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SARI 

Angelia Murti Ningsih. 2011. Kontribusi Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja 
Guru PKn dalam Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada SMP 
Negeri Di Kota Semarang. 
 
 
Kata Kunci : Motivasi Berprestasi dan Kinerja Guru. 

Kinerja guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan 
secara keseluruhan. Kinerja guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, 
terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Hal yang 
melatarbelakangi permasalahan bahwa kurang optimalnya kinerja guru adalah 
sangat beragam, antara lain masalah belajar, kejenuhan dari siswa akibat cara 
mengajar yang monoton. Kurangnya kinerja guru dalam menyampaikan yang 
masih tradisional atau mekanisitik dimana siswa kurang banyak langsung 
dilibatkan dalam praktek, kurangnya pengetahuan guru dalam merespon keaktifan 
siswa dalam belajar siswa masih sering terjadi. Dengan permasalahan tersebut, 
maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi motivasi 
berprestasi terhadap kinerja guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan di SMP Negeri di Kota Semarang sehingga diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di 
bidang ilmu kewarganegaraan serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian 
selanjutnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru PKn yang ada di 
SMP Negeri di Kecamatan Semarang Selatan sebanyak 103 orang (Dinas P & K, 
2008). Sampelnya adalah guru PKn yang ada di SMP Negeri di Kecamatan 
Semarang Selatan sebanyak 27 responden. Teknik samplingnya adalah probability 
sampling dengan dengan teknik pengambilan sampel adalah Stratified 
Proportional Random Sampling, yaitu metode pengambilan sampel apabila 
populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 
proposional. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi sederhana.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berprestasi terhadap kinerja 
guru PKn adalah signifikan positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 
7,777 > nilai t tabel = 2,0595. Dari hasil pengujian, indikator motivasi berprestasi 
yang berpengaruh terhadap kinerja guru PKn adalah penghargaan sesama rekan 
kerja, sedangkan pengaruh yang paling kecil adalah kebebasan bekerja. Prosentase 
pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn sebesar 69,6%, 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam 
penelitian ini. Dengan terbuktinya hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya 
Kepala Sekolah memberikan semangat dan kegairahan kerja untuk berperan serta 
secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan memperbaiki kualitas cara 
pembelajaran kepada siswa, maka akan semakin tinggi kinerja guru PKn yang 
optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia belum seperti yang diharapkan, karena lembaga-

lembaga pendidikan belum mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas. Bahkan pendidikan nasional pun dinilai gagal membangun 

karakter bangsa (Muslich, 2007: 65). Persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu peranan guru mempunyai 

pengaruh besar dalam mengembangkan potensi siswa untuk memiliki kekuatan 

spiritual guna pengendalian diri kepribadian, trampil dan kecerdasan. Hal ini 

sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 3 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehatm berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kinerja guru pembimbing secara optimal 

Kinerja guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Kinerja guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, 

terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kinerja guru 

merupakan faktor yang penting berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Hal ini sesuai pernyataan Natawijaya (2003: 5) 

bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya, 

baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengentaskan siswa yang 

berkualitas, maka guru diharapkan dapat memberikan konstribusi yang optimal 
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guna mewujudkan kompetensi dirinya dalam memberikan layanan kepada siswa, 

dengan berbagai pendekatan dan teknik layanan yang diperlukan siswa. 

Guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan 

materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan 

cara-cara menyesuaiakan diri dan berkepredian untuk melaksanakan tugasnya, 

disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat 

dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalan Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 (dalam Muhlisin, 2005: 49), tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mencipatakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan kreatif, dinamis dan dialogis, 

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan 

sesuai kepercayaan yang diberikan.  

Guru PKn harus mampu mengelola komponen-komponen pembelajaran 

seperti kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana serta iklim. Pembelajaran 

menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik. Guru harus dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dalam 

melakukan kewenangannya, seorang guru PKn dituntut memiliki seperangkat 

kemampuan guru mata pelajaran (Permediknas No. 16 tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru, Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional). 

Dalam pembelajaran PKn, kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, 

kreatif sangat diperlukan untuk pencapaian kecakapan hidup yang ingin dicapai 

oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan mampu dilakukan siswa setelah 

melalui proses belajar. Adapun ciri-ciri Kurukulum Berbasis Kompetensi menurut 

Nurhadi (2004 : 18) adalah : (a) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa 
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baik secara individual maupun secara klasikal; (b) Berorientasi pada hasil belajar 

(learnng outcomes) dan keragaman; (c) Pencapaian dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi; (d) Sumber belajar bukan 

hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif; (e) 

Penilaian menekankan pada proses dan belajar dalam upaya mencapai suatu 

kompetensi.  

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas (2003 : 2) 

mengusulkan dua agenda perbaikan antara lain, perbaikan guru dan fasilitas 

belajar. Perbaikan kualitas guru penting untuk perbaikan transfer pengetahuan 

terhadap siswa. Sedangkan perbaikan fasilitas belajar perlu diperhatikan agar 

tidak terjadi curang yang terlalu lebar antara kualitas pendidikan siswa Indonesia 

dengan Negara lain. Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyah (1999 : 57) untuk 

mencapai kinerja yang baik ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi 

perilaku kerja dan kinerja yaitu: Pertama, variabel individu, yang meliputi 

kemampuan dan ketrampilan, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, 

umur, etnis, jenis kelamin; Kedua, varaibel organisasi, yang mencakup antara lain 

: Sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan; Ketiga, 

variabel psikologis, yang meliputi : persepsi, sikap, kepribadain, belajar, motivasi. 

Menurut Nurhadi (2004 : 12-13) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, guru harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi khususnya 

untuk menunjang pencapaian kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. 

Tercapainya tujuan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di atas 

sangat ditentukan oleh kinerja guru yang sehingga dapat menigkatkan kualtas 

pendidikan Nasional dan secara khusus pembelajaran PKn. Menurut Nurhadi 

(2004:15) bahwa dimensi kompetensi pada kinerja guru dalam pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah motivasi kerja. 
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Motivasi kerja adalah perilaku yang ditujukan/diarahkan pada tujuan-

tujuan organisasi dan yang memiliki aktivitas-aktivitas yang mengarah pada 

tujuan (Teguh dan Rosidah, 2003:101). Sebagai kegiatan yang mengakibatkan 

penyaluran dan pemelihara perilaku guru, motivasi dapat sebagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru PKn. Hal ini sesuai pernyataan Mangkunegara (2001: 

133) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

adalah motivasi. Guru tidak akan termotivasi  untuk mencapai suatu tingkat 

kinerja yang optimal, kecuali pimpinan mempertimbangkan harapan-harapan 

tinggi tersebut benar-benar realistis dan bisa dicapai. Jika guru didorong untuk 

berusaha mencapai tujuan-tujuan yang tidak bisa dicapai, kemungkinan sekali 

mereka akan berhenti mencoba dan menetapkan hasil-hasil yang lebih rendah dari 

yang mampu mereka hasilkan (Livingston dalam Thoha, 2001: 49) 

Penelitian tentang kinerja guru pernah dilakukan oleh Indrawati (2006: 

69). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel motivasi yang 

berpengaruh terhadap kinerja guru, sedangkan variabel ketrampilan/pengetahuan 

dan varaibel ketrampilan tidak berpengaruh. Faktor pengetahuan, ketrampilan dan 

motivasi berpengaruh 20,5 % terhadap kinerja guru matematika. Perbedaan 

peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, terletak pada objek penelitian. 

Penelitian terdahulu memfokuskan pada guru matematika dengan objek di Kota 

Palembang, sedangkan penelitian ini objeknya adalah guru PKn di SMP Negeri di 

Kota Semarang. 

Begitu halnya dengan SMP Negeri di Kota Semarang, sangat menyadari 

bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling berharga. Oleh 

karena itu pihak SMP Negeri di Kota Semarang menjadikan masalah sumber daya 

manusia sebagai salah satu titik perhatian yang penting, yaitu memberikan 

kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya. Fenomena yang terjadi 
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di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya siswa yang kurang peduli 

terhadap lingkungan sosial karena dampak dari media massa (terutama elektronik, 

seperti televisi, internet dan lain-lain) sehingga menimbulkan para siswa bersikap 

individu dan kurangnya kepedulian dengan lingkungan sekitar. Sikap terhadap 

kurang adanya sikap tolong menolong, sopan santun, keramahan, banyaknya 

pertengkaran antar pelajar masih sering terjadi yang banyak diliput dalam media 

cetak maupun elektronik. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih 

banyak siswa yang kurang termotivasi untuk belajar sehingga tidak sesuai dengan 

hal-hal yang diharapkan. Permasalahan yang banyak dihadapi terhadap kurang 

optimalnya kinerja guru adalah sangat beragam, antara lain masalah belajar, 

kejenuhan dari siswa akibat cara mengajar yang monoton. Kurangnya kinerja guru 

dalam menyampaikan yang masih tradisional atau mekanisitik dimana siswa 

kurang banyak langsung dilibatkan dalam praktek, kurangnya pengetahuan guru 

dalam merespon keaktifan siswa dalam belajar siswa masih sering terjadi. 

Dampak dari kurang motivasinya belajar siswa adalah masih banyaknya siswa 

yang bolos sekolah atau meninggalkan sekolah tanpa ijin, serta perilaku negatif 

lainnya yang masih sering terjadi.  

Dengan mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka dipandang 

perlu untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam agar dapat memberikan 

gambaran yang jelas faktor yang lebih berperan dalam memepengaruhi kinerja 

guru PKn. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, penulis merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitia tentang “KONTRIBUSI MOTIVASI 

BERPRESTASI TERHADAP KINERJA GURU PKn DALAM 

PELAKSANAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA 

SMP NEGERI DI KOTA SEMARANG ”.  
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di depan, dapat 

diketahui bahwa masih banyaknya siswa yang kurang peduli terhadap sosial 

maupun lingkungan karena dampak dari media massa (terutama elektronik, seperti 

televisi, internet dan lain-lain) sehingga menimbulkan para siswa bersikap 

individu dan kurangnya kepedulian dengan lingkungan sekitar. Faktor yang 

melandasi kurangnya kepedulian terhadap sosial, diantaranya adalah akibat 

kurangnya minat siswa dalam belajar PKn disebabkan karena kurangnya 

kemampuan guru dalam menyampaikan yang menarik. Sehubungan dengan 

permaslaahan tersebut maka perlu ada pengkajian dari pihak sekolah guna 

meningkatkan kinerja guru yang seoptimal mungkin, sehingga akan menarik 

perhatian siswa untuk memperdalam PKn. Belum optimalnya kinerja guru 

tersebut disebabkan karena banyak faktor, diantaranya sebagai berikut : 

a. Masih banyaknya siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan sosial 

karena dampak dari media massa (terutama elektronik, seperti televisi, 

internet dan lain-lain) sehingga menimbulkan para siswa bersikap individu 

dan kurangnya kepedulian dengan lingkungan sekitar, seperti kurang adanya 

sikap tolong menolong, sopan santun, keramahan, banyaknya pertengkaran 

antar pelajar. 

b. Kurangnya kinerja guru dalam memotivasi siswa dalam belajar PKn, 

diantaranya adalah karena kurangnya kemampuan guru dalam menyampaikan 

pelajaran yang cenderung masih tradisional atau mekanisitik, dimana siswa 

kurang banyak langsung dilibatkan dalam praktek, kurangnya pengetahuan 
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guru dalam merespon keaktifan siswa dalam belajar siswa sehingga kurang 

memotivasi belajar siswa. 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penulisan ini 

penulis batasi hanya pada permasalahan sebagai berikut : 

a. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru hanya dibatasi pada motivasi 

berprestasi. 

b. Pemilihan terhadap guru PKn di Kota Semarang hanya dibatasi pada guru PKn 

yang ada di SMP Negeri Kecamatan Semarang Selatan. 

C. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan pokok yang akan 

diteliti dapat dirumuskan yaitu  

1. Apakah motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja guru PKn dalam 

pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMP Negeri di Kota 

Semarang  ? 

2. Seberapa besar kontribusi motivasi berprestasi dalam mempengaruhi kinerja 

guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMP 

Negeri di Kota Semarang  ? 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Berdasarkan analisa tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : β =  0 Tidak terdapat pengaruh variabel motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di SMP Negeri di Kota Semarang   
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Ha : β ≠ 0 Terdapat pengaruh variabel motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

di SMP Negeri di Kota Semarang 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka hipotesis adalah : 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kontribusi motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMP 

Negeri di Kota Semarang  

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis 

1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 

kuliah pada permasalahan dan kondisi di SMP Negeri di Kota 

Semarang, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori 

dengan kenyataan di lapangan. 

2) Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang ilmu kewarganegaraan serta sebagai bahan 

penunjang untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Secara Praktis  

1) Bagi Guru  
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memberi masukan kepada guru sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan setelah terbukti secara ilmiah melalui hasil 

penelitian ini, sehingga hal itu dapat dijadikan evaluasi dan 

perbaikan terhadap tuntutan perkembangan. 

2) Bagi Pemerintah 

Memberi masukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan setelah terbukti secara ilmiah melalui 

hasil penelitian ini, sehingga hal itu dapat dijadikan evaluasi dan 

perbaikan terhadap tuntutan perkembangan jaman. 

3) Masukan bagi penulis 

Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat menambah 

pengetahuan penulis terutama tentang masalah-masalah yang 

berkaitan kinerja guru, sehingga akan dapat berguna sebagai bekal 

apabila terjun ke masyarakat 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori tentang pengaruh motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 
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Pada bab ketiga ini menguraikan tentang obyek penelitian, variabel 

penelitian, definisi operasional variabel, jenis penelitian, populasi, 

sampel serta teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, 

instrumen pengukuran, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian serta 

menganalisa data dari masing-masing jawaban responden baik 

mengenai pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn 

dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMP 

Negeri di Kota Semarang. Hasil dari jawaban responden tersebut 

dianalisis baik analisis deskriptif maupun kuantitatif.  

