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Pengantar Redaksi 
 

Syukur Alhamdulillah, patut kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, 
yang senantiasa mencurahkan Ilmu-Nya kepada kita sekalian, utamanya para 
penulis dan tim penyunting Buletin Forum MGMP SMP program BERMUTU 
Kabupaten Pangkep. Segala daya dan upaya dicurahkan untuk terbitnya 
Buletin Forum MGMP tahun pertama, yang merupakan salah satu Program 
Forum MGMP SMP program Bermutu sebagaimana dalam pedoman 
Pengelolaan DBL Program BERMUTU. 

Buletin ini dikembangkan dengan harapan dapat menjadi wadah 
membangun komunikasi pendidikan bagi insan-insan pendidik yang 
tergabung dalam kegiatan MGMP SMP Model Bermutu atau yang belum 
mendapatkan replikasi program Bermutu. Melalui buletin ini kita dapatkan 
gambaran perkembangan kegiatan MGMP SMP program Bermutu Kabupaten 
Pangkep, yang pada tahun 2010/2011 telah mengembangkan kegiatan hingga 
tahun kedua. Berbagai proses dan produk kegiatan sebagai wujud hasil belajar 
peserta MGMP dalam menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan 
kompetensi, serta kinerjanya, menjadi muatan dalam buletin ini. Untuk itu, 
merupakan wadah yang strategis bagi guru-guru dalam mengomunikasikan 
ide-ide, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, konsep-konsep, dan 
karya-karya profesional sehingga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman 
guru lainnya untuk melakukan hal yang lebih berarti dan terus berarti bagi 
pendidikan. 

Ucapan terima kasih patut diucapkan kepada semua pihak yang 
mendukung terbitnya Buletin ini, utamanya para pengarah pendidikan pada 
jajaran Provinsi Selawesi Selatan melalui LPMP Sulawesi Selatan, jajaran 
Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep, para tim 
penyunting dan pendukung tulisan dalam Buletin, dan semua pihak yang 
terlibat hingga berhasilnya produksi Buletin yang ada di tangan pembaca ini. 

Akhirnya kami berharap, semoga ini dapat menjadi ajang belajar 
bersama mengembangkan segala potensi yang telah dikaruniakan kepada kita, 
untuk mengemban amanah mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

Menyadari Buletin ini masih banyak kekurangan pada berbagai sisi, 
maka saran, masukan, kontribusi yang positif sangat diharapkan dari berbagai 
pihak, demi perbaikan pada terbitan-terbitan berikutnya. 

 
Pangkep, Mei 2011 
Wassalam, 

Redaksi Buletin 
 

  

 PELANGI BERMUTU 
Better Education through Reformed Management dan Universal Teacher Upgrading 
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 ALAMAT REDAKSI 
Forum MGMP SMP Program Bermutu Kab. Pangkep 
Sekretariat: Jl. Pendidikan (SMP Negeri 1 Bungoro) 
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Redaksi menerima tulisan atau artikel dari pembaca. 
Artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan 
sepantasnya, sedangkan yang tidak dimuat akan 
dikembalikan. Redaksi berhak memperbaiki naskah 
yang akan dimuat tanpa mengubah makna/isinya.  
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Sambutan  
Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga  

dan Pemuda Kabupaten Pangkep 
(Drs. H. Andi Nadir Ratu, MM.) 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 
 

Hanya kepada Allah swt. Tuhan yang 
Maha Kuasa patut kita perhadapkan puji syukur 
dan terima kasih atas perkenannya, sehingga kita 
dapat berbuat sesuatu yang bermakna untuk 
membangun semangat prajurit-prajurit 
pendidikan, dalam merespon upaya pemerintah 
meraih kualitas pendidikan secara merata di tanah 
air, yang pernah dikhawatirkan oleh kalangan 
pemerhati pendidikan. 

Saya sangat bergembira menyambut 
permintaan Forum MGMP SMP Program 
BERMUTU Kabupaten Pangkep untuk turut 
memberikan sambutan tertulis pada penerbitan 
Buletin BERMUTU ini. Saya menghargai 
langkah-langkah kreatif para pendukung Forum 
MGMP SMP Program BERMUTU Kabupaten 
Pangkep dalam penerbitan Buletin, dengan 
harapan mampu menggairahkan dan mendorong 
para insan-insan pendidikan secara terus menerus 
melakukan berbagai upaya pembangunan 
pendidikan yang lebih berkualitas. 

Buletin ini akan memberikan peluang 
para pendidik utamanya yang tergabung dalam 
Forum MGMP, bebas menunjukkan kreasi dan 
aspirasinya dan tidak kalah pentingnya sebagai 
media untuk mengkomunikasikan kinerja dan 
hasil-hasil yang dicapai dari program BERMUTU 
sebagai pertanggungjawaban kepada publik 
maupun kepada pemangku kepentingan program. 

Akhrnya semoga di edisi ini dan 
seterusnya, Buletin kebanggaan kita ini selalu 
menyajikan rubrik menarik, menginformasikan 
kegiatan aktual,  pengembangan wawasan, dan 
dapat sebagai motivasi bagi para pembacanya. 

Terima kasih,  
 

        Wassalam, 
             Ttd 

                 Drs. H. A. Nadir Ratu, MM. 
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Oleh: Drs. Trisdyanto, M.Pd. 

Salah satu upaya 
pengembangan dan pe 
ningkatan kompetensi sumber 
daya pendidikan di kabupaten 
Pangkep adalah dengan 
mengaktifkan kelompok-
kelompok kerja guru dalam 
wadah Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran 
(MGMP) pada setiap 
mata pelajaran. 
Utamanya, pada mata 
pelajaran Matematika, 
Biologi, Fisika, 
Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris, sejak 
tahun pelajaran 
2009/2010 telah lulus 
seleksi sebagai 
penerima dan 

pengelola Dana Bantuan 
Langsung (DBL) Program 
Bermutu (Better Education 
through Reformed Mana 
gement and Universal 
Teacher Upgrading). Tahun 
2009/2011 sebanyak 5 lima 
MGMP di wilayah daratan 
Kabupaten Pangkep, yang 

dalam kategori Reguler telah 
menerima dan mengelola  
dana tersebut bersama 3 
MGMP dari wilayah terpencil 
(Kepulauan). Pada tahun 
2010/2011 MGMP Reguler 
dimekarkan menjadi 10 
MGMP Reguler dengan 
tambahan sebanyak 5 MGMP 

Reguler pada lima mata 
pelajaran yang diujikan 
secara nasional tersebut. 
Wilayah terpencil  
(Remote) juga men 
dapatkan tambahan 
quota MGMP baru, 
yaitu MGMP 
Matematika yang 
bersekretariat di SMP 
Negeri 1 Liukang 
Tupabbiring P. Balang 

MGMP Program BERMUTU MGMP Program BERMUTU MGMP Program BERMUTU MGMP Program BERMUTU     

Kabupaten PangkepKabupaten PangkepKabupaten PangkepKabupaten Pangkep    
Memulai Kegiatan Tahun 2010/2011Memulai Kegiatan Tahun 2010/2011Memulai Kegiatan Tahun 2010/2011Memulai Kegiatan Tahun 2010/2011    

 

LIPUTAN BERMUTU LIPUTAN BERMUTU LIPUTAN BERMUTU LIPUTAN BERMUTU     
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Lompo. Dengan demikian, 
pada tahun 2010/2011 
sebanyak 10 MGMP Reguler 
dan 4 MGMP Remote telah 
menerima dan mengelola 
dana untuk pengembangan 
Program Bermutu. 

Mengawali kegiatan 
pada tahun pelajaran ini, pada 
tanggal 19 OKtober 2010, 
bertempat di Aula  SMK 
Negeri 1 Bungoro, MGMP 
SMP program BERMUTU 
Kabupaten Pangkep melaku 
kan kegiatan pembukaan 
Pelatihan Program Bermutu 
Berbasis MGMP yang 
dilaksanakan bersama oleh 
semua MGMP dibawah 
koordinasi Forum MGMP. 
Kegiatan pembukaan dihadiri 
oleh sebanyak kurang lebih 
200 orang peserta dari 10 
MGMP Reguler ditambah 
dengan undangan dari unsur 
Pengurus Inti 4 MGMP 
Remote sebanyak 12 orang, 
unsur MKKS sebanyak 1 
orang, unsur MKPS sebanyak 
2 orang, dan pengarah 
program pada Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkep.  

Kegiatan pembukaan 
bersama ini merupakan salah 

satu hasil 
keputusan Rapat Koordinasi 
Forum MGMP yang dihadiri 
oleh masing-masing 2 orang 
perwakilan MGMP Reguler 
dan Remote, yang dilaksana 
kan pada tanggal 14 Oktober 
2010 di SMP Negeri 1 
Bungoro. Pembukaan ber 
sama tersebut menjadi satu 
kesepakatan dalam koordinasi 
Forum MGMP dengan tujuan 
bahwa perlunya menyampai 
kan kepada masyarakat 
kabupaten Pangkep, utama 
nya jajaran pemangku 
kepentingan pendidikan di 
kabupaten Pangkep, di 
dalamnya adalah Pemerintah 
an Kabupaten Pangkep, 
bahwa MGMP SMP 
Kabupaten Pangkep siap 
melaksanakan program 
kegiatan Bermutu tahun 
2010/2011, yang telah 
ditandai dengan cairnya dana 
DBL pada rekening masing-
masing kelompok kerja. 
Selain itu, ajang ini sebagai 
bentuk komunikasi MGMP 
kepada masyarakat pendidik 
an secara umum di kabupaten 
Pangkep, yang menunjukkan 
bahwa guru-guru yang 
tergabung dalam wadah 

pengembangan diri ini siap 
meningkatkan kompeten 
si diri, mengembangkan diri 
sebagai sumber daya 
pendidikan, yang harapannya 
dapat meningkatkan kinerja 
nya, mulai yang bersifat 
penumbuhan kesadaran diri 
sebagai pelaku pendidik 
profesional, menambah 
wawasan kependidikan dan 
praktik-praktik pendidikan 
dan pembelajaran, yang 
berdampak pada peningkatan 
pencapaian hasil belajar 
peserta didik secara efetif. 

Hadir pada kesempat 
an ini adalah Bapak  
Drs.H. Andi Nadir Ratu, 
MM., selaku Kepala Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkep, 
yang memberikan sambutan 
dan arahan kepada peserta 
yang hadir sekaligus secara 
resmi membuka Kegiatan 
MGMP SMP program 
Bermutu Kabupaten Pangkep 
tahun 2010/2011. Seiring 
dengan dilaksanakannya 
program Bermutu yang 
bertujuan untuk meningkat 
kan kompetensi dan kinerja 
guru melalui peningkatan 
pendidikan dengan cara 
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mereformasi pola pikir dan 
perilaku profesional guru 
dalam pelaksanaan tugas 
pendidikan dan pembelajaran, 
beliau mengantarkan sambut 
annya bahwa dengan 
ditetapkannya penghargaan 
guru sebagai profesi (guru 
profesional), maka kegiatan 
MGMP merupakan kebutuh 
an guru untuk meningkatkan 
wawasan, pengetahuan, 
pengalaman untuk memenuhi 
tuntutan profesional. 
Mengapa demikian? Lanjut 
penjelasan nya karena dalam 
konteks “profesional” ter 
dapat tanggung jawab pribadi 
untuk mengupayakan diri 
tampil profesional, yang 
konsekuensinya tidak harus 
berharap bantuan dari orang 
lain, segala kebutuhan guru 
yang mendukung keprofesi 
onalannya perlu diupayakan 
sendiri, kebutuhan untuk 
mendukung peningkatan 
kompetensi adalah tanggung 
jawab pribadi. Profesional, 
katanya, jika memberikan 

pelayanan yang memuaskan 
semua pihak yang perlu 
mendapat pelayanan. 

Di akhir sambutannya, 
sebelum secara resmi 
menyatakan MGMP Model 
Bermutu kabupaten Pangkep 
2010/2011 dibuka, beliau 
menyatakan bahwa se 

sungguhnya tugas-tugas 
pendidikan adalah tugas yang 
berat, karena tugas pen 
didikan adalah tugas yang 

diharapkan mampu mem 
bentuk karakter bangsa, yaitu 
karakter sebagaimana di 
rumuskan dalam tujuan 
nasional pendidikan, yakni 
“mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatf, 
mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab (Depdik 
nas, 2003). Mengingat 
pendidikan kita berbasis 
pembelajaran, yang di 
laksanakan pada semua jenis 
mata pelajaran, maka 
pembentukan karakter 
tersebut diimplementasikan 
melalui pembelajaran semua 
mata pelajaran, yang di 
dalamnya terintegrasi nilai-
nilai pendidikan, yang perlu 

ditempuh melalui variasi 
metode-metode, pendekatan, 
dan strategi yang memadai. 
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Kegiatan pembukaan 
dilaksanakan secara seder 
hana dengan mata acara 
laporan ketua panitia kegiatan 
pembukaan (ketua Forum 
MGMP), sambutan dan 
arahan Kepala Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda, dan diakhiri dengan 
do’a.  Hadir dalam acara ini 
adalah Koordinator Widya 
Iswara LPMP Provinsi 
Sulawesi Selatan selaku 

pejabat LPMP yang 
mengantarkan dan men 
dampingi pengelolaan dana 
DBL untuk Program 
Bermutu, sekaligus 
membawakan materi pertama, 
yaitu “Evaluasi Kinerja  Guru 
dan Pembentukan Karakter 
istik Guru dan Peserta Didik”. 
Materi kedua adalah 
Pengembangan Silabus dan 
RPP sebagai inti perangkat 
KTSP, yang diantarkan oleh 

Ketua Tim DCT Kabupaten 
Pangkep Drs. Muhammadong 
dan Ketua MKPS Kabupaten 
Pangkep Drs. Murtala, 
keduanya dari unsur 
Pengawas Dinas Pendidikan, 
Olahaga dan Pemuda 
Kabupaten Pangkep. 

Kegiatan berjalan 
dengan tertib selama kurang 
lebih 4 jam dari pukul 13.00 
s.d. 17.00 Wita. Pemilihan 
waktu kegiatan ini dengan 
pertimbangan bahwa pada 
hari ini hampir semua guru 
melaksanakan tugas utama 
mengajar pada pagi hari, 
kecuali guru-guru IPA yang 
sejak awal telah menyediakan 
waktunya, hari Selasa sebagai 
hari MGMP IPA. Namun 
demikian, kegiatan yang 
dilaksanakan pada sore hari 
itu tidak mengurangi 
semangat dan antusias peserta 
untuk datang dan mengikuti 
acara dan kegiatan belajar 
dari awal hingga kegiatan 
berakhir pada pukul 17.00 
Wita. Hal ini menandakan 
bahwa guru-guru SMP 
Kabupaten Pangkep yang 
tergabung dalam MGMP 
program Bermutu memiliki 
komitmen yang kuat untuk 
secara konsisten membangun 
kesadaran diri meningkatkan 
kompetensi dan kinerjanya 
melalui katalisator MGMP 
program Bermutu. Semoga 
menjadi kenyataan.  

 
 
 
--------------------- 
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PELATIHAN BERBASIS MGMP,PELATIHAN BERBASIS MGMP,PELATIHAN BERBASIS MGMP,PELATIHAN BERBASIS MGMP,    

MASA LALU, KINI, DAN MASA DEPANMASA LALU, KINI, DAN MASA DEPANMASA LALU, KINI, DAN MASA DEPANMASA LALU, KINI, DAN MASA DEPANNYANYANYANYA    
 
Oleh: Drs. Alimuddin, M.Pd. 
(MGMP Bahasa Inggris Wil. 2 
Kab. Pangkep) 
 
Evaluasi Kegiatan MGMP 
Masa lalu 
 

Kegiatan Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
adalah wadah guru-guru mata 
pelajaran berkumpul untuk 
membahas masalah-masalah 
yang dihadapi di kelas dan 
mencari solusi dan penyelesaian 
yang terbaik. Musyawah Guru 
Mata Pelajaran, awalnya disebut 
Musyawarah Guru Bidang 
Studi, yang merupakan suatu 
organisasi profesi guru yang 
bersifat non struktural yang 
dibentuk oleh guru-guru di 
Sekolah Menengah (SLTP atau 
SLTA) di suatu wilayah sebagai 
wahana untuk saling bertukar 
pengalaman guna meningkatkan 
kemampuan guru dan mem 
perbaiki kualitas pembelajaran. 

Pengertian tersebut di 
atas memberikan makna bahwa 
MGMP  adalah suatu wadah 
atau ajang perkumpulan untuk 
membicarakan masalah-masalah 
yang dihadapi guru mata 
pelajaran  dalam proses belajar 
mengajar sehingga guru tersebut 
lebih profesional dalam 
pembelajaran dan berupaya 
meningkatkan mutu dari proses 
pembelajaran itu sendiri. 

Secara konseptual, 
MGMP dibentuk dan dilaksana 
kan dengan tujuan : 
1. Memberi kesempatan 

kepada anggota MGMP 
untuk berbagi pengalaman 
serta saling memberikan 
bantuan dan umpan balik.  

2. Meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan, serta 
mengadopsi pendekatan 
pembaharuan dalam pem 
belajaran yang lebih 
profesional bagi anggota 
MGMP. 

3. Memberdayakan dan 
membantu anggota MGMP 
dalam melaksanakan tugas-
tugas pembelajaran di 
sekolah. 

4. Meningkatkan kompetensi 
dan kinerja anggota MGMP 
dalam mengembangkan 
profesionalisme guru. 

5. Meningkatkan mutu proses 
pembelajaran dan mutu 
pendidikan yang tercermin 
dari peningkatan hasil 
belajar peserta didik.  

6. Mendorong guru untuk 
memiliki kemampuan meng 
gunakan metode Pembel 
ajaran yang Aktif, Inovatif, 
Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan (PAIKEM) 
di dalam kelas tercermin 
dari peningkatan hasil 
belajar peserta didik. 

7. Membantu guru dalam 
perolehan angka kredit 
untuk kenaikan pangkat, 
peningkatan kualifikasi 
akademik guru dan per 
siapan guru dalam meng 
hadapi proses sertifikasi. 

Berdasarkan kriteria di 
atas, maka jabatan guru 
merupakan suatu profesi, dan 
profesi merupakan objek yang 
perlu disikapi oleh semua orang 
termasuk guru. Dalam hal ini 
beberapa aspek prilaku guru 
yang harus dipahami adalah 
berkaitan dengan peran guru, 
kebutuhan, kompetensi dan 

kepribadian guru. Semuanya itu 
hendaknya dikembangkan secara 
harmonis melalui pelatihan 
termasuk didalamnya melalui 
MGMP. Dalam hal ini maka 
guru harus meyakini bahwa 
proses pembelajaran dalam 
MGMP dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan kompetensi yang 
dimiliki. Dengan demikian 
pelaksanaan MGMP harus 
mampu memberikan peluang 
dan tantangan kepada guru 
terhadap penguasaan materi 
pengembangan kompetensi. 

Berdasarkan konsep 
arah dan tujuan MGMP yang 
sebenarnya, apabila merefleksi 
ke belakang, keadaan kegiatan 
MGMP di masa lalu masih perlu 
ditata dan diberdayakan lebih 
lanjut, sehingga harapan 
pemerintah dalam hal 
peningkatan mutu pendidikan 
betul-betul bisa terealisasi 
melalui pelatihan berbasis 
MGMP. 

