
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan 

mengacu pada standar isi (SI) dan standar kompetensi 

lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang 

disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). Demikian juga penyusunan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai salah satu 

muatan wajib dalam kurikulum di satuan pendidikan 

SMP, ikut bertanggung jawab untuk memberikan 

bekal kepada peserta didik mengarungi lautan kehi-

dupan yang sangat dinamis. Diharapkan IPS mampu 

mendorong peserta didik mampu mempersiapkan diri 

mengadakan perubahan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan terjemahan 

dari social studies. Komisi Studi Sosial dari National 

Education Association di Amerika Serikat dalam 

Depdiknas (2005) memberikan batasan bahwa studi 

sosial merupakan mata pelajaran yang langsung ber-



kaitan dengan organisasi dan perkembangan manusia 

dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah pelajaran yang merupakan 

suatu fusi atau paduan dari sejumlah mata pelajaran 

sosial atau menggunakan bagian-bagian tertentu dari 

ilmu-ilmu sosial. Dari uraian di atas Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah merupakan perwujudan dari suatu 

pendekatan inter disiplin dari pelajaran ilmu-ilmu 

sosial dengan mengintegrasikan bahan atau materi 

ilmu sosial untuk memahami masalah-masalah sosial 

yang diberikan disekolah sebagai suatu program 

pengajaran. 

Mata pelajaran IPS diberikan kepada peserta 

didik untuk memberikan bimbingan agar mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan 

dasar  untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

pandai memecahkan masalah, dan mempunyai 

keterampilan sosial. IPS juga membimbing peserta 

didik untuk memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan ber-

kompetensi dalam masyarakat yang majemuk, baik 

tingkat lokal, nasional maupun tingkat global (Kateno, 

2007). 

Pelaksanaan pembelajaran IPS di Sekolah 

Menengah Pertama tidak lagi diberikan secara sendiri-

sendiri menurut disiplin ilmu rumpun ilmu sosial 

yaitu IPS Geografi termasuk sosiologi, IPS Ekonomi 

dan IPS Sejarah. Namun pelaksanaannya sudah meru-



pakan perpaduan dari ketiga mata pelajaran tersebut. 

Perpaduan mata pelajaran tersebut menjadi IPS 

terpadu, yang di dalamnya berisi ketiga mata pelajaran 

dalam sebuah tema.  

Sejak diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tahun 2006 mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial terdiri dari perpaduan dari mata 

pelajaran IPS Geografi, IPS Sejarah dan IPS Ekonomi. 

Latar belakang guru-guru IPS yang merupakan lulus-

an dari ketiga jurusan yaitu Pendidikan Geografi, 

Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Sejarah setelah 

berada di lapangan dihadapkan dengan pelaksanaan 

IPS yang terpadu. Perkembangan teknologi mengubah 

peran guru dari pengajar yang bertugas menyampai-

kan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang 

bertugas memberikan kemudahan belajar (Mulyasa, 

2006). Guru dituntut untuk terus mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam mendukung kinerjanya di 

sekolah.  

Dari hasil wawancara, pelaksanaan pembelajar-

an IPS di sekolah  sebagian besar masih dilaksanakan 

secara terpisah. Hal ini tercermin dari data yang 

diambil dari pengurus MGMP Sanggar dan Subsanggar 

di bawah ini: 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

Pelaksanaan Pembelajaran IPS  

No Pengurus Jumlah Terpadu Terpisah 

1. Pengurus Sanggar 14 4 10 

2. Pengurus Subsanggar 14 2 12 

 Jumlah 28 6 22 

      Sumber: Data hasil wawancara 

 

Dari data tersebut, tercermin pelaksanaan pem-

belajaran IPS sebagian besar masih terpisah yaitu 

sekitar 78,6%. Dari hasil data tersebut diduga pengua-

saan bahan ajar tentang IPS masih rendah. Hal ini 

karena guru berasal latar belakang tiga disiplin ilmu 

yaitu IPS geografi, ekonomi, dan sejarah. Pencapaian 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata 

pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang 

kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi) tanpa ada keterpaduan di dalamnya. Guru-

guru harus termotivasi untuk selalu mempelajari 

perkembangan dari perubahan kurikulum tersebut. 

Pengetahuan bahan ajar selalu terus ditingkatkan. 

