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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru IPS SMP negeri 

di Kabupaten Semarang. Pemilihan guru yang menjadi 

subjek penelitian dilakukan secara acak sesuai dengan 

jumlah sampel yang ditentukan yaitu 105 orang. 

Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei – Juni 

tahun 2012. 

4.1.1 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Distribusi responden yang menjadi subjek pene-

litian menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 

4.1. sebagai berikut:  

Tabel 4.1 
Distribusi Subjek Penelitian menurut  

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 29 27,6 

Perempuan 76 72,4 

Jumlah 105 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

subjek penelitian ini yang terbanyak adalah perem-

puan yaitu 72,4%, sedangkan laki-laki sebesar 27%. 

Data ini sejalan dengan fakta di lapangan, bahwa guru 

perempuan lebih banyak dibanding guru laku-laki.  
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4.1.2 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan 

Kelompok Umur 

Berdasar umur, subjek dikelompokkan menjadi 

tujuh kelompok usia. Distribusi Subjek menurut usia 

ditunjukkan oleh Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 
Distribusi Subjek Penelitian  
menurut Kelompok Umur 

Kelompok Umur 

(Tahun) 
Frekuensi Persentase (%) 

25 – 30 1 0,95 

31 – 35 12 11,4 

36 – 40 23 21,9 

41 – 46 22 20,9 

46 – 50 27 25,7 

51 – 55 16 15,2 

56 – 60 4 3,81 

Jumlah 105 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

subyek penelitian ini terbanyak pada kelompok umur 

46-50 tahun yaitu sebesar 25,7%. Kelompok usia 

paling sedikit adalah 25–30 tahun yaitu 0,95%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa guru-guru di wilayah 

Kabupaten Semarang berada pada usia matang seba-

gai guru.  

4.1.3 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan 

Lama Kerja 

Semakin lama seorang guru bekerja akan memi-

liki pengalaman dan pengetahuan yang semakin 
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banyak. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja-

nya dalam bekerja. Untuk itu perlu diketahui gambar-

an subjek menurut lamanya bekerja.  

 

Tabel 4.3 
Distribusi Subjek Penelitian menurut Lama Kerja 

Masa Kerja 

(Tahun) 
Frekuensi Persentase (%) 

0 – 5 5 4,76 

6 – 10 32 30,5 

11 – 15 19 18,1 

16 – 20 14 13,3 

21 – 25 19 18,1 

26 – 30 13 12,4 

31 – 35 3 2,90 

Jumlah 105 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 

subyek penelitian ini terbanyak memiliki masa kerja 

antara 6–10 tahun yaitu sebesar 30,5%, sedang yang 

paling sedikit adalah guru dengan masa kerja 31–35 

tahun yaitu sebesar 2,90%. Dengan demikian, keba-

nyakan guru telah memiliki pengalaman mengajar 

lebih dari 5 atau 10 tahun. Artinya, guru memiliki 

pengalaman yang cukup sebagai pengajar. 

4.1.4 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan 

Golongan Kepangkatan 

Sejalan dengan pengalaman kerja, golongan 

kepangkatan akan semakin meningkat seiring dengan 

lamanya individu bekerja. Berikut disajikan distribusi 

subyek menurut golongan kepangkatan dalam bekerja. 
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Tabel 4.4 
Distribusi Subjek Penelitian  

Menurut Golongan Kepangkatan 

Masa Kerja 
(Tahun) 

Frekuensi Persentase (%) 

III / a 11 10,5 

III / b 28 26,7 

III / c 9 8,60 

III / d 8 7,62 

IV / a 48 45,71 

IV / b 1 0,95 

Jumlah 105 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

subyek penelitian ini terbanyak golongan kepangkatan  

IV/a yaitu sebesar 45,71%, sedang yang paling sedikit 

adalah golongan kepangkatan IV/b yaitu sebesar 

0,95%. 