Bab V : PENUTUP 

Bab kelima yang merupakan bab terakhir ini menguraikan kesimpulan 

hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan 

beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kurikulum 

1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan 

dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai 

individu maupun sebagai anggotan masyarakat dan makluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa (Depdiknas, 2001: 32). 

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut (Depdiknas, 2001: 33) 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi issue 
kewarganegaraan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti 
korupsi. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi. 

2. Guru PKn 

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 

disebutkan bahwa guru adalah pendidik profresional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
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Guru juga bertindak sebagai tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, 

membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta 

mengembangkan profesionalitas. 

Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan dan ruang 

lingkup isi yaitu sebagai berikut : 

a. Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya 

suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan untuk bangsa 

(Nation and Character Building) dan pemberdayaan warga negara. 

b. Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk 

warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak 

dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan berbegara, sesuai dengan 

Undang – Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006:3) 

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakekatnya adalah mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, dari sisi agama, 

social dan cultural, bahasa, usia, suku dan bangsa untuk menjadi warga 

Negara yang cerdas, terampil, berkarakter, sesuai amanat pancasila dan UUD 

1945 (Depdiknas, 2006). 

Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan suatu disiplin dan 

mata pelajaran yang bersifat interdisipliner yang bertujuan mengembangkan 

“Civic Vertue and Civic Participation”, sesuai konsep, prinsip, nilai, 
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mekanisme demokrasi constitutional yang benar – benar diwujudkan dengan 

penuh nalar, kompeten dan bertanggung jawab. 

Adapun tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah 

mengembangkan kompetensi sebagai berikut (Depdiknas, 2006:3): 

a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti 

korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter – karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa – bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa – bangsa lain dalam pencaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

3. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru PKn 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 

tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa melalui 

kualifikasi akademik guru SMP pada satuan pendidikan jalur formal yaitu guru 

pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma (D-IV) atau sarjana (S1) program stuti 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi. 
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Sedangkan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat 

sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum 

dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan 

kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian 

tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk 

melaksanakannya. 

Standar kompetensi guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menurut Peraturan menteri pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi pada SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK adalah sebagai berikut : 

a. Memahami materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi 

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap 

kewarganegaraan (civic disposition) dan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills). 

c. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

 

4. Pengertian dan Pelaksanaan Kurikulum 

Banyak konsep yang berhubungan dengan masalah dan istilah 

pelaksanaan kurikulum, namun satu dengan yang lain berbeda-beda dalam 

penggunaan dan penerapannya. Untuk mengolah tentang pelaksanaan kurikulum 

dan inovasi kurikulum hendaknya dipahami tentang kategori apa yang ada dalam 
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pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat 19 UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menerangkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya kurikulum 

merupakan rencana, pengaturan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

akan dilaksanakan oleh guru. Kurikulum merupakan pedoman yang akan 

direalisasikan oleh guru dalam menciptakan situasi belajar. 

Husein dan Postlethwaite (1985) dalam Indrawati (2006) mengatakan 

bahwa untuk melakukan studi (kajian) tentang pelaksanaan kurikulum dapat 

ditelusuri dari dua sisi, yaitu : (1) Berkenaan dengan hakekat pelaksanaan, (2) 

Berkenaan dengan tahap dan proses pelaksanaan, inovasi dan pergerakan. Proses 

dan tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan masalah 

pengembangan, penyebaran, perencanaan dan adopsi, penerapan dan evaluasi.  

Pelaksanaan kurikulum dapat terjadi karena berkenaan banyak faktor, 

diantaranya, apakah pelaksanaan itu berawal dari pendidik, administrator, atau 

masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendidik, namun mungkin juga 

disebabkan oleh kondisi dan situasi lembaga yang bersangkutan. Pelaksanaan 

kurikulum terjadi karena diawali oleh adanya ketidakpastian masyarakat terhadap 

hasil kurikulum yang telah atau sedang berjalan. Tetapi tidak semua rasa tidak 

puas itu yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kurikulum.  

Secara konseptual sulit untuk mendefinisikan tentang pengertian 

pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah suatu usaha yang 



16 

 

disengaja. Pelaksanaan kurikulum terjadi karena adanya perbedaan dalam suatu 

komponen kurikulum atau lebih dalam periode waktu tertentu. Pelaksanaan 

kurikulum adalah suatu kegiatan atau usaha yang disengaja untuk menghasilkan 

kurikulum secara lebih baik yang didasarkan ada perbedaan suatu atau lebih 

komponen kurikulum dalam waktu periode yang berdekatan (Husein dan 

Postlethwaite (1985) dalam Indrawati (2006: 72).  

Perubahan yang bersifat menyeluruh terjadi jika dalam kegiatan 

kurikulum itu terjadi perubahan terhadap keseluruhan komponen (bahkan sistem) 

kurikulum, misalnya perubahan itu mencakup komponen tujuan, isi atau materi, 

media, dan strategi pelaksanaanya. Perubahan kurikulum menyangkut banyak 

oleh karena itu didalam pelaksanaan kurikulum perlu dipertimbangkan faktor-

faktor manusia, yaitu : guru, peserta didik, orang tua peserta didik, staf admistrasi 

lembaga, pemakai lulusan serta pihak lain yang mungkin terlibat dalam sistem 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Tenaga pendidik merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kurikulum, 

maka tenaga pendidik harus dipertimbangkan dalam mengadakan perubahan-

perubahan. Dipihak lain guru yakin akan pentingnya pelaksanaan kurikulum. 

Tentu saja, dengan keyakinan itu berarti bahwa partisipasi guru merupakan hal 

yang sangat penting dalam pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Para pendidik 

harus menyadari akan hambatan kemampuannya untuk bertindak dan terlibat 

secara efektif. Disamping tenaga pendidik melakukan kegiatan pelaksanaan 

kurikulum, juga dituntut untuk melakukan pemabaharuan jika perlu. Hal inilah 

yang biasa disebut inovasi. Inovasi ini dilakukan apabila tenaga pendidik benar-
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benar memiliki keyakinan bahwa dengan pelaksanaan itu memang harus 

dilakukan dan diperlukan.  

Pelaksanaan kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan 

dalam segala aspek dalam komponen kurikulum, artinya bahwa pelaksanaan 

kurikulum dapat menyesuaiakan terhadap perubahan yang terjadi yang mencakup 

tujuan, isi atau materi, media dan strategi pelaksanaannya. Hal ini berarti 

pelaksanaan kurikulum adalah istilah yang sering digunakan dan paling umum 

sifatnya. Pelaksanaan kurikulum merupakan konsep yang paling umum digunakan 

dalam pengajaran atau dalam pendidikan. Pelaksanaan kurikulum kadang-kadang 

digunakan secara samar-samar yang menunjukkan pada pelaksanaan secara umum 

dan langsung mengenai keseluruhan aspek dan suatu system namun kadang-

kadang juga digunakan secara khusus yang fungsinya untuk menguraikan 

(menjelaskan) pelaksanaan secara khusus. 

5. Perubahan Kurikulum di Sekolah 

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlaku pada awalnya 

adalah Kurikulum 1994 yang ditetapkan melalui Keputusan Mendikbud No. 

060/V/1993 dan No. 061/V/1993. Setelah beberapa tahun diimplementasikan, 

pemerintah memandang perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan sehingga 

mulai tahun 2001 Depdiknas melakukan serangkaian kegiatan untuk 

menyempurnakan Kurikulum 1994 dan melakukan rintisan secara terbatas untuk 

validasi dan mendapatkan masukan yang empiris. Kurikulum itu disebut dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Berikut perbedaan kurikulum yang 

dilakukan selama tahun 1994 hingga 2004 : 
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Tabel 1  

Perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004 

Kurikulum 1994 Kurikulum 2004 
Aspek Filosofi 
Struktur keilmuan yang hasilnya 
berupa materi pelajaran  

• Komponen lulusan 
• Standar kompetensi 

- Struktur keilmuan, karakteristik 
mata pelajaran. 

- Perkembangan psikologi siswa 
- Karakteristik siswa 
- Standar kompetensi 
- Perkembangan dan tuntutan 

Dikembangkan tujuan kurikuler, 
TPU, dan TPK. 

• Komponen dasar 
• Indikator pencapaian kompetensi 
• Materi pokok 
• Pengalaman belajar 
• Sistem penilaian berkelanjutan 
• Alokasi waktu sesuai dengan materi 
• Sumber bahan/alat 

Fokus pada aspek kognitif Fokus tidak hanya pada aspek kognitif 
saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. 

 Aspek Tujuan  
Siswa menguasai materi pelajaran Siswa mencapai kompetensi tertentu 
Bahan ajar berdasarkan pada TPU 
dan TPK 

Bahan ajar memanfaatkan sumber daya 
didalam dan di luar sekolah 

Tujuan berdasarkan pada tujuan 
instruksional, tujuan kurikuler, 
TPU dan TPK 

Tujuan berdasarkan kompetensi yang 
ingin dicapai 

Menyiapkan siswa melanjutkan ke 
jenjang pendidikan tinggi 

• Memberikan bekal akademik untuk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan 
tinggi 

• Mampu memecahkan masalah secara 
wajar dan menjalani hidup secara 
bermanfaat 

Aspek Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran ditentukan 
oleh pemerintah 

Materi pembelajaran ditentukan oleh 
sekolah serdasarkan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar 

Materi pelajaran sama untuk semua 
sekolah 

Pusat hanya menetapkan materi pokok  

Fokus pada aspek kognitif Fokus tidak hanya pada kognitif saja, 
tetapi juga afektif dan psikomotorik. 

Disusun berdarkan TPU dan TPK Disusun berdasarkan karakteristik mata 
pelajaran, perkembangan peserta didik 
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dan sumber daya yang tersedia. 
 
 

Aspek Proses Pembelajaran 
Bersifat klasikal dengan tujuan 
menguasai materi pelajaran 

Bersifat individual (mempertimbangkan 
kecepatan siswa yang tidak sama) 

Guru sebagai pusat pembelajaran Guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai 
subyek pendidikan 

Pembelajaran cenderung dilakukan 
dikelas 

Pembelajaran dilakukan didalam dan 
diluar kelas 

Metode mengajar cenderung 
kurang bervariasi 

Metode mengajar bervariasi 

Pembelajaran mengejar target 
penyampaian materi 

• Pembelajaran berdasarkan pada 
kompetensi dasar yang harus dicapai 

• Ada program remedial dan 
pengayaan 

Aspek Cara Penilaian 
Acuan norma Acuan kriteria 
Penilaian menekankan pada 
kemampuan kognitif 

Penilaian mencakup tiga aspek, yaitu: 
kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Penyusunan bahan penilaian 
didasarkan pada tujuan perkelas 
dan persemester 

Didasarkan pada materi esensial yang 
benar-benar relevan dengan kompetensi 
yang harus dicapai siswa 

Keberhasilan siswa diukur dan 
dilaporkan berdasarkan perolehan 
nilai yang dapat diperbandingkan 
dengan nilai siswa lainnya 

Keberhasilan siswa diukur dan 
dilaporkan berdasarkan atas 
perbandingan dengan hasil belajar siswa 
yang lain 

Ujian hanya menggunakan teknik 
paper dan pencil test 

Ujian menggunakan berbagai teknik 
(peformance test, objektive test, dan 
penilaian portofolio) 

Sumber: (Pedoman PPL 2005: 76-78). 

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan tindak lanjut dari 

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi. KTSP 

merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan 

otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan perlibatan masyarakat dalam 

rangka mengefektifkan proses belajar di sekolah. Otonomi diberikan agar 

setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola 
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sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai 

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat terhadap 

kebutuhan setempat (Mulyasa 2006: 20). 

KTSP merupakan suatu bentuk operasional pengembangan kurikulum 

dan konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, yang memberikan 

wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini 

diharapkan akan membawa dampak terhadap peningkatan efektifitas dan 

efisiensi kinerja sekolah dan kualitas pembelajaran. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan 

dimasing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Adapun KTSP mulai 

diterapkan pada tahun pelajaran 2006/2007 bagi Sekolah Standar Nasional (SSN), 

Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI), dan bagi sekolah yang telah 

siap. Pada tahun 2009/2010 diharapkan semua sekolah telah melaksanakan KTSP 

(Puskur Balitbang, 2006).  

KTSP yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 

2006/2007 dianggap sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya (KBK), 

ini memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah (lembaga tingkat satuan 

pendidikan) untuk pengembangannya. Guru dan sekolah diberikan kebebasan 

untuk berkreasi dengan berpatokan pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 

2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar 
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dan Menengah, serta berpatokan dengan panduan penyusunan kurikulum yang 

ditetapkan oleh pemerintah (c.q. Badan Standar Nasional Pendidikan) 

(Muslich, 2007: 6). 

Banyak konsep yang berhubungan dengan masalah dan istilah 

pelaksanaan kurikulum, namun satu dengan yang lain berbeda-beda dalam 

penggunaan dan penerapannya. Untuk mengolah tentang pelaksanaan 

kurikulum dan inovasi kurikulum hendaknya dipahami tentang kategori apa 

yang ada dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Husein dan Postlethwaite 

(1985) dalam Oemar (2001: 63) mengatakan bahwa untuk melakukan studi 

(kajian) tentang pelaksanaan kurikulum dapat ditelusuri dari dua sisi, yaitu : 

(1) Berkenaan dengan hakekat pelaksanaan, (2) Berkenaan dengan tahap dan 

proses pelaksanaan, inovasi dan pergerakan. Sedangkan proses dan tahapan-

tahapan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan masalah pengembangan, 

penyebaran, perencanaan dan adopsi, penerapan dan evaluasi.  

