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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengetahuan Bahan Ajar 

2.1.1 Pengertian Pengetahuan 

Menurut Notoadmodjo (2003) pengetahuan 

adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia yaitu indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan 

merupakan suatu gejala yang ditemui dan diperoleh 

manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan 

muncul ketika menggunakan akal budinya untuk 

mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum 

pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Menurut 

Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson 

dan Krathwohl's tingkatan kognitif mempunyai 

tingkatan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (know) 

Mengingat atau mengulang materi pelajaran sebelumnya.  
2. Pemahaman (comprehend) 

Kemampuan untuk menangkap atau membangun makna 

dari materi.  
3. Aplikasi (apply) 

Kemampuan untuk menggunakan bahan belajar, atau 

untuk menerapkan materi dalam situasi baru  
4. Analisis (analyze) 

Kemampuan untuk memecah atau membedakan bagian 

dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur 

organisasi yang mungkin lebih baik dipahami.  
5. Evaluasi (evaluate) 

Kemampuan untuk menilai, memeriksa, dan bahkan 
kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu.  
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6. Sintesis (synthesize) 

Kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian 

bersama-sama untuk membentuk unik baru atau 

koheren.  
7. Imajinasi (image) 

Kemampuan untuk mengabungkan berbagai konsep 

materi pelajaran menjadi sebuah imajinasi dalam 
berkreasi.  

8. Kreasi (create) 

Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep materi 

palajaran menjadi suatu produk (Leslie Owen Wilson, 

2006). 

Dari tingkatan tersebut, maka pengetahuan 

tercakup domain kognitif tingkatan yang pertama yaitu 

mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

2.1.2 Pengertian Pengetahuan Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru dalam melaksana-

kan kegiatan pembelajaran (Muhaimin, 2008). Sedang 

menurut Abdul Majid (2007) bahan ajar adalah segala 

bentuk informasi, alat, teks, yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis 

maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau materi 

kurikulum (curriculum material) adalah isi atau muat-

an kurikulum yang harus dipahami siswa dalam 

upaya mencapai tujuan kurikulum. Fungsi bahan ajar 

adalah (Departemen Pendidikan Nasional, 2007): 

1. Pedoman guru untuk mengarahkan semua 

aktifitas dalam proses pembelajaran, sekaligus 
merupakan substansi kompetensi yang harus 

diajarkan kepada siswa; 

2. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan 
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semua aktifitas dalam proses pembelajaran 
sekaligus merupakan substansi yang seharus-

nya dikuasai; 

3. Alat evaluasi pencapaian pembelajaran. 

 

Dengan demikian bahan ajar sangat terkait 

dengan kemampuan guru dalam kegiatan perencana-

an (planning), aktifitas pembelajaran, pengimplemen-

tasian (implementing) dan penilaian (assissing). 

IPS atau studi sosial merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi 

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan 

psikologi sosial. Pembelajaran geografi memberikan 

kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-

wilayah, sedangkan sejarah memberikan wawasan 

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai 

periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif 

yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, 

struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi 

politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan 

benda-benda budaya dari budaya terpilih.  

Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam 

ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas 

yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. 

Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu 

tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, 

institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Secara 

intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-

ilmu sosial dan studi-studi sosial. Studi sosial meru-
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pakan bagian atau aspek-aspek ilmu-ilmu sosial yang 

telah dipilih dan disesuaikan dengan maksud diguna-

kan untuk sekolah atau situasi pengajaran lain 

(Wesley, 1952 dalam Depdiknas 2005). Hal ini tergam-

bar dalam bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, 

muatan kurikulum IPS untuk jenjang pendidikan 

SMP/MTs meliputi substansi sosiologi, geografi, 

sejarah, dan ekonomi. Jika ditelaah secara mendalam 

karakteristik mata pelajaran IPS SMP/MTs antara lain 

dapat dideskripsikan sebagai berikut (Depdiknas, 

2006): 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan 

dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, 

hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosio-
logi, bahakan juga bidang humaniora, pendi-

dikan agama; 

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

berasal dari struktur keilmuan geografi, seja-

rah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sede-

Sejarah 
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mikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan 
atau topik (ema) tertentu; 

3.  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

juga menyangkut berbagai masalah sosial yang 

dirumuskan dengan pendekatan interdispliner 

dan multidisipliner; 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

dapat menyangkut peristiwa dari perubahan 

kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab 

akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan 

lingkungan, struktur, proses dan masalah 

sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar 
survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekua-

saan, keadlan dan jaminan keamanan; 

5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan 

memahami fenomena sosial serta kehidupan 

manusia secara keseluruhan. 

