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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel Pene-

litian 

1. Gambaran Umum Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah semua guru 

dan pengawas TK/SD yang bertugas di 32 buah SD 

Negeri se Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan 

dengan jumlah sebanyak 248 orang. Adapun secara 

rinci sebaran populasi penelitian ini tertuang dalam 

Tabel 4.1; Tabel 4.2;  dan Tabel 4.3 

a. Sebaran Populasi Penelitian Berdasarkan Status 

Pegawai dan Jenis Kelamin 

Sebaran populasi berdasarkan status pegawai 

dan jenis kelamin pada penelitian ini, seperti yang 

tertuang pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan                                            

Status Pegawai dan Jenis Kelamin 

No Nama SD 

Status Pegawai dan Jenis 
Kelamin Jumlah 

Guru PNS Guru GTT 

L 
(org) 

P  
(org) 

L 
(org) 

P 
(org) 

L 
(org) 

P 
(org) 

1. SD Negeri                
Se Kecamatan 
Brati 

91 88 32 37 123 125 

Jumlah 179 69 248 

     Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

Dari Tabel 4.1 di atas diketahui bahwa 

berdasarkan jumlah Guru PNS lebih banyak 

dibandingkan Guru GTT dan jenis kelamin dengan 

jumlah yang hampir seimbang antara laki-laki dan 

perempuan.  

b. Sebaran Populasi Penelitian Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Terakhir 

Sebaran populasi berdasarkan tingkat pendi-

dikan terakhir pada penelitian ini, seperti yang 

tertuang pada Tabel 4.2. 

 

 

 

Tabel 4.2 
Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan                                            

Tingkat Pendidikan Terakhir 
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No Nama SD 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah 

(org) SPG 
(org) 

D.II 
(org) 

D.III 
(org) 

S.1 
(org) 

S.2 
(org) 

1. SD Negeri                          
Se Kecamatan 
Brati 

32 40 1 173 2 248 

     Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui 

bahwa berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 

populasi penelitian ini terdiri dari berpendidikan 

SPG 32 orang atau (12,903%), D.II 40 orang atau 

(16,129%), D.III 1 orang atau (0,403%), sarjana 

pendidikan (S.1) 173 orang atau (69,758%), dan 

berpendidikan pascasarjana (S.2) sebanyak 2 orang 

atau (0,806%). 

 
c. Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan Masa 

Kerja 

Sebaran populasi berdasarkan masa kerja 

pada penelitian ini, seperti yang tertuang pada 

Tabel 4.3. 

 

 

 

Tabel 4.3 
Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan                                            

Masa Kerja 
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No Nama SD 

Masa Kerja  

Jml 

 

0-10 

(th) 

11-20 

 (th) 

21-30 

 (th) 

31-35  

(th) 

1. SD Negeri     
Se Kec.Brati 

96 org 
18 org 82 org 52 org 

248 org 

      Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui 

bahwa berdasarkan masa kerja populasi penelitian 

ini terdiri masa kerja antara 0-10 tahun 96 orang 

atau ( 38,7%), 11-20 tahun 18 orang atau (7,25%), 

21-30 tahun 82 orang atau ( 33,06%), 31-40 tahun 

52 orang atau (20,96%).  

 
2. Gambaran Umum Sampel dan Responden Pene-

litian 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 163 

orang yang tersebar dalam 32 buah SD Negeri di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Adapun perin-

cian sampel dalam penelitian ini seperti tercantum  

dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3.   

 

 

 

 

 

a. Perhitungan Sampel Penelitian berdasarkan Status 

Pegawai dan Jenis Kelamin 
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 Guru PNS Laki-laki, 91/250 x 152 = 55,33 

(dibulatkan 55 orang) 

 Guru PNS Perempuan, 88/250 x 152 = 53,51 

(dibulatkan 54 orang) 

 Guru GTT Laki-laki, 32/250 x 152 = 19,50 

(dibulatkan 20 orang) 

 Guru GTT Perempuan, 37/250 x 152 = 22,50 

(dibulatkan 23 orang)                        -------------- 

Jumlah = 152 orang 

Berdasarkan perhitungan di atas, sebaran 

sampel menurut status pegawai dan jenis kelamin 

pada penelitian ini, seperti yang tertuang pada 

Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 
Sebaran Sampel  Penelitian Berdasarkan                                            

Status Pegawai dan Jenis Kelamin 

No Nama SD 

Status Pegawai dan Jenis 
Kelamin Jumlah 

Guru PNS Guru GTT 

L 
(org) 

P  
(org) 

L 
(org) 

P 
(org) 

L 
(org) 

P 
(org) 

1. SD Negeri                
Se Kecamatan Brati 

55 54 20 23 75 77 

Jumlah 109 43 152 

    Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas diketahui 

bahwa menurut status pegawai dan jenis kelamin 
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sampel penelitian ini terdiri: (a) 55 orang atau 

(36,184%) guru PNS laki-laki, (b) 54 orang atau 

(35,526%) guru PNS perempuan, (c) 20 orang atau 

(13,157%) guru GTT laki-laki,  dan (d) 23 orang 

atau (15,789%) guru GTT perempuan. Di mana 

penyebarannya secara acak di seluruh 32 SD 

Negeri se Kecamatan Brati. 

 

b. Perhitungan Sampel Penelitian Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Terakhir 

 SPG dan sederajat, 32/250 x 152 = 19,50 

(dibulatkan 20 orang) 

 Lulusan D. II,   40/250 x 152 = 24,32 

(dibulatkan 24 orang) 

 Lulusan D.III                                        = 1 orang 

(diambil semua) 

 Lulusan S.1 , 173/250 x 15      = 105,18 

(dibulatkan 105 orang) 

 Lulusan S.2                  = 2 orang 

(diambil semua)                               ---------------- 

          Jumlah      = 152 orang 

Berdasarkan perhitungan di atas, sebaran 

sampel menurut tingkat pendidikan terakhir pada 

penelitian ini, seperti yang tertuang pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 
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Sebaran Sampel Penelitian berdasarkan                                            
Tingkat Pendidikan Terakhir 

No Nama SD 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah 

(org) SPG 
(org) 

D.II 
(org) 

D.III 
(org) 

S.1 
(org) 

S.2 
(org) 

1. SD Negeri                          
Se Kecamatan 
Brati 

20 24 1 105 2 152 

    Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas diketahui 

bahwa menurut tingkat pendidikan terakhir sampel 

penelitian ini terdiri: (a) 20 orang atau (13,157%) 

guru lulusan SPG atau sederajat, (b) 24 orang atau 

(15,789%) guru lulusan D.II, (c) 1 orang atau 

(0,657%)  guru lulusan D.III, (d) 105 orang atau 

(69,078%) guru lulusan S.1, dan (e) 2 orang atau 

(1,315%) guru lulusan S.2. Di mana penyebarannya 

secara acak di seluruh 32 SD Negeri se Kecamatan 

Brati. 
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c. Perhitungan Sampel Penelitian berdasarkan Masa 

Kerja 

 0-5 tahun, 38/250 x 152 = 23,10 (dibulatkan 23 

orang) 

 6-10 tahun, 58/250 x 152= 35,26 (dibulatkan 35 

orang) 

 11-15 tahun, 9/250 x 152= 5,74  (dibulatkan 6 

orang) 

 16-20 tahun, 9/250 x 152= 5,74 (dibulatkan 6 

orang) 

 21-25 tahun, 20/250 x 152= 12,16 (dibulatkan 

12 orang) 

 26-30 tahun, 62/250 x 152= 37,69 (dibulatkan 

38 orang) 

 31-35 tahun, 37/250 x 152= 22,50 (dibulatkan 

23 orang) 

 56-40 tahun, 15/250 x 152 = 9,12 (dibulatkan 9 

orang)                   --------------------------------------   

     Jumlah       = 152 orang 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, sebaran 

sampel menurut masa kerja pada penelitian ini, 

seperti yang tertuang pada Tabel 4.6  berikut. 
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Tabel 4.6 
Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan                                            

Masa Kerja 

No Nama SD 

Masa Kerja 

Jml 

 

0-5 
(th) 

6-
10 
(th) 

11-
15 
(th) 

16-
20 
(th) 

21-
25 
(th) 

26-
30 
(th) 

31-
35 
(th) 

36-
40 
(th) 

1. 
SD Negeri     

Se 
Kec.Brati 

23 
org 

35 
org 

6 
org 

6 
org 

12 
org 

38 
org 

23 
org 

9  
org 

15
2 

org 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan Tabel 4.6  di atas diketahui bahwa 

menurut masa kerja sampel penelitian ini terdiri: (a) 

23 orang atau (15,131%) guru dengan masa kerja 

antara 0-5 tahun, (b) 35 orang atau (23,026%) guru 

dengan masa kerja antara 6-10 tahun, (c) 6 orang atau 

(3,947%) guru dengan masa kerja antara 11-15 tahun, 

(d) 6 orang atau (3,947%) guru dengan masa kerja 

antara 16-20 tahun, (e) 12 orang atau(7,894%) guru 

dengan masa kerja antara 21-25 tahun, (f) 38 orang 

atau (25%) guru dengan masa kerja antara 26-30 

tahun, (g) 23 orang atau (15,131%) guru dengan masa 

kerja antara 31-35 tahun, dan (h) 9 orang atau 

(5,921%) guru dengan masa kerja. Di mana penye-

barannya secara acak di seluruh 32 SD Negeri se 

Kecamatan Brati. 
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Dari pengumpulan data melalui kuesioner 

diperoleh hasil tanggapan dari responden penelitian 

seperti dirangkum pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7                                                                                                                
Tanggapan dari Responden 

Keterangan  Jumlah (exemplar) 

Kuesioner disebar 152 

Kuesioner kembali 152 

Kuesioner tidak lengkap - 

Kuesioner yang lengkap 152 

     Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 

Dari 152 eksemplar kuesioner yang disebar 

dikembalikan semua oleh responden secara lengkap. 