MGMP di masa lalu 
lebih banyak membahas 
perangkat pembelajaran dan 
hanya sedikit sekali me 
nyinggung masalah teknik dan 
metode pembelajaran sehingga 
para guru mata pelajaran kurang 
inovatif dan kreatif. Pada sisi 
lain, peserta MGMP juga sangat 
terbatas karena persoalan dana, 
dimana MGMP dilaksanakan 
secara mandiri sehingga tidak 
banyak guru mata pelajaran 
yang berkeinginan untuk 
mengembangkan dirinya apabila 
tidak mendapat bantuan berupa 
transport dan konsumsi 
termasuk uang harian. Hal inilah 
yang membuat kegiatan MGMP 
dimasa lalu menjadi hambatan 
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bagi sebagian guru mata 
pelajaran. 

MGMP dimasa lalu 
bahkan tidak disesuaikan waktu 
pelaksanaannya dengan jadwal 
mengajar guru-guru bersangkut 
an di sekolah, sehingga tidak 
sedikit siswa yang sering 
dijumpai berkeliaran di sekolah-
sekolah apabila ada kegiatan 
MGMP berlangsung di hari 
tertentu. 

Perubahan MGMP Masa Kini 
Seiring dengan per 

kembangannya, sesuai dengan 
amanat Undang-Undang nomor 
14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, dalam rangka pe 
ningkatan kualifikasi guru, maka 
pemerintah Indonesia beserta 
pemerintah Belanda dan Bank 
Dunia menyepakati untuk 
bekerja sama dalam penyeleng 
garaan MGMP Program 
BERMUTU. Adapun mata 
pelajaran yang dibina adalah:  
Bahasa Indonesia, Matematika, 
Bahasa Inggris dan IPA. 
Program ini difokuskan pada 
upaya peningkatan mutu 
pendidikan melalui peningkatan 
kompetensi dan kinerja guru. 
Sumber pendanaan program 
berasal dari Pemerintah Belanda 
(melalui Dutch Trust Fund) dan 
Bank Dunia (pinjaman lunak 
melalui IDA Credit dan IBRD 
Loan), serta dana pendampingan 
yang berasal dari Pemerintah 
Pusat melalui Direktorat 
Jenderal Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (Ditjen PMPTK), 
Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi dan Balitbang Depdiknas 
dan Pemerintah Daerah, 
sehingga pelaksanaan kegiatan 
nya dikembangkan dari berbagai 
pengembangan kompetensi guru 
terutama dalam pengembangan 

profesionalisme guru. 
BERMUTU adalah singkatan 
dari Better Education through 
Reformed Management and 
Universal Teacher Upgrading 
yang berarti Peningkatan Mutu 
Pendidikan melalui peningkatan 
kompetensi dan kinerja guru.   

Tujuan Program 
BERMUTU adalah untuk 
mendukung upaya peningkatan 
kualitas dan kinerja guru melalui 
peningkatan penguasaan materi 
pembelajaran dan keterampilan 
mengajar di kelas. Program ini 
dikembangkan dalam kerangka 
pikir peningkatan kualitas 
pendidikan secara menyeluruh. 
Salah satu komponen kegiatan 
dalam Program BERMUTU 
adalah Penguatan Struktur 
Pengembangan Guru di Tingkat 
Daerah dan Pengembangan 
paket bidang studi dan 
manajemen sebagai bahan 
pendukung kegiatan belajar bagi 
para guru, guru inti, dan kepala 
sekolah pada gugus sekolah. 
Selanjutnya dalam uraian Bahan 
Belajar Mandiri biasa digunakan 
istilah Belajar Model 
BERMUTU untuk mewakili 
istilah yang terkait dengan pola 
pembinaan guru peserta melalui 
Program BERMUTU. 

Belajar model program 
BERMUTU merupakan suatu 
cara belajar bagi guru peserta 
dalam peningkatan kompetensi 
profesionalnya secara kolabo 
ratif melalui kajian pembel 
ajaran yang komprehensif dan 
berkelanjutan menuju tercipta 
nya komunitas belajar di sekolah 
dan di MGMP. Pengkajian 
pembelajaran yang dimaksud 
adalah suatu pengkajian 
menggunakan pendekatan PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas), 
Lesson Study dan Case Study. 
Belajar model BERMUTU pada 

dasarnya merupakan model 
penerapan penelitian tindakan 
kelas oleh guru peserta yang 
diarahkan pada upaya pemecah 
an masalah atau perbaikan 
pembelajaran. Tahapan pe 
laksanaannya dimulai dari kajian 
pengajaran, identifikasi masalah, 
penyusunan rencana tindakan, 
pelaksanaan tindakan dan 
observasi, pengumpulan dan 
analisis data, refleksi dan tindak 
lanjut, sampai dengan pelaporan 
nya. Untuk memperkaya 
khasanah penelitian tindakan 
kelas, pendekatan kolaboratif 
dalam tahap perencanaan, 
pelaksanaan perbaikan pem 
belajaran, dan refleksi dalam 
model Lesson Study diintegrasi 
kan ke dalam Belajar Model 
BERMUTU. Selain itu, 
digunakan juga teknik studi 
kasus (Case Study) sebagai alat 
untuk mengumpulkan data 
dalam observasi dan refleksi. 

Pada Belajar Model 
BERMUTU ditekankan pada 
kajian pengajaran sebagai 
langkah awal untuk membuka 
cakrawala guru tentang proses 
belajar mengajar dari tiga aspek, 
yaitu aspek kurikulum, aspek 
bidang studi atau materi ajar, 
dan aspek praktik pembelajaran. 
Melalui kajian pengajaran, guru 
peserta melakukan observasi dan 
menganalisis proses belajar 
mengajar secara cermat. Guru 
peserta diharapkan dapat 
mengidentifikasi beragam 
masalah dalam proses belajar 
mengajar dan melakukan praktik 
pembelajaran dengan mem 
perhatikan kesesuainnya dengan 
isi kurikulum, materi ajar, 
pendekatan, metode, media, dan 
strategi pembelajaran. 

Kajian pengajaran 
adalah kegiatan mencermati 
proses atau kegiatan belajar 
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mengajar untuk menganalisis 
aspek-aspek kurikulum, penguat 
an materi ajar, dan praktik 
pembelajaran. Kajian pengajaran 
diharapkan membuka cakrawala 
guru terhadap proses belajar 
mengajar secara otentik dan 
dapat menganalisis suatu proses 
belajar mengajar secara kritis.  

Kajian Pengajaran  ini 
guru mengobservasi proses 
belajar mengajar dari 3 aspek, 
yaitu kurikulum (curriculum), 
materi ajar (subject matter), dan 
praktik mengajar (teaching 
practice).  

a. Kurikulum: Apakah guru 
sudah memahami KTSP? 
Apakah guru sudah mengerti 
maksud Standar Kompetensi 
(SK) dan Kompetensi Dasar 
(KD) Apakah guru sudah 
membuat silabus? Apakah 
guru sudah membuat RPP 
dengan benar? Apakah 
sudah membuat LKS? 
Sudah menyusun instrumen 
penilaian atau evaluasi? dst. 

b. Materi ajar: Adakah 
kesalahan konsep yang 
disampaikan guru dalam 
topik tersebut? Apakah 
materi ajar disajikan secara 
urut ? Apakah materi ajar 
dapat dipahami dengan 
mudah oleh siswa? Apakah 
materi ajar cukup menarik 
perhatian siswa? dst. 

c. Praktik mengajar: Apakah 
guru telah menggunakan 
pendekatan, metode atau 
strategi pembelajaran yang 
sesuai untuk tingkat 
kemampuan berpikir siswa 
dan karakter materi ajar? 
Apakah guru sudah 
menerapkan PAKEM? 
Bagaimana pemanfaatan 
media belajar oleh guru? 
Apakah siswa terlibat aktif 

dalam proses belajar meng 
ajar? Apakah ada siswa 
yang tertinggal dalam proses 
belajar mengajar? Apakah 
guru sudah mengajukan 
pertanyaan kepada siswa 
dengan tepat? Dst. 

Kegiatan MGMP Model 
BERMUTU 

Pelaksanaan MGMP 
model BERMUTU terdiri dari 2 
tahap yaitu In-service dan On-
service. In-service dilaksanakan 
selama 3 hari berturut-turut 
dengan materi Karakteristik 
guru/tenaga pendidik, evaluasi 
kinerja guru, on-line dan 
penggunaan TIK, KTSP 
(pengembangan silabus, RPP, 
Penyusunan bahan ajar, 
penilaian dan evaluasi), evaluasi 
diri, metode pembelajaran, 
Training need assessment  dan 
penjelasan program MGMP 
model BERMUTU. Sedangkan 
kegiatan On-service atau 
kegiatan rutin dilaksanakan 
selama miimal 16 kali 
pertemuan dengan membahas 
Bahan Belajar Mandiri Generik 
PTK, Keterampilan ICT, Bahan 
Belajar Mandiri Bidang Study 
PTK, study visit (kunjungan ke 
sekolah yang dianggap terbaik 
yang dikenal dengan Best 
Practice) dan Penyusunan 
Laporan PTK.  

Pendekatan dalam 
Model Belajar BERMUTU 
dilaksanakan antara lain: 
• Proses belajar terstruktur 

dan mandiri di MGMP 
selama 16 kali pertemuan, 
dengan bimbingan guru 
pemandu dan dosen LPTK 
(2x) 

• Dirancang untuk 
menggunakan semua paket 
pembelajaran yang sudah 

ada dan sudah dikembang 
kan oleh Pemerintah 
maupun Lembaga Donor 
seperti Lesson Study, 
CLCC, DBE2, NTTPEP, 
MBE, UT, HYLITE, dll 
secara terintegrasi untuk 
meningkatkan kompetensi 
guru. 

• Dirancang untuk mengguna 
kan tiga pendekatan secara 
kombinasi: lesson study, 
penelitian tindakan kelas, 
dan case study. 

• Diwadahi oleh internet 
sehingga guru peserta 
mampu mengembangkan 
proses pembelajaran di kelas 
yang berbasis ICT. 

Pelaksanaan model ini  adalah 
membekali guru untuk: 
� melakukan observasi secara 

terbuka dan sistematis 
terhadap kinerja pembelajar 
annya sendiri.  

� mengevaluasi hasil dan 
dampak proses pembelajar 
annya terhadap siswa.  

� membiasakan diri berbagi 
pengalaman secara profesi 
onal, merencanakan tindak 
an perbaikan pembelajaran 
secara kolaboratif, serta 
melaksanakannya dengan 
cermat.  

� keterampilan untuk menulis 
kan pengalaman pembelajar 
annya dalam bentuk refleksi 
dan studi kasus yang 
dikompilasi dalam bentuk 
portofolio setara dengan 
karya akademik pada tingkat 
pendidikan tinggi.  

� mengintegrasikan berbagai 
sumber belajar untuk 
meningkatkan pengetahuan 
mereka tentang bidang ilmu 
dan strategi pembelajaran 
dari berbagai program 
pelatihan berdasarkan isu 
yang ingin dipelajari.  
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Merujuk pada usaha 
peningkatan kompetensi dan 
profesionalisme guru, maka 
Program MGMP BERMUTU 
melaksanakan program:  
• Program umum : program 

yang bertujuan untuk mem 
berikan wawasan kepada 
guru tentang kebijakan-
kebijakan pendidikan di 
tingkat daerah sampai pusat, 
seperti kebijakan terkait 
dengan pengembangan 
profesionalisme guru.  

• Program inti : program 
utama yang ditujukan untuk 
meningkatkan kualitas 
kompetensi dan profesional 
isme guru. Program inti 
dapat dikelompokkan ke 
dalam program rutin dan 
program pengembangan. 

• Program penunjang 
bertujuan untuk menambah 
pengetahuan dan keterampil 
an peserta MGMP dengan 
materi-materi yang bersifat 
penunjang seperti bahasa 
asing, TIK, dll. 

 
Kepengurusan MGMP dan 
Kewajiban anggota MGMP 
Kepengurusan 
1. Organisasi MGMP terdiri 

dari pengurus dan anggota. 
2. Pengurus MGMP terdiri 

dari: 1 orang ketua, 1 orang 
sekretaris, 1 orngg 
bendahara, dan 3 orngg 
ketua bidang, yaitu  
(1) bidang perencanaan dan 
pelaksanaan program;  
(2) bidang pengembangan 
organisasi, administrasi, 
sarana prasarana; dan  
(3) bidang humas dan 
kerjasama. 

3. Pengurus MGMP dipilih 
oleh anggota berdasarkan 
AD/ART.  

4. Anggota MGMP berasal 
dari guru sekolah negeri dan 
guru sekolah swasta, baik 
yang berstatus  PNS maupun 
bukan PNS. 

5. Anggota MGMP terdiri dari 
guru matapelajaran di SMP/ 
MTs/SMPLB, (setiap mata 
pelajaran membentuk 
MGMP), yang berasal dari 8 
–10 sekolah atau disesuai 
kan dengan kondisi daerah 
setempat dan pembentukan 
nya sesuai dengan ketentuan 
yg berlaku.  

Kewajiban anggota MGMP 
a. menghadiri dan mengikuti 

kegiatan‐kegiatan di MGMP 
sesuai dengan program kerja 
yang telah  ditetapkan; 

b. membayar iuran sesuai 
dengan kesepakatan anggota 
MGMP; 

c. mengiplementasikan hasil 
kegiatan dari MGMP di 
sekolah masing‐masing; dan 

d. berperan aktif dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh  
MGMP. 

 
SUMBER DAYA MANUSIA 

SDM untuk mendukung 
kegiatan MGMP terdiri dari nara 
sumber utama dan nara sumber 
pendukung. 
Nara sumber utama pada 
kegiatan MGMP berasal dari 
unsur‐unsur:  
1. Guru (anggota) 
2. Instruktur/fasilitator 
3. Tenaga fungsional lainnya 
Nara sumber pendukung pada 
kegiatan MGMP berasal dari 
unsur‐unsur :  
1. Kepala Sekolah 
2. Pengawas Sekolah 
3. Tenaga struktural di Dinas 

Pendidikan 
4. Tenaga struktural/non struk 

tural dari instansi lainnya  

  Inilah aspek-aspek dan 
bentuk pelatihan dan pembinaan 
guru berbasis MGMP model 
BERMUTU yang dikembang 
kan masa sekarang ini di 
Kabupaten Pangkep dalam 
rangka meningkatkan kompeten 
si dan keprofesionalan guru 
mata pelajaran, khususnya pada 
empat kelompok mata pelajaran 
yaitu MGMP Bahasa Indonesia, 
MGMP Matematika, MGMP 
Bahasa Inggris, dan MGMP 
IPA. 
 
Harapan MGMP Masa Depan 
 Dengan melihat kegiat 
an MGMP model BERMUTU 
yang diprogramkan oleh 
pemerintah, maka sangat tepat 
apabila program ini dilanjutkan 
pada masa mendatang, karena 
sangat cocok dengan harapan 
pemerintah dalam peningkatan 
mutu pendidikan dan sangat 
sejalan dengan harapan guru 
sebagai tenaga pendidik yang 
profesional.  
 Adapun dampak MGMP 
model BERMUTU kedepan 
yang diharapkan sehingga 
bermanfaat terhadap pihak 
terkait antara lain: 
Bagi Siswa 
� Siswa berpeluang untuk 

memperoleh proses pembel 
ajaran yang aktif, inovatif, 
kreatif, efektif, dan 
menyenangkan (PAIKEM).  

� Akumulasi dari proses 
pembelajaran tersebut di 
atas, diharapkan akan ber 
dampak pada peningkatan 
prestasi belajar siswa. 

 
Bagi Guru 
• Meningkatnya kompetensi 

guru dalam menyiapkan 
rencana pembelajaran, 
bahan ajar, dan perangkat 
penilaian. 



BULETIN FORUM MGMP BERMUTU EDISI II TAHUN 2010/2011 

 

Forum MGMP Program BERMUTU Kabupaten Pangkep Halaman :  11 

 

• Meningkatnya kompetensi 
dalam menyelenggarakan 
PAIKEM.  

• Terhimpunnya dokumen 
portofolio untuk proses 
sertifikasi, kenaikan jabatan 
fungsional guru, dan peng 
akuan pengalaman kerja dan 
hasil belajar. 

• Terfasilitasinya menjadi 
anggota atau pengurus 
organisasi profesi guru yang 
sesuai dengan bidang yang 
diampunya.  

 
 Bagi Sekolah 
• Adanya kaitan antara 

pendidikan dan pelatihan 
guru di MGMP dengan 
pembenahan pembelajaran 
di sekolah. 

• Tersedia guru yang profesi 
onal dan mampu meningkat 

kan mutu pembelajaran di 
sekolah. 

• Kemudahan dalam pe 
ngelolaan keikutsertaan guru 
dalam pendidikan dan 
pelatihan di MGMP dengan 
meminimalikan dampak 
negatif akibat guru sering 
meninggalkan tugas meng 
ajar karena keikutsertaan 
dalam pelatihan-pelatihan. 

 
Bagi MGMP  
• Terwujudnya MGMP 

sebagai wadah komunikasi, 
pembinaan, dan peningkatan 
profesi dan karier guru yang 
terpercaya. 

 
Bagi Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota  

• Tersedianya model pembina 
an organisasi profesi guru 
yang profesional untuk 
meningkatkan mutu pem 
belajaran. 

 
                Manfaat tersebut 
sangat relevan dengan per 
kembangan peningkatan mutu 
pendidikan yang diharapkan,  
sehingga MGMP yang di 
laksanakan sekarang ini perlu 
dilanjutkan dan sebagai penutup 
penulis berharap kepada semua 
guru, kepala sekolah, pengawas, 
pemerintah daerah dan kepada 
semua pihak terkait agar 
merespon dan tetap melanjutkan 
dan meningkatkan program 
BERMUTU kedepan. 
 

 

MGMP SEBAGAI WADAH ALTERNATIFMGMP SEBAGAI WADAH ALTERNATIFMGMP SEBAGAI WADAH ALTERNATIFMGMP SEBAGAI WADAH ALTERNATIF    

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURUGURUGURUGURU    
 

Oleh: Mahdaniar, S.Pd., M.Pd 
(MGMP Bahasa Indonesia Wil. II 
Kab. Pangkep) 
 

 Di negara manapun di 
dunia ini, guru diakui sebagai 
suatu profesi. Sebuah profesi 
harus mengarah pada suatu 
pekerjaan atau jabatan yang 
menuntut tanggung jawab dan 
kesetiaan terhadap pekerjaan. 
Oleh karena itu, suatu profesi 
tidak bisa dilakukan oleh 
sembarang orang yang tidak 
dilatih atau disiapkan untuk 
memenhi kapasitas tersebut. 

Dengan demikian, orang 
yang menjalankan suatu jabatan 
profesi harus memenuhi syarat 
kelayakan dan kemampuan, 
sehingga orang yang berada 
pada jabatan tersebut profesi 
onal. Profesionalisme menunjuk 

pada derajat penampilan 
seseorang sebagai profesional, 
sikap dan komitmen untuk 
bekerja berdasarkan standar 
yang tinggi dan kode etik 
profesinya. 