 

Secara umum tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah-masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-sehari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut 

dapat dicapai manakala program-program IPS di seko-

lah diorganisasikan secara baik (Mutakin, 1998 dalam 

Depdiknas, 2006). Berdasarkan Permendiknas Nomor 

22 tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan 
dengan kehidupan masyarakat dan lingkung-

annya; 
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis 
dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecah-

kan masalah, dan keterampilan dalam kehidup-

an sosial; 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial da kemanusiaan; 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja-

sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk di tingkat lokal, nasional dan  global. 

 
Jadi pengetahuan bahan ajar IPS adalah mampu 

mengingat suatu materi IPS yang telah dipelajari 

sebelumnya yang terdiri dari  sosiologi, geografi, 

sejarah, dan ekonomi yang dikemas sebagai bahan 

untuk disajikan dalam proses pembelajaran. 

2.1.3 Pengukuran Pengetahuan Bahan Ajar 

Pengukuran Pengetahuan bahan ajar peneliti 

menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengetahuan tentang 

bahan ajar. Kuisioner adalah seperangkat pertanyaan 

yang disusun untuk diajukan kepada responden 

untuk memperoleh informasi secara tertulis. Kuisioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang 

respondennya tersebar yang luas (Sugiyono, 2010). 

Cara mengukur pengetahuan adalah dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan isi materi 

yang ingin diukur dari subyek penelitian atau 

responden (Noadmodjo, 2003). Menurut Selvi (2007) 

tentang kompetensi profesional guru yaitu seperangkat 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan profesinya. Salah satunya kompetensi 

itu adalah penguasaan mata pelajaran. Pengukuran 
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pengetahuan bahan ajar terdiri dari pengetahuan 

sekitar materi pelajaran IPS. Aspek-aspek yang diukur 

yaitu: materi geografi, materi sejarah, materi ekonomi, 

materi sosiologi, pokok bahasan /Standart 

Kompetensi, strategi pembelajaran IPS terpadu. 

2.2 Motivasi Mengajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi   

Menurut Mangkunegara (2000) membedakan 

pengertian motif, motivasi dan motivasi kerja. Motif 

merupakan suatu dorongan kebutuhan dari dalam diri 

guru yang perlu dipenuhi agar dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Motivasi adalah kondisi 

yang menggerakkan guru agar mampu mencapai 

tujuan motifnya. Dalam kaitannya dengan lingkungan 

kerja, motivasi dapat didefinisikan sebagai kondisi 

yang berpengaruh dalam membangkitkan, 

mengarahkan, memelihara perilaku yang berhubung-

an dengan lingkungan kerja. Secara umum bahwa 

motivasi guru dalam mengajar akan meningkat jika 

organisasi mampu memenuhi apa yang menjadi kebu-

tuhannya. Motivasi dipandang sebagai dorongan atau 

kekuatan dari dalam yang menggerakkan seseorang 

untuk berperilaku dan mempengaruhi intensitas peri-

laku tersebut.  

 Menurut Herzberg (1995) motivasi kerja adalah 

dorongan untuk menentukan perilaku seseorang 

dalam melakukan pekerjaan. Teori Herzberg yang dike-

nal dengan motivation-hygiene. Teori ini menunjukkan 
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bahwa motivasi kerja disebutkan sebagai penyebab 

timbulnya ketidakpuasaan kerja akibat ketidakadilan 

karena tidak seimbangnya pertukaran input yang 

diberikan dengan out put yang diterima. Adapun dua 

komponen pokok yang mempengaruhi seseorang 

bekerja yaitu faktor hygiene (pemeliharaan) dan faktor 

motivasional. Faktor hygiene (pemeliharaan) adalah 

faktor yang sifatnya ekstrinsik, bersumber dari luar 

diri yang turut menentukan perilaku kehidupannya. 

