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Kemajuan suutu Ncgam tidak dapat dipisahkan kdx:radaan kualitas 

pendidikan dan kualitas guru, sehingga dari tahun ke tahun kualitas pcndidikan dan 

kualitas guru sering rnendapat sorotan. Kualitas sangnt mcncntukan kcberhasilan 

sctiap program pcndidikan di ~::nnping bcrbagai taktor lainnya. Dcngan kata lain 

peningkatan kualitas pcndidikan tidak terlepas dari upaya mcningkatkan kualitas 

guru scbagai tcnaga pengajar. 

Pada bebcrapa r.ahun tcmkhir ini tclah banyak kcbijaksanaan yang dilakukan 

dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Di antaranya adalah p.!nambahan sarana 

dan prasamna, pcmbaharuan kurikulum, dun pcncmpan ide-ide hmu dalmn proses 

belajar mengajar. Hasil-hasil yang dicapai dalmn pcmbangunan pcndidikan mulai 

dari tingkat Sckolah Dusar sampai ·· Sd:olah Mcncngah Ting.kat /\t<IS, tcrutama dari 

scgi kuwanlitatif patut dibanggakan namun banyak pihak dalam ma~yarakat yang 

belum merasakan puas dengan mutu pcndidikan tingkat Sckolnh Dasur sampai -

Sekolah Mcncngah Tingkat /\tas, tetapi hcndaknya dianikan balm'a masalah 

pcningkatan mutu pcndidikan rnerupakan masalah yang tidak nkan pcrnah tcrhcnti. 

Karena masahth kualitas pcndidikan nkan selalu rclcvan untuk dibicarakan dan 

diteliti. 



Kualitas pendidikan tidak akan t~nvujud tanpa didukung oleh kurikulurn yang 

rclcpan dan scsuai. huku-buku pdajaran yang tcngkap, dan sar~Hta prasanma yang 

tcrsedia. Apabila guru-guru yang mdaksanakan pcmhelajaran tl! rscbut kurang 

bcrkualitas. Guru perlu memiliki kemampuan rncnguasai bidang studi S\!rta rnampu 

hagaimana mcnularkannya kcpada anak didiknya, schingga tcrjadi proses bclajar 

mcngajar yang baik yang pada gilirannya d~pal mcningkatkan hasil ~lajar peserta 

didiknya. 

Dalam rangka kcgiatan pcmbangunan di bidang pcndidikan ada empat 

masalah pokok yang mendasari scgala usaha yang dilakukan pcrncrintah, yaitu : 

1) Kualitas dan pcmcrataan pcndidikan, 2) Usaha mcningkatkan 1\ualitas pcndidikan 

dan pcngaJamn, 3) Relcvansi pcndidikan dcngan kcbutuhan masyamkat, 

4) Peningkatan cfes iensi dan di.:ktivitas pcngclolaan kt:giatan pcndidikan 

(Dcpdikbud: 1984) . 

Real isasi kccm put masalah pokuk tcrscbut d i alas, mcrupakan !an~gung jawab 

pcmcrintah, ma~yarak al, dan l~mbaga pcndidikun. Bc rbaeai usaha tdah dilakukan 

untuk mcrnajukan Junia pcndidikan, yuitu d;tlam pcmhahmuan-p~.!mh;.'h"ruan yang 

dilakukan oleh bcrbagai pihak, namun pcmbaharuan terscbut tidak ukm1 mcmpunyai 

m1i, jika para pclaksana rx;ndidikan tidal\ hcrkualitas. 

Pembaharuan t\.:rhadap dunia pendidikan juga dilakukan padu Sckolah 

Menengah Atas (SMA), yai tu dengan mcmbcrlakukan kurikulllm 1494, Jcngan 

sistcm dua jalur program pengajaran yaitu : jalur pengajamn umum rnaksudnya 



pelajaran yang hukan jurusannya dan jalur p<!ngajaran khusus pclaJamn yang terkait 

dengan jurusannya. Pada program pcngajaran umum diikuti olch sl!mua murid kelas 

l dan II, sedangkan program pt:ngajaran khwms diikuti okh rnurid kdas lll. 

Untuk mclaksanakan proses bclajar mcngajar <.hpcrlukau h~mampuan guru. 