Pengembangan sumber 
daya pendidik, khususnya 
pengembangan profesional guru, 
merupakan usaha mempersiap 
kan guru agar memiliki berbagai 
wawasan, pengetahuan, ke 
trampilan, dan memberikan rasa 
percaya diri untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya sebagai 
petugas profesional. Pe 
ngembangan atau peningkatan 
kemampuan profesional harus 
bertolak pada kebutuhan atau 
permasalahan nyata yang 
dihadapi oleh guru di lapangan. 

Menurut Jafar Nur 
(2000:6) bahwa ciri-ciri profesi 
ialah: 
1. Pekerjaan mempunyai 

fungsi dan signifikansi 
sosial karena diperlukan 
mengabdi kepada masya 
rakat. 

2. Profesi menuntut ketrampil 
an tertentu yang diperoleh 
melalui pendidikan dan 
latihan secara intensif pada 
lembaga tertentu yang 
secara sosial dapat diper 
tanggungjawabkan. 

3. Profesi didukung oleh suatu 
disiplin ilmu, bukan sekedar 
serpihan atau hanya common 
sense. 

4. Ada kode etik yang menjadi 
pedoman perilaku anggota 
nya serta sanksi yang jelas 
dan tegas. 
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5. Memperoleh finansial atau 
materi.  

Banyak upaya yang 
dapat dilakukan untuk m 
eningkatkan profesionalisme 
guru, diantaranya adalah belajar 
dan melatih diri secara 
berkesinambungan. Untuk me 
ningkatkan kemampuan intelek 
tualnya maka ia harus banyak 
membaca, sedang untuk 
meningkatkan kualitas ke 
trampilan dan kematangan 
emosinya, maka ia harus banyak 
mencoba melalui latihan. 

Fenomena pengembang 
an professional yang terjadi pada 
guru Bahasa Indonesia di 
lingkup kabupaten Pangkep 
pada umumnya ada tiga hal, 
yaitu: (1) minimnya pengetahu 
an tentang Penelitian Tindakan 
Kelas (Class Action Research), 
(2) perlunya peningkatan 
kemampuan ICT, dan (3) belum 
meratanya informasi terkini 
perihal perencanaan pembelajar 
an serta trend metode/strategi 
dan model pembelajaran 
kontemporer. Bagaimana ketiga 
hal ini memengaruhi kinerja 
guru bahasa Indonesia di 
kabupaten Pangkep, akan 
dibahas sebagai berikut. 

Pertama, keberadaan 
Penelitian Tindakan Kelas 
nampaknya belum sepenuhnya 
dapat diejawantahkan oleh guru. 
Kemampuan guru dalam 
melakukan penelitian tindakan 
kelas (PTK) masih sangat 
kurang. Hal ini dapat terlihat 
dari jumlah guru yang tertahan 
pada golongan IV/a, rata-rata 
tertahan pada golongan tersebut 
karena tidak mampu melakukan 
penelitian sebagai syarat utama 
untuk kenaikan pangkat. 
Masalah ini bukan hanya 
disebabkan oleh terbatasnya 
pengetahuan pendidik akan jenis 

penelitian ini, akan tetapi faktor 
mendasar yang dialami guru 
adalah rendahnya minat mereka 
untuk mencari informasi dan 
melibatkan diri dalam penyusun 
an Penelitian Tindakan Kelas. 
Menulis bagi sebagian besar 
guru bahasa Indonesia 
nampaknya menjadi momok 
yang menakutkan. Belum 
dimulai, yang terbayang adalah 
kesulitan akan apa yang 
dimaksud dengan penelitian. 
Terlebih mereka berarti perlu 
meluangkan waktu untuk 
memecahkan masalah dan 
menyusunnya dalam bentuk 
laporan. Budaya menulis 
memang diakui belum menjadi 
bagian kehidupan kita, utamanya 
guru. Namun demikian kami 
percaya, sekiranya informasi 
yang diperopeh guru akan 
penelitian memadai dan 
merasakan indahnya dunia tulis 
menulis, hal ini tentu tidak lagi 
akan menjadi masalah. 

Problema selanjutnya 
adalah kemampuan ICT. 
Keterampilan ICT ini merupa 
kan  hal yang mutlak mengingat 
perkembangan zaman yang 
demikian pesat ditambah 
tuntutan profesionlisme guru 
yang kian mengunung.  Apalagi 
kami menyadari pesatnya 
perkembangan ICT yang 
senantiasa harus dapat diikuti 
dan diakses dengan seksama. 
Untuk itu kami berharap 
pelatihan untuk memperkaya 
dan mempermantap penguasaan 
ICT di kalangan pengurus 
MGMP dan anggota dapat lebih 
maksimal dan merata. Kedepan 
kami berharap semua guru 
bahasa Indonesia  yang ter 
gabung dalam MGMP mampu 
mendesain bahan ajar serta 
materi pembalajaran berbasis 
ICT, menyusun laporan PTK 

menggunakan Word (Program 
aplikasi MS Word) atau 
menyusun perangkat pembel 
ajaran dan mengelola nilai siswa 
dengan Program Aplikasi Excel, 
serta menampilkan materi ajar 
dalam proses belajar mengajar di 
kelas menggunakan Aplikasi 
Power Point. Dalam hal 
penguasaan Internet, sangat 
kami harapkan guru dapat 
menggunakan search engine 
untuk mengunduh bahan ajar 
dan informasi lainnya yang 
dibutuhkan dalam pembel 
ajarannya, dengan kata lain guru 
bahasa Indonesia  senantiasa 
mampu mengakses dunia maya 
guna memperkaya materi dan 
bahan ajar yang akan mereka 
gunakan di kelas serta mampu 
mengkreasi video conference 
antar sekolah yang tergabung 
dalam MGMP.  

Permasalah ketiga bagi 
MGMP bahasa Indonesia SMP 
Kab. Pangkep adalah per 
kembangan informasi tentang 
perencanaan pembelajaran dan 
trend strategi/metode pembelajar 
an kontemporer yang belum 
merata dikalangan guru bahasa 
Indonesia. Hal ini menjadi 
kendala dan tantangan tersendiri 
yang harus dipecahkan oleh 
MGMP. Informasi yang hanya 
tersebar pada kalangan tertentu 
saja disebabkan antara lain 
karena keterbatasan dana dan 
jarak/lokasi sekolah dengan 
pusat kegiatan. Untuk itu, 
pelatihan mengenai model 
pembelajaran efektif  juga  
metode pembelejaran mutkahir 
mejadi informasi yang sangat 
besar manfaatnya bagi anggota 
MGMP. 

Untuk itu program 
BERMUTU yang dirancang 
berkesinambungan dalam 
bentuk kegiatan inservice dan 
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onservice merupakan angin yang 
sangat segar untuk kelangsungan 
program pengembangan profesi 
onal guru di Kabupaten Pangkep  
dan di kalangan MGMP Bahasa 
Indonesia.. Patut kami refleksi 
kan bahwa kegiatan ini telah 
membantu kami memecahkan 
tiga permasalahan sebagaimana 
terjabar di atas. 

Pada dasarnya upaya 
peningkatan kemampuan diri 
seseorang semestinya menjadi 
tanggung jawab pribadi ber 
sangkutan, termasuk di dalam 
nya guru. Untuk itu diperlukan 
kesadaran bagi setiap guru untuk 
belajar secara terus-menerus 
mengembangkan kemampuan 
nya agar dapat memenuhi 
tuntutan profesinya. Kegiatan 
belajar ini dapat dilakukan 
secara mandiri maupun secara 
kolektif atau kelompok melalui 
suatu wadah profesional, seperti 
wadah Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) mata pel 
ajaran sejenis ataukah perpaduan 
di antara keduanya. Karena 
dengan mengikuti kegiatan 
belajar seperti yang dilakukan 
selama ini melalui MGMP para 
guru akan semakin terlatih 
dalam melaksanakan tugas-tugas 
profesinya. 

Agar wadah MGMP 
dapat diberdayakan, maka 
diperlukan komitmen dari para 
pengurusnya untuk dapat me 
mutar roda kegiatannya 
sehingga segala kegiatannya 
berjalan dengan lancar. Para 
pengurus MGMP hendaknya 
mampu berpikir secara kreatif 
untuk menggali sumber-sumber 
potensi yang bisa dikembangkan 
agar dapat membawa wadah ini 
menjadi mandiri terutama dari 
segi pendanaan kegiatan. 
Dengan kemandirian tersebut 
pengurus menjadi leluasa untuk 

memprogramkan segala kegiatan 
yang mengarah kepada pe 
ngembangan profesionalisme 
bagi semua anggotanya. 

Seperti halnya MGMP 
Bahasa Indonesia Program 
BERMUTU Wilayah 2 
Kabupaten Pangkep,  yang 
diketuai oleh Drs. H. Ridwan, 
yang telah terbentuk beberapa 
bulan yang lalu. Walaupun usia 
kepengurusannya masih sangat 
muda, namun wadah ini semakin 
memperlihatkan komitmennya 
dalam upaya peningkatan 
kompetensi anggotanya. Drs.H 
Ridwan bersama pengurus lain 
nya telah melakukan beberapa 
kali kegiatan pelatihan dan 
dalam waktu dekat ini mereka 
akan kembali mengadakan 
pelatihan penulisan PTK. 
Pelatihan ini ide awalnya berasal 
dari anggota MGMP yang 
menganggap bahwa jenis 
pelatihan seperti itu sangat 
penting dan mendesak diadakan. 
Setelah pengurus mengakomodir 
semua masalah pembelajaran 
yang dialami oleh guru-guru di 
lapangan, selanjutnya dibahas 
bersama untuk mempertimbang 
kan segala kemungkinannya, 
termasuk sumber dana yang bisa 
dimanfaatkan. 

Pengurus MGMP 
Bahasa Indonesia Program 
BERMUTU memiliki komitmen 
yang kuat untuk membawa 
wadah ini menjadi tempat 
pengembangan kemampuan bagi 
para anggotanya. Mereka telah 
memprogramkan pelatihan 
setiap tahun yang tempat pe 
laksanaanya ditawarkan kepada 
sekolah yang bersedia. 
Pelaksanaan pelatihan dipusat 
kan di sekretariat yaitu di SMP 
negeri 1 Ma’rang, namun tidak 
menutup kemungkinan akan 
diselenggarakan di sekolah lain 

yang berada pada wilayah 2 
yaitu: Kec. Bungoro, Kec. 
Labakkang, Kec. Ma’rang, Kec. 
Segeri, dan Kec. Mandalle. 

Dalam setiap pelatihan 
pematerinya masih mengguna 
kan tenaga instruktur Bahasa 
Indonesia kabupaten Pangkep 
yang tergabung dalam Tim DCT 
(Distric core Time) yaitu: Baso 
Wahab, S.Pd., M.Pd, 
Mahdaniar, S.Pd., M.Pd, dan 
Masna Sari, S.Pd. Materi 
pelatihan sudah tersusun dalam 
jadual dan insya Allah akan 
terlaksana sebanyak 19 kali 
pertemuan; 3 kali Inservis dan 
16 kali kegiatan onservis. 
Penulis yang juga menjadi salah 
seorang peserta pelatihan 
menilai bahwa bobot dari 
pelaksanaan pelatihan tersebut 
tidak kalah dangan pelatihan-
pelatihan lain yang biasanya 
diadakan oleh LPMP ataupun 
Kantor Dinas Pendidikan baik 
tingkat kota maupun tingkat 
provinsi. Bahkan penulis 
melihat para peserta lebih 
bersemangat dalam mengikuti 
kegiatan seperti diskusi dan 
menampilkan karya-karya 
mereka di depan peserta dan 
instruktur.  

Pada kegiatan MGMP 
Program BERMUTU, materi 
Pembelajaran ICT juga menjadi 
salah satu materi pelatihan yang 
tersaji dalam dua kali pertemuan 
yaitu ICT1 dan ICT2. Menurut 
Wisnu Aji (1999:31) bahwa era 
teknologi informasi, khususnya 
komputer yang di negara kita 
baru mulai berkembang pesat 
sejak tahun 80-an telah ditandai 
dengan maraknya penggunaan 
komputer pribadi di lingkungan 
kantor, sekolah, bahkan di 
rumah tangga. Bebagai aktifitas 
pribadi seperti berbelanja, 
berkomunikasi dengan teman, 
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hobi, hiburan (entertainment), 
melihat jadwal pesawat, nilai 
kurs, hingga membaca berita 
dari berbagai surat kabar dan 
majalah dapat dilakukan melalui 
komputer yang biasa disebut 
dengan interactive personal 
service, melalui hubungan 
internet dan world wide web. 

Lebih lanjut Wisnu Aji 
menjelaskan bahwa di bidang 
pendidikan, berbagai publikasi 
seperti penulisan jurnal ilmiah, 
hasil-hasil penelitian dari 
berbagai disiplin ilmu, dan 
informasi di bidang pendidikan 
lainnya dari dalam dan luar 
negeri dapat diketahui dengan 
mudah dan cepat kapan saja 
tanpa mengenal batas ruang dan 
waktu. 

Melihat kenyataan itu, 
keberhasilan proses belajar-
mengajar di masa kini terlebih di 
masa depan, tidak lagi hanya 
ditentukan oleh banyaknya 
buku-buku pelajaran dan bacaan 
yang tersedia, namun ditentukan 
pula oleh kompetensi guru dan 
siswa dalam menyerap arus 
informasi. Kompetensi me 
nyerap arus informasi sangat 
berpengaruh dalam interaksi 
belajar-mengajar di depan kelas. 

Di era informasi ini, 
sumber-sumber pelajaran mudah 
diperoleh karena pesatnya 
kemajauan teknologi dan 
derasnya arus informasi, namun 
keberadaan guru sebagai tenaga 
pengajar dan pendidik tetap 
sangat diperlukan. Sebab tugas 
guru bukan hanya mentransfer 
pengetahuannya, melainkan juga 
membantu siswa dalam 
melapangkan jalan menuju 
perubahan positif seluruh ranah 
kejiwaannya. 

Dalam memberikan pel 
ajaran, guru akan menggunakan 
pendekatan psikologi kejiwaan 

berdasarkan tingkat perkembang 
an emosi anak. Pendekatan 
pembelajaran seperti ini tidak 
dapat digantikan oleh teknologi 
apa pun juga walaupun sumber-
sumber pembelajaran banyak 
tersedia dan mudah diperoleh, 
baik melalui media cetak 
maupun media elektronik. 

Syarat psikologi yang 
lengkap bagi seorang guru 
bukan hanya penguasaan ilmu 
pedagogis dan ilmu murni yang 
diajarkannya, namun juga 
meliputi motivasi kompetisi pro 
fesionalismenya sesuai dengan 
perkembangan zaman. Apabila 
di era informasi ini guru tidak 
dapat mengembangkan kom 
petensinya dalam penguasaan 
teknologi dan menyarap arus 
informasi (gamang teknologi), 
maka akan timbul kesenjangan 
antara harapan guru dan siswa. 

Untuk mengatasi ke 
senjangan tersebut, sebagai 
tahap awal perlu ditumbuhkan 
motivasi guru-guru untuk 
mempelajari komputer. 
Penumbuhan motivasi tersebut 
dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan latihan yang 
berfokus pada praktik yang 
kontinyu. Dengan praktik 
langsung, guru-guru akan 
langsung merasakan manfaat 
menggunakan komputer dalam 
menunjang profesionalismenya. 

Guru-guru perlu pula 
memahami bahwa untuk meng 
operasikan komputer dan 
internet tidak mesti harus 
menguasai bahasa Inggris, 
walaupun pemahaman bahasa 
Inggris sangat menunjang. 
Diibaratkan belajar mengemudi, 
sebagai tahap awal cukup dapat 
mengendalikan kendaraan tanpa 
harus memahami jalannya 
mesin. Melalui praktik yang 
kontinyu pula istilah-istilah 

asing dalam komputer lambat 
laun dapat dipahami. 
 
Mengenal Layanan dalam 
World Wide Web (www) 

Layanan informasi 
virtual yang terdapat dalam 
WWW begitu beragam dan 
saling terhubung antara 
dokumen yang satu dengan yang 
lainnya. Karena beragamnya, 
terasa agak sukar untuk 
menemukan lokasi dokumen 
yang dibutuhkan. Karena itu, 
diperlukan kesabaran untuk 
mencarinya (search engine). 

Untuk mulai menjelajahi 
WWW dalam mencari informasi 
yang kita butuhkan, umumnya 
bertitik tolak dari salah satu 
layanan umum menuju kepada 
yang labih khusus (speccific). 
Biasanya dalam proses pen 
carian (eksplorasi) akan timbul 
rangsangan untuk memperoleh 
informasi lebih banyak lagi. 
Namun, kita dapat juga langsung 
menuju ke lokasi web site yang 
diinginkan apabila alamatnya 
sudah diketahui dengan 
mengetiknya pada kolom search 
engine. 

Sebagai contoh, apabila 
guru Geografi ingin mengetahui 
lokasi ataupun wilayah Bosnia 
Herzegovina dalam peta setelah 
berpisah dengan Serbia, maka 
titik tolak pencariannya adalah 
ketik Bosnia pada kolom search 
engine kemudian klik go. 
Selanjutnya akan tampak pada 
layar monitor sebagai informasi 
mengenai Bosnia, seperti Bosnia 
map (peta), Bosnia war 
(peperangan), BosniaTrave 
guide (perjalanan menuju 
Bosnia), dan sebagainya. 
Kemudian klik Bosnia map, 
maka tampaklah peta negara 
Bosnia baik yang original (asli) 
maupun yang baru. Apabila 
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diperlukan, peta tersebut dapat 
di-print (cetak). Untuk selanjut 
nya, apabila ingin membukanya 
kembali tinggal ketik pada 
kolom search eugine 
(http://www.aritotle,net/ 
bosnia/map1.big.htm). 

Contoh lainnya apabila 
guru bahasa Indonesia ingin 
mengetahui perkembangan kosa 
kata bahasa Indonesia yang 
terbaru hasil penelitian/pendapat 
para ahli, maka yang dicari 
pertama kali adalah kategori 
Indonesian Academic. 

Kategori ini dapat 
ditemukan pada berbagai situs 
web. Salah satunya adalah web 
page jendela Indonesia. Setelah 
web page Indonesian 
Academic tampil, maka akan 
tampak web pages Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 
daftar universitas/institut, dan 
Sekolah Menengah Atas. 
Selanjutnya klik universitas 
(IKIP) yang diinginkan, klik lagi 
languages, lalu pilih 
publications. Tampaklah daftar 
jurnal penulisan ilmiah dan hasil 
riset/penelitian mengenai bahasa 
Indonesia. 

Jurnal hasil penelitian 
ilmiah tersebut di Indonesia 
biasanya disajikan dalam bentuk 
abstrack. Untuk memperolehnya 
secara utuh, biasanya dikenakan 
biaya penggandaan dan 
pengiriman (rata-rata  
Rp100.000,00,-). pada univer 
sitas di luar negeri, jurnal 
umumnya disajikan secara utuh. 
Untuk komunikasi dengan 

penulisnya dapat dilakukan 
lewat e-mail. 

