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MOTTO 

 ...يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  
Artinya : “Niscaya Allah akan  mengangkat (derajat)  orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat.” 

( Q.S. Al Mujaadalah : 11 )
1
 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah Penafsir Alqur’an. Jakarta, 2005. Hal. 543. 
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ABSTRAK 

Guru yang mampu adalah guru yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari 

lembaga pendidikan keguruan maupun dari pengalaman yang dimiliki. Namun di 

lapangan membuktikan masih banyak tenaga pengajar yang tidak berasal dari 

jalur pendidikan keguruan namun menjabat sebagai guru. Penelitian dengan judul 

“Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru Terhadap Kemampuan Mengajar 

Guru Di MTs Husnul Khotimah Rowosari Tembalang Semarang”, memiliki 

rumusan masalah bagaimana latar belakang pendidikan guru, bagaimana 

kemampuan mengajar guru, dan adakah pengaruh diantara keduanya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan guru, 

kemampuan mengajar guru, dan adakah pengaruh diantara keduanya. 

Penelitian ini menggunakan metode field research atau penelitian lapangan. 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan skunder. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, 

angket dan dokumentasi. Data akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu, analisis 

pendahuluan, analisis hipotesis, dan analisis lanjut. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa latar 

belakang pendidikan guru di MTs Husnul Khotimah Rowosari Tembalang 

Semarang mencapai taraf baik, kemampuan mengajar guru juga mencapai taraf 

baik. Maka setelah diadakan uji statistik ternyata ada pengaruh positif antara latar 

belakang pendidikan guru terhadap kemampuan mengajar guru. Semakin tinggi 

latar pendidikan guru semakin tinggi pula kemampuan mengajarnya, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah latar belakang pendidikan guru semakin rendah pula 

kemampuan mengajarnya. 
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ABSTRACT 

Teachers who are able are teachers who have the competencies gained from 

teacher training institutions and from experience owned. But in the field proves 

there are still many teachers who do not come from the teacher education path but 

served as a teacher. The study titled "The Influence of Teacher Education 

Background on Teaching Capabilities In MTs Husnul Khotimah Rowosari 

Tembalang Semarang", has a formulation of the problem of how the teacher's 

educational background, how the teacher's teaching ability, and whether there is 

influence between the two. The purpose of this study is to find out how the 

teacher's educational background, teacher's teaching ability, and whether there is 

influence between the two. 

This research uses field research method or field research. The data sources used 

are primary and secondary data. Methods of data collection in this study are 

interviews, observation, questionnaires and documentation. The data will be 

analyzed through three stages namely, preliminary analysis, hypothesis analysis, 

and further analysis. 

Based on data analysis conducted, it can be concluded that teacher education 

background in MTs Husnul Khotimah Rowosari Tembalang Semarang reaches 

good level, teacher's ability to reach good level. So after the statistical test it turns 

out there is a positive influence between the teacher's educational background on 

teachers' teaching ability. The higher the educational background of teachers the 

higher the ability of teaching, and vice versa the lower the teacher education 

background the lower the ability to teach. 
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