahir

batin merupakan sosok guru yang selalu dijadikan panutan oleh peserta didik dan

lingkungannya. Dengan demikian yang menjadi dasar dalam melaksanakan

manajemen adalah a) usaha /kerjasama, b) dua orang atau lebih, c) tujuan yang

telah ditetapkan (Suharsimi, 2008:4). Guru memiliki tempat tersendiri dalam
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masyarakat, karena fakta menunjukkan ketika guru berbuat menyimpang dari

kaidah masyarakat dan menyimpang dari apa yang diharapkan masyarakat,

masyarakat langsung memberikan suara sumbang kepada guru itu. Kenakalan

anak yang menggejala diberbagai tempat, seringpula tanggungjawabnya

ditudingkan kepada guru sepenuhnya dan sering pula dilupakan apa yang dilihat,

didengar anak serta pergaulan anak dalam kehidupan masyarakat sehari -hari

(Mulyasa, 2008:183).

Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek -aspek kepribadian terutama

aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia ini menjadi

berat karena bukan saja guru harus menyiapkan generasi muda memasuki abad

pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis baik sebagai

individu maupun sebagai profes ional. Hal tersebut menunjukkan betapa strategis

kedudukan guru dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga adanya standar

yang harus dicapai oleh guru dalam melaksanakan kegiatan BERMUTU terutama

pada mata pelajaran IPA dalam meningkatkan komponen input, d an proses

pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih efektif sehingga hasil yang

diharapkan lebih berfokus dan mengarah pada kondisi peserta didik dengan

menentukan performence (Jamal Ma’mur, 2011: 64). Dalam kondisi sekarang,

sistem pendidikan yang hanya berbasis pada input dan proses dipandang kurang

dinamis, kurang efisien dan mengarah pada stagnasi pedagogik, seperti yang

dikemukakan bahwa guru selalu menjadi sorotan ketika berbicara masalah

pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem

pendidikan (Mulyasa, 2008:5). Guru merupakan komponen paling menentukan

dalam sistem pendidikan, guru memegang peranan utama dalam pembangunan

pendidikan khususnya yang diselenggarakan seca ra formal di sekolah.

Peran guru yang bergitu besar dan tuntutan kualifikasi akademik yang

begitu kompleks menimbulkan kesenjangan , apabila mengingat pada kenyataan

yang terjadi dalam dunia pendidikan, masih banyak guru yang belum memiliki

kualifikasi akademik yang memadai. Pengembangan profesionalisme guru

menjadi perhatian pemerintah secara khusus dengan adanya peraturan tentang

standar pendidik dan tenaga kependidikan (Peraturan Pemerintah RI nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan), kare na guru dipandang
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memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi ilmu pengetahuan

dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan

dalam era hiperkompetisi. Sejalan dengan hal tersebut pengembangan proses

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus memiliki srategi pelaksanaan

dalam tingkat satuan pendidikan meliputi: a) workshop, b) in hause training, c)

supervisi d) kegiatan MGMP (Umiarso, 2010:342).

Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus ,

dalam proses ini pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk

penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan

masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi,

peningkatan kualitas calon guru, imbalan dan sebagainya secara bersama -sama

menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Guru yang

aktif, energik, simpatik, berpengaruh baik pada hubungan murid -murid serta

sekolah maka akan terciptalah suatu keadaan yang baik m aka dikatakan sekolah

itu berkepribadian (Koestoer, 1993:36). Upaya lain yang dilakukan pemerintah

untuk menuju guru profesional melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP). Selain itu MGMP berfungsi sebagai motivator yang dapat

membangkitkan semangat guru untuk mencapai tujuan bersama, dan sebagai

inovator yang dapat menumbuhkan jiwa pembaharuan dan kreatifitas guru dalam

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui MGMP dapat

menyusun strategi pembelajaran dan mengatasi masalah yang munc ul (Mulyasa,

2004:79).