Seluruh aktivitas per 
olehan informasi tersebut dapat 
dilakukan setiap saat tanpa harus 
meninggalkan rumah. Bahkan 
dapat dilakukan sambil minum 
kopi atau sambil bercengkerama 
dengan keluarga. Apabila 
fasilitas internet sudah tersedia 
di sekolah-sekolah, guru-guru 
dapat memanfaatkannya pada 
jam istirahat atau pada waktu 
luang agar wawasannya selalu 
bertambah. Bila perlu dapat pula 
memanfaatkan warung internet 
(warnet) yang sudah mulai 
bermunculan di berbagai kota. 
Akhirnya, selamat menjelajahi 
dunia dengan World wide Web. 
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Metode Pembelajaran 

Yang Mengasyikkan 
 

Oleh: Patong, S.Pd. 
(MGMP Fisika Wilayah II Kab. 
Pangkep) 

Guru yang profesional 
harus menguasai tiga komponen 
pembelajaran yakni guru harus 
menguasai materi pelajaran, 

menguasai metode pembelajaran 
dan menguasai teknik evaluasi. 
Ketiga komponen tersebut saling 
berkaitan dan mutlak harus 
dikuasai oleh seorang guru 
sebagai tenaga pendidik. Dalam 
tulisan ini akan dibahas satu 

komponen pembelajaran yakni 
metode pembelajaran. 

Di dalam tulisan ini 
istilah pembelajaran sama 
dengan  proses belajar meng 
ajar. Dalam konteks pembel 
ajaran terdapat dua komponen 
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penting, yaitu guru dan peserta 
didik yang saling berinteraksi. 
Dengan demikian, pembelajaran 
didefinisikan sebagai pengorgan 
isasian, penciptaan atau peng 
aturan suatu kondisi lingkungan 
yang sebaik-baiknya yang 
memungkinkan terjadinya bel 
ajar pada peserta didik. 

 Metode berasal dari 
bahasa Yunani “Methodos’’ 
yang berarti cara atau jalan yang 
ditempuh. Sehubungan dengan 
upaya ilmiah, maka metode 
menyangkut masalah cara kerja 
untuk dapat memahami objek 
yang menjadi sasaran ilmu yang 
bersangkutan. Fungsi metode 
berarti sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. Metode 
pembelajaran adalah cara yang 
digunakan oleh guru untuk 
mengorganisasikan kelas pada 
umumnya, atau menyajikan 
bahan pelajaran pada khususnya. 
Contoh: metode ceramah, 
diskusi, tanya jawab, simulasi, 
demonstrasi, debat, dsb. 

Dari kedua arti kata 
tersebut, maka metode pem 
belajaran dapat diartikan sebagai 
cara yang digunakan oleh guru 
menyajikan bahan pelajaran 
yang memungkinkan terjadinya 
belajar bagi peserta didik, 
dimana pada proses belajar 
tersebut peserta didik dilibatkan 
potensinya secara utuh. Dapat 
pula diartikan secara singkat 
sebagai cara yang dilakuan oleh 
guru membelajarkan siswa. 

Bagaimana kedudukan 
metode pembelajaran terhadap 
model, strategi dan pendekatan  
pembelajaran? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut maka, perlu 
dijelaskan apa sebenarnya model 
pembelajaran itu. 

Model pembelajaran 
adalah kerangka konseptual 
yang menggambarkan prosedur 

yang sistematis dalam meng 
organisasikan pengalaman 
belajar peserta didik untuk 
mencapai tujuan belajar tertentu, 
dan berfungsi sebagai pedoman 
bagi perancang pembelajaran 
dan guru dalam merencanakan 
dan melaksanakan aktivitas 
belajar mengajar. 

Secara luas model pem 
belajaran merupakan deskripsi 
dari lingkungan belajar yang 
menggambarkan perencanaan 
kurikulum, kursus-kursus, 
rancangan unit pembelajaran, 
perlengkapan belajar, buku-buku 
pelajaran, program multi media, 
dan bantuan belajar melalui 
program komputer. Hakikat 
mengajar menurut Joyce dan 
Weil adalah membantu pebelajar 
(peserta didik) memperoleh 
informasi, ide, keterampilan, 
nilai-nilai, cara berpikir, dan 
belajar bagaimana cara belajar. 

Merujuk pada dua 
pendapat di atas, penulis 
memaknai model pembelajaran 
dalam tulisan ini sebagai suatu 
rencana mengajar yang memper 
lihatkan pola pembelajaran 
tertentu, Dalam pola tersebut 
dapat terlihat kegiatan guru-
peserta didik dalam mewujud 
kan kondisi belajar atau sistem 
lingkungan yang menyebabkan 
terjadinya belajar pada peserta 
didik. Di dalam pola pem 
belajaran yang dimaksud 
terdapat karakteristik berupa 
rentetan atau tahapan per 
buatan/kegiatan guru-peserta 
didik atau dikenal dengan istilah 
sintaks dalam peristiwa 
pembelajaran. 

Pendekatan dalam pem 
belajaran adalah jalan yang akan 
dtempuh oleh guru dan siswa 
dalam mencapai tujuan 
pembelajaran, dengan pendekat 
an pembelajaran, guru lebih 

mudah dalam memberikan pe 
layanan belajar, juga memper 
mudah bagi siswa untuk 
memahami materi yang 
diajarkan. 

Strategi adalah proses 
yang dilakukan guru dalam 
menyusun tahapan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan, mulai 
dari menyusun persiapan, me 
rencanakan, menentukan model, 
dan melaksanakan pembelajaran 
sampai pada proses evaluasi 
yang akan dilaksanakan untuk 
mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1 Kedudukan Model, 
Pendekatan, Strategi, dan 

Metode Pembelajaran 

Secara singkat diagram 
tersebut diatas menggambarkan 
kedudukan model, pendekatan, 
strategi dan metode pembel 
ajaran. Apakah ada metode 
yang efektif dalam pem 
belajaran IPA khususnya  
pada mata pelajaran Fisika? 

Fisika adalah salah 
satu pelajaran yang menjadi 
momok bagi siswa. Ketika siswa 
mengetahui ada pelajaran fisika, 
maka siswa sudah takut dan jadi 
tidak senang terhadap pelajaran 
tersebut. Bayangan siswa, Fisika 
selalu identik dengan rumus-
rumus dan angka-angka yang 
membuat kepala pusing tujuh 

MODEL 
PEMBELAJARAN  

STRATEGI 

METODE 

PENDEKATAN 
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keliling. Dengan kondisi seperti 
ini maka ketika guru masuk di 
kelas, siswa sudah tidak 
bersemangat, bahkan sudah 
merasa tidak bisa. Ini adalah 
tugas berat bagi guru untuk 
membuat siswa senang dan 
dapat menumbuhkan minat 
siswa untuk mengikuti pelajaran 
fisika dengan senang, tidak 
terbebani dan merasakan bahwa 
fisika itu mudah. 

Berikut ini diberikan 
contoh metode yang relatif 
efektif digunakan dalam proses 
pembelajaran yang diberi nama 
metode “GASING” (Gampang, 
Asyik, Menyenangkan) atau 
biasa juga disebut dengan fisika 
tanpa rumus yang dikembang 
kan oleh Prof. Y. Surya, 
misalnya pada materi  gerak. 

Pada materi gerak lurus 
beraturan (GLB) dan gerak lurus 
berubah beraturan (GLBB) 
biasanya guru baru memulai 
pelajaran, siswa mulai pusing 
dengan persamaan persamaan 
yang akan digunakan, karena: 
1).Siswa kesulitan memahami 
persamaan yang ada, 2) siswa 
tidak dapat memilih  persamaan 
yang digunakan dengan cepat 
dan tepat, 3) pada soal 
pengembangan siswa kurang 
mampu mengombinasikan 
rumus, 4) Siswa tidak mampu 
menggunakan dua persamaan 
dalam satu soal. Dari fakta-fakta 
tersebut permasalahan yang 
dihadapi oleh siswa dapat 
dipermudah dan membuat fisika 
menjadi asyik, siswa cukup 
menguasai dasar-dasar perhitung 

an, karena metode ini hanya 
membutuhkan kemampuan 
dasar berhitung yaitu;  tambah, 
kurang, kali dan bagi.  

Misalnya, sebuah bola 
dilemparkan vertikal ke atas 
dengan  kecepatan mula-mula 
60 m/s, berapa waktu yang 
diperlukan untuk mencapai 
tinggi maksimum dan berapa 
tinggi maksimum yang dicapai 
bola tersebut,  diketahui 
percepatan gravitasi di tempat 
itu adalah 10 m/s2. Soal seperti 
ini membuat siswa pusing 
karena terbayang rumus-rumus 
gerak vertikal ke atas yang 
masuk dalam kategori GLBB,  
dimana diketahui bahwa rumus 
GLBB cukup banyak. Kita 
bandingkan cara biasa dengan 
metode “GASING”.  

Pertama-tama diselasaikan dulu dengan cara menggunakan rumus: 

Diketahui : Vo= 60 m/s 

  g = 10 m/s2 

Ditanya  t = ……… 

  hmax=  

Untuk menghitung waktu (t),  maka digunakan rumus:  

t =
��

�
 ; t = 

�� �/	


� �/	�
 ;         t = 6 sekon 

Untuk menghitung tinggi maksimum,  digunakan rumus: 

hmax= 



�
���;    hmax= 


�

�

�

	�
�� 	�� ;   hmax= 5 x 36     

Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 180 meter.

Cara kedua menggunakan 
metode “GASING” : 

Kecapatan mula-mula 
adalah 60 m/s ke atas, 
sedangkan percepatan gravitasi 
mengarah ke bawah sebesar 10 
m/s2, artinya setiap 1 detik 
kecepatannya berkurang 10 m/s, 
sehingga kecepatannya habis 
dalam waktu 6 detik. Jadi waktu 

untuk mencapai titik tertinggi 
adala 6 detik.  

Tinggi maksimumnya 
adalah kalau dalam waktu 6 
detik bergerak terus dengan 
kecepatan tetap 60 m/s ke atas, 
maka tinggi yang dicapai adalah 
360 m, dan di titik tertinggi 
kecepatannya 0 m/s selama 6 
detik, maka jarak yang ditempuh 
adalah 0 m, maka diambil nilai 

tengahnya yaitu antara 0 m 
dengan 360 m yaitu :180 m. Jadi 
tinggi maksimumnya adalah 180 
m. 

Contoh kasus yang 
lain pada optik geometri. 
Sebuah benda diletakan pada 
jarak 30 dari sebuah lensa 
positif dengan fokus 10 cm. 
Jika tinggi benda 2 cm, hitung 
tinggi bayangan (h’)! 

hmax = 180  m 
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Jawab:  
Konsep fisika dalam penyelesai 
an soal ini adalah pembiasan 
cahaya. Gambar di atas 
diperoleh dengan menggunakan 
konsep pembiasan cahaya. 
Untuk mendapatkan tinggi 
bayangan kita tidak perlu 
menggunakan rumus baku 1/f = 
1/s + 1/s’  dan M = h’/h  tetapi 
cukup dengan menggunakan 
geometri yaitu melihat dua 

segitiga yang diarsir diatas. Dari 
gambar terlihat bahwa h’:2 
=10:20 atau h’ = 1 cm. Jadi 
tinggi benda 2 cm dan tinggi 
bayangan 1 cm.  

Selain materi Gerak  
dan optik seperti contoh-contoh 
di atas,  materi yang lain juga 
dapat digunakan metode 
“GASING” atau  tanpa rumus, 
seperti hukum-hukum Newton, 

gerak parabola, tekanan, usaha 
dan energi dan sebagainya. 

Metode gasing bukan 
satu-satunya metode yang asyik, 
masih banyak metode yang lain 
yang dapat dikembangkan oleh 
guru, artinya guru harus mampu 
mengembangkan metode yang 
dianggap efektif untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Selamat 
mencoba metode lain. 

 
 

PEMETAAN KOMPETENSI DASARPEMETAAN KOMPETENSI DASARPEMETAAN KOMPETENSI DASARPEMETAAN KOMPETENSI DASAR    
(Serial Konsep Pengembangan Kurikulum)(Serial Konsep Pengembangan Kurikulum)(Serial Konsep Pengembangan Kurikulum)(Serial Konsep Pengembangan Kurikulum)    

 
Oleh:  
Kamaruddin Tutu, S.Pd., M.Pd. 
MGMP Bahasa Inggris Wilayah I 
Kab. Pangkep) 

A. Pendahuluan 
Masih banyak guru di 

Indonesia tidak melakukan 
telaah kurikulum sebelum 
menyusun silabus dan Rencana 
Program Pembelajaran, padahal 
untuk dapat melakukan Proses  
Belajar Mengajar yang lebih 
bermakna maka sebaiknya para 

guru melakukan pemetaan 
kompeetensi Standar Isi 
kurikulum sebelum menyusun 
silabus dan Rencana Program 
Pembelajaran. 

Melalui Pemetaan 
Kompetensi atau ‘competency 
Mapping’ maka guru dapat 
mengkaji secara mendalam 
Standar Kompetensi dan Kom 
petensi Dasar yang terdapat 
dalam standar isi di setiap mata 
pelajaran. Dengan proses ini, 
diharapkan para guru mem 

peroleh gambaran menyeluruh 
tentang kompetensi–kompetensi 
yang ada dalam standar isi 
sehingga mereka mampu meng 
organisasikan kompetensi dasar 
nya dengan baik. 

Selain itu, kegiatan 
pemetaan ini diharapkan dapat 
membantu para guru dalam 
menyusun rencana pembelajaran 
jangka menengah (silabus) 
dengan lebih sistematis, lebih 
efesien, dan lebih kontekstual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cm 

20 cm 
h’ h’ 

2 cm 
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Gb. Bagan Alur Pemetaan SK – KD 
 
B. Mengapa Guru Perlu 

Melakukan Pemetaan 
Kompetensi 

Ada berbagai alasan mengapa 
guru perlu melakukan pemetaan 
kompetensi antara lain: 
1. Alasan melakukan pemetaan 

kompetensi: 
a. Karena KD-KD dalam SI 

disusun berdasarkan aspek-
aspek belum diintegrasikan. 

b. Peta kompetensi sesuai 
dengan pola pikir siswa yang 
cenderung 
holistik/menyeluruh. 

2. Pemetaan SK dan KD  
membantu guru dalam;  

a) memahami makna mendasar 
dari setiap pernyataan 
kompetensi,  

b) mendapatkan gambaran 
hubungan antara SK dan KD, 

c) mendapatkan gambaran 
menyeluruh tentang bangun 
kompetensi yang akan 
dicapai dalam satu semester, 

d) mengenali karakteristik dari 
tiap mapel,   

e) mengorganisir kompetensi-
kompetensi dalam unit-unit 
bahasan untuk memper 
mudah pencapaian tujuan 
pembelajaran,  

f) menghasilkan konteks/tema/ 
teks/unit yang menjadi 
payung/wadah bahasan untuk 
unit-unit kompetensi 

g) membuat draft untuk 
menyusun silabus  

h) membuat perencanaan pem 

belajaran yang sistematis,  
3. Hasil Pemetaan Kurikulum 

dapat dijadikan sebagai 
acuan  untuk pembagian 
alokasi waktu guna me 
nyusun silabus dan program 
semester. 

C. Bagaimana Proses 
Pemetaan Kompetensi 
Kurikulum 

1. Proses pemetaan kompeten 
si dimulai dengan 
mengumpulkan 
kompetensi-kompetensi 
yang memiliki kesamaan 
aspek tertentu.  

2. Kesamaan-kesamaan ini se 
lanjutnya dikemas menjadi 
tema/konteks/teks/unit. 
Selanjutnya, konteks/ 

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR BAHASA INGGRIS  

KELAS VIII SEMESTER 2 

 

Standar Kompetensi 

Mendengarkan 

Standar Kompetensi 

Membaca 

Standar Kompetensi 

Berbicara 

Standar Kompetensi 

Menulis 

3.Narrative 4. Recount 

7.1 7.2 

8.1 10.1 11.1 

11.2 

8.2 10.2 11.1 

11.3 12.1 

9.1 9.2 

12.2 

8.2 10.2 11.1 

11.3 12.2 

1.Transaksional 

&Interpersonal 

2. Teks Fungsional 
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tema/teks/unit ini dijadikan 
wadah bagi pengembangan 
pembelajaran yang lebih 
bermakna, dan lebih 
kontekstual. 

