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SARI 
 
Janah, Rodotul. 2010. Hubungan Tingkat Kompetensi Profesional Guru IPS 

dengan Proses Pembelajaran IPS Terpadu pada Guru IPS SMP Negeri 
Kabupaten Brebes. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 
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 Guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah 
pertama (SMP)sangat membutuhkan kompetensi. Mengingat proses pembelajaran 
mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah pertama (SMP) 
dilaksanakan secara terpadu. Hal ini yang mempersulit guru pengampu mata 
pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang berlatar belakang pendidikan satu cabang 
ilmu sosial dalam proses pembelajaran. Bukan dalam hal proses pembelajaran 
saja, namun dalam pelaksanaan komponen pembelajaran guru pengampu mata 
pelajaran ilmu pengetahuan sosial juga mengelami kendala.  

Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 
pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. Manfaat 
yang diharapkan adalah memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, peneliti 
serta guru IPS SMP dalam upaya membangun satu kesadaran. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru IPS SMP Negeri 
Kabupaten Brebes yang berjumlah 248 guru. Pengambilan Sampel dengan 
menggunakan Random Sampling, responden yang diambil sebanyak 30 guru. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumen, sedangkan teknik 
pengumpulan data adalah penyebaran angket, dokumen, studi pustaka, dan 
observasi lapangan. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas item digunakan 
rumus Guilfarord dan alpha. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
deskriptif persentase dan analisis statistik. Untuk mengetahui koefisien korelasi 
digunakan rumus product moment. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat kompetensi profesional guru 
IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes adalah 80% merupakan kriteria baik.  
Sedangkan, proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP Negeri 
Kabupaten Brebes adalah 82% termasuk dalam kriteria baik. Didukung pula 
dengan pengamatan ketrampilan guru dalam melakukan proses pembelajaran IPS 
juga mendapat nilai sebesar 81%. Berdasarkan Hasil penelitian tersebut diperoleh 
bahwa nilai r angket (ro) sebesar 0,71. Sedangkan rtabel dengan tingkat signifikasi 
5% sebesar 0,361. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik simpulan bahwa 
hipotesis kerja yang berbunyi ”ada hubungan tingkat kompetensi profesional guru 
IPS dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri 
Kabupaten Brebes” diterima. 

Saran yang diajukan yaitu guru mata pelajaran IPS meningkatkan tingkat 
kompetensi profesional. Agar pengetahuan yang dimiliki semakin bertambah, 
sehingga proses pembelajaran IPS terpadu di kelas berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kompetensi hampir selalu berkaitan erat dengan profesi seseorang. Hal 

ini dikarenakan suatu profesi tertentu dapat dilakukan seseorang jika dia 

memiliki kemampuan. Kompetensi atau kemampuan dalam hal ini bukan 

semata-mata menunjukan pada keterampilan dalam melakukan sesuatu, 

namun lebih dari itu. Kompetensi akan memberikan pengaruh dalam 

membina dan mengembangkan suatu profesi. Kompetensi juga bertumpu 

pada empat macam aspek antara lain: latar belakang pendidikan, penampilan, 

kegiatan yang memgunakan prosedur dan teknik yang jelas serta adanya hasil 

yang dicapai (Sumiati, 2007:242).  

Kompetensi guru akan memberikan pengaruh dalam proses 

pembelajaran di kelas. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan 

profesinya sebagai pendidik. Kompetensi guru dalam hal ini bukan hanya 

sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi seorang guru perlu 

memiliki kemampuan lebih dari itu. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

kemasyarakatan (Sanjaya, 2006:18).  
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Guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengemban tugas yang 

sama dengan guru mata pelajaran yang lain, namun guru mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial mempunyai kualifikasi profesional sendiri. Kualifikasi 

profesional merupakan persyaratan yang harus dipenuhi seorang guru mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam mengimplikasikan tugas dan 

kewajibannya. Kualifikasi profesional tersebut antara lain: penguasaan ilmu 

pengetahuan sosial yang luas dan mendalam, penguasaan kemampuan bidang 

keguruan yang mendalam, serta memiliki kepribadian yang menarik atau baik 

(Hamalik, 1992:145).  

Kompetensi guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial juga sangat 

dibutuhkan di sekolah menengah pertama (SMP). Mengingat mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah pertama (SMP) terdiri dari 

cabang-cabang ilmu yaitu Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Pada 

sekolah menengah pertama (SMP) cabang-cabang ilmu tersebut tidak berdiri 

sendiri seperti halnya di sekolah menengah atas (SMA). Cabang-cabang ilmu 

tersebut merupakan satu kesatuan melebur menjadi satu dalam mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial terpadu. Ketentuan tersebut sudah menjadi ketetapan 

kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Hal ini juga yang mempersulit guru pengampu mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang berlatar belakang pendidikan satu 

cabang ilmu sosial dalam hal proses pembelajaran. Bukan dalam hal proses 

pembelajaran saja, namun dalam pelaksanaan komponen pembelajaran guru 

pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengelami kendala. 
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Seorang guru ilmu pengetahuan sosial SMP perlu meningkatkan 

kompetensi yang mereka miliki agar mereka dapat menjalakan tugas dengan 

baik. Mengingat latar pendidikan yang mereka miliki dirasa belum optimal. 

Guru ilmu pengetahuan sosial di SMP pada umumnya terdiri atas guru 

disiplin ilmu seperti guru sejarah, guru sosiolagi, guru ekonomi, dan guru 

geografi. Guru dengan latar belakang pendidikan tersebut tentunya sulit 

untuk beradaptasi ke dalam pengintegrasian disiplin ilmu-ilmu sosial. 

Seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah tidak memiliki 

kemampuan yang optimal pada disiplin ilmu sosial lain seperti Sosiologi, 

Ekonomi, dan Geografi, begitu pula sebaliknya. Kondisi inilah yang terjadi 

pada guru-guru SMP Negeri Kabupaten Brebes. Mereka hanya berlatar 

belakang pendidikan satu cabang ilmu saja, namun mereka dituntut mengajar 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu. Kondisi itu pula yang 

mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 

terpadu di SMP Negeri Kabupaten Brebes.  