Untuk dapat memainkan peranan yang positif pendidikan yang demokratis

hendaknya guru mengadakan perencanaan dan pelaksanaan program pertumbuhan

yang didalamnya menyangkut kegiatan dalam forum MGMP. Dalam

melaksanakan tugas dan pengabdiannya secara profesional dengan perilaku yang

mendidik sebagai teladan, baik bagi murid, maupun orang tua murid dan

msayarakat hendaknya guru : 1) memberikan tuntunan dan pembinaan pendidikan

ke arah beradap, berbudi pekerti baik dan disiplin, 2) e tika merupakan ikatan

moral yang berfungsi edukatip, 3) adanya pertanggung jawaban atas

pekerjaannya (Sukarto, 1996:226). Pengertian Program BERMUTU (Better

Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading),
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merupakan suatu program komprehensif, menyangkut kualitas penyelenggaraan

pendidikan guru (pre-service), peningkatan kinerja guru yang sudah bertugas ( in-

service), dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, serta

didukung monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk dampak

terhadap prestasi siswa (Anonim, 2008:III -1). Sehubungan dengan hal tersebut,

program BERMUTU menuntut sinergisitas dari beberapa unit utama di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang

memiliki tugas pokok dan fun gsi sesuai dengan 4 (empat) komponen dalam

program BERMUTU, serta melibatkan berbagai lembaga atau kementerian terkait

secara administratif dalam implementasi program secara keseluruhan. Tujuan

program BERMUTU adalah untuk mendukung upaya peningkatan kuali tas dan

kinerja guru melalui peningkatan penguasaan materi pembelajaran dan

keterampilan mengajar di kelas.

Dalam melaksanakan pengelolaan program BERMUTU, semua yang

terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program.

Penetapan tugas dan tanggung jawab harus mengutamakan prinsip -prinsip

efisiensi, keterbukaan dan akuntabilitas publik. Sasaran program BERMUTU

adalah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kinerja guru melalui

peningkatan penguasaan materi pembelajaran dan keterampi lan mengajar di kelas.

Program ini dikembangkan dalam kerangka kerja kualitas pendidikan yang

menyeluruh. Adapun pengelolaan program BERMUTU meliputi kegiatan antara

lain :

1) Pengembangan sistem PHBS atau RPL dan berbagai model peningkatan

kualifikasi guru.

2) Pengembangan dan penyelenggaraan berbagai model alternatif bagi

pendidikan dan latihan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1 atau

D4.

3) Pengembangan sistem pendukung untuk kelompok kerja guru, kepala

sekolah, dan pengawas.

4) Peningkatan kapasitas KKG/MGM P melalui pelatihan secara efektif di

tingkat sekolah.



8

5) Membangun kemampuan kelompok kerja Kepala Sekolah dan Pengawas

(Anonim, 2008: IV.26 – IV. 39).

Dalam melaksanakan pengelolaan program BERMUTU yang

dilaksanakan oleh MGMP berorientasi pada profesio nalisme sehingga guru

mendapatkan manfaat dari pengalaman praktek -praktek terbaik dalam

melaksanakan kegiatan dan mampu mengelola manajemen bagi guru dan

menjamin kualitas pendidikan yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi

pemerintah dalam mengelola p roses peningkatan mutu guru.

Penelitian yang dilakukan  untuk memperoleh diskripsi tentang

Pengelolaan Program BERMUTU ((Better Education Through Reformed

Management And Universal Teacher Upgrading)  Studi Situs Cluster 3 MGMP

IPA SMP  Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan penelitian dilakukan mengacu pada

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelu mnya. Penelitian Thomas

M. Smith dan Richard M. Ingersoll, (2004) tentang What are the effects of

induction and mentoring on beginning teacher tournover , dijelaskan bahwa

program induksi dan mentoring pada tahun terakhir merupakan program yang

efektif untuk memotivasi, membimbing, dan memberikan orientasi mengajar

kepada guru pemula tentang pelaksanaan tugas mereka. Dari pengujian program

induksi dan mentoring ini memiliki efek positif pada pemberian pengalaman

terhadap guru pemula. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis program

