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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Proses kegiatan pembelajaran sangat terkait 

dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. 

Komponen satu dengan lainnya dalam kegiatan pem-

belajaran memiliki hubungan yang bersifat sistemik, 

maksudnya masing-masing komponen memiliki peran-

an sendiri-sendiri tetapi juga memiliki hubungan yang 

saling terkait. 

Menurut Sudjana (2002: 9), kegiatan pembala-

jaran diartikan sebagai salah satu usaha secara 

terencana dan sadar melalui proses aksi (komunikasi 

satu arah antara pengajar dan peserta didik), interaksi 

(komunikasi dua arah, yaitu antara pengajar dan 

peserta didik dan peserta didik dengan pengajar) dan 

transaksi (komunikasi banyak arah, yaitu antara 

pengajar dan peserta didik, peserta didik dan pengajar 

serta peserta didik dan peserta didik) sehingga 

menghasilkan perubahan tingkah laku. 

Kegiatan pembelajaran menurut Gagne (Dimyati 

dan Mudjiono, 2004: 3) ada sembilan langkah dalam 
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pembelajaran yang disebut dengan instructional event, 

yaitu:  

(1) menarik perhatian, (2) menyampaikan tujuan 

pembelajaran, (3) mengulang pelajaran lalu,        

(4) menyajikan materi, (5) menyediakan petunjuk 

belajar, (6) melacak penguasaan siswa, (7) me-

nyediakan balikan, (8) menilai penguasaan dan    
(9) memantapkan ingatan dan transfer. 

 

Keberhasilan pembelajaran salah satu di antara-

nya bergantung pada manajemen pembelajaran. 

Menurut Arikunto, (2006: 26), manajemen pembela-

jaran merupakan kegiatan yang meliputi tiga hal, 

yaitu: (a) merencanakan kegiatan pembelajaran, (b) 

melaksankan kegiatan pembelajaran, (c) mengevaluasi 

hasil pembelajaran. Berkaitan dengan merencanakan 

kegiatan pembelajaran, Subroto (2007: 27) mengemu-

kakan bahwa dalam merencanakan kegiatan pembe-

lajaran,  di antaranya meliputi:  (a) menguasai kuri-

kulum, (b) menyusun program tahunan, (c) menyusun 

program semesteran, (d) menyusun rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP).  

Suwardi (2007: 30), menyebutkan bahwa ren-

cana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dapat didefini-

sikan sebagai suatu proses dan cara berfikir mengenai 

sesuatu hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

dengan tujuan agar seseorang dapat berubah. Peru-

bahan tersebut mencakup tiga aspek yaitu: aspek 

kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik. 
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Salah satu alat ukur pencapaian keberhasilan 

kegiatan pembelajaran di antaranya adalah persentase 

daya serap dari hasil setiap ulangan, baik ulangan 

harian, ulangan semesteran maupun hasil ujian dari 

peserta didiknya. Besarnya persentase daya serap ini 

tidak terlepas dari peran dan kompetensi guru, karena 

guru merupakan pelaku yang berhadapan langsung 

dengan peserta didik. 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya, 

beberapa di antaranya yaitu pengalaman mengajar, 

pelatihan guru dan pembinaan akademis pengawas 

pendidikan.  

Pengalaman mengajar adalah sesuatu yang di-

miliki oleh seorang guru dalam memberikan pengeta-

huan atau kecakapan-kecakapan atau keterampilan-

keterampilan kepada peserta didik dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran. Siagian (2003: 28) 

menyatakan bahwa pengalaman mengajar adalah 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

seorang guru untuk menyampaian bahan pelajaran 

kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, 

menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran 

yang telah disampaikan. Dalam pengertian ini, guru 

dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai 

teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang 

berbeda bakat, kemampuan dan kebutuhannya.  
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Bentuk pengalaman mengajar di antaranya 

meliputi: (a) lama menjadi tenaga pengajar, (b) penga-

laman penataran, (c) mengikuti pendidikan dan latih-

an, (d) seminar-seminar, dan pengalaman lain selama 

guru mengajar. Bagi seorang guru pengalaman meng-

ajar mutlak diperlukan, karena guru memiliki peran 

yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

pengajaran yang dilaksanakan.  

Guru merupakan kunci utama dan titik sentral 

setiap usaha peningkatan mutu pendidikan, seperti 

pembaharuan kurikulum, di antaranya meliputi: 

penyusunan RPP, pengembangan metode mengajar, 

penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti 

apabila melibatkan guru, maka sangat diperlukan 

peningkatan kompetensi guru melalui program  

pengembangan dan pelatihan guru, (Supriyadi, 2006: 

264).  

