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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

dalam pengembangan kompetensi profesional  guru Penjas Orkes pada SMP di kota Salatiga tahun 

2010-2011. Mutu pendidikan di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut 

adalah guru yang profesional. Guru profesional memiliki kemampuan dalam memberikan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam sehingga membuat peserta didik menjadi lebih menguasai mata 

pelajaran yang diajarkan. Kemampuan guru tersebut berupa kompetensi profesional dapat 

ditingkatkan melalui sebuah wadah organisasi profesi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan sebuah organisasi profesi berbadan hukum 

yang memiliki tujuan untuk mengembangkan profesionalitas guru.    

Subjek penelitian pada penelitian kali ini adalah ketua, pengurus dan beberapa anggota 

MGMP Penjas Orkes SMP di kota Salatiga. Subjek penelitian dipilih menggunakan pendekatan 

purposive sampling. Artinya, sumber data dipilih melalui seleksi berdasarkan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Pembina, ketua, pengurus dan guru Penjas Orkes yang menjadi anggota aktif MGMP 

Penjas Orkes SMP Kota Salatiga, akan dijadikan sasaran penelitian terlebih dahulu dengan dipilih 

berdasarkan karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam perolehan 

data.Teknik pengumpulan data pada variabel kompetensi profesional menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran positif dari MGMP Penjas Orkes 

terhadap pengembangan kompetensi profesional guru Penjas Orkes SMP Kota Salatiga tahun 2010-

2011. Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompetensi profesional guru Penjas Orkes di kota 

Salatiga akan meningkat apabila kegiatan MGMP Penjas Orkes SMP ditingkatkan intensitasnya. 

 Melalui penelitian ini diharapkan para guru Penjas Orkes di kota Salatiga dapat 

meningkatkan kompetensi profesionalnya, serta bagi pihak kompeten lainnya diharapkan dapat 

menfasilitasi, mendorong para guru agar lebih memiliki dan meningkatkan penguasaan materi secara 

luas dan mendalam sehingga pembelajaran Penjas Orkes di sekolah dapat berlangsung dengan efektif.  

 