tersebut pada sekolah negeri mulai tahun 1999 sampai 2000 dan untuk survey

pelayanan staf. Diperoleh hasil bahwa guru pemula dalam mengikuti program

tersebut secara bersama-sama melalui program induksi kolektif, membuat

perencanaan dan berkolaborasi dengan guru lain, mereka sangat menyukai

program induksi ini pada tahun pertama mereka sebagai guru (American

Educational Reseacrh Journal, 2004. No. 3 hal: 681 – 714). Hasil kajian Marilyn

Cochran-Smith dan Mary Kim Frien, tentang “Sticks, Stones, and Ideologi: The

Discourse of Reform in teacher Education . Dalam kajiannya disimpulkan bahwa

banyak kebijakan politik tingkat tinggi dari pemerintah untuk melakukan

peningkatan mutu guru menuju guru profesional yang diorientasi kepada

standarisasi profesionalitas guru, dan melakukan perbaikan aturan guru

profesional. Kebijakan ini memberikan jaminan kepada peningkatan mutu guru
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sehingga menjadi guru profesional dengan adanya komitmen merubah kualitas

guru secara nasional. Perubahan itu hanya dapat dicapai melalui perubahan secara

menyeluruh terhadap komponen pemahaman guru secara ideal tentang ideologi

dan sistem nilai yang bersinggungan secara lanngsung dengan guru berkualitas.

Kajian Johnson, Sally; Monk, Martin (2000), tentang Teacher development and

change in South Africa: A critique of the appropriateness of transfer of

northern/western practice , dikemukakan bahwa gagasan evolusi pada perubahan

guru dan pengembangan menawarkan model yang lebih efektif dari kenda la di

mana guru bekerja. Ide-ide ini memiliki aplikasi umum untuk sistem pendidikan

di sub-Sahara Afrika. Implikasi kebijakan adalah perlu untuk melakukan riset

praktek saat ini lebih menyeluruh dan untuk memfasilitasi perubahan melalui

langkah-langkah sederhana. Guru sering tahu strategi pedagogik jauh lebih dari

mereka benar-benar digunakan (Johnson et al, 2000). Oleh karena itu praktek

kelas guru mungkin dianggap sebagai seleksi dari berbagai pengetahuan isi

pedagogi (Shulman, 1987) daripada ekspresi dar i jumlah total. Pemilihan kelas

praktek yang sebenarnya dibatasi oleh sumber daya untuk tangan dan perilaku

normatif dari sekolah guru bekerja masuk hambatan tersebut menentukan praktek

potensi guru akan digunakan. Muhammad Kamarul Kabilan (2003), Online

Professional Development Of Teachers: An Examination Of Structure And Trends

In Malaysia, mengemukakan bahwa pengembangan profesional merupakan aspek

penting dan integral dari profesi guru. Dengan ledakan internet di kedua negara

berkembang dan negara maju, gur u mulai bereksperimen, individual dan informal,

dengan ide swakelola dan mengarahkan diri sendiri pengembangan profesional

online. Setiap transformasi sekolah menjadi organisasi pembelajaran harus

melibatkan memikirkan bagaimana isi dan proses belajar dapa t didefinisikan

ulang dengan cara yang melibatkan para siswa dan guru dalam mengejar tujuan

belajar aktif (Lieberman, 1995). Proses restrukturisasi sekolah juga menempatkan

tuntutan pada seluruh organisasi yang membuatnya penting bahwa individu -

individu (dalam hal ini guru) mendefinisikan pekerjaan mereka dalam kaitannya

dengan cara kerja seluruh sekolah. Hal ini terkait dengan komitmen total pada

bagian dari guru. Hampir setiap pendekatan reformasi sekolah mengharuskan para

guru untuk memfokuskan kembali peran, tanggung jawab dan peluang -dan,
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sebagai hasilnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru,

Keberhasilan upaya untuk meningkatkan dan mencapai stan dar yang tinggi

tergantung pada keberhasilan guru dan kemampuan mereka untuk memperoleh

pengetahuan dan praktek instruksional konten yang diperlukan untuk mengajar

standar akademik yang tinggi. Al-Wreikat, Yazan Abdel Aziz Semreen ;