Kemampuan guru yang dimaksud dalam pcnclitian ini adalah kcmampuan 

profesional, karenn hal ini langsung berkaitan dcngan pclaksanaan intcraksi kegiatan 

belajar mengajar dalam kclas. Kcmampuan pmtcsional mcrupakan kcmarnpuan yang 

scsuai dcngan urutan kegiatan yang meliputi kemarnpuan mcrencanakan 

pemhelajaran, mcngelola kcgiatan bdajar mcngajar, dan mcnilai kcgiatan belajar 

mcngajar (Mocslichatocn, 1992). 

Dalam pcrkcrnbangan pcndidikan sckarang ini kcmampuan mcngaJar 

rnendapat perhatian yang cukup besar, bahkan ditcrima sebagai ~alah satu syaral guru 

yang bermutu, kar~na ;:~spck tcrpcnting dalam kcmumpuan tnl:llg.ajar guru adalah: 

a) guru harus mcmpunyai kcmampu<.tn d~tlam mcrcncanakan pcrnhclajaran, b) guru 

barus mcmpunyai kl!mampmm untuk tncnyajikan bahan pcmhclajaran. c) guru harus 

mempunyai kemampuan mcnih1i kcgi<~tan belajar mcngajar. 

Hal tcrscbut di atas sesuai dcngan J.'>'!ndapat Gagne y;mg dikutip olch 

Mocslichatocn ( 1992) bahwa pcrcncanaan pcngajaran rncrupakan fungsi utama guru 

yang tidak tcrpisahkan dcngan fungsi utama kcdua yukni mcngd,,la pcmbdajamn 

serta fungsi utama ketiga yakni mengcvaluasi kcbcrhasilan bclaJar si bdajar. 

Sistem pengadaan guru SMA terdiri dari dua macam. yak111 I >iploma tiga (D 

Ill) dan Sarjana (S I). Uerdasarkan hasil obscrvasi pcndahuluan diJx:rolch informasi 
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bahwa tingkat pendidikan guru-guru SMA Ncgcri 2 Kisaran b~rvariasi . Dengan 

bervariasinya tingkat pendidikan tentu akan mempengaruhi kemampuan mengajar 

guru. Secara tcoritis semakin tinggi tingkat pcndidikan scscorang scmakin tinggi 

pula kcmampuan mcngajarnya. Scbagaimana Purwanto ( 1992: 170) mcnyimpulkan 

bahwa kualitas pendidikan dan pengajaran yang dibcrikan guru dipcngaruhi olch 

tingkat pendidikannya, yang berarti bahwa scmakin tinggi tingkat pcndidikan guru, 

makin baik pula mutu pcndidikan dan pengajaran yang ditcrima si bdajar. 

Pcngalaman mengnjar guru turul mcrnpcngaruhi kcmampuan mengajamya. 

Karena semakin tinggi pengalaman mcngajar guru, maka ~cmakin tinggi tingkat 

pcnyclesaian materi pcmbclajaran. Matcri pcmbclajamn bcrhubungan dcngan 

kemampuan guru dahun mt:rancang pcrnbcl;.tjaran dan mengelt)la proses bclajar 

mengajar. Mcnurut Fuller ( 1991 }, kcbcrhasilan murid di sd.olah dipc.:ngaruhi olch 

pengalaman mcng<tj~r guru-gurunya. M<:ngcnai bcrapa lama perq,!;dam:m mcngajar 

yang haru::; dimiliki scnrang guru untu\.. dapat bcrhasil J~:n:_•.an haik dalam 

mt:lak.~aakan tugasnya m1.1sib si1npang s1ur. namun llll1lllllll~a p:n;~ :1hli sepakat, 

misalnya Miks (dalam Nurtain, 1 ')tJ2) mcnentukan pcngi.ll amun m inimal J lahun 

untuk guru ag<~r d;.1pat bcrhusil, scdangkan Cambell ( 1981) juslru mcnct<~pkan 7 tahun 

scbagai batas minimal yang harus dimilik i guru untuk berhasil. 

Usaha nyata yang tclah dilakukan oh.:h I.kpdiknas untuk m~.:ningkatkan mutu 

guru dan kcmampuan mcngajar guru, baik dalam bcntuk pcndidikan prajabatan, 

rnaupun dalarn bcntuk pcndidikun dalarn jabatan scring <.Ji!aksanakan, ini 

dipcrunlukkan agar guru-guru dapal meningkatkan kcmampuannya dalam proses 

bclajar mcngajar. 
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Dalam bcntuk pendidikan Kcr:ja Guru (f>PKG ); PPKU hcrlujuan unluk 

mclatih guru-guru bckct:_ja sccara opcrasional scndiri dan diharapkan sekaligus 

menjadi umpan bahk dnri lapangan tcntang apa yang sanggup dilakukan, secara 

teknis dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing, baik yang menyangkut 

kurikulum maupun pcnggunaan alat·alat schagai sumbcr bdujar. 