 

4.2  Analisis Deskripsi 

Analisis deskripsi bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang kondisi subjek terkait dengan 

variabel penelitian. Gambaran ini diperoleh dengan 

menyusun kategori-kategori tinggi rendah berdasar 

skor yang diperoleh subjek. Dalam penelitian ini pene-

liti membuat 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah dan sangat rendah. Pembuatan lima 

kategori ini dilakukan dengan alasan mampu membe-

rikan gambaran detail namun tidak terlalu melebar 

tentang kondisi subjek mulai dari kondisi paling 

rendah, menengah, dan tinggi. 
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4.2.1 Pengetahuan Bahan Ajar 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 20 item 

pengetahuan bahan ajar tergolong valid (tidak ada 

yang gugur). Masing-masing item memiliki 4 alternatif 

jawaban dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 4.  

Berdasar data yang diperoleh, diketahui skor paling 

rendah adalah 51 dan skor paling tinggi adalah 80. 

Lebar interval masing-masing kategori dapat dihitung 

sebagai berikut: 

 Interval = skor tertinggi – skor terendah  
                                         5 

          Interval = 80 – 51 = 29  = 5,8  
                            5          5 

Dari kriteria tersebut, hasil pengukuran pema-

haman bahan ajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengukuran Variabel Pengetahuan Bahan Ajar 

Kategori Interval f % Mean SD  Maks  Min 

Sangat Rendah 51 – 56,8  8 8  

 

66,47 

 

 

8,09 

 

 

80 

 

 

51 
Rendah 56,9 – 62,6 37 35 

Sedang 62,7 – 68,4 28 27 

Tinggi  68,5 – 74,2    10 10 

Sangat Tinggi  72,3  – 80  22 20 

Jumlah  105 100 

 

Dari data pada Tabel 4.5 nampak bahwa 

pengetahuan bahan ajar sebagian besar terdistribusi 

pada kategori rendah dengan persentase 43%, dan 

57% diatas kategori sedang. Berdasar nilai rata-rata 
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sebesar 66,47 menunjukkan bahwa rata-rata 

pengetahuan guru tentang bahan ajar berada pada 

kategori sedang. Data di atas bermakna pengetahuan 

guru tentang bahan ajar tergolong kurang terdapat 8 

orang dalam kategori sangat rendah, dan 37 orang 

dalam kategori rendah. dan perlu ditingkatkan. 

Peningkatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu pendidikan, pelatihan, pengembangan kelompok 

kerja guru (MGMP), pembinaan guru dan pembinaan 

karir (Supratno, 2006).  

 
4.2.2 Motivasi Mengajar 

Jumlah item Motivasi Mengajar yang valid 

sebanyak 25 item dengan 4 alternatif jawaban dengan 

skor terendah 1 dan skor tertinggi 4. Total skor mak-

simal yang diperoleh masing-masing subjek adalah 

100 sedangkan skor minimal yang diperoleh subjek 

adalah 71. Lebar interval masing-masing kategori 

dapat dihitung sebagai berikut: 

 Interval = skor tertinggi – skor terendah  
                                         5 

          Interval = 100 – 71= 5,8  
                               5          

Dari kriteria tersebut, hasil pengukuran motivasi 

mengajar adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
Hasil Pengukuran Variabel Motivasi Mengajar 

Kategori Interval f %  Mean SD  Maks  Min 

Sangat Rendah 71 – 76,8  15 14  
 
 

86,21 

 
 
 

8,24 

 
 
 

100 

 
 
 

71 

Rendah 76,9 – 82,6 26 25 

Sedang 82,7 – 88,4 20 19 

Tinggi  88,5 – 94,2    27 26 

Sangat Tinggi  94,3  – 100  17 16 

Jumlah  105 100 

  

Dari data pada Tabel 4.6, tampak bahwa moti-

vasi mengajar kebanyakan terdistribusi pada dua kate-

gori  yaitu rendah persentase sebesar 39% dan 61% 

kategori diatas sedang. Berdasarkan nilai rata-rata 

86,21 maka hal ini menunjukkan guru memiliki 

motivasi mengajar rata-rata  pada kategori tinggi. Data 

tersebut bermakna bahwa menunjukkan guru memliki 

motivasi yang beragam kebanyakan  tinggi, tetapi juga 

terdapat yang rendah sekitar 15 orang dalam kategori 

sangat rendah dan 26 orang dalam kategori rendah.. 

