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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

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). Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih

belum memadai utamanya dalam hal bidang keilmuan , misalnya guru IPA

(Ilmu Pengetahuan Alam) 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.

Oleh karenanya pelayanan kepada siswa tidak optimal dan tidak

profesional. Sementara pada sisi lain masih banyak guru yang mengajar tidak

sesuai dengan bidang keahliannya, misalnya guru IPS mengajar IPA serta

masih banyak lagi kasus lain yang mencerminkan kurang profesionalnya guru

dalam melaksanakan pembelajaran . Dalam melaksanakan manajemen sekolah

proses pembelajaran guru dituntut untuk mampu menerapkan kerangka

konseptual yang meliputi: 1) dimensi pribadi, 2) dimensi kecerdasan, 3)

dimensi sosial, dan 4) dimensi produktif (Rohiat 2008: 24).
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Data pada Bidang Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten

Pacitan menunjukkan bahwa dari 1036 guru SMP se -Kabupaten Pacitan yang

berlatar belakang pendidikan S -1 berjumlah 74,3%, sedangankan 25,7%

belum S-1. Data guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik 43,76%,

adapun yang 56,24% belum bersertifikasi pendidik. Berdasarkan hasil tes

kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Pacitan, diperoleh suatu gambaran bahwa pemetaan potensi guru SMP

menunjukkan 8% sangat kompeten, 31% cukup kompeten, dan 62% kurang

kompeten. Selain itu,  32 guru IPA di SMP  Kabupaten Pacitan berasal dari

latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya (mismate),

serta rata-rata hasil ujian nasional SMP mata pelajaran IPA pada tahun 201 1

sebesar 7,18. ( Sumber Dinas Pendidikan Kab. Pacitan)

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 keterlib atan 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 menja di dasar dalam

melaksanakan manajemen adalah : a) usaha /kerjasama, b) dua orang atau

lebih, c) tujuan yang telah ditetapkan ( Arikunto, 2008:4).
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Namun sering kita lihat seorang guru menampilkan figur yang tidak

semestinya sebagai seorang pendidik yang profe sional. Guru memiliki tempat

tersendiri dalam 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, sering

pula 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).

Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi

terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang

dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek -aspek

kepribadian terutama aspek intelektua l, 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 profesional. Hal

tersebut menunjukkan betapa strategis kedudukan guru dalam

penyelenggaraan pendidikan, sehingga adanya standar yang harus dicapai

oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama pada mata

pelajaran IPA dalam meningkatkan komponen input, dan proses

pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih efektif sehingga hasil yang

diharapkan lebih berfokus dan mengarah pada kondisi peserta didik dengan

menentukan performence (Jamal, 2011: 64).



4

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 secara 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. Penguasaan guru

terhadap materi dan metode pembelajaran masih di bawah s tandar. Terdapat

hampir separoh dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar.

Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah.

Lebih rinci disebutkan, saat ini yang layak untuk mengajar atau menjadi guru

sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75 .684

guru SMA, dan 63.961 guru SMK (Suryadi, 2005:25).

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), karena guru dipandang memiliki tugas dan peran

bukan hanya memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
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melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu berta han 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).

Pemerintah berupaya mewujudkan profesionalisme guru dengan

meningkatkan kualifikasi persyaratan jenjang akademik yang lebih tinggi

bagi tenaga pengajar mulai tingkat prasekolah sampai jenjang perguruan

tinggi. Pendidikan pada anak usia dini, SD/MI atau bentuk lain yang

sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA atau bentuk

lain yang sederajat, SDLB/SMPLB, SMALB atau bentuk lain yang sederajat,

SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi pe ndidikan

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1).

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 dan dikatakan sekolah itu berkepribadian (Koestoer, 1993:36).
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Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menuju guru profesional

melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP merupakan

wadah pertemuan para guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah

kabupaten/kota, kecamatan, gugus, sekolah yang bersifat mandiri dan tidak

memiliki hubungan hirarkhis dengan lembaga lain. MGMP dibentuk dalam

rangka memfasilitasi pemecahan masalah dalam pembelajaran yang dihadapi

guru disamping untuk mengembangkan kemampuan profesional yang lain.

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 muncul

(Mulyasa, 2004:79).

Dalam perkembangan terakhir mulai tahun 2008 upaya pemerintah

untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme guru sehingga

dapat terwujud guru yang profesional, pemerintah yang didukung dengan

pembiayaan dari Bank Dunia (Word Bank) melaksanakan suatu program

pembinaan profesional guru melalui kegiatan BERMUTU.  Program ini akan

memberikan konstribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia

kearah pertumbuhan produktivitas dan peningkatan daya saing Indonesia

dalam ekonomi global. Melalui progra m tersebut diharapkan dapat

diwujudkan guru yang berkualitas dan profesional ( Anonim, 2008: II-4).
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Forum kegiatan MGMP yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan

profesionalisme diarahkan untuk mencari berbagai pengalaman mengenai

bebagai bentuk kerangka dasar dalam pembelajaran dikelas. Kegiatan MGMP

dikoordinir oleh Pengawas Sekolah dan untuk setiap mata pelajaran dipimpin

oleh guru senior. Untuk dapat memainkan peranan yang positif pendidikan

yang demokratis hendaknya guru mengadakan perencanaan dan pel aksanaan

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) etika merupakan ikatan moral yang berfungsi edukatip, 3) adanya

pertanggung jawaban atas pekerjaanya (Sukarto, 1996: 226).