Pelaksanaan kurikulum dapat terjadi karena berkenaan banyak faktor, 

di antaranya, apakah pelaksanaan itu berawal dari pendidik, administrator, 

atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendidik, namun mungkin juga 

disebabkan oleh kondisi dan situasi lembaga yang bersangkutan. Pelaksanaan 

kurikulum terjadi karena diawali oleh adanya ketidakpastian masyarakat 

terhadap hasil kurikulum yang telah atau sedang berjalan. Tetapi tidak semua 

rasa tidak puas itu yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kurikulum. 

Secara konseptual sulit untuk mendefinisikan tentang pengertian pelaksanaan 

kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah suatu usaha yang disengaja. 
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Pelaksanaan kurikulum terjadi karena adanya perbedaan dalam suatu 

komponen kurikulum atau lebih dalam periode waktu tertentu.  

Pelaksanaan kurikulum adalah suatu kegiatan atau usaha yang 

disengaja untuk menghasilkan kurikulum secara lebih baik yang didasarkan 

ada perbedaan suatu atau lebih komponen kurikulum dalam waktu periode 

yang berdekatan. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan 

kurikulum dapat bersifat sebagai, tetapi juga dapat bersifat sebagian, tetapi 

juga dapat bersifat keseluruhan. Perubahan dapat dikatakan bersifat sebaga 

jika perubahan kurikulum tersebut hanya terjadi pada komponen kurikulum 

tertentu. Misalnya perubahan metode pengajarannya saja, isi kurikulumnya 

saja atau system penilaian saja. Perubahan yang bersifat ini tidak akan banyak 

berpengaruh pada komponen kurikulum lainnya.  

Perubahan yang bersifat menyeluruh terjadi jika dalam kegiatan 

kurikulum itu terjadi perubahan terhadap keseluruhan komponen (bahkan 

system) kurikulum, misalnya perubahan itu mencakup komponen tujuan, isi 

atau materi, media, dan strategi pelaksanaanya. Perubahan kurikulum 

menyangkut banyak oleh karena itu didalam pelaksanaan kurikulum perlu 

dipertimbangkan faktor-faktor manusia, yaitu : guru, peserta didik, orang tua 

peserta didik, staf admistrasi lembaga, pemakai lulusan serta pihak lain yang 

mungkin terlibat dalam system pendidikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Oleh karena itu tenaga pendidik merupakan pelaku utama dalam 

pelaksanaan kurikulum, maka dosen harus dipertimbangkan dalam 
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mengadakan perubahan-perubahan. Dipihak lain guru yakin akan pentingnya 

pelaksanaan kurikulum. Tentu saja, dengan keyakinan itu berarti bahwa 

partisipasi guru merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan dan 

pembinaan kurikulum. Para pendidik harus menyadari akan hambatan 

kemampuannya untuk bertindak dan terlibat secara efektif.  

Tenaga pendidik disamping melakukan kegiatan pelaksanaan 

kurikulum, juga dituntut untuk melakukan pemabaharuan jika perlu. Hal inilah 

yang biasa disebut inovasi. Inovasi ini dilakukan apabila tenaga pendidik 

benar-benar memiliki keyakinan bahwa dengan pelaksanaan itu memang harus 

dilakukan dan diperlukan.  

Inovasi dapat diartikan dari dua sudiut pandang yaitu invention dan 

discovery. Invention adalah suatu penemuan yang benar-benar baru artinya 

hasil kreasi manusia. Penemuan sesuatu ini sebelumnya memang belum 

pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk hasil kreasi baru. Discovery 

adalah suatu penemuan yang benda tersebut sebenarnya telah ada sebelumnya 

tetapi semula belum pernah diketahui orang. Jadi inovasi adalah usaha untuk 

menemukan benda yang baru dapat berupa ide, barang metode, kejadian yang 

diamati sebagai hal yang buru bagi seseorang atau sekelompok orang. Inovasi 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah. 

Dari pengertian di atas dapat dikaitkan bahwa inovasi kurikulum 

adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-

bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain 
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pelaksanaan atau inovasi itu diajukan dengan ide dan teknis pada skala yang 

terbatas.  

Pelaksanaan kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan 

dalam segala aspek dalam komponen kurikulum. Hal ini berarti pelaksanaan 

kurikulum adalah istilah yang sering digunakan dan paling umum sifatnya. 

Pelaksanaan kurikulum merupakan konsep yang paling umum digunakan dalam 

pengajaran atau dalam pendidikan. Pelaksanaan kurikulum kadang-kadang 

digunakan secara samar-samar yang menunjukkan pada pelaksanaan secara 

umum dan langsung mengenai keseluruhan aspek dan suatu system namun 

kadang-kadang juga digunakan secara khusus yang fungsinya untuk menguraikan 

(menjelaskan) pelaksanaan secara khusus.  

Dalam PKn Indonesia secara keseluruhan memerlukan langkah-langkah 

antisipasi untuk menjawab tuntunan tersebut, yang berhubungan dengan 

perangkat yang dimiliki khususnya sumber daya manusia. Banyak SDM yang 

menentukan penyiapan sumber daya manusia yang lebih profesional. Pada 

jenjang perguruan tinggi, yang merupakan tempat dilahirkan profil sumber daya 

manusia, banyak sekali cara yang dapat meningkatkan mutu lulusan yang 

profesional antara lain : 

a. Pendekatan kurikulum 

Pendekatan ini menekankan bahwa dalam menyusun kurikulum harus sesuai 

dengan perkembangan yang terjadi agar apa yang kemudian dirancang untuk 

diajarkan tidak ketinggalan zaman. Kurikulum yang disusun harus mampu 

menjawab tantangan globalisasi dunia dan mencari pemecahan setiap 

masalahanya, kurikulum yang baik tentunya akan diarahkan untuk 
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menghasilkan pendidikan PKn yang mantap dan menghasilkan lulusan yang 

profesional, sehingga tidak ada lagi ketakutan akan dibukanya arus keluar 

masuk.  

Tanggapan dalam menyusun kurikulum adalah sebagai berikut :  

a. Menentukan masalah dan kebutuhan  

b. Pengumpulan data dan masukan  

c. Pengembangan solusi yaitu kurikulum yang baik  

d. Evaluasi dan modifikasi solusi tersebut. 

Penyusunan sebuah kurikulum PKn adalah suatu sistem informasi 

yang komplek, karena kurikulum itu proses informasi dengan tujuan 

mengkomunikasikan semua informasi yang relevan bagi pemakaian.  Hasil 

dari pendekatan kurikulum ini bisa diharapkan sebagai berikut :  

a. Adanya konsep kurikulum yang menekankan pada penguasaaan konsep-

konsep PKn, yang berarti mengharuskan peserta didik bukan hanya duduk 

dan mendengarkan uraian dosen, tetapi juga harus mampu mengenali dan 

menganalisis akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk masalah yang sedang 

dihadapi.  

b. Adanya kurikulum yang secara terpadu didesain secara integral yang 

mempelajari PKn beserta aspek yang nanti berkaitan dengannya.  

c. Pengajaran teringrasi yang mencakup keahlian-keahlian akademis, 

interpersonal, komunikasi, teknoligi, etika dan norma-norma.  

d. Adanya semacam tahapan dalam kurikulum PKn.     

b. Pendekatan pengajaran  
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Kurikulum yang baik akan tanpa adanya sistem pengajar yang baik, maka 

sistem pengajaran yang baik, maka system pengajaran harus diupayakan 

sebaik-baiknya agar dapat mendukung terciptanya suatu lingkungan yang 

kondusif bagi peserta dididk.  

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki metode pengajaran 

adalah sebagai berikut :  

1) Penentuan secara menyeluruh strategi dan tujuan umum dunia pendidikan 

dan pengajaran PKn.  

2) Penggunaan berbagai metode pengajaran dan perangkatnya sumbangan 

dari masyarakat bisnis dengan menyediakan bahan-bahan pendidikan 

pengajaran. 

B. Kinerja Guru   

1. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegoro (2000 : 19) kinerja didefinisikan sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh individu dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Pendapat lain disampaikan oleh Simamora (2001: 327) bahwa kinerja adalah 

tingkat pada tahap mana guru mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

Pendapat lain disampaikan oleh Handoko (2001:143), bahwa kinerja 

merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Hal ini akan tampak dari sikap positif individu terhadap segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerja. Kinerja berhubungan erat dengan sikap dari guru 

pembimbing terhadap pekerjaannya, situasi kerja, kerjasama antara Kepala 
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Sekolah dengan guru, dan antar sesama guru. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan kerja. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pengertian kualitas dalam hal ini 

adalah tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan guru tersebut mendekati 

sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas 

ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Sedangkan 

pengertian kuantitatif dapat diartikan bahwa jumlah yang dihasilkan guru. Kinerja 

diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam 

ukuran kinerja secara umum, kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian 

perilaku secara mendasar yang meliputi tentang kuantitas kerja, pengetahuan 

tentang pekerjaan, pendapat atau pernyataan disampaikan, keputusan yang 

diambil, perencanaan kerja dan pekerjaan. 

Untuk mengetahui kinerja guru pembimbing harus mendasarkan standar 

kinerja yang telah ditetapkan dalam organisasi. Standar kinerja merupakan tolok 

ukur bagi guru pembimbing terhadap apa yang harus ditampilkan atau sesuatu 

yang harus dikerjakan, atau dengan kata lain bahwa standar kinerja merupakan 

pertanggungjawaban guru pembimbing terhadap apa yang harus dikerjakan, yaitu 

dalam melakukan kegiatan bimbingan kepada siswa didiknya. 

Kinerja guru adalah penampilan hasil karya personil baik kuantitas 

maupun kualitas dalam suatu organisasi dan merupakan penampilan induvidu 

maupun kelompok kerja personil. Deskripsi dari kinerja menyangkut 3 komponen 

penting yaitu : (1) Tujuan : Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi 

merupakan strategi yang di gunakan untuk meningkatkan kerja; (2) Ukuran : 
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Dibutuhkan ukuran apakah seorang personel telah mencapai kinerja yang 

diharapkan, untuk itu kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas 

dan jabatan personel memegang peran penting; (3) Penilaian : Penilaian kinerja 

secara regular yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap 

personel. Pengertian kinerja dengan deskripsi tujuan, ukuran operasional, dan 

penilaian regular mempunyai peran penting dalam merawat dan meningkatkan 

motivasi personil (Ilyas, 1999 : 112).  

Tenaga profesional adalah sumber daya terbaik suatu organisasi sehingga 

evaluasi kinerja mereka menjadi salah satu variabel yang penting bagi efektifitas 

organisasi. Dalam pendidikan, sangatlah penting untuk memiliki instrumen 

penilaian kinerja yang efektif bagi guru profesional yang menjadi bagian 

terpenting dalam upaya sekolah untuk meningkatkan kinerja organisasi yang 

efektif (Ilyas, 1999 : 56).  

Menurut teori Gibson yang dikutip oleh Ilyas (1999 : 55-58), ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu : variabel 

individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Variabel individu 

dikelompokkan pada sub-variabel kemampuan dan ketrampilan, latar belakang 

dan demografis. Sub-varaibel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Variabel demografis, 

mempunyai efek tidak langusng pada persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan 

motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial 

pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Variabel psikologs seperti 

persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang komplok dan  sulit 
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diukur. Variabel organisasi digolongkan dalam sub-variabel sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila dikaitkan 

dengan kinerja guru, dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai guru dalam 

melaksanakan tugasnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut Rheacoy 

(1991) dalam Slameto (2003: 19) menyatakan bahwa guru mempunyai peran 

dalam hal sebagai berikut : 

a. Rancangan, maksudnya bahwa guru mempunyai peranan dalam merencanakan 

isi kurikulum program belajar. Rancangan program tersebut di antaranya 

adalah untuk membantu siswa memperoleh ketrampilan akan kompetensi 

pribadi sosial, pendidikan dan karier. Melalui ketrampilan pendidikan, siswa 

akan mampu menggunakan berbagai ketrampilan dalam melaksanakan test, 

mencari informasi pendidikan dan kegunaannya, memahami tujuan 

pendidikan dan pemilihan pendidikan yang tepat.  

b. Manajemen guru hendaknya terlibat dalam mengantarkan dan 

mengembangkan program serta isi kurikulum. Mengalokasikan sejumlah 

waktu dan fasilitas atau team guru mengembangkan aktivitas belajar di kelas. 

c. Memberikan layanan kepada siswa baik individu maupun kelompok kecil. 

Dalam hal ini guru harus sepanjang waktu melakukan layanan kepada siswa 

dengan model-model sosial pribadi baik perorangan maupun kelompok kecil. 

d. Memberikan layanan konsultasi, masuknya guru harus melakukan 

kemandirian atau bekerja sama dengan pendidik lain, atau masyarakat untuk 
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membantu siswa agar memperoleh sesuatu yang lebih pada pribadi dan 

masalah-masalah pendidikan, baik perorangan maupun kelompok kecil. 

e. Koordinasi, maksudnya guru hendaknya mengadakan koordinasi atau 

kolaborasi dengan orang lain.. 

f. Mengelola, maksudnya guru mengelola sekolah, agar kegiatan pengelolaan 

berjalan efektif dan efisien, maka dilaksanakan secara jelas, sistematis dan 

terarah. 

g. Evaluasi, maksudnya guru melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan 

siswa, sikap di masyarakat. Guru memperoleh informasi data evaluasi dari 

berbagai sumber, salah satu sumber informasi adalah evaluasi umum yang 

mencakup/meliputi data seberapa besar informasi baru, melaksanakan 

konferensi kasus dengan orang tua, melaksanakan penggilan orang tua dan 

wakil/tokoh masyarakat.  

Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja guru 

yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah 

ditentukan. (Rivai dan Basri, 2005:18). Menurut Jackson (2006:382) Penilaian 

kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik guru 

melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan 

kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada guru. 

Menurut Mulyasa (2003) penilaian kinerja guru biasanya lebih difokuskan 

pada prestasi individu, dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Dijelaskan 

lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa penilaian kinerja guru tidak hanya penting bagi 

sekolah, tetapi juga bagi guru itu sendiri sebagai umpan balik (feedback) terhadap 
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berbagai hal, seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada 

gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan 

pengembangan karier. Bagi sekolah, hasil penilaian kinerja guru termasuk 

konselor sekolah sangat penting untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal, 

seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, 

pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan aspek lain dari 

keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. 

Kinerja guru adalah hasil yang telah dicapai guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Menurut Riduwan (2009: 317) bahwa agar kinerja guru 

dapat optimal, maka dapat diukur melalui :  

a. Pedagogik 

1) Dapat memahami dengan baik cirri-ciri peserta didik 

2) Dapat memahamipotensi-potensi anak didik 

3) Dapat memahami teori belajar 

4) Dapat menguasai berbagai model dan strategi pembelajaran 

5) Dapat menguasai proses belajar mengajar 

6) Dapat menguasai bahasa Indonesia yang baik sebagai medium of 

instruction yang efektif. 

7) Dapat menguasai pendekatan pedagogik dalam permasalahan 

pembelajaran 

8) Dapat merancang proses belajar mengajar yang komprehensif 

9) Dapat menilai kemajuan belajar peserta didik secara total 



32 

 

10) Dapat membimbimbing anak bila menghadapi persoalan dalam 

pembelajaran 

11) Dapat menguasai prinsip dan proses belajar mengajar 

b. Kepribadian 

1) Dapat memiliki komitmen dan kemauan tinggi dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai guru profesional 

2) Dapat memiliki rasa kasih saying kepada peserta didik tanpa membeda-

bedakan 

3) Dapat memiliki rasa tanggung jawab yang kokoh dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai guru 

4) Memiliki akhlak yang mulia 

c. Profesional 

1) Mampu menguasai substansi atau materi atau isi teaching subjects atau 

mata pelajaran yang menjadi bidang keahlian 

2) Mampu menguasai learining equiptment dan learning resources yang 

diperlukan dlam proses belajar mengajar 

3) Mampu menguasai bagaimana mengolah learning resources dari 

lingkungan hidup sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran 

4) Mampu menguasai bagaimana menerapkan teknologi informasi dalam 

upaya meningkatkan efektivitas belajar anak 
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5) Mampu menguasai bagaimana menyusun rencana pelajaran yang 

mengemas isi, media teknologi informasi dan values dalam setiap proses 

pembelajaran 

d. Sosial 

1) Mampu memahami berbagai fakor yang berkontribusi dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang mendukung PBM 

2) Dapat mengerti berbagai faktor sosial kultural dan pendidikan peserta 

didik 

3) Mampu memahami pentingnya hubungan antara sekolah dengan orang tua 

dan tokoh masyarakat yang berkontribusi terhadap proses pendidikan anak 

di sekolah 

4) Dapat mengerti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan dijunjung 

tinggi oleh masyarakat 

5) Mampu memahami pendekatan pendekatan yang diterapkan di sekolah 

6) Dapat menguasai dan memahami perubahan-perubahan akibat dampak 

globalisasi 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi pada Kinerja Guru 

dalam Pelaksanaan Kurikulum  Berbasis   Kompetensi     

Menurut Spencer and Spencer dalam Indrawati (2006) bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja salah satunya adalah motivasi. Lebih lanjut Donnelly, 

Gibson and Ivancevich (1994) sebagaimana dikutip oleh Rivai dan Basri (2005 : 

16),  menyatakan bahwa kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh motivasi 

individu seperti faktor-faktor : (a) harapan mengenai imbalan, (b) dorongan, (c) 
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kemampuan, kebutuhan dan sifat, (d) persepsi terhadap tugas (e) imbalan internal 

dan eksternal (f) persepsi terhadap imbalan dan kepuasan. 

Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh sekolah tersebut 

dipengaruh oleh tingkat kinerja (termasuk guru) secara individual maupun secara 

kelompok. Dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja individu maka 

mengharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Sehubungan dengan hal 

tersebut pendekatan untuk mengukur sejauhmana kinerja individual menurut 

Bernadin (1993) adalah sebagai berikut : 

a. Kualitas 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

b. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu 

Tingkat suatu aktivitas diselesesaikan pada waktu awal yang diinginkan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas  

Seorang guru pembimbing dapat mengefektifkan kegiatan layanan, 

sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi siswa-siswanya. 
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e. Kemandirian 

Tingkat dimana seorang guru pembimbing dapat melakukan fungsi 

kerjanya tanpa minta bantuan bimbingan dari Kepala Sekolah atau 

meminta turut campurnya Kepala Sekolah dalam bimbingan terhadap 

siswa. 

f. Komitmen Kerja 

Tingkat dimana individu mempunyai komitmen kerja dengan sekolah dan 

tanggung jawab guru terhadap sekolah. 

 
Menurut Prawirosentono (2001 : 236 – 239) terdapat beberapa hal yang 

perlu diketahui yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja 

(performance appraisal) terhadap seorang individu yakni antara lain : 

a. Pengetahuan individu tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

b. Apakah individu mampu membuat perencanaan dan jadwal layanan. Sebab 

akan mempengaruhi ketepatan waktu hasil pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab individu. 

c. Apakah individu mengetahui standar mutu pekerjaan yang disyaratkan 

kepadanya. 

d. Sejauhmana tingkat keberhasilan individu. Hal ini berkaitan dengan 

keberhasilannya yang mampu diselesaikan. 

e. Pengetahuan teknis individu terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya, 

karena hal ini berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kemampuan 

menyelesaikan masalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 
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f. Seberapa jauh individu bergantung kepada orang lain dalam melaksanakan 

kegiatan layanan, karena hal ini berkaitan dengan kemandirian (self 

confidence) guru pembimbing dalam melaksanakan pekerjaan. 

g. Judgement atau kebijakan yang bersifat naluriah yang dimiliki oleh seseorang 

untuk mempengaruhi kinerjanya, karena dia mempunyai kemampuan 

menyesuaikan dan menilai tugasnya dalam menunjang tujuan organsasi. 

h. Kemampuan berkomunikasi dari seseorang, baik sesama rekan maupun 

terhadap atasannya. 

i. Kemampuan bekerjasama dengan pegawai maupun orang lain. 

j. Kehadiran dalam rapat yang disertai dengan kemampuan menyampaikan 

gagasan kepada orang lain, karena dalam hal ini mempunyai nilai tersendiri 

dalam menilai kinerja seseorang. 

k. Kemampuan untuk mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

termasuk membuat jadwal kerja, umumnya mempengaruhi kinerja individu. 

l. Kepemimpinan menjadi faktor yang harus dinilai dalam kinerja terutama bagi 

pegawai yang berbakat “memimpin” sekaligus memobilitasi dan memotivasi 

teman – temannya untuk bekerja lebih baik. 

m. Minat untuk memperbaiki kemampuan diri sendiri yang menjadi faktor lain 

menilai kinerja individu. 

n. Faktor kesesuaian antara disiplin ilmu yang dimiliki dengan penempatan pada 

bidang tugas. 

 
Menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich (dalam Rivai dan Basri, 2005 : 

16) menyatakan bahwa  kinerja individu dipengaruhi oleh faktor (a) harapan 
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mengenai imbalan, (b) dorongan, (c) kemampuan, kebutuhan dan sifat, (d) 

persepsi terhadap tugas (e) imbalan internal dan eksternal (f) persepsi terhadap 

imbalan dan kepuasan.  

Mangkunegoro (2004:67-68), juga mengungkapkan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja yaitu : (1) Ability/kemampuan yang terdiri dari 

kemampuan potensi atau IQ dan ketrampilan (skill), artinya guru yang 

mempunyai IQ diatas rata-rata 110 – 120 dan terampil dalam melaksanakan 

tugasnya, maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. (2) Motivasi 

merupakan sikap guru dalam menghadapi situasi kerja, yang mana motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri guru untuk mencapai tujuan 

organisasi. Berhasil atau tidaknya organisasi dalam pencapaian hasil sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kinerja secara individual maupun secara kelompok, 

dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja individu maka diharapkan kinerja 

organisasi akan semakin baik pula. 

Menurut Robbins (2006: 121), kinerja merupakan pengukuran 

terhadap hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Iklim organisasi 

Iklim kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting bagi pimpinan untuk 

memahami kondisi organisasi, karena ia harus menyalurkan bawahan 

sehingga mereka dapat mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. 

Dengan adanya iklim kerja yang kondusif, maka hal itu akan 

mempengaruhi kinerja guru. 
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b. Kepemimpinan 

Peranan Kepala Sekolah harus mampu dan dapat memainkan peranannya 

dalam suatu organisasi, pemimpin harus mampu menggali potensi – 

potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkannya di dalam unit 

organisasi. 

c. Kualitas pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan dengan kualitas yang tinggi dapat memuaskan 

yang bersangkutan. Penyelesaian tugas yang terandalkan, tolok ukur 

minimal kualitas kinerja pastilah dicapai. 

d. Koordinasi 

Koordinasi untuk mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

termasuk membuat program kerja, umumnya mempengaruhi kinerja 

seorang guru pembimbing. 

e. Inisiatif 

Inisiatif merupakan faktor penting dalam usaha untuk meningkatkan 

kinerja guru pembimbing. Untuk memiliki inisiatif dibutuhkan 

pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki para guru pembimbing dalam 

usaha untuk meningkatkan hasil yang dicapainya. 

f. Motivasi 

Motivasi ini merupakan subyek yang penting bagi Kepala Sekolah, karena 

menurut definisi Kepala Sekolah harus bekerja dengan dan melalui orang 

lain. Kepala Sekolah perlu memahami guru pembimbing berperilaku 
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tertentu agar dapat mempengarhuinya untuk melaksanakan tugas sesuai 

dengan yang diinginkan sekolah. 

g. Daya tahan/ kehandalan 

Apakah guru pembimbing mampu membuat perencanaan dan program 

kegiatan layanan. Sebab akan mempengaruhi ketepatan waktu hasil 

layanan yang menjadi tanggung jawab seorang guru pembimbing. 

h. Kuantitas pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan guru pembimbing harus memiliki kuantitas kerja 

tinggi dapat memuaskan yang bersangkutan dan perusahaan. Dengan 

memiliki kuantitas kerja sesuai dengan yang ditargetkan, maka hal itu akan 

dapat mengevaluasi kinerja guru dalam usaha meningkatkan prestasi 

kerjanya. 

C. Motivasi Berpresasi 

1. Pengertian Motivasi 

“Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan 

organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan 

tujuan organisasi sekaligus tercapai” (Hasibuan, 2003: 16). Pengertian motivasi 

didefinisikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (Handoko, 2001:252).  

Pengertian motivasi menurut Heidjrachman dan Husnan (2001:197) bahwa 

“Motivasi merupakan suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar 

melakukan sesuatu yang kita inginkan.” Motivasi adalah proses yang dilakukan 
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untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang 

diinginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan balas jasa. 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku yang ditandai oleh 

bentuk-bentuk aktivitas atau kegiatan melalui proses psikologis, baik yang 

dipengaruhi oleh faktor instrinsik maupun ekstrinsik, yang dapat mengarahkannya 

dalam mencapai apa yang diinginkannya (tujuan) (Sri, 2005:143). 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berprestasi merupakan suatu keadaan dalam diri guru untuk meningkatkan 

prestasinya, dimana motivasi berprestasi tersebut dipengaruhi oleh faktor intrinsik 

maupun ekstrinsik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan tertentu. Dalam hal ini pimpinan perlu memahami guru agar berperilaku 

tertentu sehingga dapat mempengaruhinya dalam bekerja sesuai dengan keinginan 

organisasi. 

Motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja guru, dari guru baru 

atau pemula menjadi guru yang terampil dan berpengalaman. Guru akan 

menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Pada umumnya, 

tidak terlaksananya tugas atau pekerjaan yang dibebankan tentu ada sebab-

sebabnya. Mungkin dikarenakan guru yang bersangkutan tidak mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan, akan tetapi 

mungkin juga oleh karena guru tidak mempunyai dorongan (motivasi) untuk 

bekerja dengan baik. Dalam hal ini tugas pimpinan adalah agar dapat memberikan 

dorongan (motivasi) kepada bawahannya sehingga mampu bekerja sesuai dengan 

pengarahan yang diberikan. Bila dalam suatu sekolah ada petunjuk bahwa 

motivasi berprestasi turun, maka hendaknya sekolah tersebut segera mencari 
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penyebabnya dan segera ditentukan upaya penyelesaianya. Dengan adanya 

motivasi berprestasi yang tinggi, pekerjaan lebih cepat terselesaikan, mengurangi 

tingkat kesalahan ataupun memperkecil tingkat absensi.  