Pembelajaran secara umum adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru terhadap siswa, sehingga siswa mengalami perubahan perilaku. 

Guru dalam melaksanakan proses pemebelajaran memerlukan komponen-

komponen pembelajaran. Komponen tersebut antara lain: tujuan, materi 

pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi (Sanjaya, 

2007:58). Untuk melaksanakan semua komponen pembelajaran seorang guru 

harus mempunyai kompetensi agar proses pembelajaran terlaksana dengan 

baik dan tujuan pembelajaran tercapai.  
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Pelaksanaan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga 

memebutuhkan kompetensi seorang guru mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial untuk mengkaji tentang seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mengingat mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial di sekolah menengah pertama (SMP) terdiri dari cabang-

cabang ilmu yaitu Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Pada sekolah 

menengah pertama (SMP) cabang-cabang ilmu tersebut tidak berdiri sendiri 

seperti halnya di sekolah menengah atas (SMA). Cabang-cabang ilmu 

tersebut merupakan satu kesatuan melebur menjadi satu dalam mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial (IPS) terpadu. Hal ini sudah sesuai dengan subtansi 

mata pelajaran ilmu pengetahuan social (IPS) pada SMP/MTs yang 

merupakan ilmu pengetahuan sosial (IPS) terpadu 

(http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/04/permendiknas/no/22/tah

un/2006.pdf.14April2010).  

Pelaksanaan proses pemebelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP 

masih dilakukan secara terpisah. Pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu masih 

dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing (Sejarah, Sosiolagi, 

Ekonomi, dan Geografi) tanpa da keterpaduan di dalamnya. Tentu saja hal itu 

menghambat ketercapaian tujuan ilmu pengetahuan sosial itu sendiri yang 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial 

(Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Politik, Hukum, dan Budaya). 



5 

 

Penyebabnya antara lain: pertama, kurikulum ilmu pengetahuan sosial itu 

sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan yang teritegrasi melainkan masih 

terpisah-pisah antar bidang ilmu-ilmu sosial. Kedua, latar belakang 

pendidikan guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu seperti sejarah, 

sosiologi, ekonomi, dan geografi sehingga sangat sulit untuk melakukan 

pembelajaran yang memadukan antar disiplin ilmu tersebut. Ketiga, terdapat 

kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-masing guru mata 

pelajaran untuk pemeblajaran ilmu pengetahuan sosial secara terpadu. 

Keempat, meskipun pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu bukan 

merupakan hal yang baru, namun para guru di sekolah tidak terbiasa dan 

masih mengalami kesulitan dalam melaksanakannya sehingga dianggap hal 

yang baru. Kondisi inilah yang peneliti dapatkan ketika sedang melaksanakan 

praktek pengalaman lapangan (PPL) di salah satu SMP di Kabupaten 

Semarang. Kondisi yang sama terjadi pada SMP Negeri Kabupaten Brebes.  

Pada mulanya peneliti akan melakukan penelitian pada satu sekolah 

saja. Melihat kondisi jumlah guru pada satu sekolah hanya terdapat 3-5 guru. 

Jumlah guru tersebut menurut peneliti diangganggap kurang untuk dijadikan 

sasaran penelitian. Peneliti memutuskan untuk meneliti guru-guru Kabupaten 

Brebes sebagai objek penelitian. Mengingat objek penelitian adalah guru-

guru Kabupaten Brebes peneliti berharap penelitian ini lebih bermanfaat. 

 Kompetensi seorang guru sangat berhubungan dengan proses 

pemebelajaran. Seorang guru dalam melaksanakan komponen pembelajaran 

harus memerlukan kompetensi. Tanpa kompetensi seorang guru tidak akan 
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melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan hal 

tersebut di atas peneliti ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara 

tingkat kompetensi profesional guru ilmu pengetahuan sosial dengan proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Terpadu pada guru ilmu pengetahuan 

sosial SMP Negeri Kabupaten Brebes. Alasan-alasan tersebut yang mendasari 

peneliti mengambil judul tentang “ Hubungan Tingkat Kompetensi 

Profesional Guru IPS dengan Proses Pembelajaran IPS Terpadu pada Guru 

IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan diangkat 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana tingkat kompetensi profesional guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana proses pembelajaran IPS Terpadu pada guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes? 

3. Apakah ada hubungan antara tingkat kompetensi profesional guru IPS 

dengan proses pembelajaran IPS Terpadu pada guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui tingkat kompetensi profesional guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes. 

2. Mengetahui proses pembelajaran IPS Terpadu pada guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara tingkat kompetensi 

profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS Terpadu pada guru 

IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes. 

  

D. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah 

kajian ilmiah tentang hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS 

dengan proses pembelajran IPS Terpadu pada guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru 

bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti serta guru IPS SMP pada 

khususnya dalam upaya membangun satu kesadaran arti pentingnya, 

hubungan tingkat kompetensi guru IPS dengan proses pembelajaran IPS 

Terpadu pada guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes. 

 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dilakukan supanya tidak terjadi salah pengertian 

terhadap judul skripsi ini serta agar tidak meluas, sehingga skripsi ini tetap 
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pada pengertian yang dimaksud dalam judul. Istilah yang dimaksud dalam 

skripsi ini yaitu: 

1. Tingkat Kompetensi Profesional Guru Ilmu pengetahuan Sosial 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kompetensi berarti 

kemampuan menguasai gramatika (bahasa) suatu bahasa secara abstrak 

atau batiniah. Menurut Fullan kompetensi adalah kemampuan yang 

ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan 

pelayanan pendidikan kepada masyarakat (Uno, 2007:62). Secara 

sederhana kompetensi berarti kemampuan, suatu jenis pekerjaan tertentu 

dapat dilakukan seseorang jika ia memiliki kemapuan (Sumiati, 2007:242). 

Menurut undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia profesional berarti 

bersangkutan dengan profesi (keterampilan, kejurusan, dan sebagainya). 

