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BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAMPUAN

GI]RU DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan

Landasan filosofis pelaksanaao dan pengembangan pendidikan telah

dirumuskan secara komprehensif dan tgrpadu dalam pasal 4, UU Nomor 2 Tahun

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunf, '?endidikan Nasional

berhrjuarr mencerdaskarl kahidupan bangsa darl mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dan berbudi pekerti luhur, meuriliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri sefa rasa tanggung jawab

ksmasyarakatan dan k€baugsaan"- Dikatakan kompreheosif sebab rumusan tujua[ di

atas mencal:up semua aspek kepdbadian ma[usia ; aspek moml, intelekbral, sosial

dan individuai.. Dikatakan terpadu sebab semua aspek te$ebut tidak terpisahkau satu

sama lain sebagai mamrsia Indonesia seutuhnya. Makna dan nilai yang terkandug

dalam runusan tujuan pendidikan nasional ters€but di atas pada dasamya adalah

ganrbaran dan sosok manusia yang berkualitas.

Sistem Pendidikan Nasional mencakup tiga jenjang pendidikan" yaloi

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Salah satu bantuk

pendidikan menengah yang dimaksud adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sekolah Menengah Kejuruan mengembaag misi utama yaitu menyiapkan siswa unhrk

mernasuki lapangan kerja s€rta mergembaDgkan sikap profesional.



Salah satu di antan sekian banyak swnber daya pendidikan yang ada di SMK

adalah tenaga pengajar. Dengan demikian maka salah satu altematif yarg dapat

dilakukan utuk mewujudkan misi utama SMK adalah mendayagunakan guru dengan

segala kompetensi yang dimilikinya. Mendayagunakal gulu berarti mengalokasikan

guu sesuai dengan karakteristik atau mendasarkan kepada kemampuau urrtum dan

penilaian sikap guru terhadap profesi guru atau jabatan guru. curu dialokasikan

dengan beban tugas yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, j 'mlah iam beban

tugas yang dibebankan kepadany4 sehingga , guru mampu dan sanggup

melaksanakannya dengat optimal.

Guru merupakan faktor utama atau orang yang menentukan dalam kelas. Guru

yang memimpin dan mengarahkan proses belajar-mengajar. Gwulah yary paling

banyak berhubungan dengan siswa dibanding dengan person& sekolah lainnya

(Hamalik, 1992). Kualitas darr kuantitas belajar siswa di dalam kelas bergantung pada

banyak faktor, adaxa lain ialah eulu, hubungan pribadi anlar siswa di dalam kelas,

serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas Nzr;r, U., 1994). Sepanjang guru

tidak aclaptif dan antisipatif (tidak memiliki kemauan untuk berubah) maka dunia

pendidikan tidak akan mengalami pembahan (Slamet PH., 1 994).

Menurut Suryadi (1993) efisiensi pendidikan memiliki kaitan laqsung

dengan pendayagunaan secara optimal surnber daya pendidikan yang terbatas,

sehingga memberikan dampak yaug optimal pula terhadap hasil belajar siswa- Jika -

ditinjau dari komponen tenaga pengajar, maka efisieosi SMK harus diawali dan

sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan tenaga pengajax melakuka.tr



penrbahan, dalam pengertian mampu beradaptasi, Oleh sebab ittr, kualitas sistem

peadidiLrn sangat ditentukan oleh tingkat kemauan dan kemampuan tenaga pengajar

dalam mengelola proses belaj ax-mengdar.