Tujuan jangka panjang dari PPKG adalah untuk mcnmgkatkan kualitas, 

efesicnsi dan relevansi mcngajar yang dalam hal ini berkaiatan <.h.:ngan perubahan 

perilaku mcngajar guru di dalam k~las_ 

Scdangkan tujuan jangka ~ndck PPKG <.ldalah: 

l_ meningkatkan pcmaharnan terhadap kurikulum 
2_ menguas;.ti matt!ri pcmhdajanm 
3. mcngcmhangkan ktcrampilan <..h.1lam mcnyusun rancangan JX'mhdajaran dcngan 

mcnggunakan b~.:rb<lgai mctodc HH~ng~tJar s~rta t~rampil mcngt:.unakan mncangan 
tcrsehut. 

4_ mcningkatkan kcmampuan guru dalam mcnggunakan dan mcnganalisis tes 
formatif dan tcknik mcndiagnosis kcgiatan bclajar mcngajar. 

5. mcmbcrikan pcngalaman baru yang mcrangsang minat dan dikcmhangkan 
mcnjadi kcgiatan baru bagi si bch1jar. 

6_ memberi dorongan kcpada kclompok kcrja guru, dcngan mcningkatkan kcrjasama 
dalam mcngembangkan dun mc:lak.sanakan pcncdckatan k~:tcrampilan proses 
untuk mcningkatkan kualitas pcndidikan. 

7. mcningkatkan penguasaan dan pcngcmbangan matcri yang bcrsilitt tcori maupun 
praklcknya (Depdikhud: 1q91 ). 

Dari tcori-tcori yang diungkapkan di atas, dan kcnyataan yang ada di SMA 

Negeri 2 Kisaran hahwa mcnurut pcngamatan ~nulis pada sdwlah tcrscbut proses 

bclaj;;•r rnf.!ngnjar yang dilakuk<tn bclumluh optimal scpcrti yang Jiinginkan yaitu 

mendapatkan lulusan yang mcndnpal nilai maksimal olch sctiap pcngdola sekolah 

maupun orang tua siswa. Pcnulis mclihat dari hasil nilai Uj ian Nasional (UN) dan 
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Ujian Akhir Sckolah (UAS) masih ditcmukan nilai rata-rata SMA Negri 2 Kisaran 

tcrsebut masih di bawah mt<Hata (4,57) scsuai dcngan yang kit;.~ harapkan. Jika kita 

mclihat pada term!ia p~ngajar (guru) hampir ~cmua guru yang mcngajar di SMA 

Ncgcri 2 Kisaran tcrscbut bergclar Sarjana yakni scbcsar 77~'o (49 orang) scdang yang 

tidak sarjana (03) sebesar 30% ( 14 orung). 

Dengan adanya kenyataan tersebut di atas, akhirnya diras<lkan pcrlu untuk 

mengctahui ·kcmampuan rncngajar guru-guru SMA Ncgeri 2 Kisaran dtmgan judul 

penelitian : "Pengaruh Tingkat Pcndidikan dan Pcngalaman Mcngajar Tcrhadup 

Kemampuan Mengajar Guru SMA Ncgcri 2 Kisaran". 

B. ldcntifikasi Masalah 

Kdcmalmn J:X:.ndidikan mcnume, dipcngaruhi oldt bcbcrapa 1:1ktor, salah satu 

di antaranya adalah faktor guru. Faktor guru san~at mcncn1ukan kualitas dan 

prcstasi siswn, karcna gurll b~rfungsi st.:bagai tcn~tga pcngupr d;darn lllL"llyampaikan 

materi pelajamn scrta mcmhcri pcngarahan dalam belajar siswa mcnuju pcncapaian 

tujuan pcngajaran yang tclah ditctapk<m. 