Faktor hygiene mencakup status seseorang dalam 

organisasi, hubungan seseorang dengan atasan-nya, 

hubungan seseorang dengan rekannya, teknik 

penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebi-

jakan organisasi, sistem administrasi, kondisi kerja 

dan imbalan yang berlaku. Faktor yang kedua yaitu 

motivasional adalah hal-hal yang mendorong 

seseorang bersifat intrinsik, bersumber dalam diri 

seseorang atau faktor yang kehadirannnya dapat 

menimbulkan kepuasaan kerja dan meningkatkan 

hasil kerja individu. Faktor-faktor  yang menjadi 

motivator meliputi: 

1. Prestasi (achievement)  

Prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang 

setelah melakukan perubahan di bidang peker-

jaan yang ditangani. Seseorang memiliki kei-

nginan berprestasi sebagai kebutuhan dan 

dapat mendorong untuk mencapai sasaran. 

2. Pengakuan (recognition) 

Pengakuan merupakan proses pembentukan 

suatu kegiatan yang memenuhi standar, untuk 

memperoleh pengakuan atas hasil karya/hasil 

kerja yang telah dicapai. 
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3. Tanggungjawab (responbility) 

Tanggungjawab adalah kesiapan menerima 

kewajiban atau tugas di  bidang pekerjaan yang 

ditangani. 

4. Kemajuan (advancement) 

Kemajuan adalah peningkatan kecakapan serta 

keberkesanan dalam menjalankan kewajiban 
atas pekerjaannya. 

5. Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

Pekerjaan itu sendiri adalah tingkat kebergan-

tungan bagaimana seseorang memaknai suatu 

pekerjaannya. 

6. Kemungkinan berkembang (the posibilility of 
growt) 

Kemungkinan berkembang adalah konsekuensi 

perilaku dimasa lalu mempengaruhi tindakan di 

masa yang akan datang dalam proses pembela-

jaran (Robins, 2001)  

 Motivasi sebagai kekuatan energetik yang dimiliki 

seseorang untuk menunjukkan perilaku terkait 

pekerjaan dan menentukan bentuk , arah dan 

intensitas. motivasi dapat dilihat guru dalam 

menjalankan perannya secara optimal yang 

dipengaruhi oleh kekuatan dari dalam maupun dari 

luar diri.  

 

2.2.2 Pengertian Motivasi Mengajar 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu 

usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem ling-

kungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Pernyataan ini membe-

rikan petunjuk bahwa fungsi pokok dalam mengajar 

adalah adalah menyediakan kondisi yang kondusif. 

Mengajar dapat juga diartikan sebagai kegiatan 
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mengorganisasikan proses belajar (Sardiman, 2004). 

Karena mengajar merupakan aktivitas mengorganisasi 

proses belajar, maka guru sebagai pengajar harus 

berperan sebagai organisator yang baik pula. Proses 

pengajaran akan dilaksanakan oleh seorang guru 

berupa kegiatan yang dikenal dengan fungsi-fungsi 

pengajaran (instructional functions), yang akan meng-

hasilkan apa yang disebut efek instruksional 

(instrucsional effects) dan efek pengiringnya (nurturant 

effects). Fungsi-fungsi instruksional tersebut di dalam 

proses pengajaran dan pembelajaran disebut proses 

instruksional (instructional processes) atau model pem-

belajaran secara secuensial (sequential learning model) 

yang merupakan tugas sehari-hari seorang guru 

(Suparlan, 2005). 

 Apabila dipadukan antara pengertian belajar 

dan mengajar, maka menunjuk pada pembelajaran 

adalah  suatu hubungan timbal balik. Hal ini akan 

tercipta proses pengajaran yang menunjuk pada suatu 

siasat untuk mengatur kegiatan belajar mengajar 

sedemikian rupa, sehingga siswa mendapat perhatian 

lebih banyak (Winkel S, 2004). Mengajar adalah inter-

aksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan 

guru dan antar sesama siswa dalam proses pembela-

jaran. Keterkaitan motivasi mengajar dapat dilihat dari 

peran guru dalam menjalankan perannya secara 

optimal.  
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2.2.3 Pengukuran Motivasi Mengajar 

          Pengukuran motivasi mengajar guru peneliti 

menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi secara tertulis responden 

tentang motivasi mengajar. Kuisioner adalah 

seperangkat pertanyaan yang disusun untuk diajukan 

kepada responden untuk memperoleh informasi secara 

tertulis. Untuk mengukur motivasi dengan 

menggunakan kuisioner atau inventory pencil and 

paper yaitu sejumlah pernyataan atau pertanyaan 

tentang apa yang dilakukan individu (Popham, 1995). 