Kualitas lulusaq pendidikan menengah kejuuan merefleksikan kualitas

seluruh komponen yaag membentuk dan beraktivitas atau melakukan proses dalam

sistem pendidkan kejwuan tarsebut. Menurut Wardiman (1994) kualitas pendidikan

diartikan sebagai kemampuah sekolah untuk menyediakan dau mendayagunakan

sumber daya pendidikan guna meningkatkan kemautpuao trelqiar sisra Surnber daya

pendidikao yang dapat mendorcng terciptanya situasi yang ko4dusif untuk

meningkatkan mutu pmses belajar-mengajar, selaajutrya akan dapat meningkatkan

kemampuan belqiar poserta didik. Sumber daya pendidikan yang dimatsud meliputi;

komponen input menajemen, komponen proses pendidika4 kompoqan peserta didilq

dan komponen hasit belqiar. IIal ini mengisyamtkan bahwa kualitas tamalaa SMK

sangat ditetrtr*an oleh kemampuaonya mendayagunakan surnber daya pendidikan

guna meningkatkan kemampuan belajar siswa.

B. Profil Kemanpuan Guru drlem Pengelolaan Pembelaiaran

Menuut Rastiyah (1986) ada beberapa alasan mengapa kemampuan guru

perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan prosgs belajar mengajar' terutana dalarn

nenghadapi perubahan, perkembangan dan kemajuau zaman. Antara lain disebutkan

perubahan-perubahan akan mempengaruhi odentasi masyaxakal terhadap dmia



pendidikan pada umumnya. Masyarakat metrunhrt adauya pendidikan dan pengajaran

yang berutrah dalam sistem maupun mutunya.

Ilaxapan masyarakal terhadap dunia pendidikan tersebut hanya dapat terwujud

jika ditopang oleh setiap komponen termaruk gulu yang terlibat dalam sistem

pendidikan pada umumnya memiliki kemampuan. Kemampuan mengikuti perubahan

atau memiliki kemampuan adaptif terhadap setiap perubahan. Adaptif dalam axti

respousif dan antisipatif. Slamet PH (l 994) mengemukakan bahwa dunia pendidikan

tidak akan mengalami perubahan apapun sepanjang para dosen atau guru tidak mau

b€rubalL tidak adaptif dan antisipatifterhadap perubahan yaug terjadi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menghadapi perubalun,

perkembangao dan kemajuan zaman, masyarakat menrmtut agar guru merniliki

kompetensi yaog dapat menjamin beftasilnya pendidikan yang diharapkan. Untuk

m€mbed gambaxan yang jelas tentang guru yang menjadi tunhrtan masyarakat

dewasa ini, pedu diuaikan mengenal pengertian kompetensi gwu, sehingga tidak

tedadi salah tafsir.

Kompetensi guru adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang

guru dalam melaksanakan tugamya sebagai guru. Sudjrna, N., (1989) mengutip

pendapat Cooper me[gemukakan bahwa ada empat kompelensi yang harus ada pada

gurq yakni: mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusitu

mempuryai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya; mempunyai

sikap yang tepat tentang dfui sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang

dibinanya; dan memptrnyai keterampilan teknik mengajar.



Pendapal lain yang maknanya saIIIa namrm lebih nenonjolkan keterkaitan

antara kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lain, dikemukakan oleh

Reynolds (1992). Ia mengatakan bahwa ada empat komp€tensi yang haru6 dikuasai

oleh gunr agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar yaitu: memahami siswa

latar belakang siswa; menguasai prinsip, belajar mengajar; (3) menguasai materi dan

(4) menguasai secara spesifik ilrnu kependidikan.

Menurut Aikunto, S., (1993) Proyek Pengembangan pendidikan Guru @3G)

di bawah pimpinan T Raka Joni berhasil merumuskan tiga kemampuan penting yang

harus dimiliki oleh guru yang profesional. Ketiga kemampuan tersebut yakli; (1)

kornpetensi profesional; (2) kompetensi personal; dan (3) kompetensi sosial. Ketiga

kompetensi tcrsehrt dijelaskan sebagai berikut:

KompeteDsi profesional, artinya bahwa guru harus hemiliki pelgetahuan

yang luas dan dalam tentang subject matter (bidalg shrdi) yang akan diajaxkan, seria

penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretik, memilih

metode yang tepat, serta mampu mstrggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Kompetensi personal, artinya bahwa guru harus memiliki sikap kepribadian

yatrg mantap, sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek, Arti lebih

terperinci adalah bahwa Ia memiliki kepribadian yang patut diteladani seperti yang

dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantolo: "Ing Dgarso sung hrlodho, ing madyo

mangun karso, tut wuri handayani".