Abdullah, Muhamad Kamarul Kabilan Bin (2011), Effectiveness of Teaching

Approaches of In-service Training Courses for EFL Teachers in Jordanian

Schools, menyatakan bahwa organisasi pendekatan pengajaran pada efektivitas

pelatihan bagi guru EFL Yordania. Sampel untuk penelitian ini diambil dari

semua sekolah pemerintah di Kerajaan Hashemit Yordania. Studi ini

menggunakan pendekatan campuran -metode dimana seluruh temuan Triangulasi

(dalam wawancara, observasi, dan kuesioner). Studi ini menemukan bahwa

sebagian besar di-layanan pelatihan bagi guru EFL belum diatur dengan benar.

Selain itu, dengan pendekatan account yang berbeda, penelitian ini menunjukkan

bahwa masalah serius menghambat efektivitas dalam layanan kursus pelatihan .

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah

bagaimanakah ciri-ciri pengelolaan program BERMUTU studi situs cluster 3

MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan, yang terbagi dalam sub fokus sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah ciri-ciri kegiatan program BERMUTU  cluste r 3 MGMP

IPA SMP Kabupaten Pacitan?

b. Bagaimanakah ciri-ciri administrasi kegiatan program BERMUTU  cluster

3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus

penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mendiskripsikan ciri-ciri pengelolaan program BERMUTU cluster

3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mendiskripsikan ciri-ciri kegiatan program BERMUTU  cluster

3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.
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b. Untuk mendiskripsikan ciri-ciri administrasi kegiatan program

BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

didasarkan pada upaya membangun pandangan tentang fenomena dalam

menemukan pemahaman dan pengertian  dalam suatu permasalahan yang

menekankan pada pendekatan naturalistik dengan tujuan untuk memah ami suatu

fenomena dalam kontek khusus.  Desain Penelitian yang digunakan adalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi.

Pendekatan etnografis adalah sebagai rangkaian percakapan persahabatan yang

didalamnya peneliti secara perlahan memasukkan beberapa unsur baru guna

membantu informan memberikan jawaban sebagai informan. Adapun yang

menjadi lokasi dalam melakukan kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada cluster

3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.

Kehadiran peneliti dilakukan pada saat interview/wawancara yang

dilakukan langsung dengan nara sumber dalam hal ini adalah dilakukan datang

langsung pada tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini perlu disebutkan bahwa

peneliti bertindak sebagai instrumen se kaligus pengumpul data, dan sekaligus

peneliti sebagai siswa (Spradley, 2006: 72). Instrumen selain manusia dapat pula

digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai

instrumen.

Data, Sumber Data, dan Nara Sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data

Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan

data dengan keterangan yang memadai. Uraian tersebut meliputi data apa saja

yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek

dan informan penelitian, bagaimanakah ciri -ciri subjek dan informan itu, dan

dengan cara bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.

2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan sebagai i nformasi dalam penelitian ini adalah

pengurus, guru pemandu dan guru-guru yang terlibat langsung dalam
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kegiatan program BERMUTU. Dari data para informan ini akan diperoleh

informasi dengan cara wawancara  dan hasil wawancara ini dapat berupa

rekaman data baik yang berupa audio, visual, audio visual dan atau yang

dicatat secara langsung.

1. Nara Sumber

Dalam hal ini yang merupakan nara sumber adalah Ketua MGMP,

Bendahara, sekretaris dan anggota . Menurut (Sugiono, 2009:23)  Data

penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.

Sumber data kajian penelitian ini adalah informasi yang menjadi orang kunci

(Key Persons). Sebagai objek penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang

bentuk pengelolaan program BERMUTU studi situs cluster 3 MGMP IPA

SMP Kabupaten Pacitan,

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapk an. Dalam

penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata -

kata tertulis atau lisan dari orang -orang dan perilaku yang dapat diamati,

maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data. Teknik

keabsahan  data adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuktikan

apakah penelitian yang dilakukan tersebut benar -benar merupakan penelitian

ilmiah, sekaligus untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang

diperoleh. Adapun teknik keabsahan data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah: Perpanjangan keikutsertaan, maksudnya keikutsertaan

peneliti sangat menentukan pengumpulan data. Atau dengan kata lain peneliti

adalah instrumen penelitian itu sendiri (Moleong, 2007: 327).

