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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengalaman mengajar, pelatihan guru, dan pembinaan 
akademis pengawas TK/SD terhadap kemampuan 
guru dalam menyusun RPP di SD Negeri se Kecamatan 
Brati Kabupaten Grobogan. Populasi penelitian ini 
adalah guru SD Negeri se Kecamatan Brati yang ber-
jumlah 248 orang, sedangkan sampel penelitian ini 
sebanyak 152 orang. Teknik pengumpulan data meng-
gunakan instrumen berupa angket, melalui uji vali-
ditas dan reliabilitas. Teknik analisis data mengguna-
kan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik, 
uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.   

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: (1)Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan pengalaman mengajar, pela-
tihan guru dan pembinaan akademis pengawas TK/SD 
secara parsial terhadap kemampuan guru SD Negeri se 
Kecamatan Brati dalam menyusun RPP; (2) Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan pengalaman 
mengajar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 
pengawas TK/SD secara bersama-sama terhadap ke-
mampuan guru SD Negeri se Kecamatan Brati dalam 
menyusun RPP; (3) Pembinaan akademis  pengawas 
TK/SD merupakan variabel yang dominan pengaruh-
nya terhadap kemampuan guru SD Negeri se Keca-
matan Brati dalam menyusun RPP; (4) Sumbangan 
pengaruh pengalaman mengajar, pelatihan guru, dan 
pembinaan teknis pengawas TK/SD terhadap kemam-
puan guru SD Negeri se Kecamatan Brati dalam 
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menyusun RPP sebesar 89,70%, Selebihnya (10,30%) 
dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini 
berarti jika pengalaman mengajar, pelatihan guru,  
dan pembinaan akademis pengawas TK/SD semakin 
tinggi secara bersama-sama maka kemampuan guru 
SD Negeri se Kecamatan Brati dalam menyusun RPP 
semakin tinggi pula. Demikian pula sebaliknya jika 
pengalaman mengajar, pelatihan guru, dan pembinaan 
akademis pengawas TK/SD semakin rendah secara 
bersama-sama maka kemampuan guru SD Negeri se 
Kecamatan Brati dalam menyusun RPP semakin 
rendah pula. 

 

Kata Kunci: Pengalaman mengajar, pelatihan guru, 
pembinaan akademis 
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