Motivasi berprestasi didasasarkan pada teori yang dikembangkan 

oleh David McClelland (1985) dalam Riduwan (2009: 261) dapat diukur 

melalui  

a. Kebutuhan berprestasi (Need for Achievement) 

Kebutuhan akan prestasi yaitu untuk dapat meningkatkan prestasi para siswa, 

maka guru dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Kebutuhan berprestasi 

diukur melalui : 

1) Dorongan akan tanggung jawab 

2) Berani mengambil resiko 

3) Berprestasi yang lebih tinggi 

b. Kebutuhan bersahabat (Need for Affiliation) 

Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang 

ramah dan karib. Dalam hal ini adalah kemampuan guru dalam memfokuskan 

siswa kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kebutuhan 

bersahabat diukur melalui : 

1) Berinteraksi sosial 

2) Kerja sama 

3) Pengakuan kemampuan 

4) Sportivitas dalam bekerja 

c. Kebutuhan berkuasa (Need to Power) 
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Kebutuhan berkuasa dapat diartikan bahwa guru dituntut untuk mempunyai 

kekuasaan penuh terhadap kemajuan siswa dalam belajar mengajar di kelas. 

Adapun kebutuhan berkuasa diukur melalui : 

1) Pekerjaan yang menantang 

2) Keamanan kerja 

3) Kebebasan bekerja 

4) Kepercayaan lembaga untuk berkarya 

5) Penghargaan sesama rekan kerja 

2. Jenis-jenis Motivasi 

Hasibuan (2001) menjelaskan bahwa ada dua jenis motivasi, yaitu 

motivasi positif dan motivasi negatif dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Motivasi Kerja Positif 

Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang 

karyawan untuk bekerja dengan baik, dengan maksud mendapatkan kompensasi 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi penuh terhadap 

pekerjaan yang ditugaskan oleh organisasi / organisasinya. Ada beberapa macam 

bentuk pendekatan motivasi positif  dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, 

antara lain : 

1) Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

Pemberian penghargaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan 

merupakan alat motivasi yang sangat berguna. Kebanyakan manusia senang 

menerima pengakuan terhadap pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. 

Seorang pimpinan memberikan pujian atas hasil pekerjaan seorang karyawan 
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apabila pekerjaan tersebut memuaskan, karena penghargaan yang diberikan 

terhadap pekerjaan yang terselesaikan dengan baik akan menyenangkan 

karyawan tersebut. 

2) Informasi 

Pemberian informasi yang jelas akan sangat berguna untuk 

menghindari adanya gosip atau berita-berita yang tidak benar disamping itu 

untuk menghindari terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

3) Pemberian perhatian yang tulus kepada karyawan sebagai seorang individu 

Pemberian perhatian yang tulus, sukar dilakukan oleh seseorang 

secara sambil lalu. Para karyawan dapat merasakan apakah suatu perhatian 

diberikan secara tulus ataukah tidak, dan hendaknya seorang pimpinan harus 

berhati-hati dalam memberikan perhatian. Suatu perhatian yang diberikan, 

bisa menimbulkan akibat yang berbeda terhadap orang yang berbeda dan 

perhatian yang diberikan hendaknya tidak berlebihan. 

4) Persaingan 

Pada umumnya setiap orang senang bersaing secara jujur. Sikap dasar 

ini bisa dimanfaatkan oleh para pimpinan dengan memberikan rangsangan 

(motivasi) persaingan yang sehat dalam menjalankan pekerjaan. Pemberian 

hadiah untuk yang menang merupakan bentuk motivasi positif. 

5) Partisipasi 

Dijalankannya partisipasi akan memberikan manfaat seperti dapat 

dihasilkannya suatu keputusan yang lebih baik (karena banyaknya sumbangan 



44 

 

pikiran), adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perintah yang 

diberikan dan adanya perasaan diperlukan. 

6) Kebanggaan 

Penggunaan kebanggaan sebagai alat motivasi dengan persaingan dan 

pemberian penghargaan. Memberikan tantangan yang wajar, keberhasilan 

mengalahkan tantangan tersebut memberikan kebanggaan terhadap para 

karyawan. Penyelesaian suatu pekerjaan yang dibebankan akan menimbulkan 

rasa puas dan bangga, terlebih lagi apabila pekerjaan yang dilakukan sudah 

disepakati bersama. 

7) Uang 

Uang jelas merupakan suatu alat motivasi yang berguna untuk 

memuaskan kebutuhan ekonomi karyawan. Sebagian besar motif seorang 

dalam bekerja, adalah untuk mendapatkan uang karena penggunaan uang 

sebagai alat motivasi terutama berguna untuk memuaskan kebutuhan yang 

bersifat phisiologis. 

b. Motivasi Kerja Negatif 

Motivasi kerja negatif dilakukan oleh organisasi dalam rangka 

menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Selain itu, 

motivasi kerja negatif juga berguna agar karyawan tidak melalaikan kewajiban-

kewajiban yang telah dibebankan. Bentuk motivasi kerja negatif dapat berupa 

sanksi, skors, penurunan jabatan atau pembebanan denda. Dengan adanya 

motivasi kerja negatif, organisasi dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan 

terjadinya kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh karyawan sehingga 

kerugian yang terjadi dapat dikurangi atau bahkan dihindari.  
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Dengan adanya motivasi kerja negatif, karyawan diharapkan mampu 

bekerja secara optimal sehingga kesalahan-kesalahan yang timbul dapat ditekan. 

Akan tetapi dilain pihak, organisasi perlu menarik minat karyawan untuk bekerja 

secara maksimal dengan cara pemberian motivasi kerja positif, sehingga 

karyawan akan berusaha menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya 

dengan harapan memperoleh atau mendapatkan timbal balik atas pekerjaan yang 

telah dilakukan. 

Berikut ini adalah tiga teori spesifik merupakan penjelasan yang paling 

baik untuk motivasi karyawan yang dikutip oleh Robbins (2003 : 209-216). 

a. Teori Hierarki Kebutuhan dari Abraham Maslow  

Terdiri dari kebutuhan fisilogis, keamanan, sosial, pengahrgaan dan 

aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial merupakan 

kebutuhan tingkat rendah (faktor eksternal) dan kebutuhan penghargaan, 

aktualisasi diri merupakan kebutuhan tingkat tinggi (faktor internal). Teori 

ini mengasumsikan bahwa orang berupaya memenuhi kebutuhan yang 

lebih pokok (psikologis) senelum memenuhi kebutuhan yang tertinggi 

(aktualisasi diri).   

b. Teori Dua Faktor  

Dua faktor itu dinamakan faktor yang membuat orang merasa tidak puas 

dan faktor yang membuat orang merasa puas (Dissatisfier-satisfier) atau 

faktor yang membuat barang merasa sehat dan faktor yang memotivasi 

orang (Hygiene-Motivators), atau faktor ekstrinsik dan intrinsik (Extrinsic-

Intrinsic). 



46 

 

c. Teori Kebutuhan Mc Clelland  

Mc Clellang memberikan tiga tingkatan kebutuhan tentang motivasi 

sebagai berikut : Kebutuhan akan prestasi (Need for Achivement), afiliasi 

(Need for Affilition), kekuasaan (Need for Power).  

Motivasi berprestasi dibangkitkan karena mendapatkan rangsangan dari 

luar yang merupakan motivasi eksternal, berupa peraturan, kebijakan sekolah, 

interaksi antara guru, dan lain sebagainya. Motivasi berprestasi dapat pula 

dibangkitkan dari dalam atau sering disebut motivasi internal. Sasaran yang ingin 

dicapai berada dalam individu itu sendiri. Guru dapat bekerja karena tertarik dan 

senang pada pekerjaannya, ia merasa pekerjaan yang dilakukan memberikan 

makna, kepuasan dan kebahagiaan pada dirinya. Seorang guru yang memiliki 

semangat dan kegairahan dalam bekerja relatif sudah tertarik pada pekerjaannya, 

karena kerja keras memberikan kepuasan kerja pada dirinya. Faktor-faktor di 

lingkungan guru seperti aturan, kebijakan, corak hubungan dengan atasan, rekan 

guru dapat mempengaruhi motivasi berprestasi guru, ini berarti bahwa faktor-

faktor tersebut perlu mendapat perhatian jika memang memberikan pengaruh 

negatif terhadap motivasi, termasuk juga pengaturan penggajian dan insentifnya. 

D.   Kerangka Pemikiran 

 Motivasi kerja merupakan dorongan dalam mengarahkan agar mau 

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para guru dan tujuan organisasi 

sekaligus tercapai. Motivasi guru melakukan kerja karena adanya kebutuhan 

hidup.  Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan ekonomis dan kebutuhan 

memperoleh uang, sedangkan kebutuhan non ekonomis dapat diartikan sebagai 
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kebutuhan untuk memperoleh penghargaan dan keinginan lebih maju.  Dengan 

segala kebutuhan tersebut, maka guru dituntut untuk lebih giat dan tidak pasif 

dalam bekerja sehingga dapat tercapai prestasi kerja yang optimal. Untuk 

mencapai hal ini diperlukan adanya motivasi dari guru dalam melakukan proses 

belajar mengajar karena dapat mendorong guru bekerja dan selalu berkeinginan 

untuk memajukan prestasi siswa yang optimal. Hal ini sesuai pernyataan 

Mangkunegoro (2003: 67) menyebutkan ada salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi kerja seseorang yaitu faktor motivasi, dimana secara tegas disebutkan 

bahwa motivasi merupakan kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk 

mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan/maksimal. Untuk 

mengetahui keterikatan tersebut, dapat dilihat pada kerangka pikir berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan gambar tersebut di atas menunjukkan keterikatan pengaruh 

antara motivasi motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn dalam pelaksanaan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal yang membedakan antara peneliti 

sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada mata bidang pelajaran. Pada mata 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

Motivasi Berprestasi Kinerja Guru PKn 
dalam pelaksanaan 
kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan 

H1 

Indrawati, 2006 
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pelajaran matematika, kompetensi lebih banyak berkaitan dengan bilangan, seperti 

penggunaan bilangan, hubungan antar bilangan, berbagai sistem bilangan, teori 

bilangan, pengukuran, penaksiran dan lain-lain, maka dalam mata pelajaran PKn 

lebih memahami materi, struktur, konsep dan pola keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran PKn. Kompetensi PKn juga dituntut untuk memahami substansi 

PKn sehingga dapat memanfaatkan mata pelajaran PKn. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif diskriptif, yaitu penelitian 

yang dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian juga pemahaman 

akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, 

bagan, gambar atau tampilan lain. Adapun data-data yang ditemukan dalam 

penelitian ini dikatakan hanya sebagai data pendukung 

B. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2001:72). Dalam 

penelitian ini populasinya adalah keseluruhan guru PKn yang ada di SMP Negeri 

di Kecamatan Semarang Selatan sebanyak 103 orang (Dinas P & K, 2008). 

C. Sampel Penelitian dan Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Stratified Proportional 

Random Sampling, yaitu metode pengambilan sampel apabila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. 

(Sugiyono, 2001:75). Probability sampling yaitu memberikan peluang yang sama, 

artinya bahwa semua guru PKn di SMP Negeri di Kota Semarang untuk dijadikan 

sampel. Berdasarkan teknik tersebut, maka kesempulan Agar data tersebut bisa 

mewakili pada masing-masing guru PKn, maka penyebaran dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan cara undian. Hal ini sesuai dengan yang 
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dikemukakan Kuncoro (2003:112) bahwa prosedur  pemilihan random sederhana 

dapat dilakukan dengan menggunakan sistem undian. Propportional sampling 

digunakan untuk mengambil Sekolah berdasarkan proportsi sekolah SMP Negeri 

dengan jumlah 25% dan diambil secara Random/Acak dan responden berdasarkan 

kuota random sampling yaitu setiap sekolah yang diambila 2 responden secara 

acak. Berdasarkan hasil di atas, maka kesimpulan teknik penelitian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Kelompok Pegawai (Sampel) 
No. Sub Rayon Jml Guru PKn Jumlah sampel 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 

 
19 
20 
21 
22 

 
23 
24 
25 
26 

 

Sub Rayon I
SMP Negeri 9 
SMP Negeri 14 
SMP Negeri 2 
SMP Negeri 8 
SMP Negeri 37 
SMP Negeri 39 
Sub Rayon 1I 
SMP Negeri 14 
SMP Negeri 15 
SMP Negeri 29 
SMP Negeri 33 
SMP Negeri 34 
Sub Rayon 3 
SMP Negeri 11 
SMP Negeri 12 
SMP Negeri 17 
SMP Negeri 21 
SMP Negeri 24 
SMP Negeri 26 
SMP Negeri 27 
Sub Rayon 4 
SMP Negeri 3 
SMP Negeri 10 
SMP Negeri 32 
SMP Negeri 36 
Sub Rayon 5 
SMP Negeri 4 
SMP Negeri 6 
SMP Negeri 20 
SMP Negeri 38 
Sub Rayon 6 

19
3 
2 
3 
3 
2 
2 

11 
3 
2 
2 
2 
2 

16 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

10 
3 
2 
2 
3 

11 
2 
3 
3 
3 

9 

5 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
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27
28 
29 
30 

 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

 
37 
38 
39 
40 
41 

SMP Negeri 7
SMP Negeri 5 
SMP Negeri 13 
SMP Negeri 40 
Sub Rayon 7 
SMP Negeri 1 
SMP Negeri 9 
SMP Negeri 22 
SMP Negeri 25 
SMP Negeri 30 
SMP Negeri 41 
Sub Rayon 8 
SMP Negeri 16 
SMP Negeri 18 
SMP Negeri 23 
SMP Negeri 28 
SMP Negeri 31 

3
2 
2 
2 

15 
3 
2 
3 
3 
2 
2 

12 
2 
3 
2 
2 
3 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

3 

 Total 103 27 
 

D. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas / Independent Variable (X)  

Variabel bebas merupakan sejumlah gejala dengan berbagai unsur / faktor 

yang ada didalamnya yang menentukan / mempengaruhi adanya variabel-variabel 

yang lain. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah motivasi berprestasi 

Motivasi berprestasi merupakan suatu proses untuk mencoba 

mempengaruhi siswa dalam belajar PKn pada SMP Negeri di Kota Semarang agar 

melakukan sesuatu. Motivasi berprestasi didasasarkan pada teori yang 

dikembangkan oleh David McClelland (1985) dalam Riduwan (2009: 261) dapat 

diukur melalui  

1. Kebutuhan berprestasi (Need for Achievement) 

a. Dorongan akan tanggung jawab 

b. Berani mengambil resiko 

c. Berprestasi yang lebih tinggi 

2. Kebutuhan bersahabat (Need for Affiliation) 

a. Berinteraksi sosial 

Sumber : Data sekunder yang diolah 
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b. Kerja sama 

c. Pengakuan kemampuan 

d. Sportivitas dalam bekerja 

3. Kebutuhan berkuasa (Need to Power) 

a. Pekerjaan yang menantang 

b. Keamanan kerja 

c. Kebebasan bekerja 

d. Kepercayaan lembaga untuk berkarya 

e. Penghargaan sesama rekan kerja 

2. Variabel terikat/Dependent Variable (Y) 

Variabel terikat (Dependent Variable) adalah sejumlah gejala dengan 

berbagai unsur/faktor di dalamnya yang ada ditentukan/dipengaruhi oleh adanya 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah  Kinerja Guru PKn. 

