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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan 

kompetensi profesional pada guru PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM 

Kota Surakarta berikut kendala dan solusinya. Penelitian ini dilakukan di Majelis 

Dikdasmen PDM Kota Surakarta dan sekolah binaanya. Metode pengumpulan 

datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 

datanya menggunakan analisis interaktif, validitasnya dengan triangulasi. 

Indikator dalam penelitian ini meliputi pelatihan melalui MGMP, seminar melalui 

MGMP, supervisi pendidikan, program penyetaraan dan sertifikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan kompetensi profesional 

pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota 

Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dari indikator 

program yang peneliti susun, Majelis Dikdasmen bekerjasama dengan MGMP 

PPKn sudah melaksanakan semua dengan baik, dapat dilihat dari keikutsertaan 

guru PPKn saat pelatihan berlangsung. Kendalanya berupa kurangnya waktu saat 

mengadakan seminar dan pelatihan, kurangnya persiapan yang matang saat 

mengkonsep seminar, kurangnya intensitas supervisor saat penilaian dan 

kurangnya anggaran untuk sertifikasi mandiri bagi guru di lingkungan sekolah 

Muhammadiyah. Solusi dari kendala dengan dengan mengadakan program khusus 

untuk guru mata pelajaran PPKn yang berkelanjutan, bekerjasama dengan sekolah 

dan LAZISMu untuk meningkatkan pendidikan di Muhammadiyah, selain itu 

lebih diperbaiki sistem administrasi MGMP agar lebih terkonsep dengan rapi 

kegiatannya. 
 
 

Kata kunci: Pengembangan, Kompetensi Profesional , Guru PPKn 

 

Abstract 
 

This study aims to describe the efforts to develop professional competence 

for PPKn teachers in SMP assisted by the Majelis Dikdasmen PDM Surakarta 

City along with the obstacles and solutions. This research was conducted at the 

Majelis Dikdasmen PDM Surakarta City and its schools. Methods of data 

collection using interviews, observation, and documentation. The data analysis 

technique uses interactive analysis, the validity is by triangulation. The indicators 

in this study include training through the MGMP, seminars through the MGMP, 

educational supervision, equivalency and certification programs. The results 

showed that the efforts to develop professional competence in PPKn subject 

teachers in SMP assisted by the Majelis Dikdasmen PDM Surakarta City were 

running quite well. This is because from the program indicators that the 

researchers compiled, the Majelis Dikdasmen in collaboration with the PPKn 

MGMP has done everything well, it can be seen from the participation of PPKn 

teachers during the training. The obstacles are in the form of lack of time to hold 
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seminars and training, lack of careful preparation when conceptualizing 

seminars, lack of intensity of supervisors during assessment and lack of budget for 

independent certification for teachers in Muhammadiyah schools. The solution to 

the problem is by holding a special program for sustainable PPKn subject 

teachers, in collaboration with schools and LAZISMu to improve education in 

Muhammadiyah, in addition to improving the MGMP administration system so 

that its activities are more neatly conceptualized.. 
 

Keywords: development, professional competence, PPKn teachers. 
 

1. PENDAHULUAN 

Peran dan fungsi setiap warga negara berbeda-beda. Meskipun mereka 

berbeda fungsi dan peranan, ada satu tujuan bersama yang hendak dicapai yakni 

cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Sebagai warga negara yang hidup dalam 

sebuah negara perlu  merealisasikan secara penuh potensinya. Dengan kata lain, 

karena manusia secara alamiah sebagai makhluk politis, mereka dapat memenuhi 

potensi alamiahnya, menjadi bagian dari anggota komunitas politis dan berperan 

secara aktif didalamnya. Menilai kualitas sumber daya manusia suatu bangsa 

secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikanya. Pendidikan penting untuk 

meningkatkan kualitas warga negara. Pendidikan pada saat ini, banyak tenaga 

pendidik atau guru dalam kompetensi keprofesionalan mengalami penurunan. 

Masih banyak ditemukan guru yang mengajar tidak berkompeten dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

PPKn sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang nasionalis. 