3. Selanjutnya dipetakan 
sehingga memudahkan para 
guru menelusuri kegiatan 
pembelajaran yang diingin 
kan kelompok KD-KD 
tersebut 

4. Setelah dipetakan, selanjut 
nya dituliskan  ide-ide yang 
terdapat dalam KD tersebut 
seperti yang terlihat pada 
contoh pemetaan Bahasa 
Inggris berikut ini 

Keterangan Gambar: 
1. TRANSAKSIONAL DAN 

INTERPERSONAL 

7.1. Merespon makna yang 
terdapat dalam percakapan 
transaksional (to get things 
done) dan  interpersonal 
(bersosialisasi) pendek 
sederhana secara akurat, 
lancar, dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan ling 
kungan terdekat yang 
melibatkan tindak tutur: 
meminta, memberi, me 
nolak jasa, meminta, 
memberi, menolak barang, 
dan meminta, memberi dan 
mengingkari informasi, 
meminta, memberi, dan 
menolak pendapat, dan 
menawarkan/menerima/ 
menolak sesuatu 

7.2. Merespon makna yang 
terdapat dalam percakapan 
transaksional (to get things 
done) dan  interpersonal 
(bersosialisasi) pendek 
sederhana secara akurat, 
lancar, dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan terdekat yang 

melibatkan tindak tutur: 
meminta, memberi per 
setujuan, merespon per 
nyataan, memberi perhatian 
terhadap pembicara, meng 
awali, memperpanjang, dan 
menutup percakapan, dan  
mengawali, memper 
panjang, dan menutup 
percakapan telepon 

9.1. Mengungkapkan makna 
dalam percakapan  transak 
sional (to get things done) 
dan interpersonal (bersosial 
isasi) pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima  untuk ber 
interaksi dengan lingkung 
an terdekat yang 
melibatkan tindak tutur: 
meminta, memberi, me 
nolak jasa, meminta, 
memberi, menolak barang, 
meminta, memberi dan 
mengingkari informasi, 
meminta, memberi, dan 
menolak pendapat, dan 
menawarkan/menerima/ 
menolak sesuatu 

9.2. Mengungkapkan makna 
dalam percakapan  tran 
saksional (to get things 
done) dan  interpersonal 
(bersosialisasi) pendek 
sederhana dengan meng 
gunakan ragam bahasa lisan 
secara akurat, lancar, dan 
berterima  untuk ber 
interaksi dengan lingkung 
an terdekat yang melibat 
kan tindak tutur: meminta, 
memberi persetujuan, me 
respon pernyataan, mem 
beri perhatian terhadap 
pembicara, mengawali, 
memperpanjang, dan me 
nutup percakapan, serta 
mengawali, 

memperpanjang, dan me 
nutup percakapan telepon 

2. TEKS FUNGSIONAL 

8.1. Merespon makna yang 
terdapat dalam teks lisan 
fungsional pendek 
sederhana secara akurat, 
lancar, dan berterima 
untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 

10.1. Mengungkapkan makna 
dalam teks lisan fungsi 
onal pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar dan 
berterima  untuk ber 
interaksi dengan lingkung 
an sekitar 

11.1. mbaca nyaring bermakna 
teks fungsional dan essai 
pendek sederhana ber 
bentuk recount dan 
narrative  dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 

11.2. Merespon makna dalam 
teks tulis fungsional 
pendek sederhana secara 
akurat, lancar dan 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 

12.1.  Mengungkapkan makna 
dalam bentuk teks tulis 
fungsional pendek 
sederhana dengan meng 
gunakan ragam bahasa 
tulis secara  

12.2. akurat, lancar dan ber 
terima untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar 

3. NARRATIVE 

8.2. Merespon makna yang 
terdapat dalam monolog  
pendek sederhana secara 
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akurat, lancar, dan ber 
terima  untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
narrative  

10.2. Mengungkap kan makna 
dalam monolog pendek 
sederhana dengan meng 
gunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan ling 
kungan sekitar dalam teks 
berbentuk narrative 

11.1. Membaca nyaring ber 
makna teks fungsional 
dan essai pendek 
sederhana berbentuk  
narrative  dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 

11.3. Merespon makna dan 
langkah retorika dalam 
esei pendek sederhana 
secara akurat, lancar dan 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 

dalam teks berbentuk 
nararative 

12.2. Merespon makna dan 
langkah retorika dalam 
esei pendek sederhana 
secara akurat, lancar dan 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk  
nararative 

4. RECOUNT 

8.2. Merespon makna yang 
terdapat dalam monolog  
pendek sederhana secara 
akurat, lancar, dan ber 
terima untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
recount 

10.2. Mengungkap kan makna 
dalam monolog pendek 
sederhana dengan meng 
gunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar dalam 
teks berbentuk recount 

11.1. Membaca nyaring ber 
makna teks fungsional 
dan essai pendek 
sederhana berbentuk  
recount  dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 

11.4. Merespon makna dan 
langkah retorika dalam 
esei pendek sederhana 
secara akurat, lancar dan 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
recount dan nararative 

11.5. Merespon makna dan 
langkah retorika dalam 
esei pendek sederhana 
secara akurat, lancar dan 
berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk  
recount 

 

 
KEGIATAN ONSERVICE MGMP PROGRAM BERMUTUKEGIATAN ONSERVICE MGMP PROGRAM BERMUTUKEGIATAN ONSERVICE MGMP PROGRAM BERMUTUKEGIATAN ONSERVICE MGMP PROGRAM BERMUTU    

KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2010/2011 
 

Disarikan oleh:  
Drs. Trisdyanto, M.Pd. 
(Hasil observasi kunjungan 
Onservice MGMP) 

Keberadaan MGMP di 
kabupaten Pangkep tahun 
2010/2011 telah dimekarkan 
menjadi 10 MGMP Reguler dan 
4 MGMP Remote (terpencil) 
dari sebelumnya 5 MGMP 
Reguler dan 3 MGMP Remote. 
Ke 10 MGMP Reguler tersebut 
masing-masing adalah MGMP 
Matematika, Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Fisika, dan 
Biologi pada wilayah I dan II. 

Di wilayah Remote meliputi 
MGMP IPA Terpadu, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris, dan 
Matematika. Status MGMP 
yang terbagi dalam dua kategori 
tersebut memberikan konse 
kuensi perbedaan dalam 
berbagai hal walaupun secara 
substansial konsep dan arah 
kegiatan adalah sama. Kondisi 
geografis yang mengakibatkan 
masuk dalam kategori Remote 
menuntut pembiayaan kegiatan 
yang lebih dibandingkan dengan 
MGMP kategori Reguler. Pola-
pola pelaksanaan kegiatannya 

pun berbeda dalam frekuensi 
pertemuan dengan segala bentuk 
dan model, tetapi isi kegiatan 
pada kedua kategori tersebut 
sama. 

Semua MGMP tersebut 
di atas, dengan dukungan dana 
bantuan langsung harus 
melaksanakan program kegiatan 
sebagaimana perencanaan kegiat 
an yang diusulkan sebelumnya. 
Kegiatan yang harus dilaksana 
kan terbagi dalam dua tahapan, 
yaitu tahapan Inservice dan 
Onservice. Inservice dilaksana 
kan selama 3 hari pertemuan 
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bagi MGMP penerima DBL 
tahun pertama, dan 1 hari 
pertemuan bagi MGMP 
penerima DBL tahun kedua. 
Kegiatan Inservice dilaksanakan 
dengan tujuan untuk 
memberikan bekal pengetahuan, 
wawasan, dan pengalaman, serta 
isi kegiatan MGMP program 
BERMUTU, yang kelak 
bermanfaat lebih lanjut sebagai 
pengetahuan awal memasuki 
kegiatan Onservice. Lebih 
lanjut, kegiatan Onservice 
difokuskan pada banyak-banyak 
implementasi materi-materi 
inservice di lapangan. Walaupun 
demikian, kegiatan onservice 
tidak serta merta setiap peserta 
mampu mengembangkan 
pengetahuan dan wawasannya di 
tempat tugasnya masing-masing, 
tetapi masih perlu banyak 
belajar mengenai berbagai hal 
yang sifatnya lebih teknis. 
Banyak hal yang bebrsifat teknis 
tersebut difokuskan pada upaya-
upaya perbaikan masalah 
pembelajaran di kelas.  

Sebagaimana konsep 
yang dikembangkan, upaya ini 
dilakukan dengan mengintegrasi 
kan tiga pendekatan sekaligus, 
yaitu case study, lesson study, 
dan penelitian tindakan kelas. 
Untuk mengetahui bagaimana 
perjalanan pelaksanaan kegiatan 
Onservice pada setiap kelompok 
kerja, maka Forum MGMP 
mendapatkan kewajiban me 
laksanakan kunjungan on 
service. Salah satu program 
Forum MGMP adalah me 
laksanakan kunjungan pada 
kegiatan onservice setiap 
MGMP yang dilakukan secara 
berbagi diantara para pengurus 
Forum MGMP. Kunjungan 
dilakukan sebanyak 8 kali dalam 
setahun dengan sasaran 
kunjungan adalah 2 (dua) 

MGMP sekaligus. Secara 
konseptual, buku panduan DBL 
tahun 2010/2011 memberikan 
petunjuk bahwa kunjungan 
dilakukan terhadap dua MGMP 
yang berbeda. Konsep ini secara 
lahiriyah sudah pasti benar, 
karena setiap MGMP yang satu 
dengan lainnya pasti berbeda. 
Namun demikian jika dimaknai 
perbedaan dari sisi mata 
pelajaran, maka konsep tersebut 
tidak dapat dilaksanakan atau 
diikuti, karena pada suatu hari  
yang sama, berlangsung 
kegiatan pada MGMP dengan 
mata pelajaran yang sejenis. 
Sementara terdapat perbedaan 
penggunaan hari pelaksanaan 
kegiatan antara MGMP yang 
satu dengan lainnya. 

Program kunjungan 
Onservice MGMP dilaksanakan 
terhadap semua MGMP dalam  
dua kategori itu. Kunjungan 
dilaksanakan dengan konsep 
untuk melakukan observasi dan 
mendapatkan informasi factual 
yang dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi dan memetakan 
kekuatan-kekuatan dan kelemah 
an-kelemahan pelaksanaan ke 
giatan secara independen atau 
secara kolektif. Hasil-hasil 
pemetaan kekuatan dan 
kelemahan merupakan bahan 
rekomendasi bagi semua MGMP 
Program Bermutu untuk mem 
perbaiki pelaksanaan kegiatan 
pada periode berikutnya. 

Berdasarkan 
pelaksanaan 8 kali kunjungan 
onservice MGMP Reguler dan 
Remote, beberapa gambaran 
pelaksanaan onservice dapat 
dideskripsikan pada beberapa 
aspek, yaitu struktur program, 
kepesertaan, kehadiran peserta, 
kehadiran pengurus, komitmen 
pengurus, kehadiran nara 
sumber, interaktivitas peserta 

kegiatan, produktivitas belajar 
peserta, respon dan antusiasme 
peserta. Aspek-aspek amatan 
dalam program kunjungan 
dipilih atas pertimbangan bahwa 
perlunya diperoleh informasi 
pelaksanaan onservice MGMP, 
sehingga dapat memberikan 
gambaran yang relative 
memadai dan dapat menjadi 
bahan evaluasi atau kajian bagi 
semua pihak. Harapannya adalah 
diperolehnya informasi se 
banyak-banyaknya tentang 
pelaksanaan kegiatan onservice 
MGMP sehingga dapat di 
gunakan sebagai bahan per 
timbangan perbaikan system, 
prosedur, dan teknik pe 
laksanaan program pada masa 
mendatang. 

Tidak ada panduan 
khusus yang dapat dipedomani 
dalam melaksanakan program 
kunjungan onservice MGMP. 
Dengan demikian instrument 
pengamatan yang mencakup 
aspek-aspek amatan tersebut 
dikembangkan secara mandiri 
oleh pengurus. Data atau 
informasi yang dikumpulkan 
lebih banyak bersifat kualitatif 
walaupun ada yang bersifat 
kuantitatif. Data dianalisis 
dengan metode analisis kualitatif 
dan kuantitatif. Hasil-hasil 
pelaksanaan kunjungan tersebut 
secara kualitatif dapat 
dideskripsikan pada uraian-
uraian berikut. 

Salah satu aspek amatan 
dalam setiap kunjungan kegiatan 
adalah kepesertaan setiap 
MGMP yang dapat didapatkan 
dari profil setiap MGMP dengan 
metode dokumentasi. Kebijakan 
pemecahan wilayah kerja 
MGMP program Bermutu dari 5 
MGMP Reguler tahun 
2009/2010 menjadi 10 MGMP 
Reguler tahun 2010/2011 
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nampaknya berdampak pada 
rekrutmen peserta pada salah 
satu wilayah kerja, sehingga 
besar anggota tiap MGMP tidak 
bisa mencapai maksimal 20 
orang. Kondisi nyata menunjuk 
kan bahwa banyak peserta pada 
MGMP program Bermutu 
kabupaten Pangkep berada pada 
rentangan 16 hingga 20 orang. 
Dengan menganut prinsip 
pemerataan, setiap kelompok 
kerja berusaha memenuhi quota 
kepesertaannya hingga 20 orang. 
Secara umum, setiap MGMP 
telah memperhatikan aspek 
pemerataan kepesertaannya, 
walaupun masih ada beberapa 
sekolah yang belum terjangkau 
karena faktor keterbatasan 
informasi yang dikumpulkan 
pengurus.  

Berbagai strategi dan 
prinsip telah diterapkan oleh 
setiap pengurus dalam me 
menuhi quota tersebut. 
Misalnya, mengundang peserta 
dengan terlebih dahulu 
mengadakan survey kesediaan 
calon-calon peserta kemudian 
mengundang dengan mencatum 
kan namanya. Yang demikian 
menjadi alternatife yang dapat 
diterapkan dengan harapan 
bahwa dengan mengetahui 
kesediaan calon peserta kegiatan 
akan berjalan dengan komitmen 
peserta yang dapat diharapkan 
lebih baik. Namun demikian, 
biasanya berdampak  pada satu 
situasi bahwa peserta yang 
terpanggil adalah yang itu-itu 
terus dan tidak ada pergantian 
dari suatu sekolah, yang 
notabene menimbulkan ke 
cemburuan sebagian pihak. Pada 
sisi lain, sepertinya terjadi 
sedikit pengambilan kewenang 
an dari Kepala Sekolah oleh 
pengurus MGMP.  

Alternatif lainnya adalah 
dengan mengundang calon 
peserta dengan hanya men 
cantumkan quota saja dan 
Kepala Sekolah yang 
menetapkan guru utusan calon 
peserta di MGMP. Yang 
demikian, biasanya terjadi suatu 
masalah bagi MGMP, karena 
tidak semua guru yang diutus 
memiliki komitmen untuk ber-
MGMP dengan berbagai kondisi 
latar belakang dan atribut yang 
melekat padanya. Kondisi 
tersebut tidak bisa dipungkiri, 
yang sedianya Kepala Sekolah 
mengirim guru utusannya 
dengan harapan dapat me 
manfaatkan kesempatan untuk 
meningkatkan kompetensinya, 
namun yang terjadi adalah 
kurangnya komitmen, motivasi, 
dan tingkat produktivitas guru 
yang bersangkutan dalam 
memproses informasi untuk 
menghasilkan produk-produk 
belajar. Sehingga fenomena 
“aku masih seperti yang dulu” 
masih sering nampak, gaya 
“3D” sering djumpai, dan 
berbagai kondisi yang tidak 
diharapkan.  

Berkaitan dengan pe 
menuhan quota peserta pada 
setiap MGMP, pada sebagian 
kelompok kerja dapat me 
misahkan antara peserta murni 
dengan pengurus atau pengelola, 
yang sudah berkualifikasi DCT. 
Namun demikian, pada sebagian 
lainnya, pengurus sekalipun 
sudah berkualifikasi DCT tetap 
merangkap sebagai peserta 
kegiatan, dengan harapan dapat 
memenuhi  quota peserta. Dalam 
keadaan demikian sangat bisa 
dimaklumi karena DCT pun 
perlu secara nyata banyak 
berbuat melakukan aktivitas 
belajar dan memenuhi tugas-
tugas belajar sebagaimana 

layaknya peserta pada umum 
nya, sehingga kompetensinya 
juga perlu ditingkatkan. 
Membangun pengetahuan dan 
pengalaman perlu dilakukan 
oleh siapapun terlebih seorang 
DCT yang banyak memandu 
kegiatan pada kelompok 
kerjanya sendiri atau kelompok 
kerja lainnya. Dengan demikian, 
secara factual kehadiran peserta 
senantiasa didampingi oleh 
pengurus/pengelola yang banyak 
berkualifikasi DCT. 

Kehadiran peserta 
merupakan satu fokus pengamat 
an pada kegiatan kunjungan 
MGMP oleh Forum MGMP. 
Berdasarkan hasil-hasil kunjung 
an, menunjukkan bahwa 
kehadiran peserta dalam 
pertemuan rutin MGMP di 
kabupaten Pangkep masih dalam 
kategori tinggi, walaupun dalam 
rentangan persentase yang 
bervariasi. Banyaknya hambatan 
penyelesaian tugas-tugas peserta 
hingga menghasilkan produk-
produk belajar yang ditetapkan 
karena factor kehadiran peserta 
yang kurang. Jika kehadiran 
seorang peserta dalam kategori 
tinggi, sudah pasti banyak 
kesempatan yang ia gunakan 
dalam berinteraksi membangun 
pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap-sikap positif dalam ber-
MGMP. Sebaliknya, apabila 
dalam kategori kurang, sudah 
pasti dapat dibayangkan bahwa 
tingkat produktivitas belajar 
akan tersendat. Beberapa fakta 
kehadiran peserta sangat 
dipengaruhi oleh konsistensi 
sekolah dalam mengutus guru 
nya pada hari tertentu untuk 
menghadiri pertemuan, artinya 
masih banyak dijumpai ketidak 
hadiran peserta karena guru 
yang bersangkutan melaksana 
kan tugas lain di sekolah, baik 
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tugas pokok atau tugas-tugas 
tambahan lainnya, bahkan diutus 
mengikuti pelatihan di tempat 
lain. Hal demikian sangat bisa 
dimaklumi, karena sekolah 
tersebut memiliki sumber daya 
yang terbatas sementara tenaga 
lainnya dengan peran dan tugas 
yang tidak kalah pentingnya. 
Namun demikian, menjadi 
kendala bagi pencapaian 
efektivitas kegiatan karena 
factor inkonsistensi pengutus 
atau yang diutus. 

Faktor cuaca sangat 
berpengaruh pada kehadiran 
peserta, apalagi cuaca yang 
berdampak pada bencana alam, 
seperti banjir, yang tidak dapat 
ditinggalkan untuk menghadiri 
pertemuan MGMP. Bagaimana 
pun cuaca yang tejadi pada saat 
kegiatan, sepanjang masih 
memungkinkan untuk meng 
hadiri pertemuan rutin, hanya 
komitmen ber-MGMP yang 
menentukan, tanpa menyimpan 
asumsi-asumsi tertentu, komit 
men tetap komitmen. Kepenting 
an pribadi juga merupakan 
factor yang berpengaruh pada 
kehadiran peserta dalam ber-
MGMP. Kiranya wajar factor ini 
menjadi penyebab, karena setiap 
manusia pasti memiliki urusan 
yang kadang mendadak atau 
mendesak. Namun demikian, 
sekali lagi sekiranya 
kepentingan itu dapat ditunda 
tidaklah harus meninggalkan 
kegiatan, yang setiap hari 
tertentu kepala sekolah telah 
memberikan surat tugas dengan 
SPPD yang harus ditandatangani 
pengurus MGMP.  

Sebuah kenyataan 
bahwa tidak semua guru peserta 
menampakkan kemampuan 
dalam melaksanakan tugas 
mengikuti pertemuan rutin 
MGMP dengan berbagai tuntut 

an kegiatan, tugas, dan 
kewajiban-kewajibannya.  Yang 
demikian perlu perhatian, 
kesadaran, dan motivasi yang 
memadai. Jika tidak, yang 
terjadi adalah peserta sering 
tidak hadir dan mengabaikan 
amanah kepala sekolah, dan 
terlebih amanah sebagai guru 
dengan tuntutan mutlak 
melakukan pengembangan 
kompetensi. Yang terakhir ini 
adalah gambaran kurangnya 
kesadaran dan tanggung jawab 
moral seorang guru dalam 
membangun dan meningkatkan 
kompetensinya. Beberapa factor 
tersebut adalah menjadi 
penyebab ketidakhadiran guru 
dalam pertemuan rutin MGMP. 

Narasumber yang di 
undang dalam memberikan 
materi kegiatan pada setiap 
MGMP berasal dari berbagai 
unsur, yaitu narasumber PCT 
dari LPMP, narasumber DCT 
dari lingkup kabupaten yang 
sudah memilki kualifikasi dan 
penetapan DCT dari Kepala 
Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkep. 
Selain itu, memandu kegiatan 
pada masing-masing kelompok 
kerja adalah Guru Pemandu 
yang telah mendapatkan 
pelatihan tersendiri atau dari 
unsur DCT Internal MGMP, 
yang berperan sebagai Guru 
Pemandu. Pada umumnya, 
narasumber melaksanakan tugas, 
fungsi, dan perannya dengan 
baik pada setiap sesi kegiatan 
yang dipercayakan. Terlepas 
dari efektif atau tidaknya dalam 
fungsi tersebut, banyak faktor 
yang berpengaruh, misalnya 
kesiapan peserta menghadapi 
materi baru, yang harus 
memiliki pengetahuan, peng 
alaman, atau produk belajar 
pada pertemuan sebelumnya. 