Kinerja guru adalah kinerja guru PKn di SMP  dalam pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana siswa 

melaksanakan masing-masing secara keseluruhan. Komponen Kinerja Guru PKn 

(Y) sebagai berikut (dikembangkan oleh Riduwan, 2009) : 

1) Kemampuan  

a. Penguasaan materi 

b. Penguasaan metode pengajaran 

2) Inisiatif 

a. Berpikir positif yang lebih baik 

b. Mewujudkan kreatifitas 

c. Pencapaian prestasi 

3) Ketepatan waktu 
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a. Pemanfaatan waktu kedatangan 

b. Pemanfaatan waktu pulang 

4) Kualitas hasil kerja 

a. Kepuasan siswa 

b. Pemahaman siswa 

c. Prestasi siswa 

5) Komunikasi 

a. Mutu penyampaian materi 

b. Penguasaan keadaan kelas 

6) Penggunaan media yang menarik 

7) Kejujuran 

8) Kepribadian 

9) Profesional dengan sosial 

10) Menilai secara obyektif/kontinue 

11) Komunikasi untuk menjalin hubungan baik antara siswa, guru, pimpinan dan 

orang tua 

12) Mengembangkan PTK 

13) Mengajar dengan informasi teknologi  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat berpengaruh sekali dengan hasil 

penelitian karena pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan dapat 

diperoleh data yang relevan akurat dan reliabel. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 
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a. Kuesioner 

Kuesioner yaitu cara memperoleh data dengan menyodorkan daftar 

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya kepada responden, yaitu mengenai 

segala masalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini skala yang digunakan adalah Skala Likert, yaitu digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang kejadian atau gejala sosial. Responden diharuskan memilih salah satu 

dari lima (5) jawaban yang tersedia (a, b, c, d, dan e) kemudian masing–

masing jawaban di beri nilai 

Jawaban    Kriteria  Bobot 

 a  Sangat Setuju 5 

 b Setuju 4 

 c Netral 3 

 d Tidak Setuju 2 

 e Sangat Tidak Setuju 1 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data dengan cara mencari dan membaca buku-buku dan literatur 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun literatur tersebut diperoleh dari 

buku-buku literatur serta bacaan lain yang mendukung penelitian ini.yang 

diperoleh melalui jurnal dan berbagai macam sumber yang lain. 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a) Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2001) uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur sah / valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner 
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dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner. Kriteria pengambilan keputusan untuk validitas 

adalah ditentukan apabila : 

• Jika r hitung > r tabel pada df = n-2 dan α = 0,05 maka indikator dikatakan 

valid 

• Jika r hitung < r tabel pada df = n-2 dan α = 0,05 maka indikator dikatakan 

tidak valid dan karena tidak bisa digunakan untuk mengukur sebuah validitas. 

Adapun rumus validitas adalah : (Singarimbun, 2001:123) 

 
 

 

Keterangan : 

N = Jumlah Subyek 
X = Nilai dari item 
Y  = Nilai Total 

b) Uji Reliabilitas 

Analisis reliabilitas menurut Arikunto (2001:168) menunjuk pada 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Cara menghitung tingkat 

reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Adapun 

rumus penghitungannya adalah sebagai berikut : 

                     k . r 
α      = 
                1 + (r-1)k 
 

dimana : 

α = koefisien reliabilitas 

k = jumlah item per-variabel x 

r = mean korelasi antar item 

})(}{)({
)()(

2222 YYNXXN
YXXYNRXY

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=
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Hasil pengujian dikatakan reliabel apabila nilai r Cronbach alpha > 0,60 

(Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2001:42), dimana pada pengujian reliabilitas ini 

menggunakan bantuan komputer program SPSS 

 

G. Metode Analisis Data 

Didalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan 
kuantitatif. Adapun masing-masing dari pengertian tersebut adalah sebagai berikut 
: 

1. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif yaitu analisis yang ditunjukkan pada perkembangan dan 

pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang 
keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian 
tersebut (Umar, 2000:36). Dalam hal ini data diperoleh dari hasil jawaban-
jawaban responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden.. 

2. Analisis Kuantitatif 

Yaitu metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan 
metode statistik untuk mengukur besarnya antara variabel-variabel yang diteliti. 
Adapun untuk mengetahui hubungan variabel-variabel yang mempunyai 
pengaruh, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan perhitungan statistik, 
dengan alat analisisnya : 

 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel 

terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal 

atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal  (Ghozali, 2001: 28). Uji Normalitas data yang digunakan dalam penelitian 

adalah Analisis Statistik. Analisis statistik digunakan mendeteksi normalitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik. Test statistik sederhana yang 

dapat dilakukan berdasarkan nilai kurtosis atau skewness. Skewness merupakan 

ukuran untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. 

Skewness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari 
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distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai skewness 

mendekati nol (Ghozali, 2001: 17). 

 

 

 

Z Skewness =  

 

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus : 

Z Kurtosis 

 

b.  Analisis Regresi Sederhana 
Digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dengan 

variabel terikat mempunyai pengaruh yang berarti atau tidak, secara serempak/ 

keseluruhan. Rumus : 

 

Dimana : 

Ŷ = Kinerna Guru PKn  

X1  = Motivasi berprestasi 

b = Koefisien regresi  variabel  antara  x1 dan y 

bo =  konstanta 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2 ) pada intinya digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk mengetahui nilai 

Y  = bo + b1x1  

Skewness 
 
√ 6/N

Skewness 
 
√ 24/N 
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koefisien determinasi ditunjukkan dengan menggunakan nilai Adjusted R2 pada 
saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2001:45). Nilai Adjusted 
R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 
model, dengan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : 
R 2 =  koefisien determinasi 
r =  koefisien korelasi 

d. Pengujian Hipotesis 

Yaitu  aitu  suatu uji  untuk mengetahui pengaruh antara variabel 
bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dengan menggunakan langkah-
langkah  sebagai berikut : 
1. Menentukan hipotesis  

Ho : β = 0, (tidak ada pengaruh secara parsial antara motivasi 

berprestasi  terhadap kinerja guru PKn dalam pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMP Negeri di 

Kota Semarang). 

Ho : β ≠ 0, (ada pengaruh secara parsial antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan di SMP Negeri di Kota 

Semarang). 

 

2. Menentukan tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan 

5%  

Uji dua sisi dengan kriteria sebagai berikut : 

- Taraf uji α = 0,05 

- Derajat kebebasan ; dk = n-k-1 

3. Menentukan t hitung 

R2  =  ( r ) 2 x 100 % 
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1

1

bSE
bt =  

 
Dimana : 

t = t hitung 

b1 = koefisien regresi 

SE b1 = Standar eror koefisien regresi 

 

4. Menentukan gambar 

 

 

 

 
 
 

5. Kesimpulan 

• Jika t hitung ≥ t tabel, atau -t hitung ≤ -t tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh antara bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat. Dengan demikian hipotesis dapat diterima / terbukti. 

• Jika t hitung < t tabel, dan -t hitung > -t tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Dengan demikian hipotesis ditolak / tidak 

terbukti.   

Daerah penolakan 
Ho 

Daerah penolakan 
H

Daerah 
penerimaan Ho

ttabel 0 Thitung 

Gambar 3.1 
Signifikansi Uji t 

ttabel Thitung 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Gambaran umum dalam penelitan ini merupakan obyek yang akan 

dijadikan penelitian. Dengan gambaran umum maka akan menunjang dalam 

proses pembuatan penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah populasi adalah melalui 

proses penyebaran kuesioner baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

103 guru PKn SMP Negeri di Kecamatan Semarang Selatan (Dinas P dan K, 

2008). Penyebaran tersebut dilakukan pada masing-masing guru PKn pada sub 

rayon I hingga VIII pada SMP Negeri di Kota Semarang. Dari hasil jumlah 

kuesioner yang disebar, jumlah jawaban responden yang kembali dan dapat 

digunakan sebagai sampel sebesar 27 responden (tingkat respon 26,2 %). Dengan 

demikian jumlah sampel sebesar 27 responden tersebut telah memenuhi dari 

ketentuan kriteria sampel minimum yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dijelaskan perincian perhitungan sampel yang diolah (tingkat kembalian) : 

 

Tabel 4.1 
Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Keterangan Jumlah 
Penyebaran kuesioner pada guru 
pembimbimbing di SMP Negeri di Kota 
Semarang 
Jawaban yang tidak kembali 
Jawaban yang tidak digunakan atau rusak 
akibat tidak lengkap dalam pengisian 
Jawaban yang dapat digunakan 
Tingkat pengembalian kuesioner 

103 responden 
 
53 
23 
 
27 
27/103 x 100 % = 26,2 % 

 Sumber : data primer yang diolah
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Pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 103 kuesioner yang disebar, 

yang layak untuk dijadikan sampel sebesar 27 responden atau sebesar 26,2 %. 

Untuk jawaban yang tidak kembali sebesar 53 responden atau 51,4% dan 

responden yang kembali akan tetapi tidak dapat digunakan (rusak) akibat tidak 

lengkap dalam pengisian sebesar 23 responden atau sebesar 22,3%. Untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap kuesioner yang diajukan, 

maka berikut identitas responden tersebut : 

2. Gambaran Umum Responden 

a. Usia Responden 

Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari usianya yang merupakan salah 

satu faktor yang akan mempengaruhi pengetahuan, tanggung jawab seseorang 

dalam bertindak, berpikir, serta mengambil keputusan. Berdasarkan hasil 

penelitian, umur guru PKn dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Umur Responden 

No. Umur Frekuensi Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

24 – 30 tahun 

31 – 35 tahun 

36 – 40 tahun 

> 40 tahun 

10 

7 

7 

3 

37 

25,9 

25,9 

11,1 

Jumlah 27 100  

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yang menjadi guru PKn didominasi oleh guru PKn yang berusia 24 – 

30 tahun yaitu sebesar 10 responden atau 37%, sedangkan yang berusia 31 – 35 
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tahun yaitu sebesar 7 responden atau 25,9%, responden yang berusia 36 – 40 

tahun sebasar 7 responden atau 25,9% dan yang berusia lebih dari 40 tahun yaitu 

sebesar 3 atau 11,1%. 

b. Jenis Kelamin 

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden yang 

meliputi jenis kelamin. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 27 responden, 

yaitu siswa tingkat SMP Negeri di Kota Semarang. Jenis kelamin yang dijadikan 

sebagai responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Jenis Kelamin Responden  

No. Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

10 

17 

37 

63 

Jumlah 27 100 
Sumber : Data primer yang diolah 

 

Penjelasan 4.3 di atas memberikan indikasi bahwa sebanyak 10 responden 

atau sekitar 37% berjenis kelamin laki-laki dan 17 responden atau 63% 

responden berjenis kelamin perempuan. 

1. Uji Kualitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur sah / valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner (Ghozali, 2001: 56). Hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 
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pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data itu valid, artinya instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi 

antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah 

tiap skor butir. Kriteria pengambilan keputusan dikatakan valid adalah ditentukan 

dengan nilai r hitung > nilai r tabel, dimana untuk menentukan nilai r hitung 

dibantu dengan pengujian SPSS yang dapat dilihat dari nilai Corected Item Total 

Correlation. Berikut hasil pengujian berdasarkan kriteria statistiknya  :  

Tabel  4.4 
Uji Validitas Indikator Variabel 

 
Variabel Indikator  

r
tabel 

r 
hitung Ket. 