Yang diukur dalam motivasi mengajar berdasarkan 

teori Herzberg yang dikenal dengan motivation-hygiene 

yang terdiri dari dua faktor yaitu  hygiene 

(pemeliharaan) yaitu bersifat ekstrinsik yang 

bersumber dari luar diri yang turut menentukan 

perilaku dalam kehidupan dan  motivasional yang 

bersifat intrinsik,  yang meliputi: (1) prestasi 

(achievement); (2) pengakuan (recognition); (3) 

tanggungjawab (responbility); (4) ke-majuan 

(advancement); (5) pekerjaan itu sendiri (the work it 

self); (6) kemungkinan berkembang (the posibilility of 

growt) (Robbins, 2001). 
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2.3 Kinerja Mengajar Guru IPS  

2.3.1 Pengertian Kinerja Mengajar 

Menurut Biggs dalam Andrian (2004) kinerja 

mengajar guru dirumuskan sebagai aktivitas yang 

dilakukan guru kepada siswa dalam proses belajar. 

Aktivitas yang dimaksud adalah persiapan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

mengevaluasi pembelajaran. Untuk meningkatkan 

kinerja mengajar guru diperlukan pemahaman faktor-

faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan 

eksternal.  Faktor internal adalah faktor-faktor yang 

berasal dari dalam guru yang mencakup aspek 

fisiologis dan psikologis. Fisiologis berhubungan 

dengan kondisi fisik dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran. Sedang aspek psikologis yaitu keadaan 

psikologis yang mempengaruhi proses belajar.   Faktor 

yang kedua adalah faktor eksternal meupakan faktor 

yang mempengaruhi guru dalam mengajar meliputi 

lingkungan sosial dan nonsosial. lingkungan sosial 

seperti: lingkungan sesama guru, hubungan harmonis, 

perilaku simpatik. Sedang nonsosial seperti: 

lingkungan alam, kondisi udara yang segar, 

ketenangan dan penyinaran cukup.  Kinerja mengajar 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran tertuang dalam 

Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar 

Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

meliputi: 

 



21 

 

1. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 

(KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 
pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, meto-

de pembelajaran, kegiatan pembelajaran, peni-

laian hasil belajar, dan sumber belajar. 

a. Silabus 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP 

memuat identitas mata pelajaran atau tema pela-
jaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompeten-

si, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Silabus dikembangkan oleh satuan pendi-

dikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan 
penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendi-

dikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, 

pengembangan silabus dapat dilakukan oleh 

para guru secara mandiri atau berkelompok 

dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa 
sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru 

(PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan 

silabus disusun di bawah supervisi dinas kabu-

paten/kota yang bertanggung jawab di bidang 

pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas 
provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendi-

dikan untuk SMA dan SMK, serta departemen 

yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. 

b. Rencana pelaksanaan Pembelajaran 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarah-

kan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya 

mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidik-

an berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap 

dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk ber-

partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan keman-

dirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkem-
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bangan fisik serta psikologis peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilak-

sanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

Guru merancang penggalan RPP untuk setiap 

pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwal-

an di satuan pendidikan. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan imple-

mentasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: (a) menyi-

apkan peserta didik secara psikis dan fisik  

untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) meng-

ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari; (c) menjelaskan tujuan pembela-
jaran atau  kompetensi dasar yang akan dicapai; 

(d) menyampaikan cakupan materi dan penje-

lasan uraian kegiatan sesuai  silabus.  

b. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pem-
belajaran untuk mencapai KD yang dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan ke-

mandirian sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: (a) bersama-

sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran;     

(b) melakukan penilaian dan/atau refleksi   

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram; (c) memberi-

kan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; (d) merencanakan kegiatan 
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tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran reme-
di, program pengayaan, layanan konseling dan/ 

atau memberikan tugas balik tugas individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 

peserta didik; (e) menyampaikan rencana pem-

belajaran pada pertemuan berikutnya. 

