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BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkankan hasil penelitian dan 

pembahas-an yang diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disimpul-kan bahwa:  

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan bahan ajar dengan kinerja mengajar 

guru IPS  SMP negeri di Kabupaten Semarang, 

dengan koefisien korelasi antara pengetahuan 

bahan ajar dengan kinerja mengajar guru IPS 

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. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

mengajar dengan kinerja mengajar guru IPS SMP 

negeri di Kabupaten Semarang, dengan 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. 
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3. Ada hubungan yang signifikan secara bersama-

sama antara pengetahuan  bahan ajar dan 

motivasi mengajar dengan kinerja mengajar guru 

IPS SMP negeri di Kabupaten Semarang. Dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,542. Hal ini 

menunjukkan 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 berdampak lebih baik 

kepada kinerja mengajar guru IPS dibanding 

muncul secara individu. Dan 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. 

 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

Herzberg (1995) tentang motivasi. Menurut Herzberg  

motivasi kerja adalah dorongan untuk menentukan 

perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan. 

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 
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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). Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian penelitian Basori 

(2011) yang menemukan bahwa kompetensi 

profesional guru dan motivasi kerja guru 

memberikan sumbangan positif dan signifikan 

terhadap kinerja mengajar guru.  

 
5.2.2 Implikasi Terapan 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, 

maka peneliti mengajukan saran kepada kepala 

sekolah dan guru sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah 

Dalam meningkatkan kinerja mengajar guru 

IPS, kepala sekolah hendaknya meningkatkan 

pengetahuan guru tentang bahan ajar dan motivasi 

mengajar secara bersama-sama. Kepala sekolah 

dapat membantu meningkatkan  pengetahuan guru 

tentang bahan ajar dengan cara melaksanakan 

perannya sebagai kepala sekolah, seperti 

menyediakan sarana pembelajaran IPS  seperti 

buku, peralatan praktik, dan lingkungan yang 

mendukung. Sedangkan terkait dengan motivasi, 

kepala sekolah dapat  melakukan, penyusunan 
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kegiatan yang jelas, memberikan  rasa aman, 

menyediakan waktu lebih banyak bagi guru-gurunya 

untuk bertukar pendapat, mendengar keluhan, 

ramah, membantu persoalan yang dihadapi guru, 

dan memberikan pujian terhadap keberhasilan guru. 

2. Guru 

Hasil penelitian ini menunjukkan guru rata-

rata memiliki pengetahuan tentang bahan ajar IPS 

pada kategori sedang. Disarankan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang materi 

pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, misalnya guru dapat menambah pengetahuan  

dengan menambah referensi buku ajar IPS, 

mengikuti seminar-seminar, pendidikan, pelatihan, 

pengembangan kelompok kerja guru (MGMP), 

pembinaan guru, pembinaan karir dan mengamati 

informasi yang berkembang diberbagai media. 

Karena bahan ajar IPS  sangat dinamis sesuai 

dengan perkembangan kehidupan sehari-hari. 

3. Penelitian Mendatang 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan 

pentingnya kinerja mengajar guru IPS sebagai 

komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar 

IPS, maka kepada peneliti mendatang disarankan 

agar dapat dikembangkan variabel-variabel lainnya 

yang turut mempengaruhi kinerja mengajar guru, 

misalnya lingkungan kerja guru ataupun 

kepemimpinan kepala sekolah.  