Tujuan utama dari pengembangan program BERMUTU adalah dapat

meningkatkan kinerja guru yang diharapkan dapat mempercepat dan

meningkatkan pembelajaran siswa. Pengelolaan program BERMUTU pada

tingkat nasional maupun daerah akan berbasis pada struktur organisasi

pemerintah yang ada. Pemanfaatan struktur tersebut dimaksudkan untuk

menjamin agar setiap unit yang terlibat mendapatkan  dukungan sumberdaya

personal maupun non personal, termasuk penganggarannya melalui DIPA

sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang -undangan yang berlaku

(Anonim, 2008: 31).
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Guru secara mendasar dalam melaksanakan program BERMUTU

dapat mengantarkan guru menjadi guru profesio nal, karakteristik guru

profesional harus dapat mencapai kompetensi yang dis yaratkan, meliputi:

a. Kompetensi pedagogik, adalah kem ampuan mengelola pembelajaran

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya.

b. Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik

dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi profesional, mencakup kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang m emungkinkannya

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

d. Kompetensi sosial, adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari

warga masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (P P No. 19 tahun 2005

pasal 28 ayat 3).

Keempat kompetensi tersebut yang harus dimiliki oleh setiap

pendidik/guru, guna menunjang perofesionalisme gur u dalam melaksanakan

tugasnya. Keberhasilan dalam mewujudkan hal tersebut sangat ditentukan
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oleh kualitas pengelolaan kegiatan program BERMUTU sebagai bentuk

kegiatan peningkatan kompetensi guru yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Dilihat dari perspektif psikologi, guru harus dapat melihat dengan

jelas dan manusiawi bahwa setiap peserta didik adalah manusia yang

bermartabat yang harus dihargai sepenuhnya dengan cara saling menghargai,

dapat dibangun suatu landasan yang mengandung rasa pengertian, saling

percaya, saling menghormati, dan mampu menjauhkan dari berburuk sangka

dalam mengembangkan kemampuan hu bungan sosial peserta didik yang

sedang berada pada masa remaja atau perkembangan (Asrori, 2007:123) .

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dipandang sa ngat perlu

untuk dilakukan penelitian tentang “ Pengelolaan Program BERMUTU (Better

Education Through Reformed Management and Universal Teacher

Upgrading)  Studi Situs  Cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan ”.

B. FokusPenelitian

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 :

1. Bagaimanakah ciri-ciri kegiatan program BERMUTU cluster 3 MGMP

IPA SMP Kabupaten Pacitan?

2. Bagaimanakah ciri-ciri administrasi kegiatan program BERMUTU

cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan?
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C. Tujuan Penelitian

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.

b. Untuk mendiskripsikan ciri-ciri administrasi kegiatan program

BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi pendidikan,

pemerhati pendidikan, dan berbagai pihak khususnya yang

berkepentingan dengan program BERMUTU untuk lebih

meningkatkan efektivitas peranan program BERMUTU dalam

menunjang profesionalisme guru.

b. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.
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2. Secara Praktis

a. Bagi guru, dengan adanya program BERM UTU dapat dijadikan

sebagai wadah untuk menempa diri dalam meningkatkan kompetensi

guru, sehingga menjadi guru profesional.

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

c. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

konstribusi dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

E. Daftar Istilah

1. Kegiatan BERMUTU (Better Education Through Reformed Management

And Universal Teacher Upgrading ), atau peningkatan mutu pendidikan

melalui peningkatan kompetensi dan kinerja guru secara Universal.

BERMUTU Merupakan suatu program komprehensif, menyangkut kualitas

penyelenggarakan 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 .

2. Forum MGMP merupakan kegiatan pertemuan para guru mata pelajaran

SMP sebagai perwakilan gugus MGMP yang dilaksanakan dalam waktu

tertentu, sebagai wadah yang didalamnya membahas tentang kemajuan,

tantangan, hasil yang dicapai serta rencana perbaikan penyelenggaraan

berbagai kegiatan yang mengarah pada mata pelajaran tertentu.
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3. Cluster merupakan kelompok kerja yang memiliki struktur kepengurusan

yang dilakukan oleh kelompok MGMP pada tingkat Kabupaten.

4. MGMP merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata

pelajaran yang sama pada jenjang SMP di tingkat Kabupaten/kota untuk

masing-masing mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan

Matematika yang anggotanya  terdiri dari 8 sampai dengan 10 sekolah

dengan 16 sampai 20 guru SMP atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

5. On-servis adalah kegiatan kunjungan oleh kelompok kerja/musya warah

kerja sekolah MGMP untuk melakukan observasi kegiatan, pemetaan profil

kekuatan dan kelemahan, serta pemberian rekomendasi.

6. Lesson Study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan

prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun learning

community. Lesson Study di Indonesia dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

Plan (merencanakan pembelajaran), Do (melaksanakan yang diobservasi),

dan See (merefleksikan berdasarkan hasil observasi).