Kompetensi sosial, artinya trahvr'a guru kemampuan berkomunikasi sosial,

baik dengan maupun dengar sesama teman gurq dengan pggawai tata usaha, dan

tidak lupa i uga masyarakat disekelilingnya.

C. Faktor-FaLtor yang Mempengaruhi Kemampuan Guru dalam Pengelolaan

Pembelajar?n

Menunrt Tabrani (1994) dan tuikunto. S., (1988) setiap individu dalam

bedikap dao beryerilaku senantiasa dipengaruhi oleh dua faltor utama, yakni faktor

intemal dar faktor ekstemal. Berkaitan dengan fallor intemal dan okstemal, Slameto

(1995) dalr Arikwto, s., (1993) mengemukakan bahwa faktor intemal gulu

diklasifikasi sebagai (a) faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan secata umum dan

caaat tubuh, (b) faktor psikologis yang melipuli intelegensi, peftatiaq minat, bakat,

molif, kematangan dan kesiapa[, dan (c) keletehan. Sedangkan menurut Tabrani

(1994) faktor intemal meliputi kelengkapan fisik, tingkat kematangan, kesehatan

tubuh, kecakapan umurn, kecakapan khuzus dan kelemahannya, sikap, mlut,

doronga4 prasangkq perasaan tidak menenhr, kebiasaan, dan latar belakang

pendidikan.

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakao oleh Clara R., (1993) yang

memandang kebulatan atau integrasi falitor intemal sepedi telah dituliskan di atas

akan membentuk sikap dan pandangan terhadap diri individu sebagai konsep diri. Ia

meinandang konsep diri sebagai pengaruh faktd intQmal yang terintegrasi pada diri

individu. Konsep diri mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisikny4



karakteristik pribadinya, motivasinya, kelemahaonya, kepandaiannya, kegagalannya

dan sebagainya- Selanjutnya Ia menyimpulkan bahwa konsep dirt mencakup dua

dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Dimersi kognitif merupakan

pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Dimensi afekif merupakan penilaian

individu terhadap dirinya Konsep diri yang positif pada diri individu akan

mewujudkan perilaku yalg positif.

Hal di atas menunjukkan bahwa konsep diri dan kompetensi merupakar dua

hat yang sating menunjang dalam praktek. Jika guru memiliki konsep diri yang

positif maka la akan semakin memperkuat kompetensinya, termasuk kompetensi

keguruan dan kejuuannya. Dikatakan dernikian, karena konsep diri merupakan

integrasi dua ranah kemampuan sedangkan kompetensi dibangun oleh tiga ranah yang

harus tedntegmsi dar saling menuljarig dalam diri seseorang yang kompeten yaitu

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Perilaku mengajar akan menjadi efektif apabila guru mempunyai konsep diri

yang positif. Penilaian keberhasilan guru dapat ditiqiau dari dua sisi, yaitu dari segi

gaya mengajar dan keefektifan pengajaramya. Gaya mengajar dan keefel$ifan

mengajar sangat dipengaruhi oleh cara guru memandang diri mereka dan cana

memandang siswa. Guru yang memandaag dirinya sebagai orang yang tidak cukup

mampu mengajar dan tidak menlrkai profesinya, akan mengikutsetakan seluruh

perasaannya dalam perilaku mengajar di kelas.

Pengettian ini memberikan pemtrenamn terhadap pendapat yang mengatakan

bahwa konsep diri seseorang dapat dinilai dari cara seseorang bersikap dan



berperilaku Pengertian ini juga memberikan garis penghubung aotara muhr konsep

diri seseorang dan kompetensi guru serta mutq pekerjaannya. Jika seseorang yang

dimaksudkan adalah gurq maka semakin baik konsep diinya mempakan jaminan

terhadap semakin bermutunya hasil pelaksanaan tugasnya sebagai guru.