Mereka memiliki motivasi yang cukup untuk 

menjalankan pekerjaanya sebagai guru, tetapi kurang 

untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Untuk 

meningkatkan motivasi yaitu adanya dorongan dari 

kepala sekolah, ketertarikan terhadap kegiatan, 

penyusunan kegiatan yang jelas dan mendapatkan 

rasa aman (Yunus, 2007). 
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4.2.3 Kinerja Mengajar Guru IPS  

Kinerja mengajar guru IPS  terdiri dari 30 butir 

item valid dengan 4 alternatif jawaban dengan skor 

terendah 1 dan skor tertinggi 4. Total skor maksimal 

yang diperoleh responden adalah 120 sedangkan skor 

minimal yang dapat diperoleh subjek adalah 85. Lebar 

interval masing-masing kategori dapat dihitung seba-

gai berikut: 

 Interval = skor tertinggi – skor terendah  

                                         5 
 

          Interval = 120 – 85= 7  
                               5          
 

Dari kriteria tersebut, hasil pengukuran kinerja 

mengajar guru IPS  adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Pengukuran Variabel Kinerja Mengajar 

 Guru IPS  

Kategori Interval f %  Mean SD  Maks  Min 

Sangat Rendah 85 – 92 21 20  

 

 

102,23 

 

 

 

10,8 

 

 

 

120 

 

 

 

85 

Rendah 93 – 99 24 23 

Sedang 100 – 106  21 20 

Tinggi  107 – 113 14 13 

Sangat Tinggi  114 – 120 25 24 

  105 100 

  

Dari data pada Tabel 4.7. nampak bahwa kinerja 

mengajar Guru IPS terdistribusi hampir merata di 

semua kategori, tetapi masih terdapat 43% kategori 

rendah dan 57% kategori diatas sedang. Skor rata-rata 

sebesar 102,23 menunjukkan bahwa kinerja mengajar 
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Guru IPS  rata-rata berada pada kategori sedang. Data 

tersebut bermakna bahwa guru dalam bekerja, 

kebanyakan hanya bekerja seperlunya saja. Mereka 

tidak malas, tetapi juga belum memberikan kinerja 

lebih dalam pekerjaanya sekitar 21 orang dalam 

kategori sangat rendah dan 24 orang kategori rendah. 

Untuk meningkatkan kinerja mengajar yaitu perlunya 

kepala sekolah meningkatkan kemampuan guru dan 

memotivasi untuk pembinaan guru (Mulyasa, 2006).  

 

4.3 Analisis Korelasi 

 Pada bagian ini penulis menyajikan hasil anali-

sis korelasi antara variabel Pemahaman bahan ajar 

dengan kinerja mengajar guru IPS, variabel Motivasi 

Mengajar dengan kinerja mengajar guru IPS, variabel 

perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja 

guru dan variabel pemahaman bahan ajar, variabel 

motivasi mengajar, variabel kinerja mengajar guru IPS 

kepala sekolah secara bersama-sama dengan kinerja 

guru. 

1. Uji Korelasi antara Pengetahuan Bahan Ajar 

dengan Kinerja Mengajar Guru IPS 

Tabel 4.8 di bawah ini menyajikan data hasil 

korelasi Spearman Rho antara pengetahuan bahan 

ajar dengan kinerja mengajar Guru IPS. 
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Tabel 4.8 
Koefisien Korelasi antara Pengetahuan Bahan Ajar 

(X1) dengan Kinerja Mengajar Guru IPS (Y) 

Variabel Bebas  

(X1) 

Variabel 
Terikat   

(Y) 

N Koefisien 
Korelasi () 

Probabilitas (p) 

Pengetahuan 
Bahan Ajar  

Kinerja 
Mengajar 
Guru IPS  

105 0,440
*
 0,000 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara pengetahuan bahan ajar dengan Kinerja Meng-

ajar Guru sebesar rx1y =0,440* dengan probabilitas 

0,000 < 0,05. Hal ini berarti ada hubungan dengan 

arah positif dan signifikan antara pengetahuan bahan 

ajar dengan Kinerja Mengajar Guru. Semakin tinggi 

atau semakin baik tingkat pengetahuan bahan ajar 

maka akan semakin tinggi kinerja mengajar guru IPS, 

sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan 

bahan ajar maka akan semakin rendah kinerja 

mengajar guru IPS.  Hal ini bermakna, tinggi 

rendahnya kinerja guru turut ditentukan oleh tinggi 

rendahnya pengetahuan guru pada bahan ajar. 