Kesiapan bahan belajar khusus 
nya untuk mengolah informasi, 
pengetahuan, atau pengalaman 
pada setiap diri peserta, 
pengaturan atau penyediaan 
waktu kegiatan, dan berbagai 
factor lainnya termasuk kesiapan 
diri narasumber adalah factor-
faktor yang cukup menentukan 
keberhasilan kegiatan.  

Berdasarkan pengamat 
an pada saat kunjungan, pada 
umumnya keefektifan kegiatan 
onservice MGMP dalam 
kategori sedang. Penilaian ini 
dengan indikasi bahwa tidak 
semua sesi kegiatan dapat 
diketahui seberapa besar 
pencapaiannya, yakni pada 
aspek pemahaman tidak dapat 
secara langsung seberapa 
banyak pengetahuan dan 
wawasan peserta dapat 
berkembang setelah menyerap 
berbagai materi kegiatan. Pada 
materi-materi tertentu, kegiatan 
hanya bersifat membangun 
wawasan. Pada materi-materi 
yang banyak menuntut praktik 
langsung, dapat diamati secara 
langsung tingkat pencapaian 
tujuan kegiatan pada pertemuan 
onservice. Nampak bahwa pada 
kegiatan-kegiatan yang meng 
hadirkan model-model kegiatan 
praktik cukup membangun 
antusias peserta dalam mem 
praktikkan. Ketika semua 
peserta terlibat aktif secara 
langsung dalam praktik-praktik 
tertentu dan mampu menghasil 
kan sebuah model hasil belajar, 
maka dapat dikatakan efektif. 
Dengan demikian, belum semua 
sesi pertemuan rutin dapat 
terukur keefektifannya. 

Membangun pengetahu 
an, pengalaman, ketrampilan, 
dan sikap-sikap belajar mem 
butuhkan satu bentuk interaksi 
antara subjek dan objek belajar 
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dalam lingkungan yang men 
dukung. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa interaksi 
guru peserta dengan materi 
kegiatan atau dengan lingkungan 
sangat beragam. Bentuk 
interaksi yang ditunjukkan 
bergantung pada metode yang 
dikembangkan oleh narasumber 
dan faktor-faktor lainnya. 
Presentasi adalah salah satu 
bentuk metode penyampaian 
materi yang umum digunakan 
oleh narasumber. Dalam situasi 
demikian, perhatian terfokus 
pada penyampaian materi oleh 
narasumber. Peserta mem 
bangun pengetahuannya melalui 
sensor pendengaran dan 
penglihatan semata, sementara 
sensor lainnya kurang optimal 
berfungsi, karena tidak me 
nuntut perilaku atau perbuatan 
melakukan sesuatu kegiatan 
membangun pengalaman fisik 
dan mental.  

Pada beberapa kegiatan 
yang bahan belajarnya terbatas 
pada bahan yang kurang praktis, 
dan sebatas pada bahan pokok 
saja, maka interaksi peserta 
dengan materi kegiatan sangat 
terbatas pula. Namun ketika 
bahan belajar praktis yang 
diperlukan tersedia dan di 
dukung dengan strategi 
pembelajaran yang sesuai, maka 
aktivitas peserta sangat 
mendukung efektifitas kegiatan. 
Pendekatan contoh bagi peserta 
sangat diperlukan sehingga 
peserta mampu melakukan aktiv 
itas membangun pengetahuan 
dan pengalaman nyata yang 
sangat bermanfaat dalam 
mendukung pencapaian tugas-
tugas belajar pada program 
bermutu. Interaksi peserta 
dengan materi kegiatan dapat 
dicapai secara optimal apabila 
kegiatan berjalan dengan 

penciptaan situasi yang me 
mungkinkan peserta banyak 
berinteraksi dengan sumber-
sumber belajar dan lingkungan 
fisik dan social, yang didukung 
oleh bahan belajar yang 
memadai. Dengan demikian, 
menjadi tugas narasumber atau 
pengelola program adalah 
menganalisis kebutuhan ke 
giatan setiap materi kegiatan, 
mewujudkan dan menghadir 
kannya/menyediakan pada setiap 
sesi agar kegiatan berjalan 
efektif. 

Produktivitas peserta 
merupakan ukuran keberhasilan 
pelaksanaan program Bermutu 
dan tentunya program-program 
pengembangan atau pembel 
ajaran lainnya. Pola-pola 
kegiatan dengan target pen 
capaian tujuan yang secara nyata 
dan terukur belum menjadi 
kebiasaan di kalangan kita. 
Tidak heran kalau kenyataan 
masih menunjukkan bahwa 
kegiatan Bermutu yang sudah 
berjalan pada tahun kedua ini 
belum mampu secara total 
merubah paradigma kegiatan 
ber-MGMP. Masih banyak 
dijumpai gaya belajar peserta 
yang selalu menunda-nunda 
menyelesaikan tugas-tugas ter 
struktur pada suatu materi 
kegiatan tertentu. Akibatnya, 
tagihan (produk belajar) peserta 
yang diharapkan segera 
terkumpul tidak serta merta 
dapat dikumpulkan seiring 
dengan selesainya pelaksanaan 
kegiatan.  

Beberapa factor yang 
dapat diamati dan berdasar pada 
pengakuan sebagian peserta atau 
laporan pengurus MGMP me 
nunjukkan bahwa kendala 
penyelesaian tugas-tugas ter 
struktur disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaitu :  

1) Peserta yang bersangkutan 
memiliki beban tugas di 
sekolah yang cukup padat. 
Di era sertifikasi ini, seorang 
guru mata pelajaran akan 
dapat diajukan tunjangan 
sertifikasinya apabila 
minimal melaksanakan 
tugas pokok dengan beban 
24 jam tatap muka. Beban 
ini dirasakan berat bagi 
sebagian besar guru dengan 
tugas-tugas tambahan lain 
nya dan termasuk tugas 
pengembangan diri melalui 
wadah MGMP seperti 
sekarang ini.  

2) Tugas tambahan lainnya di 
sekolah juga mempengaruhi 
upaya proses peningkatan 
kompetensi seorang guru 
dengan melaksanakan tugas-
tugas terstruktur,  

3) Masih banyak guru peserta 
yang mengikuti kegiatan 
MGMP Program Bermutu 
dengan komitmen dan 
motivasi yang kurang 
memadai, sehingga gaya 
belajar yang ditunjukkan 
tidak mendukung produktiv 
itasnya. Kalaupun yang 
bersangkutan memenuhi 
tugas-tugas terstruktur, yang 
dilakukan lebih banyak 
mencari dari sumber tertentu 
dengan copy phaste, atau 
menggunakan karya orang 
lain seolah sebagai karya 
nya.  

4) Gaya pengelolaan program 
kegiatan yang ditunjukkan 
oleh pengurus/pengelola 
juga berpengaruh pada 
pencapaian target produk 
tivitas kegiatan peserta. 
Walaupun demikian, tidak 
dapat disimpulkan bahwa 
ketika gaya tertentu 
diterapkan akan berdampak 
negative. Yang pasti, semua 
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pengurus berupaya dengan 
gayanya masing-masing me 
macu pesertanya agar 
mampu menghasilkan 
produk-produk belajar yang 
diharapkan dan bermanfaat 
bagi peserta didik.  

5) Kurangnya dukungan dari 
pihak sekolah (kepala 
sekolah) dalam mendorong 
dan menuntut guru yang 
diutus untuk lebih ber 
tanggung jawab terhadap 
amanah yang diberikan 
kepada gurunya. Kalaupun 
ada, tidak ada model yang 
baku dari tiap sekolah. Yang 
demikian perlu adanya 
komitmen bersama antara 
MGMP dan MKKS dalam 
membangun sistem pem 
binaan guru melalui wadah 
MGMP program Bermutu 
ini.  

6) Sistem pembinaan guru 
melalui Program Bermutu 
dalam wadah MGMP belum 
menjadi kebutuhan dalam 
peningkatan karir guru pada 
saat sekarang. Berbagai 
informasi tentang sistem 
pembinaan karir melalui 
kenaikan pangkat guru 
dengan segala tuntutannya, 
yang belum secara efektif 
diberlakukan, belum se 
penuhnya menjadi peng 
gugah kesadaran guru untuk 
bersiap diri apabila pada 
saatnya efektif diberlakukan.  

7) Terdapat sebagian kalangan 
guru yang masih lebih suka 
dan sepertinya terus suka 
pencapaian karir dengan 
cara yang instant, misalnya 
dibuatkan karya tulis. Hal 
demikian, terjadi karena 
pada satu sisi ada penawaran 
dan sisi lainnya banyak 
permintaan. Pada sisi lain, 
birokrasi yang berfungsi 

sebagai jalur proses-proses 
tersebut masih membuka 
peluang jalan bagi lolosnya 
pelaku-pelaku yang hobi 
berpetualang dalam me 
menuhi kepentingan 
tersebut.  

8) Program Bermutu belum 
mampu membangun sistem 
yang dapat mengikat setiap 
guru peserta sebagaimana 
layaknya pada sistem per 
kuliahan, dimana mahasiswa 
yang hendak menamatkan 
study dituntut tuntas 
menyelesaikan tugas-tugas 
akademiknya. 

Dengan berbagai 
kondisi tersebut, faktanya 
menunjukkan bahwa selama 
proses kegiatan (pertemuan 
rutin) berjalan, tidak serta merta 
tugas-tugas terstruktur peserta 
dapat dikumpulkan. Kalaupun 
ada dalam jenis dan jumlah yang 
beragam. Lainnya masih dalam 
proses penyelesaian yang masih 
perlu terus mendapat perhatian 
dan pemantauan pengelola 
program, agar peserta mampu 
menuntaskannya.  Sepanjang 
proses kegiatan onservice yang 
sempat diobservasi, demikianlah 
adanya. Map-map tagihan 
peserta dengan isi yang sangat 
beragam. Sebagian terkumpul 
dengan cepat sebagian lambat, 
dan sebagian ada juga yang 
sangat lambat. Namun demikian, 
ada setitik harapan karena 
penyelesaian tagihan kegiatan 
bagi peserta masih diberikan 
waktu yang cukup, paling 
lambat bulan Mei hingga Juni 
2011. Semoga Allah 
swt.memberikan kemudahan dan 
kekuatan kepada semua peserta 
MGMP program Bermutu untuk 
menuntaskan tugas-tugas dan 
semua beban belajar masing-
masing. Amin.  

Secara faktual, setiap 
peserta memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan dan 
senantiasa berada dalam posisi 
zona perkembangan terdekat 
yang dapat diaktualkan melalui 
interaksi dengan sesama guru 
atau secara mandiri dengan 
sumber belajar yang memadai. 
Hanya komitmen, kesadaran, 
keterbukaan hati masing-masing 
terhadap lingkungan yang 
menentukan keberhasilannya. 
Keberadaan guru-guru secara 
bersama-sama adalah sebuah 
peluang belum banyak di 
manfaatkan dengan baik oleh 
sebagian besar peserta untuk 
meningkatkan kemampuan 
potensialnya. Sering dijumpai 
peserta kurang berinteraksi 
dengan peserta lainnya. Yang 
demikian berakibat rendahnya 
produktivitas peserta pada saat 
pertemuan rutin, sehingga 
berakibat pada lambannya 
pencapaian hasil-hasil belajar 
peserta yang ditunjukkan dengan 
produk-produk belajar ter 
struktur yang bersifat individual. 

Respon dan antusiasme 
peserta merupakan salah satu 
aspek amatan dalam kunjungan 
onservice MGMP. Antusiasme 
dalam konteks ini adalah lebih 
kepada sikap dan perilaku 
peserta pada saat menjalani 
kegiatan onservice dengan 
materi kegiatan tertentu. Secara 
umum, respon peserta pada saat 
hadir dalam pertemuan adalah 
positif. Namun demikian, respon 
positif tersebut dalam kategori 
yang beragam. Kualitas atau 
kuantitas respon peserta 
bergantung pada beberapa hal, 
seperti ketersediaan alat dan 
bahan belajar/kegiatan, metode 
penyampaian materi oleh 
narasumber atau guru pemandu, 
karakteristik materi kegiatan 
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yang menuntut banyak 
partisipasi peserta atau kurang, 
kesiapan bahan belajar peserta 
yang harus disediakan secara 
individual dari pertemuan 
sebelumnya untuk dilanjutkan 
sebagai bahan pada pertemuan 
berikutnya, kebaruan materi 
kegiatan, tingkat kompleksitas 
materi, pengalaman belajar 
peserta pada masa lalu, dan 
sebagainya. 

Respon dan antusiasme 
peserta positif dalam kategori 
tinggi manakala didukung 
dengan sumber, bahan, dan alat 
pendukung yang memadai dan 
relevan, materi kegiatan 
menuntut partisipasi peserta, 
misalnya pemodelan, mengerja 
kan tugas-tugas secara nyata, 
materi kegiatan menjadi 
kebutuhan peserta dan peserta 
mendapatkan pemahaman dan 
bimbingan yang memadai, 
narasumber atau guru pemandu 
interaktif, pro aktif melakukan 
bimbingan langsung. Sebagai 
konsekuensi dari fakta ini, agar 
proses belajar peserta lebih 
bermakna perlu memperhatikan 
hal-hal yang secara faktual  telah 
menunjukkan dampak positif 
bagi proses efektifitas kegiatan. 

Berdasarkan deskripsi 
dan uraian pembahasan hasil-
hasil kunjungan onservice pada 
setiap MGMP, dapat dipetakan 
kekuatan-kekuatan yang menjadi 
peluang keberhasilan pelaksana 
an kegiatan di MGMP dan 

kelemahan-kelemahan yang 
menjadi tantangan. Kekuatan-
kekuatan tersebut antara lain:  
(1) setiap MGMP telah mampu 
melaksanakan program kegiatan 
sebagaimana perencanaan yang 
telah disusun sebelumnya,  
(2) kepesertaan kegiatan MGMP 
cukup menyentuh guru-guru 
pada hampir semua SMP/MTs. 
di wilayah kerja masing-masing 
MGMP, (3) pada umunya, 
pengurus atau pengelola pada 
setiap MGMP memiliki 
komitmen yang tinggi dan 
mampu melaksanakan pengelola 
an kegiatan dengan baik,  
(4) quota kepesertaan pada 
setiap MGMP masih dapat 
dipenuhi, sehingga kegiatan 
berjalan sebagaimana harapan, 
(5) tingkat kehadiran peserta 
kegiatan dalam kategori tinggi, 
yang menggambarkan kualitas 
atau kuantitas perhatian peserta, 
(6) respon dan antusiasme 
peserta kegiatan cukup positif, 
(7) sumber dan bahan belajar 
peserta tersedia cukup memadai, 
(8) pada umumya, peserta 
memiliki kemauan mengikuti 
dan menjalani proses belajar dari 
awal hingga akhir kegiatan.  

Kelemahan - kelemahan 
yang masih menjadi kendala 
dalam pelaksanaan program 
kegiatan antara lain: (1) 
Sebagian besar peserta kurang 
terbuka atas kekurangan-
kekurangannya, sehingga me 
nyulitkan dalam proses pem 

bimbingan untuk mendaatkan 
gasil belajar yang berarti, (2) 
Produktivitas belajar peserta 
banyak mengalami kendala 
factor intenral dan eksternalnya, 
(3) Komitmen dan motivasi 
untuk berhasil dapat diamati 
pada sebagian kecil anggota, (4) 
Banyak peserta yang resisten 
dengan pola pikir atau gaya 
berkegiatan yang kurang 
produktif, (5) Sebagian besar 
peserta belum terbiasa dengan 
gaya belajar produktif, masih 
banyak mengharapkan suntikan 
wawasan daripada membangun 
nya sendiri melalui banyak 
membaca atau bertanya, dan 
berbuat nyata, (6) Tidak semua 
pemandu, pemateri, narasumber, 
atau pengeloa menyediakan 
bahan belajar peserta yang 
secara praktis memudahkan 
peserta belajar secara nyata, (7) 
Penyusunan struktur program 
yang belum optimal dari sisi 
alokasi waktu kegiatan atau 
tuntutan kebutuhan materi 
sebagai bahan pemenuhan 
tagihan kegitan, (8) Tidak semua 
peserta merasa membutuhkan 
belajar model Bermutu, karena 
banyak terjadi prosedur instant 
untuk mencapai tingkatan 
kesejahteraan tertentu, misalnya 
kenaikan pangkat. 

 
 

Mengapa GURU Harus berMengapa GURU Harus berMengapa GURU Harus berMengapa GURU Harus ber----PTK?PTK?PTK?PTK?    
 

Baso Wahab,  S.Pd., M.Pd. 
MGMP Bahasa Indonesia Wil I 
Kab. Pangkep) 

Dewasa ini para guru 
dituntut untuk mampu meneliti. 
Dengan adanya sertifikasi guru, 

tuntutan agar guru mampu 
meneliti semakin gencar 
dilakukan oleh pemerintah. Hal 
itu dibuktikan dari laporan 
portofolio guru yang men 
syaratkan lampiran karya tulis 

dalam proses pengajuan 
sertifikasi guru dalam jabatan. 
Karena hal itulah maka guru-
guru di sekolah harus dapat 
meneliti di kelasnya sendiri 
dengan tujuan memperbaiki 
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kualitas pembelajarannya 
melalui Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). 

PTK sesungguhnya 
merupakan implementasi dari 
kreatifitas dan kekritisan 
seorang guru terhadap apa yang 
sehari-hari diamati dan di 
alaminya sehubungan dengan 
profesinya untuk menghasilkan 
kualitas pembelajaran yang lebih 
baik sehingga mencapai hasil 
belajar yang optimal. Melalui 
PTK, seorang guru menemukan 
“resep” jitu dalam pemecahan 
permasalahan yang ditemukan 
nya dalam pembelajaran. 
Bukankah seorang guru yang 
profesional, pastilah menjadi 
orang yang paling tahu terhadap 
kendala yang dihadapinya dalam 
proses pembelajaran di kelas. 
Dengan demikian maka guru itu 
sendirilah yang paling tahu apa 
solusi dan pemecahan 
masalahnya. Di sinilah peran 
sebuah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan 
kelas merupakan suatu bentuk 
penelaahan atau inkuiri melalui 
refleksi diri yang dilakukan oleh 
peserta kegiatan pendidikan 
tertentu seperti guru dan atau 
kepala sekolah dalam situasi 
sosial (termasuk pendidikan) 
untuk memperbaiki rasionalitas 
dan kebenaran serta keabsahan 
dari praktik sosial atau 
kependidikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menanggulangi 
masalah atau kesulitan dalam 
pendidikan dan pengajaran, 
melaksanakan program pelatih 
an, memberikan pedoman bagi 
guru, untuk perbaikan suasana 
sistem keseluruhan sekolah, dan 
juga memasukkan unsur-unsur 
pembaharuan dalam sistem 

pendidikan dan pengajaran. 
Penelitian Tindakan Kelas 
menjadi alternatif pilihan yang 
dapat digunakan oleh seorang 
guru dalam merancang perbaik 
an sistem dan metode 
pengajaran,sehingga menjadi 
lebih tepat guna dan tepat 
sasaran. Melalui Penelitian 
Tindakan Kelas, seorang guru 
menemukan resep jitu peng 
ajaran yang tepat sesuai dengan 
kondisi di mana proses 
pembelajaran itu dilakukan. 