Selain itu, uraian di atas menujukkan pula bahwa faktor intemal gulu dapat

dilihat dari sikapnya. Sikap guru inilah yang akan menentukan baik - tidaknya benh-rk

perilaku guru.

Selain faktor intemal gurq faktor ekstemal juga sangat mempengaruhi sikap

dan perilaku guru. Faktor ekstemal yang dapat mempengaruhi kompetensi gulu

dilihat dari guru meliputi lingkungan sekola.h dan lingkungan di luax sekolah.

Berdasarkan uaian di atas, akar ditelusud beberapa faltor yarlg diduga

mempengaruhi kernampuan guru dalam pengelolaan pembelajara4 yaitu ;

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerj4 pengalaman mengajar, tingkat

pendidikan dan pelatihan.

o- Kepemimpinar Kepsla Sekolah

Effendi O.U. (1992) meryatakan bahwa pemimpin didefinisikan sebagai

seseoftng yang secara formal dibed status tertentu unnrk melaksanakan, menuntur,

mengurus, dan menggunakan cam-caxa tltuk mencapai suatu hash atau tujuan,

pelakunya ialah "pemimpin", yaitu setiap orang yang mempunyai bawahan dan

menggemkkan atau mempengaruhi bawahannya ke arah pencapaian tujuan tertentu.



b. Motivosi Kerja

Kalangan para teodtisi dan praktisi manajemen telah lama menyadari bahlva

masalah molivasi bukanlah masalah yang mudal; baik memahaminya apalagi

menerapkannya. Alan tetapi dengan motivasi yarg tepat para karyawan akan

terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena

meyalini bahwa dengan kebefiasilan otganisasi mencapai tujuan dan berbagai

sasaranny4 kepentingan-kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan

terpeJiftara pula.

c. Pengalamtn Mengajar

Pengalarnan pada hakikatnya merupakan mngkuman pemahaman terhadap

apa yang dialami seseorang, sehingga apa yang dialami tqsebut merupahao miliknya.

Bnmo (1989) mengenukakan bahwa pengalaman menrpakaa sendi bagi suafir

pengetahu.m. Salanjutnya Gerunga (1991) mengemutakan bahwa pengalaman

merupakan dasar untuk mengorganisasikan informasi ke dalam konsep.

Apabila seseorang bekerj4 dia akan selalu menemui hal-hal baxu danjika hal

yang baru tersebut dapat dipahami sehingga rnenjadi miliknya, berarti dia telah

meudapat pengalanan kerja baru Hal ini diperkuat Azwar (1988) bahrva untuk

mendapatkan sesuetu keta[gkasan atau keterampilan yarg memadai diperlukan

latihan yang berkali-kali atau terus-menerus terbadap apa yaDg dipelaiari, karena

dengan melakukan secam temtur pengetahuan tersebut dapat disempumakan dan

disiapsiagakan. Pendapat ini didukung oleh Max'at (1982) bahwa semakin sering



s€seofi[rg mengulangi sesuatu, maka semalin bertambahlah kecakapan sertia

pengetahrian terhadap hat tersebul dan dia akan lebih menguasainya.

d- Pendidikan da Pelatihqn

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar unhrk mengembangkan

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (Hamijoyo, 1991).

Pendidikan berfimgsi menunjang pembangunan bangsa dalam ati yang luas yaitu

menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilrrru dan

tebnologi sesuai dengan kebuhlban pembaflgman

D, Penutup

Kemampuan yang dihiliki oleh guiu dalam pengelolaan pembelajaran

merupakan salah satu faktor penunjang dalam peningkatan kualitas poses belajar

mengaiar yang pada alhimya akan meningkatkan kualitas lulusan.

l0
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