 

2. Uji Korelasi antara Motivasi Mengajar dengan 

Kinerja Mengajar Guru IPS   

Tabel 4.9 di bawah ini menyajikan data hasil 

Korelasi Spearman Rho antara Motivasi Mengajar 

dengan Kinerja Mengajar guru IPS. 
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Tabel 4.9 
Koefisien Korelasi antara Motivasi Mengajar (X2) 

dengan Kinerja Mengajar Guru IPS  (Y) 

Variabel 
Bebas  

(X2) 

Variabel 
Terikat   

(Y) 

N Koefisien 
Korelasi () 

Probabilitas (p) 

Motivasi 
Mengajar  

Kinerja 
Mengajar Guru 
IPS  

105 0,459
**
 0,000 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara Motivasi Mengajar dengan Kinerja Mengajar 

Guru IPS sebesar rx2y =0,459 dengan probabilitas 

0,000 < 0,05. Hal ini berarti ada hubungan dengan 

arah positif dan signifikan antara motivasi mengajar 

dengan kinerja mengajar guru IPS. Semakin tinggi  

motivasi mengajar maka akan semakin tinggi kinerja 

mengajar guru IPS, sebaliknya semakin rendah moti-

vasi mengajar maka akan semakin rendah kinerja 

mengajar guru IPS. Hal ini bermakna tinggi rendahnya 

kinerja mengajar guru turut ditentukan pada tinggi 

rendahnya motivasi mengajar. 

 

3. Uji Korelasi antara Pengetahuan Bahan Ajar dan 

Motivasi Mengajar dengan Kinerja Mengajar 

Guru IPS 

Korelasi antara pengetahuan bahan ajar dan 

motivasi mengajar dengan kinerja mengajar guru IPS 

diuji dengan menggunakan korelasi berganda, yaitu 

korelasi yang menggunakan satu variabel terikat 
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(kinerja mengajar guru IPS ) dengan lebih dari satu 

variabel bebas (Pengetahuan Bahan Ajar dan Motivasi 

Mengajar) secara bersama-sama. 

 

Tabel 4.10 
Koefisien Korelasi antara Pengetahuan Bahan Ajar 

dan Motivasi Mengajar dengan Kinerja Mengajar 
Guru IPS   

Variabel Bebas  

(X12) 

Variabel 
Terikat (Y) 

N Koefisien 
Korelasi  

R Square 

Pengetahuan Bahan 
Ajar, Motivai Mengajar  

Kinerja 
Mengajar 
Guru IPS  

105 0,542 0,294 

 

Hasil uji korelasi berganda pada Tabel 4.10 

memperoleh nilai r sebesar 0,542. Hal ini menunjuk-

kan secara bersama-sama dua variabel bebas yang 

digunakan memiliki hubungan yang positif dengan 

kinerja mengajar guru. Hasil ini menunjukkan bahwa 

bila variabel bebas Pengetahuan bahan ajar dan 

Motivasi Mengajar ada bersama-sama akan berdam-

pak lebih baik kepada kinerja mengajar guru IPS di-

banding muncul secara individu.  

Nilai rsquare menunjukkan koefisien determinan, 

yaitu kemampuan variabel bebas menjelaskan peru-

bahan variabel terikat. Hasil uji pada tabel di atas 

menunjukkan besarnya nilai rsquare sebesar 0,294, hal 

ini bermakna 29,4% perubahan kinerja mengajar guru 

IPS  ditentukan oleh perubahan pada Pengetahuan 

bahan ajar dan Motivasi Mengajar.  
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Hubungan Pengetahuan Bahan Ajar dengan 