3. Penilaian hasil Pembelajaran 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat penca-

paian kompetensi peserta didik, serta digunakan 

sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan 

hasil belajar, dan memperbaiki proses pembela-
jaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, 

sistematik, dan terprogram dengan mengguna-

kan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau 

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, 

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 

dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. 
Penilaian hasil pembelajaran menggunakan 

Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan 

Penilaian Kelompok Mata Pelajaran (Depdiknas, 

2007). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini 

menggunakan standart kinerja mengajar guru IPS 

sebagai berikut: (1) kemampuan merencanakan pem-

belajaran, (2) kemampuan melaksanakan pembelaja-

ran, 3) kemampuan melaksanakan penilaian pembela-

jaran. 

2.3.2 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

Makna pembelajaran IPS adalah adanya keterka-

itan dan keterpaduan antardimensi kehidupan (alam,  

sosial, ekonomi, budaya, politik, sejarah) yang tertu-

ang dalam materi atau Standar Isi IPS khususnya 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, sehingga 

melahirkan konsep, tema atau topik pembelajaran. 

Pembelajaran terpadu juga dapat dikatakan pembela-
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jaran yang memadukan dan menghubungkan materi 

atau  beberapa SK KD kedalam satu tema atau topik. 

Keterpaduan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan  

agar pembelajaran IPS lebih bermakna, efektif, dan 

efisien. Terdapat beberapa model keterpaduan dalam 

pembelajaran IPS, yang dikeluarkan oleh Puskur 

Balitbang Depdiknas (2006) antara lain: 

1. Model Integrated 

Sesuai dengan konsep di atas, dapat dikatakan 

bahwa model integrated menggunakan pendekatan 

antarbidang keilmuan yang konsepnya saling tumpang 

tindih (overlap).  Dalam model Integrated konsep, tema 

atau topik dapat dikembangkan dapat berdasarkan:  

(1) Isu atau peristiwa yang aktual terjadi di masyara-

kat, seperti bencana, tawuran, pemilu, penemuan 

situs bersejarah, dan sebagainya; (2) Potensi utama 

yang ada disuatu tempat, seperti perkebunan, Candi 

Borobudur, Peran Sungai Bengawan Solo, pariwisata 

dan sebagainya; (3) Permasalahan yang ada di masya-

rakat seperti perumahan kumuh, pencemaran air, 

kenakalan remaja, kemacetan lalu lintas, narkoba, 

dan sebagainya. Dalam model ini, SK dan KD dari 

berbagai bidang ilmu sosial yang memiliki kesamaan 

dapat diangkat sebagai konsep atau tema sentral  

Keterpaduan dalam IPS dengan menggunakan model 

integrated yang dikeluarkan oleh Puskur Balitbang 

Depdiknas (2006)  digambarkan seperti di bawah ini. 
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Contoh model integrated dalam pembelajaran 

IPS adalah dengan menggali pengembangan tema/ 

topik dapat didasarkan pada potensi utama yang ada 

di wilayah setempat contoh: “Candi Prambanan”. 

Dalam pembelajaran ini dibahas tentang Candi 

Prambanan ditinjau dari sudut pandang sejarah (yang 

berkaitan dengan KD sejarah terpilih), ekonomi (sesuai 

dengan KD ekonomi terpilih) dan sosiologi (sesuai 

dengan KD sosiologi terpilih), dan geografi (lokasi, 

arah, jarak, membuat peta Candi Prambanan). 

1. Model connected/correlated 

Keterpaduan connected atau biasa disebut 

correlated merupakan keterhubungan  yang berangkat 

dari satu KD/materi kemudian dicari hubungan 

dengan KD/materi/aspek yang lain. Keterpaduan 

Gambar 2.2 
Model integrated dalam pembelajaran IPS 
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dalam IPS dengan menggunakan model connected/ 

correlated yang dikeluarkan oleh Puskur Balitbang 

Depdiknas (2006) dapat digambarkan seperti di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
Model Correlated dalam pembelajaran IPS 

Contoh pengembangan pembelajaran dari model 

correlated. 
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Gambar 2.4 
Model Correlated 

 
 