Hasil Penelitian

1. Ciri-ciri kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten

Pacitan.
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Program kegiatan BERMUTU yang dilaksanakan oleh forum kelompok

kerja diharapkan dapat  memberikan kontribusi didalam meningkatkan

kompetensi anggota kelompok kerja untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dikelas. Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan program

BERMUTU cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan, diawali dengan

pembentukan MGMP tingkat kabupaten. Selain itu untuk mendukung

operasional kegiatan cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan, maka

kepengurusannya diperkuat dengan keberadaan bidang -bidang yang

membidangi pengelolaan kegiatan secara spesifik sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing.

2. Ciri-ciri administrasi kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA

SMP Kabupaten Pacitan.

Setiap pelaksanaan kegiatan program BERMUTU harus diadministrasikan

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Administrasi kegiatan program

BERMUTU harus dilaporkan kepada pihak  Dinas Pendidikan Kabupaten dan

LPMP Provinsi Jawa Timur. MGMP wajib menyus un laporan pelaksanaan

kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan

pencairan dan penggunaan dana. Laporan tersebut diadministrasikan memiliki

maksud dan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas publik dari kegiatan

ini.

a. Administrasi Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan/produk program BERMUTU sesuai dengan

topik kegiatan berdasarkan proposal yang telah disetujui dan hasil revisi

sendiri yang dilaporkan ke LPMP.

b. Administrasi Pertanggung jawaban keuangan.

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan program BERMUTU, maka

pembiayaannya didanai dari sumber dana dari luar yaitu dari Dana

Bantuan Langsung (DBL) BERMUTU yang telah ditentukan besarannya.

Sumber utama dari DBL Program BERMUTU.

Program BERMUTU bertujuan untuk meningkatkan mutu pend idikan melalui

peningkatan kompetensi dan mutu guru terutama dalam penguasaan materi

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Keberhasilan pengelolaan program
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BERMUTU ditentukan oleh peran pengurus, guru pemandu, narasumber lain

dari LPMP, dan DCT. Produk yang telah dihasilkan oleh peserta program

BERMUTU antara lain lesson study, study kasus, proposal PTK, laporan PTK

dan RPP.

Pembahasan

1. Ciri-ciri kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten

Pacitan.

Dalam bagian ini peneliti membahas tentang pengelolaan kegiatan

program BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan,

meliputi kegiatan program BERMUTU dan pengelolaan program BERMUTU.

Dalam kegiatan belajar mengajar guru memiliki peran sentral yang sangat

strategis, karena keberhasilan d alam pelaksanaan tugasnya antara lain

ditentukan oleh faktor guru, bagaimana mendesain kelas, mendesain siswa,

mendesain pembelajaran dan suksesnya pembelajaran semua terletak pada

guru. Oleh karena itu kesiapan guru dalam melaksanakan profesinya

merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas guru.

a. Studi kasus atau case study adalah rangkuman pengalaman pembelajaran

(pengalaman mengajar) yang ditulis oleh seorang guru dalam pembelajaran

mereka di kelas. Pengalaman tersebut memberikan contoh n yata tentang

masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pada saat mereka melaksanakan

pembelajaran di kelas . Gunanya adalah melalui pengkajian studi kasus

dalam pembelajaran dengan segala komponennya, para guru dapat

melakukan evaluasi diri (self evalution), dapat memperbaiki dan sekaligus

dapat meningkatkan praktik pembelajaran mereka di kelas. Bagi para calon

guru, kajian terhadap studi kasus akan dapat membuka wawasan mereka

terhadap pembelajaran dan menanamkan konsep bagaimana seharusnya

pembelajaran itu berlangsung. Manfaat studi kasus dalam pembelajaran

adalah :

1. Sebagai evaluasi diri (self evaluation) bagi guru untuk dapat

memperbaiki dan sekaligus dapat meningkatkan praktik pembelajaran

mereka di kelas.
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2. Sebagai pembuka wawasan mahasiswa calon guru terhadap

pembelajaran dan penanaman konsep baga imana seharusnya

pembelajaran itu berlangsung.