Kinerja Mengajar Guru IPS  

Berdasarkan hasil uji statistik tampak bahwa 

hasil uji memperoleh nilai r sebesar 0,440 dengan 

signifi-kansi sebesar 0,000. Hasil uji ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara pengetahuan bahan ajar dengan kinerja 

mengajar guru IPS. Yang berarti bahwa tinggi 

rendahnya kinerja mengajar guru pada mata pelajaran 

IPS  salah satunya ditentukan oleh tingkat 

pengetahuan guru tentang bahan ajar IPS. Adanya 

dampak positif pengetahuan bahan ajar terhadap 

kinerja mengajar guru IPS  dise-babkan karena dalam 

mengajarkan dibutuhkanke-mampuan dibidang IPS, 

guru tidak akan mampu menjelaskan materi IPS  

bilamana guru tidak  memiliki pengetahuan yang baik 

tentang bahan ajar. Guru yang memiliki pengetahuan 

bahan ajar tercermin pada kemampuannya dalam 

menjelaskan materi IPS.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan inte-

grasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, 

dan budaya. Sedangkan kinerja mengajar guru IPS 

adalah aktivitas yang dilakukan guru kepada siswa 

dalam proses belajar materi IPS. Dari pengertian ini 

tampak jelas bahwa guru wajib menguasai/memahami 

bahan ajar IPS. Banyaknya cabang-cabang ilmu sosial 
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menuntut guru untuk menguasai masing-masing 

cabang tersebut. Guru dituntut mampu mengkaitkan   

masing-masing cabang ilmu dengan cabang ilmu 

sosial lainnya. Karena pada kenyataan sehari-hari, 

ilmu-ilmu sosial akan selalu terkait satu dengan yang 

lain. 

Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa pada 

umumnya guru telah memiliki pengetahuan yang baik 

tentang bahan ajar IPS. Pengetahuan ini terbukti 

berhubungan dengan kinerja mengajar guru IPS. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilaku-

kan oleh Basori (2011) yang meneliti hubungan antara 

Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Kerja Guru 

dengan Kinerja Mengajar Guru SMP Kota Salatiga 

dengan responden berjumlah 217 orang guru bahwa 

hubungan antara kompetensi profesional guru dengan 

kinerja mengajar guru SMP kota Salatiga dinyatakan 

signifikan. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Klicka (2003) bahwa kompetensi 

profesional guru dengan kinerja mengajar tidak mem-

punyai hubungan yang signifikan. Meskipun dalam 

penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan 

bahan ajar sedangkan pada penelitian Basori (2011) 

dan Klicka (2003) menggunakan variabel kompetensi, 

namun hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan 

hasil penelitian Basori (2011) dan Klicka (2003) karena 

antara kompetensi terkait erat dengan pemahaman. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Basori (2011) dan tidak sejalan dengan 
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hasil penelitian Klicka (2003), bahwa pengetahuan 

guru tentang bahan ajar akan berhubungan dengan 

kinerja mengajar. 

 

4.4.2  Hubungan Motivasi Mengajar dengan Kinerja 

Mengajar Guru IPS   

Berdasar hasil uji statistik tampak bahwa hasil 

uji memperoleh nilai r sebesar 0,459 dengan signi-

fikansi sebesar 0,000. Hasil uji ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi mengajar dengan kinerja mengajar 

guru IPS. Yang berarti bahwa tinggi rendahnya kinerja 

mengajar guru IPS salah satunya juga ditentukan oleh 

motivasi mengajar. Adanya dampak positif motivasi 

kerja  guru terhadap kinerja guru disebabkan karena 

adanya dorongan di dalam individu guru untuk beker-

ja atau melaksanakan tugas (mengajar) yang diemban-

nya. Guru memiliki berbagai motif atau dorongan yang 

melatarbelakangi tindakannya dalam bekerja (menga-

jar). Masing-masing guru memiliki motif sendiri-

sendiri. Motivasi mengajar akan muncul apabila ada 

dorongan bersifat intrinsik, bersumber dalam diri sese-

orang atau faktor yang kehadirannya dapat menim-

bulkan kepuasaan kerja dan meningkatkan hasil kerja 

individu. Dari motivasi tiap individu tersebut, guru 

akan melakukan pengarahan diri sendiri agar pekerja-

annya berhasil. 
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Menurut deskripsi data, rata-rata guru memiliki 