Menurut undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesional adalah 

seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus untuk melakukan 

satu bidang kerja dengan hasil kualitas yang tinggi berdasarkan 
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pengalaman dan pengetahuannya tentang objek pekerjaannya tersebut 

(http://ucokhbsb.blogspot.com/2008/pengertian/profesional/guru/htm/14A

pril2010). 

Menurut undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen guru adalah pendidik profesional 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.  Guru 

merupakan komponen terpenting dalam suatu pendidikan. Tanpa guru 

suatu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Adapun penggunaan 

istilah tingkat kompetensi profesional guru Ilmu pengetahuan sosial dalam 

penelitian ini adalah guru dengan tingkatan kompetensi professional 

tinggi, akan cenderung berfikir lebih abstrak, imajinatif, kreatif, dan 

demokratis. Guru seperti ini akan lebih fleksibel dalam melaksanakan 

tugas, bahkan memiliki hubungan yang baik dengan siswa dan teman 

sejawatnya. 

2. Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu 

Belajar hampi selalu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. 

Seseorang dapat menjalakan hidupnya dengan belajar. Tanpa belajar 

manusia ibarat benda mati. Hal ini dikarenakan belajar merupakan 

peristiwa sehari-hari di sekolah. Proses belajar tersebut tampak sebagai 

perilaku belajar tentang sesuatu hal (Mudjiono dan Dimyati, 2006:17). 

Belajar dalam hal ini bukan hanya merubah perilaku yang tampak saja, 
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namun lebih dari itu. Belajar memberi sumbangan terbesar terhadap 

manusia yaitu pengalaman. 

Istilah “ilmu sosial” mengacu pada rumpun ilmu sosial secara umum, 

sedangkan “ilmu-ilmu sosial” merujuk pada kumpulan berbagai disiplin 

ilmu yang masuk ke dalam rumpun ilmu sosial tersebut (Sudarno, 

2007:31). Ilmu sosial memiliki beberapa disiplin ilmu antara lain: sejarah, 

geografi sosial, sosiologi, antraopologo, ekonomi, ilmu politik, pilisof, dan 

psikologi sosial serta ilmu politik maupun kewarganegaraan. Dispilin ilmu 

sosial tersebut diajarkan di sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) 

sampai sekolah menengah atas (SMA).  

Pelaksanaan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah 

menengah pertama (SMP) terdiri dari cabang-cabang ilmu yaitu Sejarah, 

Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Pada sekolah menengah pertama 

(SMP) cabang-cabang ilmu tersebut tidak berdiri sendiri seperti halnya di 

sekolah menengah atas (SMA). Cabang-cabang ilmu tersebut merupakan 

satu kesatuan melebur menjadi satu dalam mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial terpadu. Hal ini sudah sesuai dengan subtansi mata 

pelajaran ilmu pengatahuan sosial pada sekolah menengah pertama (SMP) 

yang merupakan ilmu pengetahuan sosial terpadu 

(http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/04/permendiknas/no/22/t

ahun/2006.pdf.14April2010). Adapun penggunaan istilah proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu dalam penelitian ini adalah 
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pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kompetensi 

Kompetensi hampir selalu berkaitan erat dengan profesi seseorang. Hal 

ini dikarenakan suatu profesi tertentu dapat dilakukan seseorang jika dia 

memiliki kemampuan. Kompetensi atau kemampuan dalam hal ini bukan 

semata-mata menunjukan pada keterampilan dalam melakukan sesuatu, 

namun lebih dari itu. Kompetensi akan memberikan pengaruh dalam membina 

dan mengembangkan suatu profesi. Kompetensi dapat dimiliki seseorang yang 

sudah bekerja jika orang tersebut mendalami aspek-aspek yang terkandung di 

dalam kompetensi. Kompetensi menurut Hall&Jones (Sumiati, 2008:246) 

meliputi lima macam aspek, yaitu: 1.Kompetensi kognitif yang meliputi 

pengetahuan, pemahaman, dan perhatian. 2.Kompetensi afektif yang meliputi 

sikap, minat, apresepsi, dan nilai. 3.Kompetensi penampilan yang menyangkut 

demonstrasi keterampilan fisik dan psikomotorik. 4.Kompetensi produk atau 

konsekuensi, yang meliputi keterampilan melakukan perubahan terhadap 

pihak lain. 5.Kompetensi eksploratif atau ekspresif, meliputi pemberian 

pengalaman yang mempunyai nilai kegunaan di masa depan sebagai hasil atau 

dampak pengiring (nurturant effect) yang efektif. 

Untuk merumuskan aspek kompetensi secara rinci dapat dianalisis 

berdasarkan taksonomi tertentu menurut Benyamin S. Bloom kompetensi 
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terbagi menjadi tiga aspek yaitu: kompetensi pada aspek kognitif 

(kecerdasan), kompetensi pada aspek afektif (perasaan), kompetensi pada 

aspek psikomotorik (keterampilan) (Sumiati, 2008:245). Kompetensi yang 

dirinci oleh Benyamin S. Bloom sudah disesuaikan dengan taksonomi yang ia 

buat dalam teori belajar. Bloom berharap seorang guru dalam menjalakan 

taksonomi yang dia buat harus mengacu pada tiga aspek kompetensi yang ia 

rinci pula. Agar ada kesesuaian antara teori belajar dengan kompetensi guru, 

sehingga guru dapat menjalankan proses pembelajaran dengan lancar. 

Kompetensi guru akan memberikan pengaruh dalam proses 

pembelajaran di kelas. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan 

profesinya sebagai pendidik. Kompetensi guru dalam hal ini bukan hanya 

sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi seorang guru perlu 

memiliki kemapuan lebih dari itu. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

kemasyarakatan (Sanjaya, 2006:18). 

Secara teoritis keempat kompetensi tersebut dapat dipish-pisahkan satu 

sama lain, akan tetapi secara praktis sesungguhnya keempat kompetensi 

tersebut tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Keempat jenis kompetensi itu 

saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang terampil mengajar 

tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan sosial 

adjustment dalam masyarakat. Keempat macam kompetensi di atas juga dapat 

dijadikan landasan dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan tenaga 
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kependidikan. Dapat pula dipandang sebagai tolak ukur bagi keberhasilan 

pendidikan tenaga kependidikan. Hal ini dikarenakan, empat kompetensi guru 

yang harus dimiliki tersebut bersifat holistik (Harwanto, 2007: 47). 