3. Harus ditulis sesegera mungkin supaya tidak terlupakan.

4. Sebagai masukan dalam penulisan, penulis narasi dapat mempedomani

komentar-komentar guru lain (guru mitra ) yang ikut mengamati proses

pembelajaran.

b. Kajian Kritis

Kajian kritis dapat ditinjau dari dua cara, yakni kajian kritis secara

teoritis dan kajian kritis terapan. Secara teor itis kajian kritis dapat ditinjau

berdasarkan paradigma tertentu . Secara terapan kajian kritis dapat

dilakukan untuk tujuan praktis, yakni tujuan pemanfaatan informasi yang

ditemukan dalam suatu teks untuk keperluan tertentu. Kajian kritis yang

bersifat teoritis berfokus kepada bagaimana mengurai kan suatu wacana

dalam hubungannya dengan wacana itu sendiri dan dalam kaitannya

dengan lingkungan penciptaan wacana. Sumber ilmu pengetahuan yang

terbanyak berupa dokumen tertulis (buku). Buku merupakan jendela dunia,

hanya orang-orang yang senang membaca yang dapat mengetahui banyak

informasi yang terjadi dipermukaan bumi. Semakin banyak membaca

semakin banyak informasi yang diperoleh. Permasalahannya adalah

membaca merupakan kegiatan yang sulit dilakukan dan membosankan,

banyak orang suka membaca tetapi sulit memahami isi baca an.

c. ICT

Sebelum bisa menggunakan komputer untuk mendukung kegiatan

belajar, guru peserta program BERMUTU perlu terlebih dahulu mengenal

komputer beserta komponen-komponen atau bagian-bagian yang dapat

dihubungkan dengannya. Pengetahuan ini penting agar g uru semakin

mengenal perangkat utama yang akan digunakan dan berbagai perangkat

tambahan yang perlu dan dapat di rangkaikan pada komputer. Manfaat

penggunaan komputer sebagai alat bantu menulis, alat bantu mengolah

data, alat bantu pembuatan dan penyajian slide presentasi, mencari,
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mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi di internet secara efektif,

efisien, dan beretika.

2. Ciri-ciri administrasi kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA

SMP Kabupaten Pacitan.

a. Kegiatan administrasi program BERMUTU yang dilakukan guna

meningkatkan kemampuan guru antara lain dalam rangka mengembangkan

silabus antara lain, menganalisis standar isi (SK dan KD), menjabarkan

SK/KD ke dalam tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian.

Kemudian menentukan urutan berdasarkan hierarki materi bahan

pembelajaran, kami tambahkan dengan mempertimbangkan alokasi waktu

dan esensi materi. Setelah itu menentukan sumber belajar atau buku yang

cocok dengan silabus tersebut. Sedangkan untuk buku -buku sumber dibagi

menjadi 2 jenis, buku utama dan buku pegangan serta buku kerja. Untuk

selanjutnya menentukan metode atau teknik dan juga menentukan jenis dan

alat evaluasinya. Learning journal merupakan rangkuman kegiatan belajar

pada saat itu, apa yang telah dila ksanakan dan apa yang telah diperoleh dari

kegiatan belajar secara perorangan (personal). Di dalam learning journal itu

mencakup komponen pengalaman berharga ( best practice), materi yang

telah dipahami, permasalahan, materi yang belum dipahami, solusi

permasalahan, dan upaya pengayaan. Jadi learning journal itu benar -benar

komprehensif berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan guru,

permasalahan, upaya pemecahan masalah dan pengayaan. PTK atau

penelitian tindakan kelas, pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

guru untuk memperbaiki kualitas proses belajar dengan melakukan suatu

tindakan tertentu secara siklus, tetapi PTK berbeda dengan eksperimen,

karena dalam PTK tidak ada kelas kontrol. Di dalam PTK guru hanya

mengajar pada satu kelas tertentu yang diberikan tindakan perbaikan

pembelajaran untuk selanjutnya dilakukan pengamatan seluruh aspek

kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar guru. Tahapan kegiatan

dalam PTK meliputi 4 (empat) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan, dan refleksi.
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b. Administrasi pertanggung jawaban keuangan.