Kuesioner yang telah dikembalikan secara lengkap 

selanjutnya ditabulasi berdasarkan karakteristik res-

ponden diantaranya meliputi: (a) status pegawai dan 

jenis kelamin, (b) tingkat pendidikan, dan (c) masa 

kerja. Secara rinci seperti yang tuang dalam Tabel 4.1, 

4.2, dan Tabel 4.3 di atas. 

 
4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian 

1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Data yang telah ditabulasikan kemudian dianali-

sis untuk mengetahui tingkat validitasnya. Uji vali-

ditas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pe-

ngumpul data yang berupa kuesioner tersebut benar-
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benar mampu untuk mengukur variabel-variabel 

dalam penelitian. Uji validitas dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji vali-

ditas dengan menggunakan analisis korelasi Pearson. 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS For Windows Release 12,0. 

Output SPSS hasil uji validitas kuesioner penga-

laman mengajar (X1), pelatihan guru (X2), pembinaan 

akademis (X3), dan kemampuan guru menyusun RPP 

(Y) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3 

laporan penelitian ini. Adapun rangkuman hasil uji 

validitas untuk masing-masing kuesioner adalah 

sebagai berikut.  

 
a. Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengalaman Meng-

ajar (X1) 

Output SPSS hasil uji validitas kuesioner penga-

laman mengajar (X1) secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 3 laporan penelitian ini. Sedangkan rang-

kuman output SPSS hasil uji validitas pengalaman 

mengajar (X1) seperti terangkum dalam Tabel 4.8. 
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Tabel 4. 
Rangkuman Uji Validitas Kuesioner Pengalaman 

Mengajar (X1) 

Nomor Butir 
Pertanyaan 

Nilai 
Signifikansi 

Alpha (α) Keterangan 

1 0,002 0,05 Valid 

2 0,003 0,05 Valid 

3 0,001 0,05 Valid 

4 0,001 0,05 Valid 

5 0,002 0,05 Valid 

6 0,002 0,05 Valid 

7 0,003 0,05 Valid 

8 0,002 0,05 Valid 

9 0,003 0,05 Valid 

10 0,004 0,05 Valid 

11 0,000 0,05 Valid 

12 0,000 0,05 Valid 

13 0,000 0,05 Valid 

14 0,000 0,05 Valid 

15 0,005 0,05 Valid 

16 0,006 0,05 Valid 

17 0,000 0,05 Valid 

18 0,000 0,05 Valid 

19 0,003 0,05 Valid 

20 0,004 0,05 Valid 

21 0,000 0,05 Valid 

22 0,004 0,05 Valid 

23 0,004 0,05 Valid 

24 0,000 0,05 Valid 

25 0,005 0,05 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, (2012)  

 

Hasil uji validitas kuesioner dengan mengguna-

kan analisis korelasi Pearson seperti terangkum dalam 

Tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa kuesioner 

pengalaman mengajar (X1) yang terdiri 25 item, semua 

dinyatakan valid pada tingkat keyakinan α = 0,05 

sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pene-

litian. 

 



 

 

73 
 

 

 

b. Hasil Uji Validitas Kuesioner Pelatihan Guru (X2) 

Output SPSS hasil uji validitas kuesioner pela-

tihan guru (X2) secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 3 laporan penelitian ini. Sedangkan rang-

kuman output SPSS hasil uji validitas pelatihan guru 

(X2) seperti terangkum dalam Tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9 

Rangkuman Uji Validitas Kuesioner Pelatihan Guru 
(X2) 

Nomor Butir 
Pertanyaan 

Nilai 
Signifikansi 

Alpha (α) Keterangan 

1 0,001 0,05 Valid 

2 0,003 0,05 Valid 

3 0,002 0,05 Valid 

4 0,004 0,05 Valid 

5 0,000 0,05 Valid 

6 0,001 0,05 Valid 

7 0,004 0,05 Valid 

8 0,000 0,05 Valid 

9 0,003 0,05 Valid 

10 0,000 0,05 Valid 

11 0,002 0,05 Valid 

12 0,004 0,05 Valid 

13 0,000 0,05 Valid 

14 0,000 0,05 Valid 

15 0,005 0,05 Valid 

16 0,002 0,05 Valid 

17 0,000 0,05 Valid 

18 0,000 0,05 Valid 

19 0,002 0,05 Valid 

20 0,001 0,05 Valid 

21 0,006 0,05 Valid 

22 0,002 0,05 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 
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Hasil uji validitas kuesioner dengan mengguna-

kan analisis korelasi Pearson seperti terangkum dalam 

Tabel 18 di atas, menunjukkan bahwa kuesioner 

pelatihan guru (X2) yang terdiri 22 item, semua dinya-

takan valid pada tingkat keyakinan α = 0,05 sehingga 

dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 
c. Hasil Uji Validitas Kuesioner Pembinaan Aka-

demis  (X3) 

Output SPSS hasil uji validitas kuesioner pembi-

naan akademis pengawas TK/SD (X3) secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 3 laporan penelitian ini. 

Sedangkan rangkuman output SPSS hasil uji validitas 

pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) seperti 

dalam Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 
Rangkuman Uji Validitas Kuesioner Pembinaan 

Akademis (X3) 

Nomor Butir 
Pertanyaan 

Nilai Signifikansi Alpha (α) Keterangan 

1 0,005 0,05 Valid 

2 0,003 0,05 Valid 

3 0,006 0,05 Valid 

4 0,002 0,05 Valid 

5 0,001 0,05 Valid 

6 0,000 0,05 Valid 

7 0,000 0,05 Valid 

8 0,002 0,05 Valid 

9 0,000 0,05 Valid 

10 0,000 0,05 Valid 

11 0,005 0,05 Valid 

12 0,004 0,05 Valid 

13 0,013 0,05 Valid 

14 0,000 0,05 Valid 

15 0,003 0,05 Valid 

16 0,010 0,05 Valid 

17 0,000 0,05 Valid 

18 0,000 0,05 Valid 

19 0,002 0,05 Valid 

20 0,000 0,05 Valid 

21 0,001 0,05 Valid 

22 0,000 0,05 Valid 

23 0,004 0,05 Valid 

24 0,000 0,05 Valid 

25 0,002 0,05 Valid 

26 0,003 0,05 Valid 

27 0,002 0,05 Valid 

28 0,004 0,05 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, (2012)  

 
Hasil uji validitas kuesioner dengan mengguna-

kan analisis korelasi Pearson seperti terangkum dalam 

Tabel 19 di atas, menunjukkan bahwa kuesioner 

pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) yang ter-

diri 28 item, semua dinyatakan valid pada tingkat 
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keyakinan α = 0,05 sehingga dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

 

d.  Hasil Uji Validitas Kuesioner Kemampuan Guru 

Menyusun RPP  

Output SPSS hasil uji validitas kuesioner ke-

mampuan guru menyusun RPP (Y) secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 3 laporan penelitian ini. 

Sedangkan rangkuman output SPSS hasil uji validitas 

kemampuan guru menyusun RPP (Y) seperti terang-

kum dalam Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Rangkuman Uji Validitas Kuesioner Kemampuan 
Guru Menyusun RPP (Y) 

Nomor Butir Pertanyaan Nilai Signifikansi Alpha (α) Keterangan 

1 0,003 0,05 Valid 

2 0,0002 0,05 Valid 

3 0,0006 0,05 Valid 

4 0,0004 0,05 Valid 

5 0,0003 0,05 Valid 

6 0,0004 0,05 Valid 

7 0,000 0,05 Valid 

8 0,000 0,05 Valid 

9 0,000 0,05 Valid 

10 0,000 0,05 Valid 

11 0,006 0,05 Valid 

12 0,004 0,05 Valid 

13 0,000 0,05 Valid 

14 0,003 0,05 Valid 

15 0,007 0,05 Valid 

16 0,000 0,05 Valid 

17 0,003 0,05 Valid 

18 0,000 0,05 Valid 

19 0,003 0,05 Valid 

20 0,002 0,05 Valid 

21 0,001 0,05 Valid 

22 0,001 0,05 Valid 

23 0,006 0,05 Valid 

24 0,000 0,05 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, (2012)  
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Hasil uji validitas kuesioner dengan mengguna-

kan analisis korelasi Pearson seperti terangkum dalam 

Tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa kuesioner 

kemampuan guru menyusun RPP (Y) yang terdiri 24 

item, semua dinyatakan valid pada tingkat keyakinan 

α = 0,05 sehingga dapat digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

konsistensi dari suatu instrumen penelitian. Artinya 

instrumen tersebut bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, maka akan meng-

hasilkan data yang sama. Dengan kata lain disebutkan 

bahwa uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

keajekan suatu instrumen.  

