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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan kualitas 

pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan persoalan yang 

kini dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Peningkatan kualitas 

pendidikan tersebut pada umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya hasil 

belajar yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa mencapai hasil belajar yang 

memuaskan serta kemampuan lulusan mendapatkan pekerjaan. Kualitas 

pendidikan dianggap penting karena sangat menentukan gerak laju pembangunan. 

Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan untuk 

melaksanakan pembaharuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh 

kesempurnaan kurikulumnya saja. Banyak faktor lain yang sangat memberikan 

kontribusi besar terhadap keberhasilan ini, antara lain faktor sarana, prasarana dan 

fasilitas pendidikan yang tersedia, faktor tenaga kependidikan (guru) dan 

pemerataan pendidikan di Indonesia. 

Ditinjau dari fakta yang terjadi diberbagai tingkatan sekolah mengenai 

kompetensi yang dimiliki oleh guru mata pelajaran PKn dapat dilihat masih 

kurang khususnya kompetensi profesional. Masalah mengenai masih kurangnya 

kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru mata pelajaran PKn dapat 
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disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengembangan pada diri pribadi 

guru tersebut dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung dari sekolah. 

Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh guru mata pelajaran PKn khususnya 

kompetensi profesional dapat menyebabkan peserta didik tidak dapat memahami 

materi yang telah disampaikan, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar dari 

peserta didik menjadi tidak maksimal. 

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggarakan pendidikan, 

perlu ditingkatkan kualitas kompetensi profesional guru. Peningkatan kualitas 

guru mata pelajaran PKn yang dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) PKn untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih berkualitas 

secara keseluruhan. 

Kegiatan pengajaran di sekolah merupakan bagian dari kegiatan pendidikan 

pada umumnya, yang secara otomatis berusaha untuk membawa siswa menuju 

keadaan yang lebih baik. Dalam proses belajar mengajar diperlukan seorang guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas, karena setiap siswa memiliki 

kemampuan dan taraf berfikir yang berbeda sehingga diperlukan guru yang 

memiliki kompetensi. Hubungan timbal balik antara guru dan siswa dapat terjadi 

jika dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai perencana, sekaligus 

pelaksana dalam mengajar sehingga guru dapat mengetahui kesulitan yang 

dialami oleh siswa. 

Peningkatan kualitas peserta didik sangat tergantung pada kualitas 

pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik khususnya kompetensi 

profesional. Semakin baik kualitas pendidikan dan kompetensi profesional yang 
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dimiliki oleh pendidik akan semakin baik peserta didik yang dihasilkan. Masalah 

yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas profesinya antara lain masalah 

tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. 

Kualitas pendidikan merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan yang hakiki 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa pendidikan yang berbobot dan 

kompetensi yang dimiliki oleh guru, upaya mencerdaskan bangsa dan 

mengembangkan peserta didik seutuhnya sulit mencapai sasaran. Kualitas 

pendidikan guru yang sangat menentukan dalam penyiapan peserta didik yang 

handal. Kualitas pendidikan dapat dicapai apabila kompetensi khususnya 

kompetensi profesional yang dimiliki oleh pendidik juga ditingkatkan. 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar yang bertujuan agar para peserta didik aktif dalam 

mengembangkan potensi dirinya. Keberhasilan proses pendidikan ditentukan oleh 

guru di sekolah. Guru adalah pencerah zaman, sehingga guru seharusnya memiliki 

visi masa depan. Ketajaman visi mendorong guru untuk mengembangkan misinya. 

Untuk dapat mewujudkan misinya tersebut, guru harus belajar terus untuk menjadi 

guru yang profesional. Pendidikan atau keterampilan memang sangat diperlukan 

oleh seorang guru. Apabila guru tidak memiliki pendidikan atau kompetensi 

profesional yang diinginkan oleh sekolah, maka sulit baginya untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 

Melalui dunia pendidikan seseorang akan mendapat ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. Salah satu tujuan pendidikan adalah penanaman pengetahuan dan 

keterampilan sebagai bagian dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Salah satu 
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cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik adalah dengan menerapkan 

pendekatan belajar dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mengajar merupakan 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru. Dalam mengajar, guru tidak 

sekedar menerangkan dan menyampaikan sejumlah materi pelajaran kepada 

peserta didik, namun guru hendaknya selalu memberikan dorongan pada diri 

siswa. 

Menyadari pentingnya pendidikan, maka pemerintah membentuk 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn untuk meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki oleh guru mata pelajaran PKn khususnya kompetensi profesional. 

Dalam dunia pendidikan guru memegang peranan penting, karena guru 

merupakan satu diantara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. 

Dalam hal ini bisa dijadikan bukti bahwa guru pada hakekatnya dijadikan sebagai 

tolak ukur masyarakat yang patut diteladani. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn 

sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi Eksplorasi 

Pada MGMP PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan secara 

rinci permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru? 

2. Bagaimana kendala pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru? 

3. Bagaimana solusi dari kendala dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn Sub Rayon 02 Kabupaten 

Wonogiri dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat secara praktis maupun teoritis: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

PKn sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. 

b. Untuk menambah wawasan mengenai kompetensi guru khususnya 

kompetensi profesional. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta pedoman untuk penelitian 

berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, sebagai panduan dalam upaya meningkatkan kompetensi 

profesional yang dimilikinya. 

b. Bagi sekolah, sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pendidik 

khususnya guru mata pelajaran PKn. 

 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengertian Kompetensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:516), 

“kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)”. 

2. Pengertian Profesi. Menurut Webstar (1989) sebagaimana dikutip oleh 

Kunandar (2009:45) “profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan 

tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif”. 

3. Pengertian Profesional. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen sebagaimana dikutip oleh Kunandar (2009:45) profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi.  

4. Pengertian Guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:330), “orang 

yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar”. 
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5. Pengertian Musyawarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:677), 

“pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian 

masalah”. 

 

 