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan program BERMUTU, maka

pembiayaannya didanai dari sumber dana dari luar yaitu dari Dana Bantuan

Langsung (DBL) BERMUTU yang telah ditentukan besarannya. Sumber

utama dari DBL Program BERMUTU. Jika diperlukan dana tambahan

sesuai dengan kesepakatan anggota atas persetujuan kepala sekolah. Untuk

mengontrol pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan program

BERMUTU dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari P4TK IPA

Bandung, DCT, LPMP Provinsi Jawa Timur dan perguruan tinggi

(UNESA) sebanyak 6 kali selama 1 tahun. Monitoring dan evaluasi ada dua

jenis yaitu monitoring evaluasi pengurus dan monitoring dan evaluasi

pengurus dan anggota. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepa da

pengurus dan anggota untuk selanjutnya dipergunakan sebagai umpan balik

dalam membenahi dan melanjutkan program berikutnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian  tentang pengelolaan program BERMUTU

studi situs cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan, dapat diambil sebuah

kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

1. Ciri-ciri kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten

Pacitan.

Program BERMUTU merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui

peningkatan kompetensi dan mutu guru. Kegiatan program BERMUTU pada

cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan terdiri dari dua kegiatan pokok

yaitu (1) kegiatan inservice trayning yang dilaksanakan satu kali dalam satu

tahun, dan (2) pertemuan rutin yang dilaksanakan sebanyak 16 ka li dalam satu

tahun. Kegiatan program BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP

Kabupaten Pacitan meliputi dua bentuk kegiatan yang mencakup empat

struktur program kegiatan. Adapun struktur programnya mencakup study

kasus, lesson study, karya ilmiah dan pembelaj aran.
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2. Ciri-ciri administrasi kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA

SMP Kabupaten Pacitan.

Pengelolaan kegiatan program BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP

Kabupaten Pacitan melibatkan beberapa komponen penting yaitu pengurus,

fasilitator atau guru pemandu. Pengelolaan kegiatan program BERMUTU

meliputi tahap I dan tahap II, pada tahap II merupakan pemantapan hasil

kegiatan pada tahap I. Partisipasi peserta dalam kegiatan prog ram BERMUTU

pada cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa

kehadiran peserta dalam kegiatan tersebut hadir dengan baik, dengan hasil

yang dicapai semua tagihan dapat dipenuhi.

Pada bagian ini, peneliti memberikan saran kepada pengelola program

BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan, guru dan

peneliti berikutnya.

1. Pengelola program BERMUTU

Program BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten

Pacitan, hendaknya dikelola dengan baik yang melibatkan berbagai elemen

meliputi pengurus, guru pemandu, fasilitator, DCT, dan pihak lain yang

terkait dalam melaksanakan kegiatan yang diikuti dengan monitoring dan

evaluasi yang efektif terhadap semua program yang telah dilaksanakan

sesuai dengan pedoman dalam melaksanakan kegiatan model pengelolaan

program BERMUTU di Kabupaten Pacitan.

2. Guru

Guru sebagai peserta kegiatan program BERMUTU pada cluster 3

MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan , hendaknya mengikuti kegiatan

dengan penuh dedikasi dan komitmen yang baik diikuti dengan kemauan

untuk mengimbaskan kepada guru yang lain, sehingga peningkatan mutu

dan kompetensi guru dapat diwujudkan melalui program BERMUTU ,

serta dapat mengembangkan program tersebut kedalam kegiatan sehari -

hari terutama dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan disekolah .

3. Peneliti berikutnya

Pengelolaan program BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP

Kabupaten Pacitan, hendaknya menjadi bahan penelitian bagi peneliti
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berikutnya untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan pengelolaan

program BERMUTU dalam rangka peningkatan kualitas, mutu guru serta

kompetensi guru.

Kami sampaikan  kepada:
Kami sampaikan  kepada:
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