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan menghitung Cronbach Alpha. Untuk menentu-

kan instrumen yang reliabilitas pada penelitian ini 

dengan menggunakan ketentuan yang dikemukakan 

Nunnaly, jika besar koefisien Cronbach Alpha > 0,60 

maka instrumen dinyatakan reliabel (Ghozali, 2005: 

93). Untuk kepentingan uji reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan bantuan program SPSS For Windows 

Release 12,0. 
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Output SPSS hasil uji reliabilitas kuesioner 

pengalaman mengajar (X1), pengalaman mengajar (X2), 

pelatihan guru (X3), dan kemampuan guru menyusun 

RPP (Y) secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 

pada laporan penelitian ini. Sedangkan rangkuman 

output SPSS hasil uji reliabilitas untuk masing-masing 

kuesioner seperti tersebut di atas, seperti terangkum 

dalam tabel  berikut ini: 

 
a. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengalaman 

Mengajar (X1) 

Output SPSS hasil uji reliabilitas kuesioner 

pengalaman mengajar (X1) secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 4 laporan penelitian ini. Sedangkan 

rangkuman output SPSS hasil uji reliabilitas penga-

laman mengajar (X1)  dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 
Uji Reliabilitas Kuesioner Pengalaman Mengajar (X1) 

 

 

 

 

 

 

                     Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 

Reliability Statistics 

.975 .982 25 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
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Berdasarkan hasil olah data uji reliabilitas 

kuesioner pengalaman mengajar (X1) diperoleh nilai 

Cronbach Alpha sebesar 0,975, maka kuesioner 

tersebut reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha 

> 0,60. Dengan demikian kuesioner yang telah diuji 

cukup memenuhi kelayakan instrumen penelitian. 

b. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pelatihan Guru 

(X2) 

Output SPSS hasil uji reliabilitas kuesioner pela-

tihan guru (X2) secara lengkap dapat dilihat pada lam-

piran 4 laporan penelitian ini. Sedangkan rangkuman 

output SPSS hasil uji reliabilitas pengalaman mengajar 

(X2)  dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 
Uji Reliabilitas Kuesioner Pelatihan Guru (X2) 

 

 

 

 

 

                     Sumber: Data primer yang diolah, (2010) 

Berdasarkan hasil olah data uji reliabilitas 

kuesioner pelatihan guru (X2) diperoleh nilai Cronbach 

Reliability Statistics 

.904 .907 22 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
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Alpha sebesar 0,904, maka kuesioner tersebut reliabel 

karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. Dengan 

demikian kuesioner yang telah diuji cukup memenuhi 

kelayakan instrumen penelitian. 

 
c. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pembinaan Aka-

demis (X3) 

Output SPSS hasil uji reliabilitas kuesioner  

pelatihan guru (X3) secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 4 laporan penelitian ini. Sedangkan rang-

kuman output SPSS hasil uji reliabilitas pelatihan guru 

(X3)  dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 

Tabel 4.14 
Uji Reliabilitas Kuesioner Pembinaan Akademis (X3) 

 

 

 

 

 

                   Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 

Berdasarkan hasil olah data uji reliabilitas 

kuesioner pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) 

diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,809, maka 

kuesioner tersebut reliabel karena memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. Dengan demikian kuesioner 

Reliability Statistics 

.809 .806 28 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
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yang telah diuji cukup memenuhi kelayakan instru-

men penelitian. 

d. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kemampuan 

Guru Menyusun RPP  

Output SPSS hasil uji reliabilitas kuesioner  

kemampuan guru menyusun RPP (Y) secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 4 laporan penelitian ini. 

Sedangkan rangkuman output SPSS hasil uji 

reliabilitas kemampuan guru menyusun RPP (Y)  dapat 

dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 
Uji Reliabilitas Kuesioner Kemampuan Guru 

Menyusun RPP (Y) 
 

 

 

 

 
             Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 

Berdasarkan hasil olah data uji reliabilitas 

kuesioner kemampuan guru menyusun RPP (Y) diper-

oleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,984, maka kue-

sioner tersebut reliabel karena memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 0,60. Dengan demikian kuesioner yang telah 

Reliability Statistics 

.984 .972 24 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
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diuji cukup memenuhi kelayakan instrumen peneli-

tian. 

Secara singkat rekapitulasi hasil uji reliabilitas 

kuesioner pengalaman mengajar (X1), pelatihan guru 

(X2), pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) dan 

kemampuan guru menyusun RPP (Y) dipaparkan 

seperti pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas  
Instrumen Penelitian 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Nilai 
Kritis 

Keteranga
n 

Pengalaman mengajar (X1) 0,975 0,60 Reliabel 

Pelatihan guru  (X2) 0,904 0,60 Reliabel 

Pembinaan akademis (X3) 0,809 0,60 Reliabel 

Kemampuan guru menyusun RPP (Y) 0,984 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 
Hasil uji reliabilitas seperti terangkum dalam 

Tabel 20 di atas, menunjukkan bahwa kuesioner 

pengalaman mengajar (X1), pelatihan guru (X2), pem-

binaan akademis pengawas TK/SD (X3) dan kemam-

puan guru menyusun RPP (Y) semua reliabel karena 

memiliki koefisien Cronbach Alpha > 0,60. Dengan 

demikian kuesioner yang telah diuji cukup memenuhi 

kelayakan untuk digunakan sebagai instrumen pene-

litian. 
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4.1.3 Teknik Analisis Data  

1. Analisa Deskriptif 

Deskripsi data tanggapan responden tentang 

variabel pengalaman mengajar (X1), pelatihan guru 

(X2), pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3), dan 

kemampuan guru menyusun RPP (Y)  yang diperoleh 

dari kuesioner yang telah disebarkan kepada respon-

den, terangkum pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 
Diskripsi Data Tanggapan Responden 

No Variabel 
Nilai 

Tertinggi 
Nilai 

Terendah 

1 Pengalaman mengajar (X1) 104 56 

2 Pelatihan guru (X2) 103 62 

3 Pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) 137 80 

4 Kemampuan guru menyusun RPP (Y) 118 60 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan 

dapat dijelaskan hasil penelitian untuk masing-masing 

variabel, yaitu sebagai berikut: 

 
a. Variabel Pengalaman Mengajar (X1) 

Data tentang variabel penelitian pengalaman 

mengajar (X1) yang diperoleh dari kuesioner yang 

disebarkan kepada responden dapat ditulis dalam 
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bentuk Tabel distribusi frekuensi, seperti yang terang-

kum pada Tabel 4.18. 

 

Tabel 4.18 
Diskripsi Data Tanggapan Responden Pada Variabel  

Pengalaman mengajar (X1) 

No Kategori 
Kelas 

Interval 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

1 Sangat berpengalaman 89-110 78 51,316 

2 Berpengalaman 67-88 72 47,368 

3 Cukup Berpengalaman 45-66 2 1,316 

4 
Kurang 
Berpengalaman 

23-44 0 0,00 

5 Tidak Berpengalaman 1-22 0 0,00 

 Jumlah 152 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

 

Tanggapan responden pada variabel pengalaman 

mengajar (X1) seperti terlihat pada Tabel 22 di atas, 

menunjukkan bahwa guru-guru SD Negeri di Keca-

matan Brati Kabupaten Grobogan kategori sangat 

berpengalaman sebesar 51,316%, berpengalaman 

47,368% dan guru cukup berpengalaman 1,316%. Hal 

ini menunjukan bahwa pengalaman mengajar telah 

dimiliki oleh sebagaian besar guru SD Negeri di Keca-

matan Brati Kabupaten Grobogan. Para guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar penuh dengan inovasi 

pembelajaran, sehingga kegiatan belajar-mengajar ber-

langsung dengan menyenangkan. 

Meskipun secara umum sudah berpengalaman, 

namun pengalaman mengajar guru masih banyak 
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peluang untuk diperbaiki. Belum maksimalnya jawab-

an responden atas pengalaman mengajar, hal ini bisa 

disebabkan karena guru kurang berpengalaman dalam 

melaksankan tugas, atau bisa juga guru yang menang-

gapi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner secara 

tidak maksimal. 

Untuk meningkatkan persepsi guru terhadap 

pengalaman mengajar, maka perlu adanya refleksi 

guru setelah selesai melaksanakan kegiatan pembela-

jaran di mana letak kekurangan dan kelebihan metode 

pembelajaran yang telah diterapkan. Kekurangan-

kekurangan tersebut perlu dilakukan perbaikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Di samping itu 

perlu juga program pelatihan guru terutama pada 

model-model kegiatan pembelajaran di kelas.  

b. Variabel Pelatihan Guru (X2) 

Data tentang variabel pelatihan guru (X2) yang 

diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 

responden dapat ditulis dalam bentuk Tabel distribusi 

frekuensi, seperti yang terangkum pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 
Deskripsi Data Tanggapan Responden Pada Variabel 

Pelatihan Guru (X2) 

No Kategori 
Kelas 

Interval 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

1 Sering sekali 113-140 22 14,473 

2 Sering 85-112 128 84,211 

3 Cukup sering 57-84 2 1,316 

4 Jarang-jarang 29-56 0 0,00 

5 Tidak pernah 1-28 0 0,00 

 Jumlah 152 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

 

Tanggapan responden pada variabel pelatihan 

guru (X2) seperti terlihat pada Tabel 23 di atas, 

menunjukkan bahwa guru-guru SD Negeri di Keca-

matan Brati Kabupaten Grobogan kategori rata-rata 

guru sering mengikuti pelatihan yaitu sebesar 

84,211%, sering kali sebesar 14,473% dan cukup 

sering sebesar 1,316%. Hal ini menunjukan bahwa 

pelatihan menurut persepsi guru sangat diperlukan 

karena pelatihan banyak memberikan manfaat bagi 

peserta pelatihan. Pelatihan memberikan bekal penge-

tahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kom-

petensi profesional guru terutama kemampuan guru 

dalam menyusun RPP.  