Pelatihan guru adalah proses pendidikan yang 

terencana dan terprogram serta dilakukan dalam 

waktu yang lebih pendek bertujuan untuk mening-

katkan sumber daya manusia khususnya mening-

katkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

dalam menyiapkan atau memperbaiki kompetensi 

profesional guru dalam melaksanakan tugasnya di 

lapangan untuk kemajuan sekolahnya (Simamora, 

2005: 342).  

Menurut Nurtain (2005: 105), tujuan pelatihan 

guru di antaranya adalah sebagai berikut:  
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(a) peningkatan program pengajaran dan proses 

belajar-mengajar sehingga dapat ikut mendorong 

perkembangan pendidikan; (b) memperkenalkan 
guru dengan berbagai sumber media dan material-

nya; (c) memantapkan sedikitnya empat kompeten-

si, yaitu: kompetensi kemampuan akademik, kom-

petensi kemampuan profesional, kompetensi keter-

ampilan teknis serta kompetensi keterampilan 

kemasyarakatan; (d) belajar mengembangkan, 
mencoba menerapkan dan menilai prosedur dan 

pelaksanaan praktek hal-hal baru dalam pembe-

lajaran; (e) membekali guru sesuai dengan peru-

bahan-perubahan dalam pengembangan kuriku-

lum sekolah; (f) lebih memperluas pengetahuan 
akademik, profesional dan teknis dalam bentuk isi, 

metode maupun keterampilan lain yang harus 

dikuasai; dan (g) membuka kesempatan bagi guru 

untuk mengembangkan dirinya secara profesional. 

 

  Dalam rangka memberikan kesempatan bagi 

guru untuk mengembangkan dirinya secara profesi-

onal, diperlukan pembinaan akademis dari pengawas 

pendidikan. Dalam hal ini pengawas pendidikan 

merupakan salah satu tenaga kependidikan yang 

dinilai strategik dan penting untuk meningkatkan 

kualitas kinerja sekolah.  

Sahertian (2007:19) menegaskan bahwa pembi-

naan akademis pengawas tidak lain dari usaha mem-

berikan layanan kepada stakeholder pendidikan, 

terutama kepada guru-guru, baik secara individu 

maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pembinaan 

akademis pengawas perlu dilakukan dengan tujuan 
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untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berke-

sinambungan pada sekolah yang diawasinya.  

Indikator peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan 

antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala 

sekolah, staf sekolah (tenaga administrasi, laboran dan 

teknisi, tenaga perpustakaan), proses pembelajaran, 

sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, imple-

mentasi kurikulum, sistem penilaian dan komponen 

lainnya. Ini berarti melalui pembinaan pengawas 

harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Itulah 

sebabnya pembinaan pengawas harus menjadi bagian 

integral dalam peningkatan mutu pendidikan, agar 

bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya 

berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal 

mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, sampai saat ini sebagian besar 

guru sekolah dasar (SD) Negeri di Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan belum menguasai dengan baik 

tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), ter-

utama sebagian besar dari mereka belum mengetahui 

secara benar komponen-komponen yang ada dalam 

RPP. Indikasi ini ditunjukkan pada saat peneliti 

mengisi in-service di UPTD Pendidikan Kecamatan 

Brati, yang pesertanya adalah kepala sekolah dan 

guru-guru SD Negeri se Kecamatan Brati, di mana saat 

itu saya tanyakan komponen-komponen yang terdapat 
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dalam RPP, sebagian besar dari mereka belum mampu 

menyebutkan secara benar.  

Selanjutnya peneliti berpikir lebih jauh, menye-

butkan komponen yang terdapat dalam RPP saja 

belum benar, lantas bagaimana menyusunnya, bagai-

mana membuat skenario pembelajaran dan mengim-

plementasikan dalam kegiatan pembelajarannya dan 

bagaimana pula dalam menyusun alat evaluasinya.  

Padahal sebagian besar peserta yang mengikuti 

program in-service memiliki pengalaman mengajar 

sudah lebih dari 10 tahun, telah berulang kali meng-

ikuti penataran, pendidikan dan pelatihan (diklat),  

serta sering kali mendapatkan pembinaan akademis 

dari pengawas pendidikan, namun demikian kompe-

tensinya dalam membuat perencanaan pembelajaran, 

khususnya dalam menyusun RPP masih rendah.   

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Meng-

ajar, Pelatihan Guru dan Pembinaan Akademis 

Pengawas TK/SD terhadap Kemampuan Guru 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Guru SD Negeri se Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa 

sebagian besar guru sekolah dasar (SD) Negeri di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan belum mengu-

asai dengan baik tentang bagaimana menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), terutama 

sebagian besar dari mereka belum mengetahui secara 

benar komponen-komponen yang ada dalam RPP. 