Model pembelajaran terpadu, baik integrated  

maupun correlated memiliki beberapa kelebihan anta-

ra lain: (1) Adanya kemungkinan pemahaman antar 

bidang studi, karena memfokuskan pada isi pelajaran 

yang bertautan atau overlap, peristiwa aktual, ke-

terampilan sosial tertentu, dan masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan sekitar; (2) Satu pelajaran dapat 

menyangkut banyak dimensi sehingga peserta didik 

dalam pembelajaran menjadi semakin kaya, mendalam  

dan berkembangl (3) Memotivasi peserta didik dalam 

belajar menjadi lebih tinggi karena pembelajaran lebih 

kontekstual dan problematis; (4) Memberikan perha-

tian pada berbagai bidang yang penting dalam satu 

saat; (5) Waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien 

karena guru tidak perlu mengulang materi yang 

tumpang tindih; (6) Peserta didik dapat mengembang-

kan konsep-konsep kunci terus-menerus atau ber-

ulang-ulang sehingga terjadi proses internalisasi.  
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2.3.3 Pengukuran Kinerja Mengajar Guru IPS  

 Pengukuran kinerja mengajar guru IPS  peneliti 

menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengetahuan bahan ajar. 

Kuisioner adalah seperangkat pertanyaan yang 

disusun untuk diajukan kepada responden untuk 

memperoleh informasi secara tertulis. Untuk 

mengukur kinerja dengan menggunakan kuisioner 

atau inventory pencil and paper yaitu sejumlah 

pernyataan atau pertanyaan tentang apa yang 

dilakukan individu (Popham, 1995). Kinerja mengajar 

guru, secara langsung dapat diketahui dalam 

pelaksanaan tugas dan kewajiban guru sebagai 

pengajar. Kinerja mengajar guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran tertuang dalam Permendiknas nomor 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi: (1) 

kemampuan merencanakan pembelajaran, yang 

meliputi kegiatan mengembangkan silabus dan 

penyusunan rencana pembelajaran (2) kemampuan 

melaksanakan pembelajaran yang meliputi kegiatan: 

pendahuluan, penyampaian materi, pelaksanaan 

startegi pembelajaran, pemanfaatan sumber media, 

dan memelihara ketertiban siswa (3) kemampuan 

melaksanakan penilaian pembelajaran dan penutup. 
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2.4 Kerangka Pikir 

 Dengan adanya peningkatan pemahaman bahan 

ajar dan motivasi mengajar maka akan berdampak 

pada peningkatan kinerja mengajar guru IPS. Variabel 

yang akan diteliti terdiri atas variabel bebas 

(independen) adalah Pengetahuan bahan ajar (X1), 

Motivasi mengajar (X2) dan variabel terikat (dependen) 

adalah kinerja mengajar guru IPS  (Y), yaitu:  

1. Hubungan antara pengetahuan bahan ajar dengan 

kinerja mengajar guru IPS bahwa: pengetahuan 

bahan ajar  adalah mampu menjelaskan materi IPS 

terpadu yang terdiri dari mata pelajaran sosiologi, 

geografi, sejarah, dan ekonomi  yang disampaikan  

dalam sebuah tema. Oleh karena itu berdasar urai-

an di atas dapat ditarik suatu hipotesis : semakin 

tinggi tingkat pengetahuan bahan ajar, maka 

semakin tinggi kinerja mengajar guru IPS; 

2. Hubungan antara motivasi mengajar dengan kiner-

ja mengajar guru IPS bahwa: motivasi mengajar 

adalah suatu dorongan atau kekuatan dari dalam 

yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku 

dan mempengaruhi intensitas perilaku tersebut. 

Maka berdasarkan uraian di atas dapat ditarik 

hipotesis: Semakin tinggi tingkat motivasi mengajar 

maka semakin tinggi kinerja mengajar guru IPS . 
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2.5  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang 

ada. Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah: 

Hipotesis 1 

Ada hubungan positif signifikan pengetahuan 

bahan ajar dengan kinerja mengajar guru IPS  

SMP negeri di Kabupaten Semarang.  

Hipotesis 2 

Ada hubungan positif signifikan motivasi meng-

ajar dengan kinerja mengajar guru IPS  SMP 

negeri di Kabupaten Semarang. 

Hipotesis 3 

Ada hubungan positif signifikan pengetahuan 

bahan ajar dan motivasi mengajar dengan 

kinerja mengajar guru IPS SMP negeri di 

Kabupaten Semarang.  

 