skor motivasi kerja pada kategori  tinggi. Hal ini berarti 

guru memiliki dorongan yang kuat, semangat yang 

tinggi dalam bekerja. Dengan adanya motivasi yang 

tinggi, guru akan mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik, karena guru terdorong untuk meng-

arahkan dirinya bekerja dengan baik. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Mangkunegoro (2000), bahwa moti-

vasi adalah kondisi yang menggerakkan seseorang 

agar mampu mencapai tujuan. Jadi, guru yang memi-

liki motivasi tinggi, berarti guru memiliki harapan-

harapan, keinginan-keinginan, dan faktor-faktor lain 

yang mendorong dirinya berperilaku untuk mencapai 

tujuan-tujuannya. Semua itu dilakukan dengan cara 

melakukan pekerjaanya sebaik mungkin, karena 

dengan pekerjaan tersebut guru berharap motif-motif 

dalam dirinya akan tercapai. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan pendapat Hudlleston dan Good (1995)  

yang menjelaskan motivasi menjadi salah satu faktor 

penting dalam pekerjaan karena dapat berdampak 

pada kinerja dan produktifitas kerja. 

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Basori (2011) bahwa ada hubungan  

signifikan antara motivasi kerja guru dengan kinerja 

mengajar guru kota Salatiga. Sebaliknya hasil peneli-

tian  ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kamla 

(2009) bahwa tidak ada hubungan motivasi kerja 

dengan kinerja mengajar guru di sekolah menengah di 
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Delta State, Nigeria. Oleh karena itu, hasil penelitian 

ini menegaskan bahwa tinggi rendahnya motivasi 

mengajar berdampak pada tinggi rendahnya kinerja 

mengajar guru. 

 

4.4.3  Hubungan Pengetahuan Bahan Ajar dan 

Motivasi  Mengajar dengan Kinerja Mengajar 

Guru IPS   

Secara keseluruhan, dua variabel bebas yang 

digunakan yaitu Pengetahuan bahan ajar dan Motivasi 

Mengajar memiliki hubungan yang positif dengan nilai 

r 0,542. Hasil ini menunjukkan adanya dua variabel 

bebas tersebut secara bersamaan, akan memberikan 

dampak positif yang lebih besar dibanding secara 

individu. Jadi untuk mendapatkan kinerja mengajar 

guru IPS yang tinggi, tidak cukup hanya mengutama-

kan pemahaman IPS terpadu saja, atau hanya me-

ningkatkan motivasi mengajar secara parsial. Namun 

ketiga dua tersebut perlu dilakukan secara bersama-

sama. 

Guru yang memiliki pengetahuan bahan ajar 

yang baik, tetapi tidak memiliki motivasi mengajar 

yang baik, maka pengetahuan yang dimilikinya tidak 

dapat diberikan secara maksimal kepada siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, guru yang me-

miliki motivasi yang baik, tetapi tidak memiliki 

pengetahuan yang baik akan materi pelajaran, 

membuat ilmu yang diberikan kepada siswa menjadi 
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tidak sempurna. Kedua hal ini (kemampuan dan 

motivasi) harus ada bersama-sama dalam diri seorang 

guru untuk bisa memiliki kinerja yang baik. 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Basori (2011) pada saat mela-

kukan penelitian tentang hubungan Kompetensi 

Profesional Guru dan Motivasi Kerja Guru dengan 

Kinerja Mengajar Guru SMP Kota Salatiga, bahwa:     

(1) hubungan antara kompetensi profesional guru 

dengan kinerja mengajar guru SMP kota Salatiga 

dinyatakan signifikan; (2) hubungan antara motivasi 

kerja guru dengan kinerja mengajar guru kota Salatiga 

dinyatakan signifikan. Oleh karena itu hasil penelitian 

ini menegaskan bahwa tinggi rendahnya kinerja meng-

ajar berkorelasi dengan tinggi rendahnya motivasi 

mengajar dan pengetahuan guru tentang bahan ajar 

IPS. Jadi dengan demikian pengetahuan guru tentang 

bahan ajar IPS dan motivasi mengajar tinggi, maka 

kinerja mengajar guru IPS juga akan tinggi. 

 