Indikasi ini ditunjukkan pada saat peneliti mengisi in-

service di UPTD Pendidikan Kecamatan Brati, yang 

pesertanya adalah kepala sekolah dan guru-guru SD 

Negeri se Kecamatan Brati, di mana saat itu peneliti 

tanyakan komponen-komponen yang terdapat dalam 

RPP, sebagian besar dari mereka belum mampu 

menyebutkan secara benar. Dari hasil pengamatan 

tersebut, permasalahan rendahnya kemampuan guru 

dalam menyusun RPP dapat diidentifikasikan di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Beban tugas mengajar guru yang terlalu banyak, 

sehingga kurang adanya kesempatan dan semangat 

guru untuk mengembangkan diri sehingga berpe-

ngaruh terhadap kompetensi profesionalnya; 

2. Kurangnya kemampuan guru dalam mengimple-

mentasikan hasil pelatihan yang pernah diikutinya 

dalam pelaksanaan tugas di sekolah dan guru 

cenderung kembali pada kebiasaan lamanya dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan 
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pembelajaran maupun dalam mengevaluasi hasil 

pembelajarannya; 

3. Masih banyak guru yang belum pernah mendapat-

kan kesempatan mengikuti pelatihan guru baik di 

tingkat Kabupaten maupun Propinsi; 

4. Pengalaman guru yang bervariasi, hal ini dapat 

dilihat dari masa kerja guru, tingkat pendidikan, 

guru dalam mengikuti penataran, pendidikan dan 

pelatihan serta seminar-seminar berbeda-beda, 

sehingga kompetensi profesional yang dimiliki guru 

juga berbeda-beda; 

5. Pembinaan akademis dari pengawas pendidikan, 

seringkali mengarah pada materi manajemen 

sekolah sehingga sasarannya adalah kepala 

sekolah. Padahal yang dibutuhkan guru adalah 

pembinaan akademis pengawas yang mengarah 

pada materi manajemen pembelajaran, diantaranya 

meliputi: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembela-

jaran. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

Berdasar uraian pada latar belakang dan 

identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh yang signifikan mengalaman 

mengajar, terhadap kemampuan guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati dalam menyusun rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP)? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan pelatihan 

guru terhadap kemampuan guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati dalam menyusun rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP)? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembinaan 

akademis pengawas TK/SD terhadap kemampuan 

guru SD Negeri se Kecamatan Brati dalam menyu-

sun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan, pengalaman 

mengajar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 

pengawas TK/SD secara bersama-sama terhadap 

kemampuan guru SD Negeri se Kecamatan Brati 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelaja-

ran (RPP)? 

5. Diantara pengalaman mengajar, pelatihan guru, 

dan pembinaan akademis pengawas TK/SD, varia-

bel manakah yang dominan pengaruhnya terhadap 

kemampuan guru SD Negeri se Kecamatan Brati 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembela-

jaran (RPP)? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh penga-

laman mengajar, terhadap kemampuan guru SD 

Negeri se Kecamatan Brati dalam menyusun ren-

cana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

2. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pelatih-

an guru terhadap kemampuan guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati dalam menyusun rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP); 

3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pembi-

naan akademis pengawas TK/SD terhadap kemam-

puan guru SD Negeri se Kecamatan Brati dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP); 

4. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh penga-

laman mengajar,  pelatihan guru dan pembinaan 

akademis pengawas TK/SD secara bersama-sama 

terhadap kemampuan guru SD Negeri se Keca-

matan Brati dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP); 

5. Untuk menganalisis variabel yang dominan penga-

ruhnya terhadap kemampuan guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati dalam menyusun rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi manfaat, baik manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih 

lanjut yang berhubungan dengan manajemen 

pembelajaran, khususnya yang terkait dengan 

masalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

b. Memberikan khasanah ilmu secara konseptual 

tentang pengalaman mengajar, pelatihan guru dan 

pembinaan akademis pengawas TK/SD; 

c. Pengembangan paradigma baru dalam memecah-

kan permasalahan yang berkaitan dengan rencana 

pembelajaran; 

d. Diperolehnya informasi secara empiris tentang 

pengaruh pengalaman mengajar, pelatihan guru 

dan pembinaan akademis pengawas TK/SD. Terha-

dap kemampuan guru SD dalam menyusun RPP. 

Informasi empiris ini diharapkan dapat dijadikan 

landasan bagi guru dalam menyusun RPP; 

e. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian-
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penelitian yang memiliki variabel penelitan sejenis 

diwaktu mendatang.  

 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pengawas TK/SD 

dan juga kepala sekolah akan pentingnya pembi-

naan akademis dari pengawas pendidikan guna 

peningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam 

hal penyusunan rencana pembelajaran; 

b. Pengalaman mengajar, pelatihan guru dan pembi-

naan akademis pengawas TK/SD diharapkan dapat 

berpengaruh meningkatkan kompetensi guru 

khususnya dalam penyusunan RPP; 

c. Memberikan masukan yang positif kepada penga-

was TK/SD, sehingga dapat melakukan pembinaan 

akademis sesuai dengan kebutuhan guru yang 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profe-

sional guru. 

 