Macam-macam kompetensi yang sudah dipaparkan di atas pasti 

memiliki karakteristik. Menurut Spencer , karakteristik kompetensi terbagi 

menjadi lima aspek yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan 

keterampilan (Uno, 2007:63). Karakteristik kompetensi yang dirinci oleh 

Spencer merupakan kemampuan yang menonjol dari seorang individu yang 

berhubunagan dengan kinerja efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau 

situasi. Spencer berharap seorang guru yang memiliki kompetensi hanya 

dengan melihat lima aspek karakteristik kompetensi tersebut. Hal ini 

dikarenakan, lima karakteristik kompetensi tercemin dalam pikiran, sikap, dan 

prilaku guru. 

Karakteristik yang dipaparkan di atas memunculkan standar 

kompetensi. Standar kompetensi guru dapat dikelompokkan ke dalam 4 

(empat) rumpun, yaitu: penguasaan bidang studi, pemahaman tentang peserta 

didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan 

kepribadian dan keprofesionalan (Sukamto, 2004:11). Standar tersebut 

merupakan batas minimal yang harus dimiliki oleh guru. Seorang guru dapat 

mendidik generasi muda setelah melampaui batas standar kompetensi yang 

telah ditetapkan. Hal ini diharapkan agar generasi muda yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diingikan serta dapat berguna bagi bangsa dan negara. 
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B. Kompetensi Profesional 

Seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas harus memiliki 

kompetensi. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan profesinya 

sebagai pendidik. Kompetensi guru dalam hal ini bukan hanya sekedar 

menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi seorang guru perlu memiliki 

kemapuan lebih dari itu. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

yaitu kompetensi profesional. Menurut Wina Sanjaya (2007:18-19), indikator 

dari kompetesi profesional antara lain: 1.Kemampuan untuk menguasai 

landasan pendidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus 

dicapai, baik tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan 

pembelajaran. 2.Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya 

paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar 

dan lain sebagainya. 3.Kemapuan dalam penguasaan materi pembelajaran 

sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. 4.Kemampuan dalam 

mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. 

5.Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber 

belajar. 6.Kemapuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

7.Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. 8.Kemampuan dalam 

melaksanakan unsur-unsur penunjang. 9.Kemampuan dalam melaksanakan 

penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. 

Guru adalah jabatan profesional yang memerluan berbagai keahlian 

khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional 

sebagai berikut: fisik, mental/kepribadian, keilmiahan/pengetahuan, 
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keterampilan, bakat, pengalaman, dan pendidikan (Hamalik, 2003:37). 

Kriteria ini sangat diperlukan terutama bagi para administrator dalam memilih 

guru yang dapat diterima dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari 

sekolah yang bersangkutan. Kriteria juga dapat diharapkan oleh setiap guru 

untuk membina guru bersangkutan, untuk menyusun kurikulum, serta dapat 

juga dijadikan tolak ukur merumuskan kegiatan dan hasil belajar para siswa. 

Seorang guru yang profesional selain harus memenuhi kriteria 

kompetensi profesional, guru juga harus mempunyai karakteristik kompetensi 

guru. Merumuskan sebuah karakteristik kompetensi guru harus ditinjau pula 

dari berbagai segi tanggung jawab guru, fungsi dan peranan guru, tujuan 

pendidikan sekolah, serta peranan guru dalam proses belajar mengajar. Untuk 

merumuskan aspek karakteristik kompetensi guru secara rinci menurut 

Hamalik (2003:38) indikator dari karakteristik kompetensi guru terbagi 

menjadi empat aspek yaitu: 1.Guru tersebut mampu mengembangkan 

tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 2.Guru tersebut mampu 

melaksanakan peranan-perananya secara berhasil. 3.Guru tersebut mampu 

bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) 

sekolah. 4.Guru tersebut mampu melaksanakan perananya dalam proses 

mengajar dan belajar dalam kelas. 

Kriteria dan karakteristik yang dipaparkan di atas merupakan konsep 

yang harus dimiliki seorang guru yang profesional. Menjadi seorang guru 

profesional adalah cita-cita dan harapan bagi semua guru, terutama harapan 

masyarakat dan para siswa. Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut 
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tidak semudah yang dibayangkan orang seperti membalikan telapak tangan. 

Guru yang profesional tidak dapat dibentuk dengan lembaga pendidikan 

formal atau bangku kuliah, tetapi sebuah proses yang cukup panjang dan 

diperlukan kesadaran yang sangat tinggi untuk menyadarinya bagi yang 

memilihnya. Bangku kuliah atau sekolah hanya bagian kecil dari pembentukan 

guru yang profesional, selebihnya adalah pengalaman dan proses waktu yang 

akan membentuknya, disamping kesadaran diri. Menurut Harwanto (2008:50) 

membagi prinsip guru profesional menjadi 10 antara lain: 1.Menguasai materi 

dan metodologi. 2.Memahami perkembangan siswa menuju keutuhan. 

3.Memahami perbedaan siswa dalam belajar dan melayani. 4.Menggunakan 

metode untuk critical thinking. 5.Mampu mengembangkan iklim kelas yang 

kondusif. 6.Mendorong inquiry, kolaborasi, interaksi positif. 7.Pembelajaran: 

materi, siswa, masyarakat, dan tujuan kurikulum (KTSP). 8.Evaluasi formal 

dan informal atas perkembangan siswa. 9.Guru adalah reflektif praktitisi. 

10.Membangun kebersamaan dengan orang tua dan masyarakat. 

Sepuluh prinsip profesional guru di atas diharapkan dapat berpengaruh 

pada pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta 

mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkah laku 

guru yang berhubungan dengan sasaranya, yakni sikap profesional keguruan 

terhadap: peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, 

anak didik, tempat kerja, pemimpin dan pekerjaan (Soetjipto, 2009: 43).   
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C. Guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

guru adalah pendidik profesional 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.  Guru merupakan komponen terpenting dalam suatu 

pendidikan. Tanpa guru suatu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. 

