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PELATIHAN GURU DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN DI KELAS

DI SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pelatihan guru terhadap
kualitas pembelajaran. (2) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas
pembelajaran. (3) pengaruh pelatihan guru dan tingkat pendidikan terhadap
kualitas pembelajaran. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain menggunakan
penelitian sensus. Sampel penelitian di ambil keseluruhan dari jumlah populasi
yaitu 45 guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, R2, sumbangan relatif dan sumbangan
efektif. Berdasarkan hasil analisis data persamaan regresi linear ganda
menunjukkan Y= 57,492 + 0,081X1 + 0,974X2. Persamaan tersebut menunjukkan
bahwa kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh pelatihan guru dan tingkat
pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) pelatihan guru
berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini berdasarkan analisis regresi
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 4,651 > 2,018 dengan sumbangan
relatif 29,70% dan sumbangan efektif 13,07%. 2) tingkat pendidikan berpengaruh
terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini berdasarkan analisis regresi ganda (uji t)
diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 3,161 > 2,018 dengan sumbangan relatif
70,30% dan sumbangan efektif 30,93%. 3) pelatihan guru dan tingkat pendidikan
berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini berdasarkan analisis varian
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 16,531 > 3,22.
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,440 atau sebesar 44% sedangkan 56%
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti

Kata Kunci: pelatihan guru, tingkat pendidikan, kualitas pembelajaran

Abstract

The research aims to find: (1) The effect of teacher training on the quality of
learning, (2) The effect of education level on the quality of learning, (3) The effect
of teacher training and level of education on the quality of learning. The type of
this research is qualitative with design using census research. The sample of
research is taken from all of population which is 45 teachers in SMK
Muhammadiyah 2 Klaten Utara. The technique of collecting data uses
questionnaire and documentation. The technique of analyzing data uses multiple
regression analysis test t, test F.R2, relative contribution and effective
contribution. Based on the result of data analysis multiple linear regression
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equation shows Y=57,492 + 0,081X1 + 0,974X2. The equation shows that the
quality of learning is caused by teacher training and level of education. The result
that can be taken is: 1)Theteacher training effect on the quality of learning. It’s
based on the multiple regression analysis (test t) known that tcalculate> ttablethat is
4,651 > 2,018 with relative contribution 29,70% and effective contribution
13,07%. 2) The level of education effect on the quality of learning. It’s based on
the multiple regression analysis (test t) known that tcalculate> ttable, it is 3,161 >
2,018 with relative contribution 70,30% and effective contribution 30,93%. 3) The
training teacher and level of education effect on the quality of learning. It’s based
on the analysis of multiple linear regression variants (test F)known that Fcalculate>
Ftable, it’s 16,531 > 3,22. The coefficient of determination (R2) equal to 0,440 or
equal to 44%, while 56% others is effected by other variables that is not
examined.

Keyword: teacher training, level of education, quality of learning

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting. Dunia

pendidikan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk menuju arah yang lebih

baik. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui

bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan

datang (Hamalik, 2007: 14). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat

1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pendidikan berkaitan erat dengan belajar dan pembelajaran karena faktor

utama dalam pendidikan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kompetensi

peserta didik dan tenaga pendidik menuju Indonesia yang beradab sesuai

dengan perkembangannya. Dalam dunia pendidikan guru berperan penting

dalam proses pembelajaran, karena guru berinteraksi secara langsung dengan

peserta didik di dalam kelas untuk memberikan atau mentransfer ilmu



3

pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan mengengah”.

Menurut Hayes, Mills, Christie dan Lingard guru merupakan pusat untuk

meningkatkan belajar peserta didik, memastikan kualitas pendidikan dan hasil

pembelajaran yang berkualitas (Hazri Jamil, 2014: 182). Guru dituntut

memiliki keahlian dan keterampilan untuk membantu peserta didik dalam

proses pembelajaran, karena guru merupakan salah satu sumber belajar peserta

didik. Guru dikatakan profesional ketika mereka 1) sepenuhnya memahami

pengetahuan subjek yang diajar; 2) memiliki keterampilan mengelola kelas; 3)

selalu meningkatkan kemampuan mereka dengan belajar mandiri atau

mengambil pendidikan tambahan; 4) melakukan penelitian untuk menghasilkan

pengetahuan baru; 5) sadar akan kemajuan siswa (Harsono, et al, 2018: 328)

Rendahnya kualitas pembelajaran menjadi isu penting yang dihadapi

dunia pendidikan sekarang ini. Guru kurang menguasai mata pelajaran yang

akan diajarkan kepada peserta didik dan juga masih banyak guru belum

menggunakan dan menerapkan teori prinsip dalam mengajar. Baik buruknya

kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Untuk

itulah, guru sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

dituntut untuk kreatif dalam melakukan inovasi pembelajaran. Peran guru

sebagai pendidik yang profesional sangat penting mulai dari peningkatan

kualitas proses pembelajaran sampai penentu keberhasilan belajar peserta

didik.

Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu keterkaitan antara

guru, siswa, materi, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran untuk

mencapai proses pembelajaran yang optimal sesuai dengan kurikulum yang

telah ditetapkan (Anonim, 2016). Untuk mencapai keberhasilan dalam proses

pembelajaran, guru harus bisa membawa perubahan peserta didik (Leonard,

2015: 193). Peningkatan kualitas pembelajaran mengangkat isu-isu seperti
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pembaharuan kurikulum, peningkatan buku tes, metode pengajaran yang lebih

baik, pendidikan guru dan penyediaan fasilitas materi di sekolah-sekolah,

administrasi sekolah, interaksi antara sekolah dan masyarakat, perbaikan

kualitas guru dan peningkatan pendidikan yang saling terkait (Manas Ranjan

Panigrahi, 2014: 52). Guru dapat meningkatan kualitas pembelajaran salah

satunya dengan menggunakan media pembelajaran misalnya seperti poster,

poster dibuat menarik sesuai dengan materi pelajaran agar dapat menciptakan

peningkatan dalam pembelajaran secara efektif (Harsono, et al, 2019: 1046).

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan salah

satunya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ada beberapa

faktor yang memperngaruhi kualitas pembelajaran yaitu pendidikan,

pengalaman mengajar, beban mengajar, status kepegawaian, etos kerja,

kesejahteraan dan sarana prasarana (Samtono, 2010: 96). Selain itu pelatihan

juga merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

(Fazalur Rahman dkk, 2011: 150-151). Guru yang profesional bisa dipengaruhi

oleh beberapa faktor yaitu jenjang pendidikan, pelatihan dan program

penyetaraan serta berbagai penataran yang diikuti, membangun hubungan

kesejawatan yang baik dan luas, mengembangkan etos kerja yang

mengutamakan pelayanan bermutu tinggi dan mengadopsi inovasi dalam

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir (Yusutria, 2017:

42).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran tentunya

guru dapat meningkatkan kemampuannya baik melalui keikutsertaannya dalam

mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang diadakan sekolah maupun

lembaga seperti: pelatihan pengembangan kurikulum, pelatihan pembuatan

media pembelajaran, pelatihan strategi mengelola kelas dan juga mengikuti

seminar, lokakarya dan sebagainya. Melalui kegiatan tersebut, guru dapat

mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam mengajar. Selain itu

peningkatan kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang

dimiliki guru. Tingkat pendidikan yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan

formal, seorang pendidik harus menempuh pendidikan formal sebelum menjadi
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guru dan terjun ke dunia pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

sertifikat pendidik, sehat jasamani dan rohani, serta memiliki kemampan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam penelitian ini peneliti memilih faktor pelatihan guru dan faktor

tingkat pendidikan. Pelatihan guru berdampak pada kualitas pembelajaran

karena dengan mengikuti pelatihan, guru dapat mengembangkan keahlian dan

kemampuan, mendapatkan pengetahuan baru tentang pengetahuan,

keterampilan dan sikap dalam mengajar. Selain itu, tingkat pendidikan guru

juga berdampak pada kualitas pembelajaran karena semakin tinggi tingkat

pendidikan guru, semakin luas pengetahuan dan wawasan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di kelas X

akuntansi 3 pada saat proses pembelajaran mengenai materi akuntansi

perusahaan jasa, strategi yang dilakukan guru saat proses pembelajaran kurang

menarik sehingga peserta didik susah memahami materi yang baru saja

dijelaskan oleh guru, lingkungan kelas yang kurang kondusif karena masih ada

peserta didik yang membawa makanan dan minuman di kelas,  guru tidak

memberikan/mengkaitkan materi dengan contoh kehidupan nyata sehingga

masih ada peserta didik yang merasa bingung dengan materi yang dijelaskan.