Peningkatan mutu pen 
didikan dapat dicapai melalui 
berbagai cara antara lain: 
melalui peningkatan kualifikasi 
pendidik dan tenaga kepen 
didikan lainnya, pelatihan dan 
pendidikan, atau dengan mem 
berikan kesempatan untuk 
menyelesaikan masalah pembel 
ajaran dan non pembelajaran 
secara profesional lewat 
penelitian tindakan secara 
terkendali. Upaya peningkatan 
kualitas pendidik dan tenaga 
kependidikan lainnya untuk 
menyelesaikan masalah yang 
dihadapi saat menjalankan 
tugasnya akan memberi dampak 
positif. Pertama, kemampuan 
dalam menyelesaikan masalah 
pendidikan yang nyata akan 
semakin meningkat. Kedua, 
penyelesaian masalah pendidik 
an dan pembelajaran melalui 
sebuah investigasi terkendali 
akan dapat meningkatkan 
kualitas isi, masukan, proses, 
dan hasil belajar. Ketiga, 
peningkatan profesionalisme 
pendidik dan tenaga kepen 
didikan lainnya. 

Profesionalisme guru 
merupakan kondisi, arah, nilai, 
tujuan dan kualitas suatu 
keahlian dan kewenangan dalam 

bidang pendidikan dan pengajar 
an yang berkaitan dengan 
pekerjaan seseorang yang 
menjadi mata pencaharian. 
Dengan demikian, guru yang 
profesional adalah guru yang 
memiliki kompetensi yang 
dipersyaratkan untuk melakukan 
tugas pendidikan dan peng 
ajaran. Kompetensi di sini 
meliputi pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan profesional, baik 
yang bersifat pedagogis, pribadi, 
sosial maupun akademis. Suatu 
pekerjaan profesional menurut 
Moh. Ali (Kunandar, 2007:47) 
memerlukan persyaratan khusus, 
yakni  menuntut adanya ke 
trampilan berdasarkan konsep 
dan teori ilmu pengetahuan yang 
mendalam, menekankan pada 
suatu keahlian dalam bidang 
tertentu sesuai dengan bidang 
profesinya, menuntut adanya 
tingkat pendidikan yang 
memadai, adanya kepekaan 
terhadap dampak kemasyarakat 
an dari pekerjaan yang 
dilaksanakannya dan me 
mungkinkan sejalan dengan 
dinamika kehidupan. 

Guru yang profesional 
akan tercermin dalam 
pelaksanaan pengabdian tugas-
tugas yang ditandai dengan 
keahlian baik dalam materi 
maupun metode. Selain itu juga 
ditunjukkan melalui tanggung 
jawabnya dalam melaksanakan 
seluruh pengabdiannya. Guru 
yang profesional hendaknya 
mampu memikul dan 
melaksanakan tanggung jawab 
sebagai guru kepada peserta 
didik, orang tua, masyarakat, 
bangsa, negara dan agamanya. 
Guru profesional mempunyai 
tanggung jawab pribadi, sosial, 
intelektual, moral dan spiritual. 
Tanggung jawab pribadi yang 
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mandiri yang mampu me 
mahami dirinya, mengelola 
dirinya, mengendalikan dirinya, 
dan menghargai serta me 
ngembangkan dirinya. 
Tanggung jawab sosial di 
wujudkan melalui kompetensi 
guru dari lingkungan sosial serta 
memiliki kemampuan interaktif 
yang efektif. Tanggung jawab 
intelektual diwujudkan melalui 
penguasaan berbagai perangkat 
pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan untuk me 
nunjang tugasnya. Tanggung 
jawab spiritual dan moral 
diwujudkan melalui penampilan 
guru sebagai makhluk beragama 
yang perilakunya senantiasa 
tidak menyimpang dari norma 
agama dan moral. 

Jenis penelitian ini dapat 
dilakukan di dalam bidang 
pengembangan organisasi, 
manajemen, kesehatan, 
pendidikan dan sebagainya. Di 
dalam bidang pendidikan 
penelitian ini dapat dilakukan 
dalam skala makro ataupun 
mikro. Dalam skala mikro 
misalnya dilakukan di dalam 
kelas pada waktu berlangsung 
nya suatu kegiatan belajar-
mengajar untuk suatu pokok 
bahasan tertentu pada suatu mata 
pelajaran. Menurut Aqib 
(2007:13), ada beberapa alasan 
mengapa PTK merupakan suatu 
kebutuhan bagi guru untuk 
meningkatkan profesionalisme 
guru sebab PTK sangat kondusif 
untuk membuat guru menjadi 
peka dan tanggap terhadap 

dinamika pembelajaran di 
kelasnya. Dengan demikian para 
guru menjadi reflektif dan kritis 
terhadap apa yang ia dan 
muridnya lakukan. Selain itu, 
PTK dapat meningkatkan 
kinerja guru sehingga menjadi 
profesional. Guru tidak lagi 
sebagai seorang praktisi, yang 
sudah merasa puas terhadap apa 
yang dikerjakan selama ber 
tahun-tahun tanpa ada upaya 
perbaikan dan inovasi, namun 
juga sebagai peneliti di 
bidangnya. Dengan melaksana 
kan tahapan dalam PTK yang 
sistematik dan berkesinambung 
an, guru mampu memperbaiki 
proses pembelajaran melalui 
suatu kajian yang dalam 
terhadap apa yang terjadi di 
kelasnya. Tindakan yang 
dilakukan guru semata-mata 
didasarkan pada masalah aktual 
dan faktual yang berkembang di 
kelasnya. Terlebih lagi bahwa 
pelaksanaan PTK tidak meng 
ganggu tugas pokok seorang 
guru karena dia tidak perlu 
meninggalkan kelasnya sebab 
PTK merupakan suatu kegiatan 
penelitian yang terintegrasi 
dengan pelaksanaan proses 
pembelajaran. 

Dengan melaksanakan 
PTK guru menjadi kreatif karena 
selalu dituntut untuk melakukan 
upaya inovasi sebagai im 
plementasi dan adaptasi 
berbagai teori dan teknik 
pembelajaran serta bahan ajar 
yang dipakainya. Dalam setiap 
kegiatan, guru diharapkan dapat 

mencermati kekurangan dan 
mencari berbagai upaya sebagai 
pemecahan. Guru diharapkan 
dapat menjiwai dan selalu ”ber 
PTK”. Dengan demikian, PTK 
mempunyai peranan yang sangat 
penting terhadap profesiona 
lisme guru. dengan selalu 
melakukan refleksi diri, peneliti 
an terhadap dirinya dalam 
melaksanakan tugas profesional, 
seorang guru akan senantiasa 
mencari cara penyelesaiannya, 
sehingga kualitas pembelajaran 
yang dilaksanakan guru akan 
meningkat dan berpengaruh 
secara berangsur-angsur seiring 
dengan berjalannya waktu dan 
bertambahnya pengalaman guru 
yang senantiasa memecahkan 
masalah pembelajaran.  

Yang esensial pada 
pelaksanaan PTK bagi seorang 
guru adalah terbangunnya pola 
pikir dan prilaku mengajar guru 
agar komprehensif dan konsisten 
dengan kaidah-kaidah pem 
belajaran yang disarankan 
banyak ahli. Harapan utama 
melaksanakan PTK adalah 
peserta didik mendapatkan 
manfaat yang berharga berupa 
pengalaman belajar yang berarti 
baginya selama tindakan 
perbaikan pembelajaran dilaku 
kan seorang guru. Apakah kita 
sudah termasuk guru-guru yang 
memiliki komitmen untuk 
melakukan upaya-upaya per 
baikan pembelajaran? Jawaban 
nya kita tunggu pada edisi-edisi 
berikutnya.. 
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APA KATA MEREKA APA KATA MEREKA APA KATA MEREKA APA KATA MEREKA Tentang Tentang Tentang Tentang 

BERMUTUBERMUTUBERMUTUBERMUTU................????    
 

rogram BERMUTU untuk 
meningkatkan kompetensi 
guru dan diharapkan 

dapat meningkatkan kinerjanya. 
Pelaksanaan program 
BERMUTU sesuai dengan 
jadual dan perlu diperluas lagi 
tidak terbatas pada empat mata 
pelajaran.  Hasil-hasil kegiatan 
dapat dimanfaatkan dalam PBM 
dan dapat meningkatkan 
kompetensi dan kinerjanya. 
Program BERMUTU dapat 
meningkatkan kepercayaan diri 
guru dalam kegiatan proses 
pembelajaran. Program 
BERMUTU dapat berdampak 
pada peningkatan kemampuan 
dan ketrampilan mengajar guru. 
Selan itu, siswa lebih 
termotivasi karena adanya 
perubahan dalam PBM.  
(Drs. Syamsuddin, Kepala 
SMPN 1 Ma’rang) 
 
 

elaksanaan MGMP 
berjalan dengan baik, 
namun hasilnya secara 

individu masih perlu peningkat 
an. Pelaksanan program perlu 
peningkatan lebih maksimal 
lagi. Hasil-hasil kegiatan 
berjalan dengan baik. Bagi guru, 
semuanya dapat berhasil jika 
tanggung jawab ada dan loyal. 
Secara mendetail dalam 
pembelajaran di kelas perlu 
wawasan yang lebih luas. 
Manfaat bagi peserta didik 
cukup baik aplikasinya, namun  
guru dan siswa masih perlu 
menyatu secara maksimal.  
(Drs. M. Kuddus, Kepala 
SMPN 3 Labakkang). 

ERMUTU secara umum 
sudah bagus, konsep ini 
dapat meningkatkan  

kompetensi guru dengan 
pengenalan model-model pem 
belajaran dalam proses PBM 
sehingga mampu meningkatkan 
kinerja guru. Program 
BERMUTU sudah terlaksana 
sesuai  dengan jadwal kegiatan 
beserta materi yang sudah 
direncanakan.  Hasil-hasil 
kegiatan dapat meningkatkan 
kompetensi dan kinerja guru, 
menghasilkan karya PTK.   
Mengikuti MGMP program 
BERMUTU menjadikan guru 
peseta lebih termotivasi untuk 
mengadakan pembaruan-
pembaruan daam proses belajar 
mengajar dan memperluas 
cakrawal berpikir. Selain itu, 
meningkatkan kompetensi guru 
dengan mengimplementasikan 
model-model pembelajaran 
BERMUTU dalam proses 
belajar mengajar, sehingga 
dapat memotivasi siswa untuk 
berpikir lebih kreatif dan 
inovatif.  
(Rahmah Mahmud, S.Pd., 
Guru SMPN 1 Ma’rang). 
 
 

ERMUTU untuk 
meningkatkan mutu 
pendidikan melalui 

peningkatan kompetensi dan 
kinerja guru. Pelaksanaan 
program berjalan sesuai dengan 
jadual yang telah direncanakan, 
dengan hasil-hasilnya antara lain 
belajar model-model pembel 
ajaran, mempraktikkan lesson 
study, menyusun case study, dan 
karya penelitian tindakan kelas. 

Program BERMUTU ber 
dampak pada peningkatan 
motivasi guru dalam proses 
belajar mengajar, meningkatnya 
kompetensi guru dalam 
implementasi model-model 
pembelajaran dalam proses  
belajar mengajar. Bagi siswa, 
siswa belajar dengan model-
model pembelajaran yang 
mengarahkannya kepada cara 
berpikir yang lebih baik, kreatif, 
dan inovatif.  
(Dra. Hj. Naasiah Syam, Guru 
IPA SMPN 1 Ma’rang) 
 
 

ERMUTU sudah bagus, 
dapat meningkatkan 
kompetensi guru dengan 

pengenalan model-model pem 
belajaran dalam PBM sehingga 
mampu meningkatkan kinerja 
guru.  Secara praktis, program 
kegiatan terlaksana sesuai 
dengan jadual kegiatan beserta 
materi yang sudah direncana 
kan. Hasil-hasil kegiatan berupa 
karya penelitian tindakan kelas. 
Program BERMUTU ber 
dampak pada peningkatan 
motivasi guru mengadakan 
pembaruan–pembaruan   dalam 
proses belajar mengajar dan 
memperluas cakrawala berpikir. 
Selain itu, meningkatkan 
kompetensi guru dengan meng 
implementasikan model-model 
pembelajaran dalam proses 
belajar mengajar, sehingga 
dapat memotivasi siswa untuk 
berpikir lebih kreatif dan 
inovatif.  
(Samsinar. SPd., Guru SMPN 
1 Ma’rang) 
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ERMUTU dapat me 
ningkatkan ke trampilan 
dan kemampuan guru 

dalam proses belajar mengajar.  
Pelaksanaan program kegiatan 
perlu didesiminasikan lebih 
lanjut dan lebih luas, tak 
terbatas pada empat bidang 
study saja. Hasil-hasil kegiatan 
dapat dimanfaatkan dalam 
proses belajar mengajar, antara 
lain pembuatan RPP 
(utamanya), pembuatan PTK. 
Program BERMUTU dapat 
meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan dasar guru dalam 
penerapan RPP dan PTK dalam 
PBM, sehingga guru lebih 
percaya diri, lebih bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan tugas-
tugas di kelas. Bagi siswa, dapat 
meningkatkan motivasi siswa 
dalam proses belajar mengajar. 
(Rossy Hilda, S.Pd., Guru 
SMPN 1 Ma’rang). 
 
 

ERMUTU sangat positif 
dalam pengembangan 
guru ke depan. 

Pelaksanaan program kegiatan 
cukup tersaji denga baik, karena 
berdasarkan jadwal yang sudah 
ada. Hasil-hasil kegiatan 
BERMUTU  meliputi case 
study, lesson study, identifikasi 
masalah, proposal PTK, Kajian 
kritis, penilaian hasil belajar, 
ICT, observasi dan study visit, 
model-model pembelajaran, 
analisis dan interpretasi data. 
Dampak bagi komitmen guru 
sangat positif, akrena 
menambah wawasan terutama 
penguasaan model pembelajaran 
yang berbasis ICT. Bagi kinerja 
guru, dapat meningkatkan 
profesionalis guru terutama 
dalam penyusunan PTK. Bagi 
siswa, program BERMUTU 
dapat meningkatkan pemaham 

an siswa karena penyajian 
materi dalam PBM berdasarkan 
PAIKEM (pembelajaran aktif 
inovatif, kreatif, dan 
menyenangkan.  
(Hj. Musdalifa, S.Pd., Guru 
SMPN 1 Labakkang) 
 
 

ERMUTU secara umum 
sudah cukup baik 
sekalipun masih ada 

beberapa item yang belum 
tersentuh di dalamnya. 
Pelaksanaan program kegiatan 
belum maksimal terutama 
penggunaan waktu. Hasil-hasil 
kegiatan cukup baik dan 
memuaskan sekalpun melelah 
kan. Dampak kegiatan bagi 
komitmen guru sangat banyak 
terutama menambah wawasan 
dalam proses pembelajaran. 
Bagi kinerja guru, sangat 
banyak terutama menghasilkan 
guru yang bukan hanya dapat 
memberi materi di dalam kelas 
tapi juga dapat menguasai ICT. 
Bagi peserta didik, manfaat 
program Bermutu sudah pasti 
ada karena lmu dan konsep-
konsep baru yang didapatkan 
oleh guru yang mengikuti 
MGMP Bermutu akan 
diterapkan di sekolah masing-
masing. (Nurhusnawiyati, S.Pd. 
Guru SMPN 1 Labakkang) 
 
 

rogram Bermutu sangat 
positif dalam 
pengembangan profesi 

guru ke  depan. Jadual pe 
laksanaan cukup baik, cuma 
pelaksanaan selalu berubah. 
Hasil-hasil Program Bermutu  
antara lain indentifikasi 
masalah, proposal PTK, kajian 
kritis, penilaian hasil belajar, 
seminar proposal, ICT, 
observasi dan study visit, 

model-model pembelajaran, 
analisis dan interpretasi data. 
Program Bermutu dapat 
menambah dan memperluas 
wawasan pada diri guru. Pada 
sisi siswa, dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa. Mudah-
mudahan program Bermutu 
dapat dilanjutkan.  
(H. Makmur, Guru SMPN 1 
Labakkang) 
 
 

ermutu secara umum 
sudah cukup baik, 
sekalpun masih ada 

beberapa item yang belum 
tersentuh di dalamnya. 
Pelaksaan program kegiatan 
belum maksimal terutama 
penggunaan waktu. Hasil-hasil 
kegiatan yach.. cukup baik dan 
memuaskan sekalipun sangat 
melelahkan. Dampak kegiatan 
bagi komitmen guru sangat 
banyak terutama menambah 
wawasan dalam proses belajar  
mengajar. Bagi kinerja guru, 
banyak berdampak positif, 
terutama menghasilkan guru 
yang bermutu dalam hal ini uru 
bukan hany dapat member 
materi dalam kelas tapi juga 
dapat menguasai ICT. Bagi 
peserta didik, manfaat program 
Bermutu sudah pasti ada karena 
lmu dan konsep-konsep baru 
yang didapatkan oleh guru yang 
mengikuti MGMP Bermutu 
akan diterapkan di sekolah 
masing-masing.  
(Buana, S.S., Guru SMPN 1 
Labakkang) 
 
 

ada dasarnya konsep 
Bermutu sangat baik, 
karena dapat memberian 

kita kesempatan untuk lebih 
mengembangkan potensi kita 
masing-masing. Pelaksanaan 
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program Bermutu cukup bagus 
karena dimulai pada pagi 
sampai siang hari dalam kondisi 
fisik yang masih fit. Hasil-hasil 
kegiatannya sangat berguna bagi 
kita karena hasil dari kegiatan 
ini bisa kita terapkan dalam 
proses PBM kita. Contohnya 
refleksi dan tindak lanjut pada 
satu aspek. Kegiatan Bermutu 
membuat saya bisa memperbaiki 
teknik dan cara mengerjakan 
sesuatu hal yang lebih 
meyakinkan berdasarkan 
pedoman atau petunjuk yang 
didapatkan pada kegiatan 
Bermutu ini. Kegiatan Bermtu 
sangat bernilai  positif bai 
kinerja kita karena dapat 
memberkan pengaruh yan cukup 
banyak bagi pengembangan 
wawasan dan ketrampilan yang 
didapatkan pada kegiatan 
Bermutu ini. Bagi siswa, sangat 
banyak manfaatnya, karena guru 
dapat memberikan banyak 
pengetahuan dan latihan untuk 
mengerjakan sesuatu yang 
belum pernah saya lakukan, 
yaitu PTK. Sehingga, sampai 
saat ini saya sudah bisa 
membuat/menulis PTK ber 
dasarkan pedoman atau petunjuk 
yang didapatkan pada kegiatan 
ini. (Murni, S.Pd., Guru 
Bahasa Inggris SMPN 1 
Bungoro) 
 
 

ERMUTU sangat bagus 
karena secara umum 
tujuannya untuk 

meningkatkan kompetensi guru. 
Pelaksanaan program Bermutu 
berjalan lancar. Sebagian besar 
guru sudah bisa menyelesaikan 
tugas-tugas yang diberikan oleh 
Bermutu. Dampak bagi 
komitmen guru, bahwa sudah 
ada perubahan meskipun secara 
bertahap. Bagi kinerja guru, 

program Bermutu belum sampai 
pada tujuan utama yang 
diharapkan, mungkin karena 
masih dalam tahap pem 
belajaran. Bagi siswa, ber 
manfaat karena guru sudah 
mengubah cara mengajar secara 
bertahap. (Fitriana, S.Pd., Guru 
Biologi SMPN 1 Bungoro) 
 
 

rogram Bermutu pada 
dasarnya sudah baik, 
namun masih perlu 

ditingkatkan. Program Bermutu 
sebaiknya berkelanjutan agar 
peserta yang ikut pada  puataran  
pertama dapat lanjut pada 
putaran berikutnya, sehingga 
materi diperoleh secara 
maksimal. Pelaksanaan program 
kegiatan sebaiknya lebih 
terfokus pada kegiatan praktik 
dengan alokasi waktu yang 
masih perlu ditambah. Hasil 
kegiatan merupakan acuan 
dalam pelaksanaan pembel 
ajaran di sekolah masing-
masing. Hasil  kegiatan belum 
terlalu memuaskan, ini 
disebabkan waktu yang tersdia 
belum dimanfaatkan secara 
maksimal. Program Bermutu 
berdampak positif dan 
menambah wawasan guru, 
komitmen guru dalam 
meningkatkan mutu pendidikan 
bertambah. Program Bermutu 
berdampak positif terhadap 
kinerja guru, sehingga ada 
perubahan untuk meningkat, 
guru sudah mulai belajar untuk 
berinovasi. Berdasarkan hasil 
kerja Bermutu baik yang 
dilakukan tim atau individu 
sangat bermanfaat bagi guru 
sendiri dan dilanjutkan ke 
peserta didik. Guru menerapkan 
model-model  yang diapatkan di 
Bermutu ke peserta didik, dan 
ini sangat mendukung.  