Menurut Dunkin ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas 

proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu teacher formative 

experience, teacher training experience, dan teacher properties 

(Sanjaya,2007:53). Ketiga indikator tersebut merupakan unsur terpenting yang 

harus dimiliki seorang guru. Hal ini dikarenakan ketiga indikator tersebut 

mengandung karakteristik guru yaitu pengalaman yang berhubungan dengan 

latar belakang sosial dan pendidikan serta sifat yang dimiliki oleh guru.  

Posisi guru sebagai salah satu profesi memang harus diakui dalam 

kehidupan masyarakat. Guru harus diakui sebagai profesi yang sejajar sama 

tinggi dan duduk sama rendah dengan profesi lainnya, seperti dokter, hakim, 

jaksa, akuntan, arsitektur, dan masih banyak yang lainnya. Sebagai profesi, 

guru memenuhi kelima ciri atau karakteristik yang melekat pada guru, yaitu: 

pertama, memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat, dirasakan 

manfaatnya bagi masyarakat. Kedua, menuntut keterampilan tertentu yang 

diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan 

oleh lembaga pendidikan dapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, 
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memiliki kompetensi yang didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (a 

systematic body of knowledge). Keempat, memiliki kode etik yang dijadikan 

sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas 

terhadap pelanggar kode etik tersebut. Kelima, sebagai konskuwensi dari 

layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi 

secara perrorangan atau kelompok berhak memeperoleh imbalan financial atau 

materi. Salah satu ciri guru sebagai profesi yang amat penting adalah guru 

harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

diterapkan. 

 Kompetensi guru akan memberikan pengaruh dalam proses 

pembelajaran di kelas. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan 

profesinya sebagai pendidik. Kompetensi guru dalam hal ini bukan hanya 

sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi seorang guru perlu 

memiliki kemapuan lebih dari itu. Secara umum kompetensi seorang guru 

merujuk pada empat faktor yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan 

(Sumiati, 2007:242). Empat faktor tersebut yang diharapkan dimiliki oleh 

setiap guru termasuk guru ilmu pengetahuan sosial, kemampuan yang belum 

tentu dimiliki oleh orang yang bukan guru. Supaya guru dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 

Seorang guru agar dapat menjalakan tugasnya dengan baik, guru harus 

lebih dulu mengetahui fungsinya dalam dunia pendidikan. Secara ringkas 

fungsi guru yaitu: sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, 
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sebagai pelatih, sebagai pengembang program, sebagai pengelola program, 

dan sebagai tenaga profesional (Sukamto, 2004:8). Untuk melaksanakan tugas 

dan kewajinban sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut, guru harus mempunyai 

kompetensi.  Kompetensi seorang guru dalam hal ini sangat diperlukan 

mengingat fungsi guru yang tertera di atas sangat banyak dan berat. Beban 

yang diemban seorang guru diharapkan dijalankan sesuai dengan fungsi 

tersebut. 

Seorang guru selalu berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Tugas guru 

menurut beberapa ahli di dunia pendidikan (Sukamto, 2004:8) dalam hal ini 

antara lain: 1. Mengembangkan potensi/kemampuan dasar peserta didik. 

2.Mengembangkan kepribadian peserta didik. 3.Memberi keteladanan. 

4.Menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. 5.Merencanakan 

pembelajaran. 6.Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 7.Menilai proses 

dan hasil pembelajaran. 8.Mendorong berkembangnya perilaku positif dalam 

pembelajaran. 9.Membimbing peserta didik memecahkan masalah dalam 

pembelajaran. 10.Melatih keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 11.Membiasakan peserta didik berprilaku positif dalam 

pembelajaran. 12.Membantu mengembangkan program pendidikan sekolah 

dan hubungan kerjasama intra sekolah. 13.Membantu membangun hubungan 

kemitraan sekolah dengan sekolah lain dan dengan masyarakat. 14.Melakukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

Seorang guru dalam menjalakan tugas dan kewajibannya tidak harus 

bertentangan kode etik guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan termasuk 
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profesi seseorang, sehingga profesi guru mempunyai kode etik. Kode etik 

tidak dapat ditetapkan oleh perorangan melainkan harus dilakukan oleh sebuah 

organisasi. Kode etik guru ditetapkan oleh PGRI, kode etik guru tersebut  

(Soetjipto, 2000:34) yaitu: 1.Guru berbakti membimbing peserta didik untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2.Guru 

memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3.Guru berusaha 

memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan 

bimbingan dan pembinaan. 4.Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-

baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. 

Guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengemban tugas yang 

sama dengan guru mata pelajaran yang lain, namun guru mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial mempunyai kualifikasi profesional sendiri. Kualifikasi 

profesional merupakan persyaratan yang harus dipenuhiseorang guru mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam mengimplikasikan tugas dan 

kewajibannya. Kualifikasi profesional tersebut antara lain: penguasaan ilmu 

pengetahuan sosial yang luas dan mendalam, penguasaan kemampuan bidang 

keguruan yang mendalam, serta memiliki kepribadian yang menarik atau baik 

(Hamalik, 1992:145). Kualifikasi profesional yang dimiliki guru mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial diharapkan merubah kesan yang sudah 

melekat dibenak siswa bahwa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial identik 

dengan hafalan, kurang menarik bahkan cenderung membosankan. 
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D. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar hampi selalu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. 

Seseorang dapat menjalakan hidupnya dengan belajar. Tanpa belajar manusia 

ibarat benda mati. Hal ini dikarenakan belajar merupakan peristiwa sehari-hari 

di sekolah. Proses belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang 

sesuatu hal (Mudjiono dan Dimyati, 2006:17). Belajar dalam hal ini bukan 

hanya merubah perilaku yang tampak saja, namun lebih dari itu. Belajar 

memberi sumbangan terbesar terhadap manusia yaitu pengalaman. 