Selain itu data yang diperoleh di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara bahwa

ada 45 guru dengan latar pendidikan yang berbeda-beda diantaranya Strata

Satu (S1) dan Strata Dua (S2) dan juga masing-masing guru mengikuti

pelatihan-pelatihan yang berbeda-beda.

Tujuan penelitian ini: (1) untuk mendeskripsikan pengaruh pelatihan

guru terhadap kualitas pembelajaran di kelas di SMK Muhammadiyah 2 Klaten

Utara (2) untuk mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap

kualitas pembelajaran di kelas di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara (3)

mendeskripsikan pengaruh pelatihan guru dan tingkat pendidikan terhadap

kualitas pembelajaran di kelas di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara.

Hipotesis penelitian ini: (1) pelatihan berpengaruh terhadap kualitas

pembelajaran (2) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas
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pembelajaran (3)  pelatihan guru dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap

kualitas pembelajaran.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, metode-metode untuk menguji teori-teori

tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel diukur

sehingga data terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan

prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2012: 5). Desain penelitian ini adalah

sensus, dimana seluruh jumlah populasi menjadi anggota sampel (Akbar &

Usman, 2008). Subjek penelitian atau populasi (Hadi, 2015: 190) adalah seluruh

guru SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara sebanyak 45 guru, karena penelitian

ini termasuk penelitian populasi maka sampel dalam penelitian ini diambil

keseluruhan dari jumlah populasi tersebut (Arikunto, 2013: 108). Variabel terikat

dalam penelitian ini yaitu kualitas pembelajaran (Y), sedangkan variabel bebasnya

adalah pelatihan guru (X1) dan tingkat pendidikan (X2). Instrumen pengumpulan

data dengan menggunakan angket dan dokumentasi (Mahmud, 2012: 177-183).

Sedangkan langkah-langkahnya meliputi: 1) Membuat kisi-kisi angket; 2)

Menyusun kisi-kisi angket; 3) Menentukan kritetia penilaian angket. Uji

instrumen angket menggunakan uji validitas dan realibilitas (Arikunto, 2016: 145-

148). Teknik uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan linieritas dengan

nilai signifikasi > 5% (Widiyanto, 2014: 46-52) dan multikolinearitas dengan

menggunakan nilai Tolerance Value atau Varians Inflation Factor (VIF) (Imam

Ghozali, 2011: 105-106). Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier

berganda (Budiyono, 2009: 276) dengan pengujian hipotesis uji t dan uji F.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel

bebas terhadap variabel terikat  di uji dengan koefisien determinasi (Neolaka,

2014: 130), sumbangan relatif dan sumbangan efektif (Hadi, 2004: 41).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas yang digunakan untuk

mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi
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normal atau tidak. Data yang diperoleh berdistribusi normal jika nilai signifikansi

> 0,05. Dari hasil analisis data diketahui bahwa nilai signifikasi residual lebih

besar dari 0,05 yaitu 0,965. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian

ini berdistribusi normal.

Uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linearitas yang digunakan untuk

mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak

secara signifikan. Data yang diperoleh berbentuk linear jika nilai signifikansi >

0,05. Hasil uji linearitas sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Linearitas

Variabel Sig Tingkat

Kesalahan

Ket

Pelatihan guru terhadap kualitas

pembelajaran

0,592 0,05 Linear

Tingkat pendidikan terhadap kualitas

pembelajaran

0,083 0,05 Linear

Uji prasyarat analisis yang ketiga yaitu uji multikolinearitas yang

digunakan untuk menguji apakah kedua model regresi ditemukan adanya

korelasi variabel independen. Kriteria yang digunakan uji multikolinearitas

adalah jika jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10,00 maka terjadi

multiolineraritas, tetapi jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00 maka bebas

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model
Unstandardized

Coefficients

Standar
dized

Coeffici
ents t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta

Tole
ranc

e VIF
1 (Constant) 57,492 3,023 19,016 ,000

PELATIHAN GURU ,081 ,017 ,537 4,651 ,000 ,998 1,002
TINGKAT PENDIDIKAN ,974 ,308 ,365 3,161 ,003 ,998 1,002
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Uji prasyarat analisis telah terpenuhi maka uji selanjutnya adalah uji

hipotesis. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien

Regresi

thitung Sig.