Meskipun secara umum pelatihan guru sudah 

cukup baik untuk meningkatkan kompetensi guru, 

namun demikian hasil pelatihan guru masih banyak 

peluang untuk diperbaiki. Belum maksimalnya jawab-

an responden atas hasil pelatihan guru bisa saja 
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berasal dari kurang efektifnya kegiatan pelatihan bagi 

guru, atau juga bisa berasal dari guru sendiri yang 

menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

secara tidak maksimal. Karena itu untuk meningkat-

kan persepsi guru mengenai hasil pelatihan guru, 

perlu peningkatan efektifitas pelaksanaan pelatihan 

guru sehingga hasilnya dapat dirasakan guru dalam 

upaya meningkatkan kompetensi profesional guru, 

khususnya kemampuan guru dalam menyusun RPP. 

c. Variabel Pembinaan Akademis Pengawas TK/SD 

(X3) 

Data tentang variabel pembinaan akademis 

pengawas TK/SD (X3) yang diperoleh dari kuesioner 

yang disebarkan kepada responden dapat ditulis 

dalam bentuk Tabel distribusi frekuensi, seperti yang 

terangkum pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 
Deskripsi Data Tanggapan Responden pada Variabel 

Pembinaan Akademis Pengawas TK/SD (X3) 

No Kategori 
Kelas 

Interval 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

1 Baik Sekali 101-125 16 10,526 

2 Baik 76-100 107 70,395 

3 Cukup Baik 51-75 29 19,079 

4 Kurang Baik 26-50 0 0,00 

5 Tidak Baik 1-25 0 0,00 

 Jumlah 152 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
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Pada variabel pembinaan akademis pengawas 

TK/SD seperti terlihat pada Tabel 4.20 di atas, me-

nunjukkan bahwa guru-guru SD Negeri di Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan memberikan tanggapan 

tentang pembinaan akademis pengawas TK/SD 

dengan kategori baik sekali sebesar 10,526%, baik 

70,395% dan cukup baik 19,079%. Hal ini menunjuk-

kan bahwa pembinaan akademis pengawas TK/SD 

menurut persepsi guru adalah baik. Peran pengawas 

TK/SD sangat besar terutama dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang pengawas pendidikan dalam 

pengelolaan semua kegiatan di sekolah, terutama 

dalam kegiatan pembelajaran, pengawas TK/SD diha-

rapkan dapat menciptakan kondisi belajar-mengajar 

yang kondusif.  

Meskipun secara umum pembinaan akademis 

pengawas TK/SD sudah baik, namun masih banyak 

peluang untuk diperbaiki. Belum maksimalnya jawab-

an responden atas pembinaan akademis pengawas 

TK/SD bisa berasal dari kurang efektifnya pembinaan 

akademis pengawas TK/SD itu sendiri, atau guru yang 

menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

secara tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kecende-

rungan guru merasa kurang enak menanggapi pembi-

naan akademis pengawas TK/SD sebagai atasannya, 

atau takut menilai pembinaan akademis pengawas 

TK/SD karena berkaitan dengan loyalitas dan kondite. 

Karena itu untuk meningkatkan persepsi guru 

terhadap pembinaan akademis pengawas TK/SD, 
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maka pengawas TK/SD harus dapat dijadikan suri 

tauladan bagi guru baik prilaku maupun ucapannya, 

di samping perlu adanya sistem pembinaan bagi guru 

yang terprogram secara baik.  

d. Variabel Kemampuan Guru Menyusun RPP (Y) 

Data tentang variabel kemampuan guru 

menyusun RPP (Y) yang diperoleh dari kuesioner yang 

disebarkan kepada responden dapat ditulis dalam 

bentuk Tabel distribusi frekuensi, seperti yang 

terangkum pada Tabel 4.21. 

Tabel 4.21 
Diskripsi Data Tanggapan Responden Pada Variabel  

Kemampuan Guru Menyusun RPP (Y) 

No Kategori 
Kelas 

Interval 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

1 Baik Sekali 97-120 15 9,868 

2 Baik 73-96 105 69,079 

3 Cukup Baik 46-72 32 21,053 

4 
Kurang 
Baik 

25-48 0 0,00 

5 Tidak Baik 1-24 0 0,00 

 Jumlah 152 100 

     Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

 

Tanggapan responden pada variabel kemampuan 

guru menyusun RPP seperti terlihat pada Tabel 4.21 di 

atas, menunjukkan bahwa kemampuan guru menyu-

sun RPP guru-guru SD Negeri di Kecamatan Brati 
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Kabupaten Grobogan dengan kategori baik sekali 

sebesar 9,868%, sekali 69,079% dan cukup baik 

21,053%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

guru menyusun RPP dengan baik sebenarnya telah 

dimiliki oleh sebagian besar guru SD Negeri di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 

Meskipun secara umum kemampuan guru 

menyusun RPP dengan baik sebenarnya telah dimiliki 

oleh sebagian besar guru, namun masih banyak pelu-

ang untuk diperbaiki. Belum maksimalnya jawaban 

guru atas kemampuan guru menyusun RPP, bisa saja 

memang berasal dari kurangnya kemampuan guru 

menyusun RPP itu sendiri, karena berbagai sebab 

antara lain, beban mengajar guru yang dirasa terlalu 

berat, mengajar tidak susuai dengan bidang studinya, 

atau bisa juga karena guru dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tidak secara 

maksimal. 

Untuk meningkatkan persepsi guru terhadap 

kemampuan guru menyusun RPP maka perlu adanya 

sistem pembinaan terhadap guru yang terprogram 

secara baik dan berkesinambungan. Di samping itu 

juga perlu adanya program peningkatan kompetensi 

profesional guru melalui berbagai kegiatan yang 

dicanangkan oleh sekolah diantaranya pelatihan guru. 
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2. Uji Asumsi Klasik/Syarat 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk memasti-

kan adanya hubungan antara beberapa variabel tidak 

saling berkorelasi linier. Untuk menginterpretasikan 

hasil uji multikolinieritas dengan cara melihat 

tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF) dari 

analisis regresi. Multikolinieritas terjadi apabila 

Tolerance Value ≤ 0,10 dan nilai VIF >10, dan 

sebaliknya apabila Tolerance  Value ≥ 0,10 dan nilai 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  (Ghozali, 

2005: 91).   

Output SPPS hasil uji multikolinieritas pada 

penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22 
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

Coefficients a 

4.787 5.042 .954 .353 
.285 .106 .322 2.766 .014 .191 5.372 
.350 .137 .318 2.616 .018 .176 5.858 
.313 .101 .366 3.213 .008 .199 5.163 

(Constant) 
X1 
X2 
X3 

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 
Collinearity Statistics 

a.  Dependent Variable: Y 
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Dari output SPSS hasil uji multikolinieritas 

variabel penelitian ini seperti terlihat pada tabel di 

atas, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Variabel pengalaman mengajar, nilai VIF = 5,372 

< 10 dan  Tolerance Value = 0,191 > 0,10 yang 

berarti model regresi lolos uji multikolinieritas.  

b. Variabel pengalaman mengajar, nilai VIF = 5,858 

< 10 dan  Tolerance Value = 0,176 > 0,10 yang 

berarti model regresi lolos uji multikolinieritas.  

c. Variabel pelatihan guru, nilai VIF = 5,163 < 10 

dan  Tolerance Value = 0,199 > 0,10 yang berarti 

model regresi lolos uji multikolinieritas.  

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi 

autokorelasi dalam penelitian ini dengan metode Runs 

Test. Run test digunakan untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara random atau tidak.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

dengan melihat nilai signifikan dari analisis run test 

yang hasilnya ditunjukan pada nilai Unstandardized 

Residual Asymp. Dengan pengujian sebagai berikut:   

a) Jika probabilitas p < 0,05,  maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya tidak lolos uji autokorelasi.  

b) Jika probabilitas p > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, artinya lolos uji autokorelasi 

(Ghozali, 2005: 95).    
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Output SPPS hasil uji autokorelasi pada peneli-

tian ini seperti terlihat pada Tabel 4.23. 

 

Tabel 4.23 
Hasil Uji Autokorelasi Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

                        Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 

Dari output SPSS hasil uji autokorelasi pada 

pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 27 di 

atas, nilai sig 0,765 > 0,05 yang berarti residual 

adalah random atau tidak terjadi autokorelasi antar 

nilai residual. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data hasil penelitian ini tidak terjadi auto-

korelasi. 

 

 

Runs Test 

-.31847 

77 
75 

152 

30 

.310 

.765 

Test Value a 

Cases < Test Value 

Cases >= Test Value 
Total Cases 

Number of Runs 

Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Unstandardiz 
ed Residual 

Median a.  
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang 

tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil 

prediksi menjadi meragukan. Heteroskedastisitas 

dapat diartikan sebagai ketidaksamaan variabel pada 

semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadinya heteroskedastisitas (Triton 2006:152).  

Untuk menguji ada tidaknya  heteroskedastisitas 

diolah dengan program SPSS dan dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser melalui dua tahap, yaitu 

tahap I: membuat variabel absolut residual, dan tahap 

II: melakukan analisis regresi dengan mengambil 

variabel absolut residual sebagai variabel dependen, 

sedangkan variabel independennya tetap X1, X2, dan  

X3.  