Untuk dapat mcnjalankan pcrannya scbagai tcnaga pcngaJar. guru dituntut 

memiliki bchcrapa kcmampuan, sepcrti I) mampu bcrinlcraksi dcngan pcs~rta didik 

yang bersifat cdukatif; 2) mampu m~motivasi belajar siswa~ 3) mampu menciptakan 

kondisi lingkungan hclajar yan~ dapal mcningkatkan kcgairahan hclajar dan 

partisipasi pcserta didik; 4) mampu nK·mbL·r ikan kcscmpat~m pada JX:s\!rta didik a tau 

tidak mcndomirmn kcgiatan bdajar mcngajar, serla 5) marnpu mcnggunakan 

hermacam-mac::nn stmtcgi bclajar rncngajar dan pendd~atan multi n11:dia. 
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Kcmampuan guru dip~ngaruhi olch banyak t:'lktor, yakni I) Pcngalaman 

mengajar; 2) Kcahliannya dalam ml!nguasai hahan pelajaran~ J) KL·mampuan dalam 

mcmahami isi kurikulum: 4) motif berprestasi guru; 5) sikap guru h.:rhadap profesi~ 

6) Lingkungan sckolah; 7) Sarana dan Pmsmana yang t.crscdia. 

Bcrdasarkan uraian di atas tnasalah yang lclah diuraiknn tcrdahulu. maka 

pcnulis rncncoba mcngidcntifikasi bcbcmpa masalah yaitu : I} Bagaimana kondisi 

tingkat pendidikan dan pcngalaman mcngajar guru bidang studi di SMA Negeri 2 

Kisaran ?, 2) Apakah kcmampuan mcngajar guru turut mcnentu~an kcberhasilan 

pcndidikan ?, 3) Bagaimanakah pcngaruh tingkat pcndidikan Jan pcngalaman 

mcngajar guru terhadap k~mampuan rncngajar ?, 4) 1\pakah ada pcngaruh tingkat 

pendidikan dan pcngulaman mcngajar guru tarhadap kcm;unpuan rn~~ngajarnya ? , 

5) Sebcrapa bcsar kontribusi tingkat pendidikan dan ~ngalaman mcngajar guru 

tcrhadap kcmampuan mengnjarnya ? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari 1erlalu luasnya cakupan pcnditian ir11, mak:.t pcnulis 

memhatasi pcnclitian ini pada m~salah tingkat pcndidikan dun t~nealanran mangajar 

guru, scda11gkan kcmampuan mcne;njar guru dibatasi pada kl!mampuan guru 

mcngclola pcmbdajaran dan mclakukan cvaluasi hcrdasarkan pada lnstrurncn APKG 

(Aiat Penilaian Kcmampuan Guru). 

7 



1>. Rumusan Mnsalah 

Berdasarkan Jatar belakang masalah yang telah diajukan di muka dan 

identi fikasi masalah, maka dirumuskan masalah pcnelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdnpat pengaruh tingkat pcndidikan dengan kemampuan mcngajar guru 

SMA Negcri 2 Kisaran ? 

2. Apakah terdapat pengaruh pcngalaman mcngaJar, tcrhadap 

mcngajar SMA Negcri 2 Kisaran ? 

kcmampuan 

3. Apakah terdapat pcngaruh antara tingkat pcndidikan dan p<.:n!!al:.tnHHt mcngajar 

secara bcrsarna-sama terha& p kcrnampu.an mcngajar guru '' 

F.. Tujuan l,cnclitian 

Secara operasional tujuan pcnclitian ini dapat dijabarkan ~bagni bl!rikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dcngan kemampu<m mcngajar 

guru SMA Nr;;:gt:ri 2 Ki~•u::m 

2. Untuk rncngetahui rx:.ngaruh pcngalaman mcngaJ<H, t~rhadap kcmampuan 

mengajar SMA Ncgeri !. Kisaran 

3. Untuk rncngctahui pcngaruh antar.1 tingkat pcndidikan Jan r~:ng:.~ltuuan mengaJar 

sccara hcrsnma-sama tcrhad•tp k.t:marnpuan mt.:ngajar guru 

F. Kegunuan Pcnditian 

Kebutuhan akan guru-gurll yang professional dalam bidang pcmbelajaran 

semakin mcningkat, baik secara kuantita-; maupun sccara kualilas. Hal ini merupakan 

tanlangan bagi lcmbaga pendidikan untuk rm:mcnuhinyu. Olch karcnanya peran 
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tenaga pcngajar dalam rncningkutkan kualims dan kuantitas lulusan yang baik 

dipcrlukan berbagai kcmampuan. Maka pcnclitian ini akan dapat digunakan untuk: 

1. Sebagai infomtasi tcntang tingkat pendidikan, pengalaman mengajar dan 

kcmampuan mengajar guru-guru bidang studi di SMA Negcri 2 Kisaran. 

2. Hasil pcnelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian tanjutan dcngan 

mcmasukkan variabel-variabel lain dalam ruang lingkup yang kbih luas. 

3. Menambah khazanah k~ilmuan dalam bidang administrasi pcndidikan. 