Perubahan perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari interaksi 

dengan lingkungan. Aliran behavioristik memaparkan bahwa belajar memiliki 

beberapa karakteristik yaitu mementingkan pengeruh lingkungan, 

mementingkan bagian-bagian, mengutamakan perana reaksi, hasil belajar 

terbentuk secara mekanisme, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, 

mementingkan pembentukan kebiasaan, memecahkan masalah dilakukan 

dengan cara trial and eror. Pada hakikatnya belajar merupakan pembentukan 

asosiasi antara kesan yang ditanggap panca indra dengan kecenderungan untuk 

bertindak atau hubungan antara Stimulus dan Respon (Uno, 2007:14). Teori 

ini mengharapkan guru harus memberikan stimulus, sehingga siswa dapat 

merespon materi yang diberikan oleh guru. Untuk mendapatkan merespon 

yang baik dari siswa guru harus mempunyai kompetensi dalam membuat 

stimulus, sehingga membangkitkan motivasi dan minat siswa terhadap materi 

yang akan disampaikan oleh guru. Bukan hanya materi saja, akan tetapi agar 

siswa siswa suka pada guru tersebut serta mata pelajaran yang guru tersebut 
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ampu, sehingga  siswa tertarik pada mata pelajaran tersebut dan mau belajar 

mata pelajaran tersebut. 

Berbeda dengan para ahli penganut teori belajar kognitif. Teori belajar 

kognitif mempunyai karakteristik yaitu mementingkan apa yang ada di dalam 

diri, mementingkan keseluruhan, mengutamakan fungsi kognitif, terjadi 

keseimbangan dalam diri, tergantung pada kondisi saat ini, mementingkan 

terbentuknya struktur kognitif, memecahkan masalah didasarkan kepada 

insight (Sanjaya, 2007:120). Pembelajaran yang berorientasi bagaimana si 

belajar berprilaku, sehingga memberikan makna bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual. Pembelajaran juga 

dapat merubah stimulus dari lungkungan seseorang ke dalam sejumlah 

informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang (Sugandi, 2004:9).  Teori ini mengharapkan 

guru dapat membantu siswa dalam menggunakan unsur pikiran untuk 

mengolah informasi. Hal ini dikarenakan proses pengolahan informasi yang 

berlangsung di dalam pikiran akan menentukan perubahan perilaku seseorang. 

Untuk dapat membantu siswa dalam mengunakan unsur pikiran guru harus 

memiliki kompetensi, sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan 

sendiri tampa bantuan orang lain. Bukan hanya itu saja dengan pengolahan 

informasi dalam pikiran materi yang diberikan guru akan melekan pada 

memori siswa.    

Teori-teori di atas sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. 

Pembelajarn secara umum adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 
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terhadap siswa, sehingga siswa mengalami perubahan perilaku. Guru dalam 

melaksanakan proses pemebelajaran memerlukan komponen-komponen 

pembelajaran. Komponen tersebut anatara lain: tujuan, materi pelajaran, 

metode atau setrategi pembelajaran, media, dan evaluasi (Sanjaya, 2007:58). 

Untuk melaksanakan semua komponen pembelajaran seorang guru harus 

mempunyai kompetensi agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan 

tujuan pembelajaran tercapai. 

  

E. Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu 

Istilah “ilmu sosial” mengacu pada rumpun ilmu sosial secara umum, 

sedangkan “ilmu-ilmu sosial” merujuk pada kumpulan berbagai disiplin ilmu 

yang masuk ke dalam rumpun ilmu sosial tersebut (Sudarno, 2007:31). Ilmu 

sosial memiliki beberapa disiplin ilmu antara lain: sejarah, geografi sosial, 

sosiologi, antraopologo, ekonomi, ilmu politik, pilisof, dan psikologi sosial 

serta ilmu politik maupun kewarganegaraan. Dispilin ilmu sosial tersebut 

diajarkan di sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah 

menengah atas (SMA). 

Perkembangan ilmu sosial itu sendiri telah menyediakan peluang 

terhadap aplikasi, perhatian tertentu, atau tematik, yang telah membuat ilmu 

sosial dan sub-ilmunya memiliki spesialisasi tertentu. Ilmu pengetahuan sosial 

itu sendiri merupakan sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-

aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya 

http://ucokhbsb.blogspot.com/2008/pengertian/dan/ilmu/pengetahuan/sosial/ht
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m.(14April2010). Kelompok disiplin akademis ilmu pengetahuan sosial 

dipelajari secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural. 

Berbagai disiplin akademis ilmu pengetahuan sosial yang dimaksud adalah: 

Sejarah, Geografi Sosial, Sosiologi, Antraopologi, Ekonomi, Ilmu Politik, 

Pilisof, dan Psikologi Sosial serta Ilmu Politik maupun Kewarganegaraan. 

Masing-masing disiplin akademis ilmu pengetahuan sosial tersebut 

mempunyai struktur keilmuan yang didalamnya tertata konsep, fakta, 

generalisasi, dan teori. 

Hakikat ilmu pengetahuan sosial merupakan telaah tentang manusia dan 

dunianya. ilmu pengetahuan sosial juga mengkaji tentang seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

ilmu pengetahuan sosial dipelajari agar manusia dapat hidup saling 

berdampingan serta saling memahami sesamanya. Sehingga, terjalin 

komunikasi dan interaksi yang baik antar sesama. Karena manusia sebagai 

mahluk sosial selalu hidup besama dengan sesamanya Ilmu sosial di 

Indonesia dipelajari dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah 

atas. Pelaksanaan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah 

menengah pertama (SMP) terdiri dari cabang-cabang ilmu yaitu Sejarah, 

Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Pada sekolah menengah pertama (SMP) 

cabang-cabang ilmu tersebut tidak berdiri sendiri seperti halnya di sekolah 

menengah atas (SMA). Cabang ilmu tersebut merupakan satu kesatuan 

melebur menjadi satu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu. 

Hal ini sudah sesuai dengan subtansi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial 
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pada SMP/MTs yang merupakan ilmu pengetahuan sosial terpadu 

(http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/04/permendiknas/no/22/tah

un/2006.pdf.14April2010).  

Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial dirancang untuk mengembang-kan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan menganalisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyampaian mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta 

didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. 

Pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan (Sukamto, 2004:3) dalam hal ini antara 

lain: 1. mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya, 2. memiliki kemampu-an dasar untuk berpikir 
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logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, 3. memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4. memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Dengan demikian Ilmu 

Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang 

ilmu-ilmu sosial (Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, Hukum, dan 

Budaya).  

Pendekatan pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan program 

pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. 

Pengembangan pembelajaran terpadu, dalam hal ini, dapat mengambil suatu 

topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, 

diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik/tema 

dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. 

Bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari 

berbagai disiplin atau sudut pandang, contohnya banjir, pemukiman kumuh, 

potensi pariwisata, IPTEK, mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang 

dibahas dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. 

Adapun strategi pembelajaran terpadu ilmu pengetahuan sosial tersebut 

dilaksanakan dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. 

1.pemetaan Kompetensi Dasar. 2.penentuan Topik/tema. 3.penjabaran 

(perumusan) Kompetensi Dasar ke dalam indikator sesuai topik/tema. 
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4.pengembangan Silabus. 5.penyusunan Desain/Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tentang karakteristik ilmu pengetahuan sosial di 

atas, maka dibutuhkan strategi tersendiri bagi guru ilmu pengetahuan sosial 

sekolah menengah pertama (SMP) mengintegrasikannya dalam sebuah 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan terpadu. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dapat berarti pokok-pokok pikiran yang dianggap 

benar sebagai landasan dalan menyusun hipotesis. Kerangka berpikir berkaitan 

dengan penelitian ini adalah: 

  

 

  

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir dapat diuraikan sebagai berikut: tingkat 

kompetensi profesional guru ilmu pengetahuan sosial mempengaruhi proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu, sebaliknya proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu mempengaruhi tingkat 

kompetensi profesional guru ilmu pengetahuan sosial. 

 
 
 
 
 

Tingkat Kompetensi 
Profesional  Guru IPS 

Proses Pembelajaran 
IPS Terpadu  
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G. Hipotesis 

Hipotesis yang bersifat statistik adalah suatu asumsi mengenai 

parameter fungsi frekuensi sebuah atau beberapa variabel random (Dewanto, 

1994:68). Berdasarkan teori, maka ada dua macam dalam suatu penelitian, 

yaitu: 

1. Ha : Ada hubungan signifikan antara tingkat kompetensi profesional 

guru IPS dengan proses pembelajaran IPS Terpadu pada guru IPS 

SMP Negeri Kabupaten Brebes. 

2. Ho : Tidak Ada hubungan signifikan antara tingkat kompetensi 

profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS Terpadu 

pada guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes. 

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah Ha 

yaitu Ada hubungan signifikan antara tingkat kompetensi profesional guru IPS 

dengan proses pembelajaran IPS Terpadu pada guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes. 

 

 

 

 



 

1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini diuraikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian antara lain: sasaran penelitian, responden penelitian, sampel dan teknik 

pengambilah sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

 

A. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah guru-guru ilmu pengetahuan 

sosial sekolah menengah pertama (SMP) Negeri Kabupaten Brebes, baik 

sebagai variabel bebas maupun variabel  terikat. Kabupaten Brebes adalah 

salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di ujung Barat Pantura. 

Jumlah guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes ada 248 guru yang tersebar 

pada 88 sekolah SMP Negeri di 16 Kecamatan.  

Sasaran penelitian adalah guru-guru ilmu pengetahuan sosial sekolah 

menengah pertama (SMP) Negeri Kabupaten Brebes karena kaitannya 

dengan tingkat kompetensi profesional. Mereka hanya berlatar belakang 

pendidikan satu cabang ilmu saja, namun mereka dituntut mengajar mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu. Kondisi itu pula yang 

mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 

terpadu di SMP Negeri Kabupaten Brebes. 
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Sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode ilmiah yang dapat digunakan 

untuk mendasari bagaimana sebuah topik akan dikaji. Metode yang baik 

adalah metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara 

konkrit, dapat memberikan analisis yang jelas dan teliti, sehingga hasil 

penelitian tersebut dapat digunakan untuk perbaikan. Penelitian ini 

memanfaatkan metode kuantitatif. Penelitian jenis ini sering diartikan sebagai 

usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan menggunakan angka (Hadi, 2004:4). 

Jenis penelitian yang digunakan dapat juga dinyatakan sebagai penelitian 

korelasi. Penelitian korelasi adalah jenis penelitian untuk mendeteksi variasi 

pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu faktor atau lebih faktor 

lain berdasarkan korelasi. 

  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas  semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualititaf mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jenis 

yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2005:5). Populasi yang 

dimaksud yaitu kumpulan individu dalam suatu wilayah penelitian sebagai 

subyek penelitian. Subyek yang akan dijadikan populasi dalam penelitian 

adalah seluruh guru ilmu pengetahuan sosial sekolah menengah pertama 
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(SMP) negeri di Kabupaten Brebes berjumlah 248 guru (sumber data dari 

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes). 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang diteliti 

(Sudjana, 2005:5). Pengambilan sampel dilakukan karena subyek di dalam 

populasi homogen, sehingga untuk melakukan penelitian tidak perlu 

seluruh populasi diteliti. Penelitian bisa mengunakan sampel, namun 

diperlukan suatu teknik pengambilan sampel tertentu agar kesimpulan 

penelitian dapat mengambarkan seluruh populasi. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara jumlah subyek lebih dari 100, dapat diambil dengan 

menggunakan rumus : 

 

 (Dewanto, 1994:65) 

Keterangan: 

n = Ukuran Sempel 

N = Ukuran Populasi 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

random. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai wilayah penelitian yaitu 

Kabupaten Brebes. Obyek yang akan diteliti adalah  guru ilmu 

pengetahuan sosial sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang 

berjumlah 248 guru. Jadi jumlah seluruh sampel adalah 30 guru hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. Guru yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini sedang mengajar di 9 SMP negeri yaitu SMPN 4 
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Brebes, SMPN 2 Sirampog, SMPN 1 Bumiayu, SMPN 1 Sirampog, 

SMPN 1 Tonjong, SMPN 2 Tonjong, SMPN 2 Bumiayu, SMPN 1 Brebes, 

dan SMPN 2 Brebes.   