Dalam menginterpretasikan uji heteroskedastisi-

tas dengan cara menguji masing-masing variabel 

independen dengan variabel absolut residual dengan 

asumsi: 

a. Apabila hasil analisis menunjukan nilai p < 0,05 

atau signifikan secara statistik,  ini menyatakan 

bahwa dalam data terdapat heterokedastisitas.  

b. Apabila nilai p > 0,05 atau tidak signifikan 

secara statistik maka kita bisa menerima asumsi 

homokedastisitas artinya lolos uji heterokedasti-

sitas  (Ghozali, 2005: 105).   
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Output SPPS hasil uji heteroskedastisitas pada 

penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 
Dari output SPSS hasil uji heteroskedastisitas 

pada penelitian ini seperti terlihat pada tabel di atas, 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pada variabel pengalaman mengajar, nilai sig 

0,490 > 0,05 yang berarti model regresi lolos uji 

heteroskedastisitas. 

b. Pada variabel pengalaman mengajar, nilai sig 

0,564 > 0,05 yang berarti model regresi lolos uji 

heteroskedastisitas. 

c. Pada variabel motivasi kerja, nilai sig 0,333 > 

0,05 yang berarti model regresi lolos uji hete-

roskedastisitas. 

Coefficients a 

-2.463 3.216 -.770 .453 

.051 .071 .244 .710 .490 

-.061 .089 -.241 -.671 .564 

.066 .066 .335 .998 .333 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: ABS_RES1 a.  
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d. Uji Normalitas 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji 

normalitas residual pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov atau uji K-S. Untuk menginterpretasikan uji 

normalitas tersebut dengan cara melihat nilai signify-

kan dari analisis Kolmogorov-Smirnov (K-S) yaitu: 

a. Apabila nilai signifikan p > 0,05 maka variabel 

unstandardized residual terdistribusi normal 

sehingga lolos uji normalitas.  

b. Apabila nilai signifikan p < 0,05 maka variabel 

unstandardized residual tidak terdistribusi 

normal sehingga tidak lolos uji normalitas 

(Ghozali, 2005: 110).     

Output SPPS hasil uji normalitas pada penelitian 

ini seperti terlihat pada Tabel 4.25. 
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   Tabel 4.25 
  Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Sumber: Data primer yang diolah, (2010) 

 

Dari output SPSS hasil uji heteroskedastisitas 

normalitas pada penelitian ini seperti terlihat pada 

tabel di atas, nilai Sig (p) 0,418 > 0,05 yang berarti 

sebaran data dalam distribusi pada penelitian ini 

adalah terdistribusi normal, sehingga lolos uji normali-

tas. 

 
3. Analisis Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas (independent), yaitu: pengalaman meng-

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

152 

.0000000 

3.87819840 
.137 

.137 
-.089 

.890 

.418 

N 

Mean 

Std. Deviation 

Normal Parameters a,b 

Absolute 
Positive 

Negative 

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Unstandardiz 
ed Residual 

Test distribution is Normal. a.  

Calculated from data. b.  
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ajar (X1), pengalaman mengajar (X2) dan pelatihan 

guru (X3) terhadap variabel terikat (dependent) yaitu 

kompetensi professional guru (Y) SD Negeri di Keca-

matan Brati Kabupaten Grobogan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari respon-

den, kemudian dilakukan perhitungan atau pengolah-

an data dengan menggunakan program SPSS. Uji 

statistik yang digunakan untuk analisis regresi pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji t. 

Output SPPS hasil uji t untuk analisis regresi pada 

penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.26. 

Tabel 4.26 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, (2010) 

 

 Adapun rumus analisis regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

22110

^

XbXbbY  + b3 X3 + e 

 

Coefficients a 

4.787 5.042 .954 .353 

.285 .106 .322 2.766 .014 

.350 .137 .318 2.616 .018 

.342 .101 .366 3.213 .008 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: Y a.  
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Keterangan: 

Y      = Kompetensi professional guru 

b0        = Konstanta 

b1,2,3 = Koefisien regresi variabel bebas 

X1      = Pengalaman mengajar  

X2      = Pengalaman mengajar 

X3      = Pelatihan guru 

e     = Error 

 

Dari output SPSS hasil uji t pada penelitian ini 

seperti terlihat pada Tabel 4.26 di atas, didapatkan 

nilai sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta regresi (b0) = 4,787  

2. Nilai koefisien regresi variabel pengalaman 

mengajar (b1) = 0,285, 

3. Nilai koefisien regresi variabel pelatihan guru (b2) 

= 0,350  

4. Nilai koefisien regresi variabel pembinaan aka-

demis (b3) = 0,342.  

Sehingga persamaan regresi linier berganda ter-

sebut dapat dituliskan menjadi: 

Y = 4,787 + 0,285 X1 + 0,350 X2 +  0,342 X3 

Selanjutnya dari persamaan regresi linier ber-

ganda tersebut di atas. Dapat diinterpretasikan seba-

gai berikut. 
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a. Konstanta  Regresi (bo) 

Konstanta regresi bo = 4,787, artinya bahwa 

tanpa adanya pengaruh dari variabel pengalaman 

mengajar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 

pengawas TK/SD, kemampuan guru-guru SD Negeri 

se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam 

menyusun RPP sebesar 4,787 satuan.  

 
1. Koefisien Regresi Variabel Pengalaman Meng-

ajar (b1)  

Koefisien regresi variable pengalaman mengajar 

b1 = 0,285, hal ini menunjukan bahwa pengalaman 

mengajar mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kemampuan guru-guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP.  Dengan 

indikasi jika variabel pengalaman mengajar meningkat 

sebesar satu satuan, maka kemampuan guru menyu-

sun RPP meningkat sebesar 0,285 satuan, dengan 

asumsi bahwa variabel pelatihan guru dan pembinaan 

akademis tetap. 

 
2. Koefisien Regresi Variabel Pelatihan Guru (b2)  

Koefisien regresi variable pelatihan guru b2 = 

0,350, hal ini menunjukan bahwa pelatihan guru 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemampu-

an guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan dalam menyusun RPP. Dengan indikasi  jika 

variabel pelatihan guru meningkat sebesar satu 

satuan, maka kemampuan guru menyusun RPP me-
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ningkat sebesar 0,350 satuan, dengan asumsi bahwa 

variabel pengalaman mengajar dan pembinaan aka-

demis tetap. 

 
3. Koefisien Regresi Variabel Pembinaan Akademis 

(b3)  

Koefisien regresi variable pembinaan akademis 

b3 = 0,342, hal ini menunjukan bahwa pelatihan guru 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemam-

puan guru-guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabu-

paten Grobogan dalam menyusun RPP. Dengan indi-

kasi jika variabel pelatihan guru meningkat sebesar 

satu satuan, maka kemampuan guru menyusun RPP 

meningkat sebesar 0,342 satuan, dengan asumsi 

bahwa variabel pengalaman mengajar dan pelatihan 

guru tetap. 

 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi Partial ( Uji t) 

Uji koefisien regresi parsial (uji t) pada penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui signifikansi penga-

ruh variabel bebas (independent) yang meliputi: 

pengalaman mengajar (X1), pelatihan guru (X2) dan 

pembinaan akademis (X3) terhadap variabel terikat 

(dependent) kemampuan guru SD Negeri se-Keca-

matan Brati Kabupaten Grobogan dalam menyusun 
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RPP (Y). Uji t pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS. 

Berdasarkan output SPSS hasil uji t pada 

penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.26 di atas, 

didapatkan hasil perhitungan uji t parsial sebagai 

berikut:  

 
1. Pengaruh Pengalaman Mengajar terhadap Ke-

mampuan Guru  SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Dalam Menyusun RPP  

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh     

t hitung sebesar 2,766 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,014 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha di-

terima, yang berarti pengalaman mengajar mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan guru-

guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan dalam menyusun RPP.  

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa pengalaman mengajar mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kemampuan guru SD Negeri 

se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menyusun 

RPP  terbukti kebenarannya. 

 
2. Pengaruh Pelatihan Guru terhadap Kemampu-

an Guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Dalam 

Menyusun RPP  

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh     

t hitung sebesar 2,616 dengan nilai signifikansi 
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sebesar 0,018 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha dite-

rima, yang berarti pelatihan guru mempunyai penga-

ruh yang signifikan terhadap kemampuan guru SD 

Negeri di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam 

menyusun RPP.  

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa pelatihan guru mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan guru SD Negeri se-

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menyusun RPP  

terbukti kebenarannya. 

 
3. Pengaruh Pembinaan Akademis terhadap Ke-

mampuan Guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Dalam Menyusun RPP 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh     

t hitung sebesar 3,213 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,008 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha dite-

rima, yang berarti pembinaan akademis mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan guru 

SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan 

dalam menyusun RPP.  

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa pembinaan akademis mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kemampuan guru SD Negeri 

se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam 

menyusun RPP terbukti kebenarannya. 
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b. Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F) 

Uji koefisien regresi serentak (uji F) digunakan 

untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

bebas (independent) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (dependent). Uji F pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS. 

Output SPPS hasil uji F untuk uji regresi seren-

tak pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.27. 