PPKn merupakan mata pelajaran untuk membina perkembangan moral peserta 

didik sesuai nilai-nilai Pancasila agar dapat diwujudkan dalam kehidupannya 

sehari-hari (Daryono, 2011:11). Pada dasarnya mata pelajaran PPKn adalah mata 

pelajaran yang bersifat dinamis.Dalam sejarahnya Pendidikan Kewarganegaraan 

kita telah mengalami banyak sekali pergantian dan perubahan.Para guru yang 

sebe1umnya mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

se1anjutnya akan mulai mengajarkan PPKn. Hal itu merupakan peluang sekaligus 

tantangan bagi guru PPKn untuk mampu mengembangkan pembelajaran sehingga 

berhasil sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. Dalam kenyataannya 

PPKn sering dipandang dengan sebelah mata dan diremehkan serta terkesan 
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kurang menarik bahkan dirasa membosankan karena hanya begitu-begitu saja. 

Fenomena inilah yang harus disikapi dengan serius oleh guru PPKn.  

Hal semacam ini harus dijadikan tantangan dengan mengembangkan PPKn 

dari berbagai segi baik itu yang menyangkut proses pembelajarannya, materi, 

metode pembelajaran, media pembelajarannya dan pengemasannya. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil penelitian Winaputra (2014) yang menunjukan bahwa 

PPKn Indonesia yang kini bersifat "minimal" dan perlu dikembangkan menjadi 

PPKn yang “Moderat” agar pengalaman belajar yang tercipta sangat potensial 

mengembangkan karakter warganegara yang cerdas, partisipatif, dan 

bertanggungjawab melalui pengembangan aneka ragam "instructional effects" dan 

"nururanteffects". 

Kurikulum PPKn yang selama ini terkesan terlalu berbasis substansi atau 

conten-based, harus dikembangkan menjadi kurikulum yang berbasis karakter. 

Orientasi baru diperlukan untuk menghasilkan “civic intelligence, civic 

participation, and civic responsibility” dalam konteks kehidupan demokrasi 

konstitusional Indonesia. PPKn dalam makna “citizenship education” atau “civic 

education” merupakan salah satu alternative pedagogis dan sosio-kultural 

potensial yang perlu dikembangkan dan ditangani secara professional, 

dikembangkan secara terus menerus dengan sinergis antar semua pemangku 

kepentingan guna memberikan kontribusi yang bermakna dalam mengatasi krisis 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 

Guru mata pelajaran PPKn merupakan guru yang mengampu mata pelajaran 

PPKn, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Perguruan Tinggi (PT), PPKn 

merupakan mata pelajaran yang bertujuan atau membicarakan tentang hak dan 

kewajiban sebagai warga negara, disebut juga sebagai mata pelajaran 

pembentukan kepribadian. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan 

demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 

menjamin hak-hak warga masyarakat (Zamroni dalam Sofhian dan Sahid, 
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2011:9). Sebagai sebuah mata pelajaran, PPKn juga menuntut profesional guru 

dalam mengajar, karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, 

baik pedagogik, sosial, kepribadian maupun kompetensi professional. 

Realita yang terjadi adalah masih banyak ditemukan guru yang mengajar 

mata pelajaran PPKn tidak berkompeten dalam melaksanakan pembelajaran, atau 

lebih tepatnya tidak profesional. Hal ini diperkuat hasil penelitian Hakim (2015) 

yakni sebagaimana berikut. 

The professional competence of teachers is reflected in the level of 

understanding of teaching materials, the ability to understand concepts and 

linkages with other sciences, the mastery of the steps in the research and 

critical analysis to explore the teaching materials and finding solutions to 

problems faced plays an important role in order improve the quality of 

learning performance (Hakim, 2015) 

Namun pada hasil penelitian Arif (2016) mengenai Pengembangan 

Kompetensi Profesional Guru SMA/MA Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul 

Yogyakarta yang menunjukan masih rendahnya presentase pengembangan 

kompetensi guru. 