Konstanta 57,492

Pelatihan Guru 0,081 4,651 0,000

Tingkat

Pendidikan

0,974 3,161 0,003

Fhitung 16,531

R2 0,440

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi yang dinyatakan

sebagai berikut:

Y= 57,492 + 0,081 X1 + 0,974 X2

Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, hipotesis dapat diuji

melalui uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh

antar variabel bebas yaitu pelatihan guru dan tingkat pendidikan secara

individual terhadap variabel terikat yaitu kualitas pembelajaran.

Hasil uji t untuk variabel pelatihan guru (X1) berdasarkan uji t diketahui

bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 4,651 > 2,018. Hal ini menunjukkan H0 ditolak,

artinya terdapat pengaruh pelatihan guru terhadap kualitas pembelajaran,

dengan demikian hipotesis pertama terbukti kebenarannya. Hasil uji t untuk

variabel tingkat pendidikan (X2) berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai thitung >

ttabel yaitu 3,161 > 2,018. Hal ini menunjukkan H0 ditolak, artinya terdapat

pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas pembelajaran, dengan demikian

hipotesis kedua terbukti kebenarannya, selanjutnya yaitu uji F digunakan untuk

mengetahui signifikasi pengaruh antara dua variabel bebas yaitu pelatihan guru

dan tingkat pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat

yaitu kualitas pembelajaran. Dari hasil uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel

yaitu 16,531 > 3,22. Hal ini menunjukkan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh
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pelatihan guru dan tingkat pendidikan terhadap kualitas pembelajaran secara

bersama-sama, dengan demikian hipotesis ketiga terbukti kebenarannya.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis data

diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,440. Hal ini berarti bahwa

kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh pelatihan guru dan tingkat pendidikan

secara bersama-sama sebesar 44%, sedangkan 56% sisanya dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti. Sumbangan relatif dalam penelitian ini pada

variabel pelatihan guru sebesar 29,70% dan tingkat pendidikan sebesar

70,30%. Sedangkan sumbangan efektif pada variabel pelatihan guru sebesar

13,07% dan tingkat pendidikan sebesar 30,93%.

Pelatihan guru dalam penelitian ini sebanding atau relevan dengan teori

menurut Fatah Syukur (2012: 90) yang menyatakan bahwa dengan adanya

pelatihan yang diikutu guru, maka guru akan lebih paham dengan dunia kerja,

dapat mengembangkan kepribadiannya, penampilan kerja individu,

mengembangkan karir, perilakunya menjadi efektif dan akan lebih

berkompeten. Begitu juga penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

sebelumnya yang telah dilakukan Fazalur Rahman (2011), yang menyimpulkan

bahwa program pelatihan guru berhubungan positif dengan kualitas

pembelajaran sehingga pelatihan guru harus ditingkatkan untuk guru karena

memiliki hubungan yang signifikan untuk meningkatkan proses pembelajaran

di kelas dan meningkatkan kinerja siswa.

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini sebanding atau relevan dengan

teori menurut Hasanah (2012: 52) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan

guru dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat profesionalitas, sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Begitu juga

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitan sebelumnya yang telah dilakukan

Tri Nuruni (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan menunjukkan

dampak yang positif terhadap kinerja guru. Mata pelajaran yang diampu

seorang guru harus sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Hal ini

sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas peserta didik yang dihasilkan
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nantinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan guru sangat

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah

dilakukan oleh Murniati (2016) yang menyatakan bahwa dengan pendidikan

dan pelatihan yang diikuti guru pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan motivasi atau sikap serta untuk meningkatkan

kompetensi para pesertanya terkait tugas-tugas dan pekerjaan yang akan

dipertanggungjawabkan kepada mereka.

4. PENUTUP

Berdasarkan data yang telah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

a. Ada pengaruh pelatihan guru terhadap kualitas pembelajaran di kelas di

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Hal ini menunjukkan pengaruh

positif semakin tinggi pelatihan guru maka kualitas pembelajaran akan

meningkat.

b. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas

di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Hal ini menunjukkan pengaruh

positif semakin tinggi tingkat pendidikan guru maka kualitas pembelajaran

akan meningkat.

c. Ada pengaruh pelatihan guru dan tingkat pendidikan terhadap kualitas

pembelajaran di kelas di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Hal ini

menunjukkan pengaruh positif dengan semakin tinggi pelatihan guru dan

tingkat pendidikan maka akan semakin meningkat kualitas

pembelajarannya.
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