Tabel 4.27 
Rekapitulasi Hasil Uji  F 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah, (2012) 

 

Berdasarkan output SPSS hasil uji F pada pene-

litian ini seperti terlihat pada tabel di atas, diketahui 

nilai uji F sebesar 122,159 dengan nilai signifikan 

0,005 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti bahwa pengalaman mengajar, pelatihan guru 

dan pembinaan akademis pengawas TK/SD secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan guru SD Negeri se-Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP.  

ANOVA b 

5915.026 8 1971.679 124.159 .005 a 

661.784 46 16.146 

6576.810 54 

Regression 

Residual 

Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), X3, X1, X2 a.  

Dependent Variable: Y b.  
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Berdasarkan Uji koefisien regresi serentak (uji F) 

tersebut di atas, maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa “pengalaman mengajar, pelatihan guru dan 

pembinaan akademis pengawas TK/SD secara bersa-

ma-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terha-

dap kemampuan guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan” dalam menyusun RPP terbukti 

kebenarannya. 

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberi-

kan variabel bebas (independent) yaitu: pengalaman 

mengajar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 

pengawas TK/SD secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (dependent) kemampuan guru SD 

Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam 

menyusun RPP, yang dinyatakan dalam persentase. 

Pada penelitian ini uji koefisien determinasi (R2) 

dihitung dengan menggunakan program SPSS.  

 Output SPPS hasil uji koefisien determinasi (R2) 

pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 4.28. 
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Tabel 4.28 
Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

      Sumber: Data primer yang diolah, (2012) 

 

Berdasarkan output SPSS hasil uji koefisien 

determinasi (R2) pada penelitian ini seperti pada tabel 

tersebut di atas, diperoleh nilai Adjusted R square 

sebesar 0,897. Hal ini berarti bahwa besarnya sum-

bangan dari pengaruh variabel bebas (pengalaman 

mengajar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 

pengawas TK/SD) terhadap variable terikat (kemam-

puan guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan dalam menyusun RPP) sebesar 89,70%, 

sedangkan sisanya sebesar 10,30% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. 

d. Uji Variabel yang Dominan 

Hasil output uji t seperti terlihat pada Tabel 4.28 

di atas, diketahui nilai t yang terbesar untuk variabel 

pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) yaitu 

sebesar 3,213. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

yang dominan pada penelitian ini adalah variabel 

pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3). Dengan 

demikian hipotesis yang berbunyi “Variabel pelatihan 

Model Summary 

.953 a .904 .897 4.01763 
Model 
1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Predictors: (Constant), X3, X1, X2 a.  
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guru mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

kemampuan guru SD Negeri se- Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP” tidak 

terbukti kebenarannya. 

 

4.2  Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Pengalaman Mengajar terhadap 

Kemampuan Guru SD Negeri se-Kecamatan 

Brati Dalam Manyusun RPP 

 Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 

nilai t hitung untuk variable pengalaman mengajar (X1) 

terhadap kemampuan guru  SD Negeri se-Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP 

sebesar 2,766 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. 

Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara pengalaman mengajar terhadap 

kemampuan guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP. Semakin 

banyak pengalaman mengajar guru akan berdampak 

positif terhadap kemampuan guru dalam menyusun 

RPP. 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya penga-

ruh antara pengalaman mengajar  terhadap kemampu-

an guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan dalam menyusun RPP digunakan bentuk 
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regresi Y = 4,787 + 0,285 X1,  hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan satu satuan/unit pengalaman 

mengjar dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusun RPP sebesar 0,285 satuan/unit pada 

konstanta 4,787. 

Dari persamaan regresi di atas dapat disim-

pulkan bahwa pengalaman mengajar berpengaruh se-

cara signifikan terhadap kemampuan guru menyusun 

RPP. Hal ini dikarenakan pengalaman mengajar pada 

hakekatnya adalah pengetahuan dan keterampilan 

tentang kegiatan pembelajaran yang diperoleh oleh 

guru lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya 

selama periode tertentu. Hal ini sesuai dengan panda-

pat Biggs (2001: 83), yang mengartikan pengalaman 

mengajar dalam pengertian institusional, mengajar 

berarti the efficient orchestration of teaching skill, yakni 

penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. 

Dalam pengertian ini, guru dituntut untuk selalu siap 

mengadaptasikan berbagai teknik mengajar untuk 

bermacam-macam siswa yang berbeda bakat, kemam-

puan dan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak pengalaman guru akan berpengaruh 

positif terhadap persiapan mengajarnya. 

Mengajar pada prinsipnya adalah perbuatan 

yang dilakukan guru dengan tujuan membantu atau 

memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Hal 

ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Biggs 

(2001: 83) yang mengartikan pengalaman mengajar 

dalam pengertian kualitatif, mengajar berarti the 
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facilitation of learning yakni upaya membantu memu-

dahkan kegiatan belajar siswa. Dalam hal ini, guru 

berinteraksi sedemikian rupa dengan siswa sesuai 

dengan konsep kualitatif, yakni agar siswa belajar 

dalam arti membentuk makna dan pemahamannya 

sendiri. Jadi, guru harus melibatkan siswa dalam 

aktivitas belajar secara efektif. Pengajaran kualitatif 

lebih terpusat pada siswa (student centered). 

Dalam kegiatan pembelajaran yang terpusat 

pada siswa (student centered), guru dituntut menyu-

sun rencana pelaksanaan pembelajarannya (RPP)  

dengan lebih baik. Karena RPP merupakan langkah 

penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. 

Apabila rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

disusun secara baik, menjadikan tujuan pembelajaran 

akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Abdul Majid (2008: 22), 

terdapat beberapa manfaat rencana pelaksanaan pem-

belajaran dalam proses pembelajaran di antaranya 

meliputi:  

(a) sebagai petunjuk arah kegiatan dalam menca-

pai tujuan, (b) sebagai pola dasar dalam mengatur 

tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang 

terlibat dalam kegiatan, (c) sebagai pedoman kerja 

bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun 
murid, (d) sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu 

pekerjaan ,sehingga setiap saat diketahui ketepat-

an dan kelambatan kerja, (e) untuk bahan penyu-

sunan data agar terjadi keseimbangan kerja,        

(f) untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 
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Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) me-

rupakan salah satu bagian program pembelajaran 

yang memuat tentang persiapan guru mengajar dan 

berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksana-

kan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah, 

berjalan secara efektif dan efisien. Di dalam RPP 

menurut Jerrold E Kemp (2004: 13), terdapat sepuluh 

komponen yang perlu mendapat perhatian guru yaitu:  

(1) perkirakan kebutuhan belajar untuk meran-

cang suatu program pembelajaran, menyatakan 
tujuan, kendala dan prioritas yang harus dike-

tahui, (2) pilih pokok bahasan  atau tugas untuk 

dilaksanakan dan tunjukkan tujuan umum yang 

akan dicapai, (3) teliti ciri siswa yang harus 

mendapat perhatian selama proses pembelajaran, 

(4) tentukan isi pelajaran dan uraikan unsur tugas 
yang berkaitan dengan tujuan, (5) nyatakan tuju-

an belajar an yang akan dicapai dari segi isi 

pelajaran dan unsur tugas, (6) rancang kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

sudah  dinyatakan, (7) pilih sejumlah media untuk 
mendukung kegiatan pengajaran, (8) rincikan 

pelayanan penunjang yang diperlukan untuk 

mengembangkan dan melaksanakan semua kegi-

atan dan untuk memperoleh atau membuat 

bahan, (9) bersiap-siaplah untuk mengevaluasi 

hasil belajar dan hasil program, (10 tentukan 
persiapan siswa untuk mempelajari pokok bahas-

an dengan memberikan uji awal kepada mereka.  

 

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu 

proses dan cara berpikir mengenai sesuatu hal yang 

akan dilakukan dengan tujuan agar seseorang dapat 

berubah. Perubahan tersebut mencakup aspek kog-

nitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Menurut Muh 

Uzer Usman (2005: 34), domain kognitif menekankan 
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pembelajaran yang berkaitan dengan fakta, konsep 

dan generalisasi yang dapat diperoleh melalui sumber-

sumber skunder atau dengan melibatkan prosedur 

empiris. Lebih lanjut Muh Uzer Usman (2005: 35) 

menjelaskan kompetensi kognitif terdiri atas enam 

bagian, yaitu: (a) pengetahuan, (b) pemahaman, (c) pe-

nerapan, (d) analisis, (e) sintesis, dan (f) evaluasi. 

Domain psikomotor berkaitan dengan keteram-

pilan motorik yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas-tugas laboratorium. Menurut Muh Uzer Usman 

(2005: 35), kompetensi motorik terbagi kedalam empat 

kategori sebagai berikut: (a) peniruan, (b) manipulasi, 

(c) ketetapan dan (d) artikulasi. 

Sedangkan domain efektif meliputi sikap, nilai, 

interes. Domain afektif ini ditujukan untuk menum-

buhkan sikap mau menerima dan mengembangkan 

melalui penelitian ilmiah yang meliputi kegiatan 

observasi, mengukur, merumuskan hipotesis, mem-

buat generalisasi, merencanakan dan melakukan 

percobaan. Menurut Muh Uzer Usman (2005: 35),  

kompetensi afektif terbagi kedalam lima kategori seba-

gai berikut: (a) penerimaan, (b) pemberian respons,    

(c) penilaian, (d) pengorganisasian, dan (e) karak-

terisasi. 