1. Motivasi 
berprestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dorongan akan tanggung jawab
2. Berani mengambil resiko 
3. Berprestasi yang lebih tinggi 
4. Berinteraksi sosial 
5. Kerja sama 
6. Pengakuan kemampuan 
7. Sportivitas dalam bekerja 
8. Pekerjaan yang menantang 
9. Keamanan kerja 
10. Kebebasan bekerja 
11. Kepercayaan lembaga untuk berkarya 
12. Penghargaan sesama rekan kerja 
 
1. Penguasaan materi 
2. Penguasaan metode pengajaran 
3. Berpikir positif yang lebih baik 
4. Mewujudkan kreatifitas 
5. Pencapaian prestasi 
6. Pemanfaatan waktu kedatangan 
7. Pemanfaatan waktu pulang 
8. Kepuasan siswa 
9. Pemahaman siswa 
10. Prestasi siswa 
11. Mutu penyampaian materi 

0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 

 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 

0,869 
0,893 
0,824 
0,840 
0,837 
0,796 
0,816 
0,775 
0,802 
0,760 
0,863 
0,895 

 
0,810 
0,702 
0,698 
0,747 
0,346 
0,468 
0,429 
0,677 
0,484 
0,694 
0,353 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
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2. Kinerja guru 
PKn 

 

 

12. Penguasaan keadaan kelas
13. Penggunaan media yang menarik 
14. Kejujuran 
15. Kepribadian 
16. Profesional dengan sosial 
17. Menilai secara obyektif/kontinue 
18. Komunikasi untuk menjalin hubungan baik 

antara siswa, guru, pimpinan dan orang tua 
19. Mengembangkan PTK 
20. Mengajar dengan informasi teknologi 

0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 
0,3809 

 
0,3809 
0,3809 

0,830 
0,803 
0,849 
0,738 
0,772 
0,794 
0,744 

 
0,806 
0,727 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2010 
 

Penjelasan pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada masing-

masing variabel motivasi berprestasi dan kinerja guru PKn hasil yang diperoleh 

menunjukkan valid. Hal ini dibuktikan dengan semua nilai hasil r hitung pada 

indikator variabel yang ditunjukkan dengan nilai Corrected Item Total 

Correlation tersebut diperoleh melebihi nilai r tabel yang diperoleh dari nilai df = 

n – k – 1, 27 – 1 – 1 = 25, yaitu sebesar 0,3809 sehingga dengan demikian 

masing-masing indikator pada masing-masing variabel tersebut dapat dilakukan 

kepada langkah penghitungan selanjutnya 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel tersebut dapat dipercaya atau reliabel untuk dilakukan pada pengujian 

selanjutnya. Mengingat jawaban responden tersebut bervariasi, maka pengujian 

reliabilitas tersebut perlu dilakukan untuk menguji keandalannya. Kriteria 

dikatakan reliabel ditentukan dengan nilai r alpha > nilai standarisasi sebesar 0,6 

(Ghozali, 2001: 58). Berikut pengujian reliabilitas dilakukan terhadap variabel 

sikap, status sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat yang dibantu dengan 

program SPSS : 
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Tabel  4.5 
Uji Reliabilitas Indikator Variabel 

No. Variabel  Nilai  
r Alpha  

Nilai 
Standarisasi 

 
Keterangan 

1. 

2. 

Motivasi berprestasi 

Kinerja guru PKn 

0,967 

0,949 

0,6 

0,6 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Hasil olahan SPSS. 2009 
 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel, yaitu motivasi berprestasi dan kinerja guru PKn ternyata diperoleh rata-

rata nilai r Alpha lebih besar dari batas yang ditentukan yaitu sebesar 0,6. Dengan 

demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel. 

2. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak (Ghozali, 2001 : 83). Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui secara detail 

apakah data tersebut berdistribusi normal, maka berikut hasil ringkasan pengujian 

normalitas yang dapat dilihat pada tabel 4.6 : 

Tabel 4.6 
Uji Normalitas 

Descriptive Statistics

27 -,844 ,448 -,860 ,872
27 -,802 ,448 -,966 ,872
27

Motivasi berprestasi
Kinerja guru PKn
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
N Skewness Kurtosis

 
Sumber: data olahan SPSS, 2010  
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Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua data pada 

variabel motivasi berprestasi dan kinerja guru PKn menunjukkan  berdistribusi 

normal. Hal itu dapat dilihat dari nilai skewness dan kurtosis yang mendekati 

angka nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Berikut perhitungan nilai skewness per variabel ; 

 

No. Variabel Skewness Kurtosis 
1 Motivasi Berprestasi -0,844 -1,884 -0,860 -0,986 
   0,448  0,872  
2 Kinerja guru PKn -0,802 -1,790 -0,966 -1,108 
   0,448  0,872  

 
Penjelasan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai skewness dan kurtosis 

dikatakan berdistribusi normal. Kriteria dikatakan berdistribusi normal apabila 

nilai Z hitung < Z tabel. Pada tingkat signifikansi 0,10 dan pada tingkat 

signifikansi 0,05 diperoleh nilai Z tabel sebesar 1,96, sedangkan pada nilai 

skewness dan kurtosis pada variabel tersebut di atas masih di bawah nilai Z tabel, 

sehingga disimpulkan ketiga variabel tersebut di atas berdistribusi normal. 

3. Deskripsi Motivasi Berprestasi dan Kinerja Guru PKn 

a. Deskriptif Variabel Motivasi Berprestasi 

Hasil dari tanggapan responden terhadap masing-masing indikator tersebut 

akan dilakukan pengelompokan skor sebagai satu kesatuan dari motivasi 

berprestasi  : 

I  = 
K

} B-{A  Keterangan :  I : Interval kelas 

                                                                               A : Skor tertinggi 

  B  : Skor terendah 

  K  : Jumlah kategori 
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Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

I  =
5

1)} x (12 - 5){(12x  

   = 
5

12) -(60  

 = 
5
48   = 9,6 

 Berdasarkan perhitungan interval kelas di atas dapat disusun rekapitulasi 

data variabel tingkat pendidikan sebagai berikut :  

Tabel 4.7 
Klasifikasi Variabel Motivasi Berprestasi 

No. 
Kategori 

Jawaban 
Interval Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

12 – 21 

22 – 31  

32 – 41 

42 – 51 

52 – 60  

- 

2 

5 

4 

16 

- 

7,4 

18,5 

14,8 

59,3 

Total  27 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.7  tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menanggapi tentang arti pentingnya motivasi berprestasi,  yaitu 

sebesar 16 responden atau 59,3%. Hal itu dapat dilihat dari tanggapan responden 

terhadap masing-masing indikator pada variabel motivasi berprestasi. Hal itu 

terbukti dengan tingginya tanggapan responden tentang arti pentingnya motivasi 

berprestasi, dengan menyatakan sangat setuju dan setuju, walaupun ada juga 

sebagian yang masih beranggapan sebaliknya. Dengan hasil tersebut dapat 
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diartikan bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi, maka akan semakin tinggi 

pula kinerja guru PKn. 

b. Deskripsi Kinerja Guru PKn 

Hasil dari tanggapan responden terhadap masing-masing indikator tersebut 

akan dilakukan pengelompokan skor sebagai satu kesatuan dari kinerja guru PKn  

: 

I  = 
K

} B-{A  Keterangan :  I : Interval kelas 

                                                                               A : Skor tertinggi 
 B  : Skor terendah 
 K  : Jumlah kategori 
Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

I  =
5

1)} x (20 - 5) x {(20  

   = 
5

20) -(100  

 = 
5
48   = 16 

 Berdasarkan perhitungan interval kelas di atas dapat disusun rekapitulasi 

data variabel kinerja guru PKn sebagai berikut :  
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Tabel 4.8 
Klasifikasi Variabel Kinerja Guru PKn 

No. 
Kategori 

Jawaban 
Interval Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Sangat rendah  

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

20 – 36 

37 – 52 

53 – 68 

69 – 84  

85  - 100  

- 

3 

5 

8 

11 

- 

11,1 

18,5 

29,6 

40,7 

Total  27 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2010 

 
Berdasarkan table 4.8 di atas terlihat bahwa sebagian besar tanggapan 

responden tentang arti pentingnya kinerja guru PKn dalam memberikan 

motivasi kepada para siswa sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa 

untuk pencapaian hasil yang optimal terhadap siswa yang dibimbing 

diperlukan kinerja yang optimal. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah tidak terlepas dari peranan guru pembimbing dalam 

meningkatkan kinerja guru PKn. Guru PKn diharapkan memiliki kemampuan 

dalam merencanakan, mengorganisasikan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. 

4. Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja guru PKn 

Berdasarkan persamaan regresi antara motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru PKn dalam proses penghitungannya dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Table 4.9 
Persamaan Regresi Sederhana  

Coefficientsa

17,365 7,634 2,275 ,032
1,202 ,155 ,841 7,777 ,000

(Constant)
Motivasi berprestasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja guru PKna. 
 

Rumus :                     Ŷ  =  a  +  b1 X1  
Dari persamaan regresi dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Ŷ = 17,365 + 1,202 X1 

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa : 

1. Nilai konstanta sebesar 17,365 menyatakan bahwa, jika variabel independen 

dianggap konstan mencakup motivasi berprestasi, maka kinerja guru PKn 

sebesar 17,365. 

2. b1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar 1,202 mempunyai arti bahwa jika 

motivasi berprestasi tersebut lebih ditingkatkan maka kinerja guru PKn akan 

meningkat sebesar 1,202 satuan. Dengan demikian hasil pengujian antara 

motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn tersebut signifikan, dengan 

nilai t hitung sebesar 7,777 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,005 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru PKn tersebut dikategorikan signifikan. 

5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien 

regresi, yaitu untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Bila hasil analisis nanti menunjukkan 

bahwa persamaan regresi yang bersangkutan adalah signifikan atau dapat 
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dipertanggungjawabkan, maka persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk 

meramalkan variabel Y. Berikut hasil pengujian antara pengaruh motivasi 

berprestasi (X1) terhadap kinerja guru PKn (Y) yang dibantu dengan program 

SPSS : 

Tabel 4.10 
Pengujian t 

Coefficientsa

17,365 7,634 2,275 ,032
1,202 ,155 ,841 7,777 ,000

(Constant)
Motivasi berprestasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja guru PKna. 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut di atas, maka pengujian hipotesis antara 

motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn dapat dijelaskan dengan langkah 

sebagai berikut : 

1) Menentukan Hipotesis 

Ho: β1= 0 Tidak terdapat pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru PKn. 

Ha:β 1 ≠ 0 Terdapat pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru 

PKn. 

2) Hasil perhitungan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai       

t hitung untuk variabel motivasi berprestasi adalah 7,777 dengan hasil 

signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. Pada degree of freedom sebesar = 25 

diperoleh nilai t tabel sebesar 2,0595, sehingga nilai t hitung = 7,777 > 

nilai t tabel = 2,0595. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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pengujian tersebut menolak Ho dan menerima Ha1, artinya bahwa motivasi 

berprestasi tersebut terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja guru PKn.  

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn sehingga dugaan yang 

menyatakan adanya pengaruh signifikan antara motivasi berprestasi (X1) 

terhadap kinerja guru PKn (Y) dapat diterima.  

 

 

 

 
 

 

 

 

a. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

prosentase kinerja guru PKn mampu dijelaskan oleh antara variabel motivasi 

berprestasi, dimana nilai tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 

atau nilai Adjusted R square. Untuk mengetahui seberapa besar nilai adjusted R 

Square, maka proses penghitungannya dibantu dengan program SPSS. Berikut 

hasil pengujian koefisien determinasi tersebut : 

 

Daerah penerimaan Ho 
Daerah  penolakan 
Ho

2,0595        7,777 

Gambar 4.1 

Uji t Motivasi berprestasi 

-2,0595 0 
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Tabel 4.11 
Koefisien Determinasi 

Model Summary

,841a ,708 ,696 7,357
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasi berprestasia. 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa kinerja guru PKn 

dipengaruhi oleh motivasi berprestasi sebesar 0,696. Dipilihnya Adjusted R 

Square agar data tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R 

square pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti untuk 

menggunakan nilai Adjusted R Square pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik (Ghozali, 2005: 83). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kinerja 

guru PKn dipengaruhi oleh motivasi berprestasi dengan nilai sebesar 69,6%, 

sedangkan sisanya sebesar 30,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian terbukti bahwa motivasi berprestasi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, dapat diartikan bahwa jika motivasi para guru untuk berprestasi lebih 

ditingkatkan maka hal itu akan berdampak pada meningkatnya kinerja guru PKn. 

Dengan terbuktinya hasil penelitian tersebut, maka untuk mencapai kinerja yang 

optimal maka para guru harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh dalam 

membimbing para siswanya. Dengan tanggung jawab yang tinggi, maka beban 
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dari para guru terhadap kualitas siswa juga akan meningkat. Motivasi guru juga 

dapat meningkat jika adanya perhatian dari Kepala Sekolah dalam pemberian 

penghargaan kepada guru yang berprestasi. Dengan adanya perhatian tersebut, 

maka akan memotivasi para guru untuk terus mengambil resiko dalam memajukan 

para siswanya. Adanya kerja sama dengan sesama guru juga dapat membantu 

dalam menambah wawasan mengenai kekurang atau kelebihan, sehingga dapat 

mempengaruhi kinerja guru secara optimal. Untuk mencapai kinerja yang optimal, 

pihak Kepala Sekolah juga perlu memberikan keterangan atau penjelasan kepada 

guru pembimbing tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan sehingga hal itu akan 

memotivasi kerja guru pembimbing untuk meningkatkan kinerjanya. 

Meningkatnya kinerja guru juga dapat dilihat dari kemampuan guru untuk 

menyelesaikan masalah terhadap tingkat kesukaran dalam menangani siswa, 

ajakan Kepala Sekolah untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan, upaya Kepala Sekolah untuk mendiskusikan masalah dalam pekerjaan 

yang dijalankan sesuai tugas dan penuh tanggung jawab. Pemberian rasa aman 

yang diberikan oleh Kepala Sekolah sehingga dapat menambah semangat untuk 

bekerja lebih giat, adanya penghargaan dari sekolah, pengakuan dari rekan kerja. 

Faktor lain yang tak kalah penting dalam usaha meningkatkan kinerja guru adalah 

upaya guru untuk dapat menjalin hubungan dengan siswa agar lebih baik.  

Hal ini sesuai pernyataan Mangkunegoro (2003: 67) menyebutkan ada 

salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seseorang yaitu faktor 

motivasi, dimana secara tegas disebutkan bahwa motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil 



75 

 

yang diinginkan/maksimal. Untuk mencapai hal ini diperlukan adanya motivasi 

dari guru dalam melakukan proses belajar mengajar karena dapat mendorong guru 

bekerja dan selalu berkeinginan untuk memajukan prestasi siswa yang optimal. 