Kegiatan ini bisa melalui kegiatan MGMP baik di 

tingkat sekolah, sub-sanggar maupun sanggar. Hal ini 

apabila dilaksanakan akan menunjang ketercapaian 

tujuan IPS yang dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, budaya). 

 



Berdasarkan penelitian Basori (2011) yaitu  

hubungan antara Kompetensi Profesional Guru dan 

Motivasi Kerja Guru dengan Kinerja Mengajar Guru 

SMP Kota Salatiga dengan responden berjumlah 217 

orang guru. Data dianalisis dengan korelasi pearson 

product moment, korelasi kompetensi profesional guru 

dengan kinerja mengajar guru rxy = 0,0420 dan p = 

0,0402 < 0,05, maka hubungan antara kompetensi 

profesional guru dengan kinerja mengajar guru SMP 

kota Salatiga dinyatakan signifikan, korelasi  motivasi 

kerja guru dengan kinerja mengajar guru rxy = 0,320 

dan p = 0,0435 < 0,05, maka hubungan antara 

motivasi kerja guru dengan kinerja mengajar guru kota 

Salatiga dinyatakan signifikan.  

Namun hasil penelitian Klicka (2003) dengan 

sampel 97 orang guru sekolah menengah, dianalisis 

menggunakan korelasi Spearmen ditemukan hasil 

bahwa variabel kompetensi profesional guru dengan 

kinerja mengajar mempunyai koefisien korelasi rxy = 

0,246 dengan p = 0,051 > 0,05 berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kompetensi profesi-

onal guru dengan kinerja mengajar guru sekolah 

menengah di Hongaria. Demikian juga peneletian 

Kamla (2009) dengan 979 orang guru di sekolah 

menengah Delta State, Nigeria ditemukan p = 0,054, p 

> 0,05, berarti tidak ada hubungan motivasi kerja 

dengan kinerja mengajar guru di sekolah menengah di 

Delta State, Nigeria.  

 



Dalam UU No. 14/2005 kompetensi profesional 

guru dijelaskan bahwa guru mampu memahami dan 

menguasai bahan pengajaran. Menurut Selvi (2007) 

kompetensi profesional guru adalah seperangkat 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan profesinya. Salah satunya kompetensi 

itu adalah kompetensi mata pelajaran. Atas dasar 

temuan Basori (2011), Klicka (2003) dan Kamla (2009) 

adanya penemuan bertolak belakang hubungan 

variabel  kompetensi profesional guru dengan kinerja 

mengajar dan motivasi kerja dengan kinerja mengajar 

guru, maka penulis merasa tertarik mengadakan 

penelitian ulang yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan bahan ajar dan motivasi 

mengajar dengan kinerja mengajar Guru IPS SMP 

negeri di Kabupaten Semarang. 

 

1.2  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, 

maka penelitian ini dibatasi pada pengetahuan bahan 

ajar dan motivasi mengajar yang merupakan variabel 

bebas  dengan kinerja mengajar Guru IPS SMP negeri 

di Kabupaten Semarang yang merupakan variabel 

terikat.  

 

1.3  Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut di atas dan untuk memper-

jelas arah penelitian maka perlu dipertegas dengan 



rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan  bahan ajar dengan kinerja mengajar 

guru IPS SMP negeri di Kabupaten Semarang? 

2. Adakah hubungan yang signifikan antara  motivasi 

mengajar dengan kinerja mengajar guru IPS SMP 

negeri di Kabupaten Semarang? 

3. Adakah hubungan yang signifikan secara bersama-

sama antara pengetahuan  bahan ajar dan motivasi 

mengajar dengan kinerja mengajar  guru IPS SMP 

negeri di Kabupaten Semarang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji signifikansi hubungan pengetahuan 

bahan ajar dengan kinerja mengajar guru IPS SMP 

negeri di Kabupaten Semarang; 

2. Untuk menguji signifikansi hubungan motivasi 

mengajar dengan kinerja mengajar   guru IPS SMP 

negeri di Kabupaten Semarang; 

3. Untuk menguji signifikansi hubungan secara ber-

sama-sama pengetahuan bahan ajar dan motivasi 

mengajar dengan kinerja mengajar guru IPS SMP 

Negeri di Kabupaten Semarang. 

 

 

 



1.5  Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi sekolah, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam upaya untuk meningkatkan prestasi 

kinerja mengajar guru; 

2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan, serta 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia 

yang berkaitan dengan pengetahuan bahan ajar, 

motivasi mengajar dan kinerja mengajar guru IPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