Pengalaman mengajar adalah sesuatu yang di-

miliki oleh seorang guru dalam memberikan penge-
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tahuan atau melatih kecakapan-kecakapan atau ke-

terampilan-keterampilan kepada peserta didik dalam 

rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan 

mengajar adalah suatu rangkaian kegiatan penyam-

paian bahan pelajaran kepada murid agar dapat me-

nerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. Dari definisi ini tergambar bahwa 

mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses 

hubungan timbal balik antara siswa dan guru yang 

sama-sama aktif melakukan kegiatan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nasution (2005: 16), mengajar 

adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkanya 

dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Ling-

kungan dalam pengertian ini tidak hanya ruang kelas 

(ruang belajar), tetapi juga meliputi guru, alat peraga, 

perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang 

relevan dengan kegiatan belajar siswa. 

Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran siswa, 

perencanaan pembelajaran memiliki peran yang 

sangat penting, khususnya dalam menentukan kuan-

titas dan kualitas kegiatan pembelajaran yang dilaku-

kan oleh guru. Perencanaan pembelajaran merupakan 

salah satu bagian program pembelajaran yang memuat 

tentang persiapan guru mengajar agar lebih terarah, 

berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan pem-

belajaran dalam hal ini diantaranya meliputi: (a) me-

nyusun program tahunan, (b) menyusun program 

semesteran, (c) menyusun analisis materi pelajaran, 
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(d) menyusun program satuan pelajaran dan (e) me-

nyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ada-

lah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit 

yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di 

kelas. Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharap-

kan bisa menerapkan pembelajaran secara terpro-

gram. Karena itu, RPP harus mempunyai daya terap 

(aplicable) yang tinggi. Tanpa perencanaan yang 

matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai 

secara maksimal. Agar supaya dapat selalu mening-

katkan kualitas dan kuantitas mengajarnya dalam 

rangka memberikan kesempatan belajar bagi siswa 

secara maksimal, maka guru dituntut memiliki penga-

laman mengajar dengan baik. Pengalaman mengajar 

menurut Muh Uzer Usman (2005: 21) di antaranya 

meliputi pengalaman:  

(a) mengelola kelas, (b) membuka dan menutup 
pelajaran (set induction and closure), (c) menje-

laskan (explaning skills), (d) membimbing diskusi 

kelompok kecil, (e) bertanya (questioning skills),     
(f) memberi penguatan (reinforcement skills), dan 

(g) mengadakan variasi (variation skills). 
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4.2.2 Pengaruh Pelatihan Guru terhadap Kemam-

puan Guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

dalam Manyusun RPP 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nilai 

t hitung untuk variable pelatihan guru (X2) terhadap 

kemampuan guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan sebesar 2,616 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan terda-

pat pengaruh yang positif dan signifikan antara pela-

tihan guru terhadap kemampuan guru menyusun. 

Dengan demikian semakin sering guru mengikuti 

pelatihan akan berdampak positif terhadap kemam-

puan guru menyusun RPP dalam melaksanakan tugas 

mengajarnya. 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara pelatihan guru terhadap kemampuan 

guru SD Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten 

Grobogan dalam menyusun RPP digunakan bentuk 

persamaan regresi Y = 4,787 + 0,350 X2,  hal ini berarti 

bahwa setiap kenaikan satu satuan/unit pelatihan 

guru dapat meningkatkan kemampuan guru menyu-

sun RPP sebesar 0,350 satuan/unit pada konstanta 

4,782. 

Dari persamaan regresi di atas dapat disim-

pulkan bahwa pelatihan guru berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan guru menyusun RPP. 

Hal ini dikarenakan bahwa pada hakekatnya pelatihan 

guru merupakan proses pendidikan dalam usaha 
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untuk meningkatkan berbagai pengetahuan, keteram-

pilan, sikap, teknik pelaksanaan tugas untuk me-

ngembangkan profesional guru, juga memberi bekal 

pada guru dalam menghadapi perkembangan di 

lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soekijo (2000: 27), yang menyataakan bahwa pelatihan 

(training) merupakan bagian dari pendidikan yang 

tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan khusus seseorang atau kelompok.  

Berkaitan dengan pelatihan guru, menurut 

Lynton (2002: 13), ada asumsi yang mendasari konsep 

pelatihan guru yaitu: (a) perolehan pengetahuan 

tentang pokok persoalan oleh peserta mengarah pada 

tindakan, (b) peserta mempelajari apa yang dijarkan 

oleh penatar, (c) tindakan perorangan mendorong tim-

bulnya perbaikan dalam pekerjaan dan (d) pelatihan 

merupakan tanggung jawab dari organisasi peserta, 

peserta itu sendiri, dan lembaga pelatihan. 

Pelatihan guru adalah proses pendidikan yang 

terencana dan terprogram dilakukan dalam waktu 

yang lebih pendek, yang bertujun untuk meningkat-

kan sumber daya manusia (guru) khususnya mening-

katkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

dalam menyiapkan atau memperbaiki profesi peserta 

dalam melaksanakan tugasnya di sekolah untuk 

meningkatkan pelaksanaan kualitas pembelajarannya. 
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Sedangkan tujuan pelatihan guru menurut Nurtain 

(2005: 105), mengemukakan tujuan pelatihan bagi 

guru secara rinci adalah sebagai berikut:  

(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 seni 

dan keterampilan teknis dan kompetensi keteram-
pilan kemasyarakatan, (d) belajar mengembang-

kan, mencoba menerapkan, menilai prosedur dan 

pelaksanaan praktik hal-hal baru dalam pembela-

jaran, (e) membekali guru secara konstan sesuai 

dengan perubahan-perubahan dalam pengem-
bangan kurikulum sekolah, (f) lebih memperluas 

horison pengetahuan akademik, profesional dan 

teknis dalam bentuk isi, metode maupun keter-

ampilan yang harus dikuasai, dan (g) membuka 

kesempatan bagi guru-guru untuk mengem-

bangkan dirinya sendiri secara profesional. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pelatihan guru adalah untuk mengembangkan 

pengetahun dan keterampilan sehingga pekerjaan 

dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Pelatihan 

guru dimaksudkan untuk memberi bekal bagi guru 

dalam meningkatkan dan memperbaiki profesinya di 

lapangan. Adapun yang menjadi alasan pelatihan guru 

menurut Nurtain (2005: 98), adalah sebagai berikut: 

(a) ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi, me-

nuntut kualitas guru yang semakin tinggi, untuk 

dapat mentransfer hasil perkembangan pengeta-
huan dan teknologi kepada siswa, (b) kurikulum 

yang sudah distruktur perlu penjabaran apabila 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, (c) ke-

beradaan guru di masa lalu terisolasi dan kurang 
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berorientasi pada kebutuhan guru untuk me-

ngembangkan profesinya secara kontinyu, (d) ide 

inovasi pendidikan akan berhasil apabila guru 
merasa butuh prestasi standar yang lebih tinggi. 

Dengan demikian guru merasa di tantang oleh 

perkembangan kurikulum, sebagai konskuensi 

dari inovasi dan perbaikan teknologi pendidikan, 

(e) peningkatan siswa pada standar yang diingin-

kan sebagai hasil proses belajar-mengajar menu-
rut guru yang berkualitas, baik dari sikap, keter-

ampilan maupun dalam pengetahuan dan (f) tekad 

pemerintah yang sudah tumbuh untuk mening-

katkan mutu pendidikan sehingga kesempatan 

pelatihan bagi guu-guru semakin besar. 

 

Hasil pelatihan guru merupakan manfaat yang 

diperoleh setelah mengikuti pelatihan. Gambaran ke-

berhasilan dari pelatihan guru menurut Lynton (2002: 

256), adalah sebagai berikut:  

(a) hasil pelatihan untuk mendukung inovasi 
dalam melaksanakan tugas pembelajaran, (b) hasil 

pelatihan untuk hubungan pribadi dengan keor-

ganisasian (sekolah, Dinas Pendidikan Nasional) 

dan (c) hasil pelatihan untuk memperoleh jasa-

jasa tambahan. 

 

4.2.3 Pengaruh Pembinaan Akademis terhadap 

Kemampuan Guru SD Negeri se-Kecamatan 

Brati Dalam Manyusun RPP 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nilai 

t hitung untuk variabel pembinaan akademis penga-

was TK/SD (X3) terhadap kemampuan  guru SD Negeri 

se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan sebesar 
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3,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pembiunaan akademis pengawas 

TK/SD terhadap kemampuan guru SD Negeri di 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam menyu-

sun RPP. Hal ini menunjukkan semakin baik pem-

binaan akademis yang diberikan pengawas TK/SD 

akan berdampak positif terhadap kemampuan guru 

menyusun RPP dan dalam melaksanakan tugas meng-

ajar. 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya penga-

ruh antara pembinaan akademis penawas TK/SD 

terhadap kemampuan guru menyusun RPP digunakan 

persamaan regresi Y = 4,782 + 0,342 X3,,  hal ini berarti 

bahwa setiap kenaikan satu satuan/unit pembinaan 

akademis dapat meningkatkan kemampuan guru 

menyusun RPP sebesar 0,342 satuan/unit pada 

konstanta 4,782. 

Dari persamaan regresi di atas dapat disimpul-

kan bahwa pembinaan akademis berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan guru menyusun RPP. 