Pengembangan kompetensi professional guru SMA/MA di Kecamatan 

Pleretsecara umum frekuensi rata-rata persentase keikutsertaan dari 

berbagaipilihan jenis pengembangan sebesar 19%, termasuk kategori sangat 

rendah.(Arif, 2016). 
 

Paling umum ditemui adalah ketidak sesuaian rumpun ilmu, artinya, guru 

yang mengajar PPKn tidak berasal dari lembaga yang khusus mendidik calon 

guru-guru PPKn, harusnya jika ingin menciptakan pembelajaran yang baik, dan 

mendapatkan guru yang professional dalam mengajar, perekrutan guru tidak 

didasarkan suka atau tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, 

melainkan atas dasar yang objektif, yaitu kompetensi yang berlaku secara umum 

untuk semua calon guru. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Arif (2016) 

yang menunjukan kompetensi professional guru SMA/MA di Kecamatan 

Pleretberdasarkan status sekolah.Sekolah dengan status negeri lebih 

tinggidibandingkan dengan sekolah yang berstatus swasta, dengan frekuensi rata-

ratapersentase keikutsertaan dari berbagai pilihan jenis pengembangan SMA 

Muhammadiyah Pleret sebesar 15,5%, MAN Wonokromo Bantul sebesar21%, 
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dan SMA Negeri 1 Pleret sebesar 19,5%. Sebagai lembaga pendidikan yang 

membina guru, punya tanggung jawab dalam pengembangan kompetesi guru, 

karena kualitas lulusan di sekolah tersebut tergantung pada guru yang mengajar. 

Penelitian lain melihatkan adanya hal positif jika pengembangan 

kompetensi profesional guru itu dilakukan, hasil penelitian Lubis, dkk (2019) 

menjelaskan kompetensi professional guru di Madrasah Aliyah PPQ Al 

Washliyah Serdang Bedagi sudah memenuhi kriteria yang disebut sebagai guru 

profesional. Hal ini dapat diukur dari indikator-indikator yang telah dipenuhi oleh 

setiap guru seperti mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan koprofesional 

guru melalui wadah yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), mempersiapkan peranglat pembelajaran seperti RPP, media 

pembelajaran dll. 

Muhammadiyah sepanjang gerakannya memiliki komitmen dan tanggung 

jawab tinggi untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Konsistensi pendiri 

Muhamamdiyah dalam menjalankan perjuangan memajukan bangsa Indonesia 

dapat dirasakan secara mutlak. K. H Ahmad Dahlan mempelopori kebangkitan 

umat islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus 

belajar dan berbuat. Oleh karena itu, saat ini Muhammadiyah telah tercatat 

memiliki 4.623 TK/TPQ, 2.604 SD/MI, 1.143 SMA/SMK/MA, 64 Pondik 

Pesantren, 172 Perguruan Tinggi. Jumlah guru Muhammadiyah 75.734 Guru 

(SD:16.691, MI : 13.743, SMP : 14.894, MTs : 7.786, SMA : 8.314, MA : 2.782, 

SMK : 11.478, SL : 55) (Dapodik Kemdikbud RI yang dirilis Februari 2020).  

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan di atas mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian mengenai pengembangan kompetensi profesional 

guru PPKn. Terkhusus guru sekolah yang ada di lingkungan Muhammadiyah, 

melihat jumlah guru yang berada di sekolah Muhammadiyah dirasa memiliki 

dampak dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. 

 

 

 



 

6 
 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Tempat penelitian ini 

dilakukan di Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta. Secara keseluruhan 

kegiatan dilakukan kurang lebih selama lima bulan Desember 2019 sampai April 

2020. Subjek dalam penelitian ini guru PPKn, Ketua MGMP PPKn lingkup SMP 

Muhammadiyah di Surakarta, Ketua IKSM, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota 

Surakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis interaktif, validitasnya dengan triangulasi, serta teknik 

analisisnya menerapkan model interaktif. Tehnik pengumpulam data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010:224). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, 

upaya pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di 

SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta sudah cukup baik. Hal ini 

dikarenakan dari indikator program yang telah disusun yaitu antara lain dengan 

pelatihan melalui MGMP, seminar melalui MGMP, supervisi pendidikan dan 

program penyetaraan dan sertifikasi sudah berjalan cukup baik. 1) Ada beberapa 

macam pelatihan melalui MGMP yang dilaksankan yakni antara lain pelatihan 

pembuatan soal secara bergilir, maksud pembuatan soal untuk persiapan PTS 

maupun PAS yang tempat dan fasilitatornya bergilir dari anggota MGMP PPKn 

itu sendiri, pelatihan pembuatan soal HOTS, pelatihan pembuatan RPP dan 

pelatihan pembuatan media pembelajaran. 2) seminar melalui MGMP 

dilaksanakan setiap setahun sekali, tema yang daingakat saat seminar tentang 

pendidikan atau ilmu yan berkaitan dengan kewarganegaraan dan kepancasila, 

kegiatan dilaksanakan di Aula Pusdiklat Darmo Tjahjono Perguruan 

Muhammadiyah Surakarta dengan peserta dari guru-guru PPKn yang berada di 

lingkup SMP Muhammadiyah di Surakarta. Seminar yang telah dilakukan 

berjalan dengan cukup lancer terlihat dari antusias peserta seminar. 3) supervisi 

pendidikan supervisi pendidikan dilakukan oleh Majelis Dikdasmen.Dalam hal ini 
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guna meningkatkan mutu sekolah dan guru tersebut. Program supervisi 

pendidikan oleh Dikdasmen ada 3 jenis yakni supervisi klinis, supervisi 

berjenjang dan supervisi mendekati akreditasi. 4) program penyetaraan dan 

sertifikasi oleh Majelis Dikdasmen hanya mefasilitasi dengan surat keterangan 

bahwa guru tersebut sudah diangkat menjadi guru tetap yayasan (GTY), kemudian 

guru tersebut mengajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti 

prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas tersebut. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan guru-guru dan para karyawan, Majelis Dikdasmen PDM Kota 

Surakarta meberikan tunjangan. 

Kendala dalam mengembangan kompetensi profesional pada guru mata 

pelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota 

Surakarta yakni kurangnya waktu saat mengadakan seminar dan pelatihan, 

kurangnya persiapan yang matang saat mengkonsep seminar, kurangnya intensitas 

supervisor saat penilaian dan kurangnya anggaran untuk sertifikasi mandiri bagi 

guru di lingkungan sekolah Muhammadiyah. Solusi dari kendala pengembangan 

komptensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis 

Dikdasmen PDM Kota Surakarta yakni dengan bekerjasama dengan sekolah dan 

LAZISMu untuk meningkatkan pendidikan di Muhammadiyah, selain itu lebih 

diperbaiki sistem administrasi MGMP agar lebih terkonsep dengan rapi 

kegiatannya 

Pendidikan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan kemajuan 

bangsa dan negara yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Pendidikan 

merupakan proses budaya yang bertujuan untuk meningktakan harkat dan 

martabat manusia. Pendidikan berlaku seumur hidup dan dapat dilakukan secara 

non formal atau secara formal (sekolah). Oleh karena itu Pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu 

Stakeholder dalam dunia pendidikan yakni seorang tenaga pendidik. Guru 

merupakan tataran grassroot yang terjun langsung di lapangan untuk melakukan 

proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Mewujudkan warga 

negara demokrasi merupakan tujuan dari setiap negara yang menganut sistem 

pemerintahan demokrasi. Upaya yang dapat dilakukan agar tujuan tersebut 
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tercapai salah satunya meningkatkan profesionalisme guru agar dapat membentuk 

warga negara yang demokratis melalui pembelajaran di sekolah, khususnya 

melalui mata pelajaran PPKn.  

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usai dini jalur pendidikan dasar, pendidikan tengah 

dan pendidikan menengah (Kunandar, 2009:54).  Guru dan dosen wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan 

rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan 

tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).  Setiap 

guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi pembentukan intelektual 

peserta didik, mengarahkkan dan membimbing peserta didik sehingga 

kemampuan kognitif, menguasai berbagai cara belajar efektif, memiliki sikap 

yang positif terhadap tugas profesinya. 