(Masnah, S.Pd., Guru SMPN 2 
Ma’rang Padanglampe) 
 
 

ermutu secara umum 
sudah baik, hal ini perlu 
ditingkatkan lagi dengan 

melaksanakan secara ber 
kelanjutan agar guru yang sudah 
ikut lebih terarah dan yang 
belum ikut dapat ikut pada 
program berikutnya. Pelaksana 
an program kegiatan agar lebih 
banyak melakukan praktik. 
Hasil-hasil kegiatan Bermutu 
dapat dijadikan bahan refleksi 
untuk memperbaiki tindakan 
pembelajaran. Program Bermutu 
dapat memacu dan lebih banyak 
menggali wawasan dengan 
banyak membaca. Program 
Bermutu menjadikan belajar 
untuk lebih disiplin, percaya 
diri, lebih inovasi dan trampil  
dalam mengelola pembelajaran 
di kelas. Dengan semakin 
meningkatnya kompetensi dan 
mutu guru, diharapkan juga 
semakin meningkatkan mutu 
dan kompetensi anak didik.  
(ST Hafianah Azis, S.Pd., Guru 
Matematika SMPN 2 Ma’rang) 
 
 

rinsipnya, Program 
Bermutu adalah sebuah 
program yang sangat baik 

untuk pengembangan kom 
petensi guru dalam pelaksanaan 
KBM di kelas. Namun yang 
dibutuhkan guru bukan hanya 
belajar membuat PTK saja dan 
terus-terusan ber PTK, tapi hal 
yang lebih penting bagaimana 
menerapkan sebuah model 
pembelajaran yang tepat ketika 
mengajarkan sesuatu materi 
pelajaran, dan model pem 
belajaran itu sesuai dengan 
situasi di sekolah tersebut. 
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Pelaksanaan program kegiatan 
Bermutu berjalan dengan lancar. 
Namun, ada beberapa kendala 
diantaranya kurang peserta yang 
hadir, dalam artian dalam satu 
kali pertemuan kehadiran 
peserta tidak maksimal. Juga 
persoalan pemateri, kebanyakan 
hanya diisi pemateri local. 
Banyak yang yang diperoleh 
sebagai hasil program Bermutu. 
Setelah mengikuti kegiatan 
MGMP Bermutu, kami yang 
sebelumnya belum pernah 
mengenal apa dan bagaimana itu 
ber PTK, kini menjadi punya 
pengetahuan yang lumayan. 
Namun, masih butuh proses 
pembelajaran yang lebih banyak 
untuk bisa paham dan tahu lebih 
dalam. Seorang pendidik 
tentunya harus mempunyai 
komitmen yang kuat dalam 
menjalani profesinya. Dengan 
mengikuti MGMP Bermutu 
komitmen itu semakin tertanam 
dalam sanubari setiap individu 
guru. Ungkapan yang mengata 
kan makin diasah pisau akan 
semakin tajam. Demikian juga 
dengan kinerja guru semakin 
banyak mengikuti pelatihan-
pelatihan, maka semakin bagus 
pula kinerjanya, minimal 
semangatnya. Model pembel 
ajaran CTL (Contextual 
Teaching and Learning) yang 
banyak diperoleh dari MGMP 
Bermutu, jika diterapkan dengan 
baik sangat berhasil untuk 
peserta didik, mereka belajar 
dengan penuh keceriaan tanpa 
beban. (Manjarreki Kadir, 
S.Pd.Guru Bahasa Indonesia 
SMPN 3 Labakkang) 
 
 

ermutu cukup bagus 
karena lebih 
meningkatkan kemampu 

an dan skill guru. Pelaksanaan 

program, kalau bisa dapat 
diperpadat. Hasil-hasil kegiatan 
disamping dipakai sendiri, 
bagus juga dibagikan (sharing) 
dengan teman seprofesi. 
Program Bermutu berdampak 
positif karena dapat membuka 
wawasan guru lebih luas. 
Disamping itu, lebih banyak 
membaca dan lebih bersemangat 
untuk menjadi guru yang lebih 
professional. Anak-anak akan 
lebih terpacu karena guru selalu 
memberi semangat untuk 
mencapai prestasi lebih tinggi. 
(Riyanto, S.Pd., Guru Bahasa 
Inggris SMPN 3 Labakkang) 
 
 

ermutu sangat bagus 
karena akan lebih emacu 
guru untuk lebih 

berprestasi. Pelaksanaan 
program cukup maksimal, tetapi 
banyak peserta yang setengah-
setengah (niatnya). Hasil 
kegiatan cukup banyak yang 
bisa diperoleh dan banyak 
gunanya bagi peserta. Program 
Bermutu berdampak positif, 
akan memacu guru untuk lebih 
giat dalam setiap pelajaran. 
Untuk mencapai kinerja yang 
baik, masih perlu banyak belajar 
baik dari diklat maupun dari 
teman-teman. Secara umum 
cukup maksimal manfaatnya 
bagi peserta didik.  
(Suardi Rahman, S.Pd., Guru 
Matematika SMPN 3 
Labakkang) 
 
 

onsep yang diterapkan 
dalam Bermutu 
sebenarnya masih perlu 

dibenahi, harus jelas tujuan 
dengan pelaksanaan di tempat 
Bermutu. Pada awal pelaksana 
an program kegiatan peserta 
masih banyak yang hadir, tetapi 

menjelang akhir pelaksanaan 
peserta sudah berkurang 
sehingga pelaksaaan kurang 
efektif. Hasil-hasil kegiatan 
Bermutu berupa : menyusun 
proposal PTK, laporan PTK, 
kajian kritis, case study, study 
visit, dan kumpulan soal-soal 
(Bank soal). Komitmen : Harus 
berusaha memberikan yang 
terbaik kepada peserta didik 
dengan meningkatkan kinerja 
kita sebagai pendidik. Kinerja:  
mampu menerapkan konsep-
konsep yang didapat dalam  
kegatan Bermutu sehingga 
meningkatkan proses belajar 
mengajar di tempat tugas. Bagi 
peserta didik, manfaat yang 
diperoleh adalah peserta didik 
bersemangat menerima 
pelajaran.  
(Emilya, S.Pd. 
Guru SMPN 3 Labakkang) 
 
 

ermutu dikembangkan 
melalui pendekatan case 
study, identifikasi 

masalah, lesson study, serta 
penggunaan IT dengan inti 
pelaksanaan program PTK. 
Pelaksanaan program Bermutu 
sebanyak 16 kali pertemuan, 
yaitu 8 kali pertemuan Inservice 
pertama dan 8 kali pertemuan 
inservice kedua, yang di 
dampingi oleh fasilitator 
kabupaten dan narasumber dari 
Makassar. Hasil-hasil tagihan 
Bermutu berupa case study, 
identifikasi masalah, lesson 
study, proposal PTK, sudy visit, 
pelaksanaan IT, dan penyusunan 
PTK, pembuatan RPP dan 
silabus, kajian kritis. Program 
Bermutu sangat bermanfaat bagi 
guru, utamanya untuk 
memperbaiki proses KBM di 
kelas. Selain itu, dapat 
digunakan dalam rangka 
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kenaikan pangkat, serta sebagai 
refleksi diri dalam pelaksanaan 
KBM. Manfaat bagi peserta 
didik adalah untuk per 
baikan/pengayaan dalam KBM 
serta pedoman bagi guru mata 
pelajaran dalam penyelenggara 
an pendidikan. (Hasnah 
Abubakar, S.Pd., M.Pd., Guru 
Bahasa Indonesia SMPN 2 
Pangkajene) 
 
 

ermutu merupakan 
proses pembelajaran 
dengan pendekatan case 

study, identifikasi masalah, 
lesson study, dan pembuatan 
PTK. Pelaksanaan program 
dilakukan selama 17 kali 
pertemuan dengan dua tahap, 
yaitu inservice dan onservice. 
Hasil-hasil kegiatan berupa 
laporan dan tagihan setiap 
pertemuan, yang berupa antara 
lain: laporan study visit, laporan 
PTK, jurnal belajar, dll.  Melalui 
program Bermutu kita dapat 
mengetahui pendekatan-pen 
dekatan dalam proses belajar 
mengajar yang baik. Bagi 
kinerja guru, guru dapat 
mengembangkan model-mode 
pengajaran yang sesuai dengan 
materi dan karakteristik siswa, 
sehingga bagi siswa dapat 
meningkatkan motivasi peserta 
didik.  
(Musdalifa, S.Pd., Hikmawati, 
S.Pd., Nirmala Nuhung, SS., 
Suriati, S.Pd., Hj. Jahriani, 
S.Pd., Guru-guru SMPN 2 
Pangkajene) 
 
 

ermutu secara umum 
adalah sesuatu yang 
mempunyai kualitas dan 

nilai yang positif. Sesuatu itu 
mempunyai kemampuan yang 
lebih dari yang lainnya. 

Berkaitan dengan MGMP 
Bermutu pesertanya harus lebih 
baik. Mengenai pelaksanaan 
program Bermutu, semua 
programnya terjadwal dengan 
baik, sehingga materi praktek 
nya terlaksana sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 
Hasil-hasil kegiatan Bermutu 
antara lain mengupayakan 
adanya PTK, diskusi antara 
peserta MGMP yang berasal 
dari wilayah berbeda. 
Munculnya studi kasus dan 
berbagai metode pembelajaran. 
Sebagai peserta MGMP, 
kegiatan ini sangat berdampak 
positif bagi diri/guru. Motivasi 
dan wawasan terhadap 
peningkatan belajar/pembel 
ajaran di kelas telah kami 
dapatkan. Selain itu, dapat 
menumbuhkan rasa kepercayaan 
yang besar untuk menjadi 
seorang guru yang profesional. 
Peserta didik juga merasakan 
manfaatnya. Metode dan teknik 
pembelajaran di kelas membuat 
peserta didik bersemangat 
mengikuti pembelajaran yang 
disamaikan oleh guru.  
(Dra. Chawair Rasyid 
Guru Bahasa Indonesia SMPN 
1 Pangkajene). 
 
 

ermutu berarti adanya 
peningkatan kapasitas 
guru dalam proses 

belajar mengajar. rogram 
Bermutu sudah terlaksana sesuai 
jadwal, hanya masih perlu 
ditambah dengan materi-materi 
yang berkenaan langsung 
dengan pengelolaan kelas, 
model-model pembelajaran, dan 
yang lebih penting lagi adalah 
tentang pembuatan PTK perlu 
dibahas secara terperinci lagi. 
Hasil kegiatan umumnya sudah 
tercapai sesuai dengan yang 

ditargetkan. Hanya yang 
menjadi kendala adalah 
pembuatan PTK. Masalahnya 
adalah seperti yang terungkap 
dibagian sebelumnya, dan juga 
saya berharap untuk materi 
tentang PTK itu jangan 
dijadwalkan di akhir pertemuan 
MGMP supaya bisa lebih 
banyak sharing ke pemateri. 
Program Bermutu sangat 
berdampak positif bagi guru, 
karena dapat meningkatkan 
wawasan bagi guru dalam 
proses pembelajaran di kelas. 
Selai itu, program Bermutu 
meningkatkan pengetahuan bagi 
guru terutama dalam pembuatan 
PTK. Bagi peserta didik, adanya 
metode dan teknik pembelajaran 
di kelas sehingga memotivasi 
siswa dalam proses 
pembelajaran di kelas.  
(Husniah, S.Pd., Guru 
Matematika SMPN 1 
Pangkajene) 
 
 

ermutu berarti 
peningkatan kapasitas 
guru dari segi mutu dan 

kualitas dalam proses belajar 
mengajar demi peningkatan 
mutu pendidikan. Pelaksanaan 
program Bermutu sudah 
terlaksana dengan baik, hanya 
ada beberapa masukan terutama 
materi yang diberikan, se 
baiknya ada peningkatan tiap 
tahunnya yang berkenaan 
langsung dengan pengelolaan 
kelas di sekolah, model-model 
pembelajaran dan lain-lain. 
Selan materi, pematerinya juga 
diharapkan lebih professional 
(kadang-kadang tidak datang). 
Hasil kegiatan umumnya sudah 
tercapai sesuai dengan yang 
ditargetkan. Hanya saja ada juga 
masukan terutama materi yang 
sifatnya “berat” bagi yang baru 
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ikut, mungkin sebaiknya perlu 
ada pengantar dan pendahuluan 
yang biasa cepat dimengerti 
oleh peserta, khususnya yang 
masih baru, jangan yang instant, 
seolah-olah semua peserta sudah 
mengerti semua, padahal 
sebenarnya tidak mengerti. 
Program Bermutu sangat 
memberikan dampak positif 
bagi diri/guru, terutama bagi 
yang baru merasakan ikut dalam 
kegiatan MGMP. Semoga 
dampak ini dapat tersalurkan ke 
anak didik, sesuai dengan tujuan 
dari MGMP BERMUTU. 
Setelah mengikuti MGMP, 
umumnya ada peningkatan. 
Kkarena di MGMP, kita 
diberikan materi tentang 
pengembangan diri, pe 
ngembangan kapasitas, ber-open 
class dan ber PTK. Hal ini 
sangat memacu kinerja diri/guru 
untuk melaksanakan sesuai yang 
didapatkan di MGMP demi 
peningkatan mutu pendidikan. 
Manfaat bagi peserta didik, 
bahwa peserta didik lebih dapat 
memotivasi siswa dalam belajar, 
terlebih jika ada perubahan yang 
diberikan oleh guru yang 
bersangkutan (misalnya 
metode/model belajar, ada 
evaluasi, ada LKS, dll). Intinya, 
bergantung dari guru yang 
bersangkutan, karena yang 
diperoleh di MGMP, semuanya 
bertujuan untuk peningkatan 
mutu pendidikan, tergantung 
pada gurunya. Jika ingin 
menerapkan maka akan sangat 
bermanfaat bagi peserta didik.  
(Nurhaedah Burhan, S.Pd., 
Guru IPA SMPN 1 
Pangkajene) 
 
 

ermutu artinya guru 
untuk lebih meningkat 
kan mutu dalam 

mengajar siswa. Program 
Bermutu dilaksanakan secara 
terjadwal dengan materi yang 
telah ditentukan, yang hasil-
hasilnya membahas masalah 
yang terjadi dalam kelas sampai 
cara membuat PTK di bahas 
secara tuntas. Program Bermutu 
dapat mempengaruhi guru untuk 
belajar lebih giat lagi dalam hal 
mengajar hingga membuat 
metode-metode mengajar yang 
disenangi siswa. Program 
Bermutu dapat meningkatkan 
wawasan terutama dalam hal 
ICT dan juga PTK yang ke 
depannya dapat kita pergunakan 
baik untuk diri sendiri maupun 
orang lain.  Program Bermutu 
bermanfaat bagi siswa dalam hal 
memberi motivasi siswa dan 
belajar menjadi lebih giat.  
(Andi Mariani, S.Pd., Guru 
Bahasa Indonesia SMPN 1 
Pangkajene) 
 
 

ermutu berarti 
bagaimana meningkat 
kan mutu seorang guru 

dalam mendidik siswa.  Program 
kegiatan Bermutu dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal, tetapi 
materi/isi program kegiatan 
tersebut sebaiknya diganti 
dengan materi yang lebih baik. 
Misalnya: guru dilatih bagai 
mana mengelola kelas yang 
baik, membahas model-model 
pembelajaran yang cocok untuk 
setiap materi di kelas. 
Berkenaan dengan hasil 
kegiatan, ada beberapa yang 
tidak tuntas, yang ujung-
ujungnya harus belajar sendiri. 
Biasanya yang disajikan hanya 
materi dan berlalu begitu saja 
(hanya teori), hanya point-point 
besarnya saja, tidak dijelaskan 
secara rinci, sementara peserta 
MGMP rata-rata diikuti oleh 

guru yang baru terangkat, yang 
sebenarnya perlu dilatih 
bagaimana mengelola kelas 
dengan baik dan model-model 
pembelajaran diperkenalkan 
kepada guru. Guru wajib 
mendidik siswa dengan 
menyajikan materi yang 
bermutu di kelas, tetapi sebagus 
apapun materi tersebut, jika 
disajikan tanpa adanya suatu 
pendekatan, materi tersebut 
hanya “lempeng-lempeng” saja. 
Guru mungkin harus kreatif 
tetapi tetap harus dilatih 
bagaimana untuk bisa kreatif. 
Tanpa ada acuan, banyak guru 
yang kebingungan. Melalui 
MGMP Bermutu, diharapkan 
bisa lebih focus pada hal 
tersebut! Program Bermutu 
tidak banyak memberikan 
perubahan. Materi tidak sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan 
guru, kecuali PTK. ICT tidak 
perlu dibahas karena bisa 
dipelajari sendiri bagaimana 
cara membuat e-mail, masuk 
jaringan internet, mengetik, dll. 
Masih banyak guru bingung 
dalam menyajikan materi di 
kelas. Ini yang harus dicarikan 
solusi melali MGMP 
Bermutu…… Sebenarnya jika 
guru diajarkan bagamana cara 
mengelola kelas, menggunakan 
model-model atau metode yang 
bagus, pasti akan sangat 
bermanfaat bagi peserta didik. 
Terus terang, berdasarkan hasil 
survey saya sendiri, ternyata apa 
yang peserta MGMP butuhkan 
adalah sama seperti apa yang 
saya tuliskan di atas!!!!!. 
(Rezky Damianty, S.Pd., Guru 
Bahasa Inggris SMPN 1 
Pangkajene) 
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