Karena pembinaan akademis pengawas merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam upaya peningkatan 

kinerja guru, potensi belajar, manajemen sekolah dan 

mutu pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai pendapat 

Sahertian, (2000: 17), yang menyatakan bahwa pem-

binaan akademis pengawas diartikan sebagai usaha 

dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-

guru dan petrugas-petugas lainnya dalam memper-
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baiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru 

serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan peng-

ajaran dan metode serta evaluasi pengajaran. 

Pembinaan akademis pengawas adalah bantuan 

yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar-

mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain Pembina-

an akademis pengawas sebagai kegiatan atau tindakan 

dari pengawas pendidikan untuk melakukan Pembina-

an dan penilaian terhadap guru dan atau sekolah yang 

dibinanya, dalam upaya peningkatan kinerja guru, 

potensi belajar siswa, manajemen sekolah, dan mutu 

pendidikan di sekolah. 

Tujuan pembinaan akademis pengawas adalah 

memberikan layanan dan bantuan untuk mengem-

bangkan situasi pembelajaran yang dilakukan guru di 

dalam maupun di luar kelas agar pembelajaran dapat 

berjalan efektif dan efisien, serta siswa dapat mengem-

bangkan potensi belajarnya seoptimal mungkin. Lebih 

lanjut dapat dikatakan bahwa tujuan pembinaan 

akademis pengawas di samping memberikan bantuan 

dan layanan kepada guru untuk meningkatkan kua-

litas pengajaran, mengembangkan kompetensi profesi-

onal guru, juga untuk meningkatkan kesempatan dan 

kualitas belajar siswa. Pendapat ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan Oliva (1984: 12), bahwa sasaran 
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pembinaan akademis pengawas pendidikan adalah:  

(a) mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksa-

nakan di sekolah, (b) meningkatkan proses belajar 

mengajar di sekolah dan (c) mengembangkan seluruh 

personalia di sekolah. 

Berkaitan dengan pembinaan akademis penga-

was, pada dasarnya tugas pokok pengawas TK/SD itu 

ada dua, yaitu pemeriksaan dan pembinaan. Adapun 

sasarannya adalah semua komponen dengan segala 

kegiatannya, di sekolah termasuk murid, guru, alat 

pelajaran, perlengkapan. Lebih lanjut Rifai (1982: 30) 

berpendapat bahwa, di dalam melaksanakan tugas 

tersebut, pengawas TK/SD sebagai pengawas pendi-

dikan harus memiliki kemampuan untuk:  

(a) memberikan pengarahan dan petunjuk yang 

jelas, (b) memberikan saran, nasehat dan bantuan, 

(c) memberikan dorongan dan semangat kerja, (d) 

memberikan latihan dan bimbingan, dan (e) 

mengadakan pembinaan akademis. 

 

Pengawas TK/SD sebagai pengawas pendidikan, 

berperan membatu (assisting) memberi suport 

(suporting) dan mengajak mengikutsertakan (sharing). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Oliva (1984: 65), yang 

menyebutkan peran pengawas TK/SD sebagai penga-

was pendidikan diantaranya adalah sebagai  konsul-

tan, evaluator, pemimpin kelompok dan sebagai koor-

dinator. 

Berkaitan dengan peran pengawas TK/SD, ada 

beberapa hal yang perlu diubah, di antaranya adalah 
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unjuk kerja para pengawas pendidikan yang masih 

menganut paradigma masa lalu, yaitu pengawasan 

dengan mencari-cari kesalahan tanpa memberi solusi 

dan kebiasaan memberi pengarahan. Dalam iklim 

demokrasi harus ada reformasi untuk kerja para 

pengawas pendidikan seperti yang diungkapkan 

Kimball Wiles (dalam Oliva, 1984: 20) bahwa peranan 

pengawas ialah membantu, memberi suport dan meng-

ikutsertakan, bukan mengarahkan terus menerus. 

Kalau terus-menerus mengarahkan, selain tidak 

demokratus, juga tidak memberi kesempatan untuk 

guru-guru berdiri sendiri (otonom) dalam arti profesi-

onal. Guru tidak diberi kesempatan untuk berdiri 

sendiri di atas tanggung jawab sendiri. Padahal ciri 

dari guru profesional ialah guru memiliki otonomi 

dalam arti bebas mengembangkan diri sendiri atas 

kesadaran diri sendiri.    

Sebagai pengawas pendidikan, pengawas TK/SD 

memiliki tugas membantu guru-guru memperbaiki 

dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajar-

an (RPP), dan situasi pembelajaran dalam arti luas.  

Dalam upaya meningkatkan kemampuan guru 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

beberapa hal yang harus dilakukan ialah mengem-

bangkan, menganalisa, dan mengimplemantasikan 

kurikulum yang diterapkan di sekolah. Dalam rangka 
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mengembangkan dan menganalisa kurikulum sekolah, 

pengawas TK/SD membantu kesulitan guru dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

perangkat pembelajaran lainnya, serta membantu ke-

sulitan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembela-

jaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran sehingga 

diharapkan dengan pembinaan akademis pengawas 

TK/SD dapat meningkatkan kinerja dan profesionalis-

me guru. 

 

4.2.4 Pengaruh Pengalaman Mengajar, Pelatihan 

Guru dan Pembinaan Akademis secara Bersa-

ma-sama terhadap Kemampuan Guru SD 

Negeri se-Kecamatan Brati dalam Manyusun 

RPP 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nilai 

uji F hitung untuk variable bebas pengalaman 

mengajar (X1), pelatihan guru (,X2), dan pembinaan 

akademis pengawas (X3) terhadap variable terikat 

kemampuan guru SD Negeri se-Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP (Y) sebesar 

124,159 dengan nilai signifikan 0,005. Hal ini menun-

jukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara pengalaman mengajar, pelatihan guru dan 

pembinaan akademis pengawas secara bersama-sama 

terhadap kemampuan guru SD Negeri se-Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPP.  
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Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontri-

busi pengaruh antara pengalaman mengajar, pelatihan 

guru dan pembinaan akademis pengawas secara 

bersama-sama terhadap kemampuan guru SD Negeri 

se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam 

menyusun RPP digunakan Uji Koefisien Determinasi 

(R2) sebesar 0,904. Hal ini berarti bahwa besarnya 

sumbangan/kontribusi variabel pengalaman mengajar, 

pelatihan guru dan pembinaan akademis pengawas 

secara bersama-sama terhadap kemampuan guru SD 

Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam 

menyusun RPP sebesar 90,40%, sedangkan sisanya 

sebesar 9,60% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengalaman 

mengajar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 

pengawas baik secara parsial maupun secara ber-

sama-sama mempunyai pengaruh positif secara signi-

fikan terhadap kemampuan guru SD Negeri se-Keca-

matan Brati Kabupaten Grobogan dalam menyusun 

RPP.  

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, maka 

pengawas TK/SD dalam melaksanakan tugasnya seba-

gai pengawas pendidikan, yang memiliki tugas mem-

bantu dan melayani guru-guru harus memperhatikan 
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ketiga faktor/variabel tersebut. Yakni: pengalaman 

mengajar, pengalaman mengajar dan pelatihan guru. 

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat 

Sahertian (2000: 156), yang menyatakan bahwa: sese-

orang dapat meningkatkan kemampuan dalam melak-

sanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh Maintenance 

faktor, di antaranya meliputi pembinaan pengawas 

(supervisi), kepemimpinan, budaya organisasi, penga-

laman, pelatihan, motivasi dan kesejahteraan, dimana 

faktor tersebut dapat berpengaruh secara parsial 

maupun  secara bersama-sama. 

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlang-

sung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan guru peme-

gang peran utama. Guru memiliki peran yang penting 

dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran 

yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu guru selalu 

berupaya dalam meningkatkan kesempatan belajar 

bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. 

Untuk mencapai hal tersebut, guru dituntut memiliki 

pengalaman mengajar dan mampu menerapkan ke-

terampilan dasar mengajar dalam kegiatan pembela-

jarannya secara baik. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuan-

titas pembelajarannya, diperlukan pelatihan bagi guru. 
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Adapun manfaat pelatihan guru di antaranya adalah: 

(a) meningkatan program pengajaran dan proses 

belajar mengajar, (b) memantapkan sedikitnya empat 

kompetensi guru, yaitu: kompetensi kemampuan aka-

demik, kompetensi kemampuan profesional, kompe-

tensi seni dan keterampilan teknis dan kompetensi 

keterampilan kemasyarakatan, (c) belajar mengem-

bangkan, mencoba menerapkan, menilai prosedur dan 

pelaksanaan praktek hal-hal baru dalam pembelajar-

an, (e) membekali guru secara konstan sesuai dengan 

perubahan-perubahan dalam pengembangan kuri-

kulum sekolah. 

Di dalam membekali guru terhadap perubahan 

dan pengembangan kurikulum sekolah, dibutuhkan 

pembinaan akademis dari pengawas pendidikan. 

Menurut Swearingen (dalam Sahertian, 2000: 21), 

fungsi utama pembinaan akademis pengawas di 

antaranya adalah:  

(a) mengkoordinasi semua usaha sekolah, (b) me-

lengkapi kepemimpinan sekolah, (c) memperluas 
pengalaman guru-guru, (d) menstimulasi usaha-

usaha yang kreatif, (e) memberi fasilitas dan 

penilaian yang terus-menerus, (f) menganalisis 

situasi belajar mengajar, (g) memberikan penge-

tahuan dan keterampilan, dan (h) memberikan 
wawasan yang lebih luas dalam merumuskan 

tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan 

mengajar guru. 