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib disetiap jenjang 

pendidikan, tujuannya dapat membentuk warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. PPKn merupakan mata 

pelajaran untuk membina perkembangan moral peserta didik sesuai nilai-nilai 

Pancasila agar dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono, 

2011:11). PPKn memiliki ruang lingkup yang luas dalam konten dan objek kajian 

pembelajarannya, sebab kajian PPKn bersifat multidisiplin. Ruang lingkup suatu 

mata pelajaran pada dasarnya memuat cakupan kajian keilmuan pada suatu mata 

pelajaran. Ruang lingkup PPKn mencakup kajian empat consensus kebangsaan 

meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam 

memahaminya dikaji aspek ontology objek telaah dan objek pengembangannya.  

Guru PPKn merupakan seorang pendidik yang mengajarkan materi PPKn 

dan mendidik peserta didik agar mampu memiliki kompetensi yaitu pengetahuan 

kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan. 

Peranan guru PPKn sangat diperlukan agar setiap peserta didik memiliki 

kompetensi yang diharapkan sehingga tujuan dari PPKn untuk menjadikan peserta 
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didik warga negara yang baik dapat tercapai. Guru PPKn sangat penting terhadap 

kualitas nasionalisme peserta didik di suatu negara, terkhusus bangsa Indonesia 

sebagai negara yang demokrtis, warga negara adalah actor jalannya suatu negara, 

sehingga warga negara Indonesia harus kritis dan berjiwa nasionalisme.  

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian Bego (2016), bahwa 

peran guru PPKn dalam membentuk karakter siswa kelas V SD Inpres Ende 7 

yakni sebagai sosok yang memegang amanah, sebagai sosok yang memberi 

teladan, sebagai sosok yang mendidik dengan hati membangun sebuah motivasi.  

Upaya peningkatan peran guru PPKn dan implikasinya terhadap ketahanan siswa 

kelas V SD Inpres Ende 7 yang berkenaan dengan guru PPKn yang memiliki 

kompetensi pedagogis, guru PPKn yang memiliki kompetensi kepribadian guru 

PPKn yang memiliki kompetensi social, guru PPKn yang memiliki kompetensi 

profesional. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang pengembangan kompetensi 

profesional pada guru mata pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen 

PDM Kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa: 

a. Upaya pengembangan kompetensi profesional pada guru mata pelajaran PPKn 

di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta sudah berjalan dengan 

cukup baik. Hal ini dikarenakan dari indikator program yang peneliti susun, 

seperti pelatihan melalui MGMP, seminar melalui MGMP, supervisi 

pendidikan sudah dilaksanakan, untuk program penyetaraan dan sertifikasi 

Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta belum mekalsanakan secara mandiri. 

Majelis Dikdasmen bekerjasama dengan MGMP PPKn sudah melaksanakan 

semua dengan baik, dapat dilihat dari keikutsertaan dan antusias guru PPKn 

saat pelatihan berlangsung. 

b. Kendala dalam mengembangan kompetensi profesional pada guru mata 

pelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah binaan Majelis Dikdasmen PDM 

Kota Surakarta yakni kurangnya waktu saat mengadakan seminar dan 

pelatihan, kurangnya persiapan yang matang saat mengkonsep seminar, 
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kurangnya intensitas supervisor saat penilaian dan kurangnya anggaran untuk 

sertifikasi mandiri bagi guru di lingkungan sekolah Muhammadiyah. 

c. Solusi dari kendala pengembangan komptensi profesional pada guru mata 

pelajaran PPKn di SMP binaan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta yakni 

dengan bekerjasama dengan sekolah dan LAZISMu untuk meningkatkan 

pendidikan di Muhammadiyah, selain itu lebih diperbaiki sistem administrasi 

MGMP agar lebih terkonsep dengan rapi kegiatannya. 
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