Motivasi kerja merupakan suatu keahlian dari guru dalam mengarahkan agar 

siswa mau belajar secara berhasil, sehingga keinginan para guru dan tujuan 

organisasi pendidikan sekaligus tercapai. 
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru PKn adalah signifikan positif, artinya bahwa jika 

motivasi berprestasi tersebut meningkat, maka hal itu akan dapat 

meningkatkan kinerja guru PKn. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung= 

7,777 > nilai t tabel = 2,0595, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,005. 

Dengan demikian ada pengaruh signifikan antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru PKn. 

2. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru PKn sebesar 69,6%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam 

penelitian ini, seperti gaya kepemimpinan, disiplin kerja, budaya organisasi, 

dan lain-lain. 

 

B. Saran 

Atas dasar kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan 

beberapa saran dan diharapkan dapat berguna bagi kemajuan SMP Negeri di Kota 

Semarang. Adapun beberapa saran tersebut adalah : 

1. Dalam usaha meningkatkan motivasi guru PKn, maka sebaiknya Kepala 

Sekolah memberikan semangat dan kegairahan kerja untuk berperan serta 

secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan memperbaiki kualitas cara 
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pembelajaran kepada siswa, maka akan semakin tinggi kinerja guru PKn yang 

optimal. 

 

C. Implikasi Penelitian 

a. Keterbatasan pada obyek penelitian hanya mengambil pada SMP Negeri di 

Kota Semarang saja, untuk itu sebaiknya perlu menambah obyek penelitian 

sehingga dapat mencerminkan keakuratan penelitian secara keseluruhan. 

b. Keterbatasan dalam mengambil variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu hanya terbatas pada 2 variabel saja, untuk itu sebaiknya pada penelitian 

selanjutnya disamping menambah variabel. 
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Yth. : Bapak / Ibu Guru PKn 

 di Tempat 

 

Bersama ini saya menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara 

untuk mengisi daftar pernyataan berikut secara sukarela, jujur dan benar. Adapun 

pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi motivasi berprestasi 

dalam mempengaruhi kinerja guru PKn dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan di SMP Negeri di Kota Semarang. 

Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan 

dipublikasikan,sehingga  

saya akan menjamin kerahasiaan dari semua pendapat/opini atau komentar 

 yang Bapak/Ibu/Saudara berikan. Oleh karena itu besar harapan saya Bapak/Ibu/ 

Saudara berkenan mengisi semua pernyataan dalam kuesioner ini. 

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kesediaan dan 

partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

Semarang,      Maret 2010 

Hormat Saya 

 

Angelia Murti Ningsih 
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Descriptives 
Descriptive Statistics

27 31 59 48,52 9,333
27 51 89 75,70 13,341
27

Motivasi berprestasi
Kinerja guru PKn
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Frequency Table Motivasi Berprestasi 

Dorongan akan tanggung jawab

1 3,7 3,7 3,7
6 22,2 22,2 25,9

10 37,0 37,0 63,0
10 37,0 37,0 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Berani mengambil resiko

3 11,1 11,1 11,1
5 18,5 18,5 29,6

10 37,0 37,0 66,7
9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Berprestasi yang lebih tinggi

2 7,4 7,4 7,4
4 14,8 14,8 22,2

11 40,7 40,7 63,0
10 37,0 37,0 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Berinteraksi sosial

1 3,7 3,7 3,7
8 29,6 29,6 33,3
6 22,2 22,2 55,6

12 44,4 44,4 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Kerja sama

6 22,2 22,2 22,2
10 37,0 37,0 59,3
11 40,7 40,7 100,0
27 100,0 100,0

Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pengakuan kemampuan

2 7,4 7,4 7,4
6 22,2 22,2 29,6
9 33,3 33,3 63,0

10 37,0 37,0 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Sportivitas dalam bekerja

3 11,1 11,1 11,1
5 18,5 18,5 29,6

13 48,1 48,1 77,8
6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pekerjaan yang menantang

2 7,4 7,4 7,4
3 11,1 11,1 18,5

11 40,7 40,7 59,3
11 40,7 40,7 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Keamanan kerja

1 3,7 3,7 3,7
7 25,9 25,9 29,6
7 25,9 25,9 55,6

12 44,4 44,4 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Kebebasan bekerja

1 3,7 3,7 3,7
4 14,8 14,8 18,5

13 48,1 48,1 66,7
9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Kepercayaan lembaga untuk berkarya

1 3,7 3,7 3,7
6 22,2 22,2 25,9

11 40,7 40,7 66,7
9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Penghargaan sesama rekan kerja

2 7,4 7,4 7,4
6 22,2 22,2 29,6

10 37,0 37,0 66,7
9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Kinerja Guru PKn 
Penguasaan materi

3 11,1 11,1 11,1
7 25,9 25,9 37,0

11 40,7 40,7 77,8
6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Penguasaan metode pengajaran

10 37,0 37,0 37,0
13 48,1 48,1 85,2

4 14,8 14,8 100,0
27 100,0 100,0

Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Berpikir positif yang lebih baik

3 11,1 11,1 11,1
9 33,3 33,3 44,4

12 44,4 44,4 88,9
3 11,1 11,1 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Mewujudkan kreatifitas

2 7,4 7,4 7,4
9 33,3 33,3 40,7

12 44,4 44,4 85,2
4 14,8 14,8 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pencapaian prestasi

6 22,2 22,2 22,2
13 48,1 48,1 70,4

8 29,6 29,6 100,0
27 100,0 100,0

Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Pemanfaatan waktu kedatangan

3 11,1 11,1 11,1
4 14,8 14,8 25,9

14 51,9 51,9 77,8
6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pemanfaatan waktu pulang

3 11,1 11,1 11,1
2 7,4 7,4 18,5

12 44,4 44,4 63,0
10 37,0 37,0 100,0
27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Kepuasan siswa

5 18,5 18,5 18,5
3 11,1 11,1 29,6

11 40,7 40,7 70,4
8 29,6 29,6 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pemahaman siswa

4 14,8 14,8 14,8
3 11,1 11,1 25,9

12 44,4 44,4 70,4
8 29,6 29,6 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Prestasi siswa

4 14,8 14,8 14,8
2 7,4 7,4 22,2

12 44,4 44,4 66,7
9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Mutu penyampaian materi

2 7,4 7,4 7,4
1 3,7 3,7 11,1

20 74,1 74,1 85,2
4 14,8 14,8 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Penguasaan keadaan kelas

1 3,7 3,7 3,7
3 11,1 11,1 14,8
5 18,5 18,5 33,3

13 48,1 48,1 81,5
5 18,5 18,5 100,0

27 100,0 100,0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Penggunaan media yang menarik

3 11,1 11,1 11,1
7 25,9 25,9 37,0

15 55,6 55,6 92,6
2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Kejujuran

4 14,8 14,8 14,8
6 22,2 22,2 37,0

12 44,4 44,4 81,5
5 18,5 18,5 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Kepribadian

4 14,8 14,8 14,8
4 14,8 14,8 29,6

13 48,1 48,1 77,8
6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Profesional dengan sosial

4 14,8 14,8 14,8
5 18,5 18,5 33,3

13 48,1 48,1 81,5
5 18,5 18,5 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Menilai secara obyektif/kontinue

1 3,7 3,7 3,7
3 11,1 11,1 14,8
5 18,5 18,5 33,3

12 44,4 44,4 77,8
6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Komunikasi untuk menjalin hubungan baik antara siswa, guru, pimpinan dan

orang tua

6 22,2 22,2 22,2
4 14,8 14,8 37,0

12 44,4 44,4 81,5
5 18,5 18,5 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Mengembangkan PTK

5 18,5 18,5 18,5
4 14,8 14,8 33,3
9 33,3 33,3 66,7
9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Mengajar dengan informasi teknologi

3 11,1 11,1 11,1
5 18,5 18,5 29,6

13 48,1 48,1 77,8
6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Reliability Motivasi Berprestasi 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 27 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.967 12 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Dorongan akan tanggung jawab 4.07 .874 27 
Berani mengambil resiko 3.93 .997 27 
Berprestasi yang lebih tinggi 4.07 .917 27 
Berinteraksi sosial 4.07 .958 27 
Kerja sama 4.19 .786 27 
Pengakuan kemampuan 4.00 .961 27 
Sportivitas dalam bekerja 3.81 .921 27 
Pekerjaan yang menantang 4.15 .907 27 
Keamanan kerja 4.11 .934 27 
Kebebasan bekerja 4.11 .801 27 
Kepercayaan lembaga untuk 
berkarya 

4.04 .854 27 

Penghargaan sesama rekan kerja 3.96 .940 27 
 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Dorongan akan tanggung jawab 44.44 73.333 .869 .964 
Berani mengambil resiko 44.59 71.097 .893 .963 
Berprestasi yang lebih tinggi 44.44 73.333 .824 .965 
Berinteraksi sosial 44.44 72.487 .840 .964 
Kerja sama 44.33 75.077 .837 .965 
Pengakuan kemampuan 44.52 73.105 .796 .966 
Sportivitas dalam bekerja 44.70 73.370 .816 .965 
Pekerjaan yang menantang 44.37 74.165 .775 .966 
Keamanan kerja 44.41 73.405 .802 .965 
Kebebasan bekerja 44.41 75.866 .760 .966 
Kepercayaan lembaga untuk 
berkarya 

44.48 73.721 .863 .964 

Penghargaan sesama rekan 
kerja 

44.56 71.949 .895 .963 

 
 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

48.52 87.105 9.333 12 
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Reliability Kinerja Guru PKn 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 27 100.0

Excludeda 0 .0

Total 27 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.949 20 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Penguasaan materi 3.74 .944 27
Penguasaan metode pengajaran 3.78 .698 27
Berpikir positif yang lebih baik 3.56 .847 27
Mewujudkan kreatifitas 3.67 .832 27
Pencapaian prestasi 4.07 .730 27
Pemanfaatan waktu kedatangan 3.85 .907 27
Pemanfaatan waktu pulang 4.07 .958 27
Kepuasan siswa 3.81 1.075 27
Pemahaman siswa 3.89 1.013 27
Prestasi siswa 3.96 1.018 27
Mutu penyampaian materi 3.96 .706 27
Penguasaan keadaan kelas 3.67 1.038 27
Penggunaan media yang menarik 3.59 .797 27
Kejujuran 3.67 .961 27
Kepribadian 3.78 .974 27
Profesional dengan sosial 3.70 .953 27
Menilai secara obyektif/kontinue 3.70 1.068 27
Komunikasi untuk menjalin hubungan baik antara siswa, 
guru, pimpinan dan orang tua 

3.59 1.047 27

Mengembangkan PTK 3.81 1.111 27
Mengajar dengan informasi teknologi 3.81 .921 27

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Penguasaan materi 71.96 157.883 .810 .944
Penguasaan metode 
pengajaran 

71.93 164.917 .702 .946

Berpikir positif yang lebih baik 72.15 162.208 .698 .946
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Mewujudkan kreatifitas 72.04 161.499 .747 .945
Pencapaian prestasi 71.63 170.858 .346 .950
Pemanfaatan waktu kedatangan 71.85 166.208 .468 .949
Pemanfaatan waktu pulang 71.63 166.473 .429 .950
Kepuasan siswa 71.89 158.487 .677 .946
Pemahaman siswa 71.81 164.387 .484 .949
Prestasi siswa 71.74 159.123 .694 .946
Mutu penyampaian materi 71.74 170.969 .353 .950
Penguasaan keadaan kelas 72.04 155.422 .830 .943
Penggunaan media yang 
menarik 

72.11 161.103 .803 .944

Kejujuran 72.04 156.652 .849 .943
Kepribadian 71.93 158.917 .738 .945
Profesional dengan sosial 72.00 158.538 .772 .944
Menilai secara obyektif/kontinue 72.00 155.692 .794 .944
Komunikasi untuk menjalin 
hubungan baik antara siswa, 
guru, pimpinan dan orang tua 

72.11 157.333 .744 .945

Mengembangkan PTK 71.89 154.487 .806 .944
Mengajar dengan informasi 
teknologi 

71.89 160.179 .727 .945

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

75.70 177.986 13.341 20

 
Regression 

Variables Entered/Removedb

Motivasi
berprestas
i
a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja guru PKnb. 
 

Model Summary

,841a ,708 ,696 7,357
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasi berprestasia. 
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ANOVAb

3274,342 1 3274,342 60,489 ,000a

1353,288 25 54,132
4627,630 26

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi berprestasia. 

Dependent Variable: Kinerja guru PKnb. 
 

Coefficientsa

17,365 7,634 2,275 ,032
1,202 ,155 ,841 7,777 ,000

(Constant)
Motivasi berprestasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja guru PKna. 
 

Descriptives 
Descriptive Statistics

27 -,844 ,448 -,860 ,872
27 -,802 ,448 -,966 ,872
27

Motivasi berprestasi
Kinerja guru PKn
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
N Skewness Kurtosis

 
Frequencies 
 

Motivasi berprestasi

2 7.4 7.4 7.4
5 18.5 18.5 25.9
4 14.8 14.8 40.7

16 59.3 59.3 100.0
27 100.0 100.0

Kurang (22-31)
Cukup (32-41)
Tinggi (42 - 51)
Sangat Tinggi (52 - 60)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Kinerja guru PKn

3 11.1 11.1 11.1
5 18.5 18.5 29.6
8 29.6 29.6 59.3

11 40.7 40.7 100.0
27 100.0 100.0

Rendah (37 - 52)
Cukup (53 - 68)
Tinggi (69 - 84)
Sangat tinggi (85 - 100)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 