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segaka sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan 

peneliti. Sering pula diartikan bahwa variabel adalah objek penelitian, atau 

apa-apa yang menjadi teknik perbedaan suatu penelitian (Rachman, 1993:52). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tingkan 

kompetensi profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS Terpadu, 

maka terdapat variabel X yaitu tingkat kompetensi profesional guru IPS dan 

variabel Y yaitu proses pembelajaran IPS Terpadu. Variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : tingkan kompetensi 

profesional guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Proses Pembelajaran 

Guru IPS Terpadu pada Guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes yang 

meliputi: 
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Tabel 1  
Variabel Y Proses Pembelajaran Guru IPS Terpadu pada Guru IPS 

SMP Negeri Kabupaten Brebes 
Variabel Indikator 

Proses Pembelajaran Guru 
IPS Terpadu pada Guru 
IPS SMP Negeri 
Kabupaten Brebes (Y). 

1. RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) 

2. Tujuan 
3. Isi atau Materi 
4. Metode 
5. Media 
6. Evaluasi 

 

D. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

yaitu: 

1. Dokumen 

Dokumen laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan 

serta pemikiran manusia di masa lalu, yang sadar ditulis untuk tujuan 

komunikasi dan transmisi keterangan (Rachman, 1993:49). Dokumen 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto, perangkat 

pembelajaran, data tentang jumlah guru dan dokumen-dokumen lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Kuisioner atau Angket 

Kuesioner atau angket adalah sesuatu alat pengumpul informasi 

dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab 

secara tertulis pula oleh responden. Angket ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi tentang responden atau informasi tentang orang 

lain (Rachaman, 1993:79).  Kuisioner ini digunakan untuk memperoleh 
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data hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS Terpadu. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menentukan perihal 

yang harus dikaji dalam guru-guru ilmu pengetahuan sosial sekolah 

menengah pertama (SMP) Kabupaten Brebes. Maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti yaitu: 

1. Dokumen  

Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan foto, data dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten Brebes, dan data dari sekolah. Untuk melengkapi 

dan memperkuat data yang diperoleh, peneliti menggunakan alat-alat 

dokumen antara lain: kamera, Perangkat Pembelajaran (Prota (Program 

Tahunan), Promes (Program Semesteran), Minggu Efektif, Silabus, dan 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran))dan block note. 

2.  Penyebaran Angket  

Teknik ini peneliti melakukan penyebaran angket dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi tentang responden atau informasi tentang 

orang lain (Rachaman, 1993:79). Kuisioner ini digunakan untuk 

memperoleh data hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS 

dengan proses pembelajaran IPS Terpadu. 
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3. Studi Pustaka  

Di dalam mengumpulkan beraneka ragam data dan bahan-bahan 

yang mendukung penelitian, peneliti menyelidiki dan mencari bahan-

bahan tertulis sebagai literature, misalnya buku-buku dari perpustakaan 

Jurusan Sejarah, Perpustakan Universitas Negeri Semarang, maupun 

milik pribadi. 

4. Observasi Lapangan 

Pada teknik observasi, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan cara terjun langsung pada sekolah-sekolah di Kabupaten Brebes. 

Kegiatan observasi ini, pengamatan yang dilakukan bukan sekedar 

mengamati sesuatu tetapi pengamatan dilakukan dalam lingkup kegiatan 

ilmiah. 

 
F. Uji Coba Instrumen 

Data mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam suatu penelitian. 

Hal ini dikarenakan data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan 

berfungsi sebagai alat pembukti hepotesis. Berkaitan dengan hal tersebut, 

benar tidaknya insrtumen untuk digunakan dalam penelitian maka ditentukan 

oleh dua syarat pokok yaitu validitas dan reliabilitas. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat validitas 

suatu insrtumen. Pengujian tingkat validitas insrtumen adalah dengan 

penelitian mencobakan insrtumen pada sasaran dalam penelitian yang 

disebut kegiatan uji coba (try-out) insrtumen. Uji coba dilakukan pada 30 
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responden, diluar sampel. Hasil jawaban dari responden kemudian 

ditabulasikan dengan bobot nilai sebagai berikut: alternatif jawaban a 

diberi nilai 5, b diberi nilai 4, c diberi nilai 3, d diberi nilai 2, dan e diberi 

nilai 1. Setelah ditabulasikan ke dalam sebuah tabel kerja. Rumus yang 

digunakan untuk mencari validitas adalah yaitu: 

 

(Gulford, 1978:331) 

Keterangan: 

Rpq : validitas butir instrument penelitian 

P : bagian 

t : total 

S :  SD 

q :  t – p 

 Hasil uji validitas didapat hasil perhitungan sebagai berikut: 

rtp = 0,441 

st    = 16,92 

sp  = 0,8596 

s2p = 286,25 

s2t = 1.07 
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 Hasil perhitungan nantinya kemudian dikonsultasikan dengan r 

tabel untuk menentukan taraf signifikan. Jika r xy ≥ r tabel pada taraf 

signifikan 5%, berarti item butir angket itu valid. Sebaliknya, jika r  xy < 

r tabel, maka item butir angket itu tidak valid, yang berarti tidak 

memenuhi persyaratan.  

Hasil uji validitas soal kuisioner tingkat kompetensi profesional 

guru IPS (valiabel X) dan proses pembelajaran IPS terpadu (variabel Y) 

yang telah diujicobakan kepada responden diperoleh 17 item untuk 

variabel x dan 24 item untuk variabel y dinyatakan valid. hal ini 

dibuktikan bahwa seluruh hasil r xy > r tabel dengan taraf  signifikan 5% 

yang berarti item butir soal itu valid (hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 7 dan 8). 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu insrtumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

insrtumen tersebut sudah baik (Hadi, 2004:154). Sebuah insrtumen dapat 

dikatakan reabel jika dapat memberikan hasil yang sama meskipun 

disajikan pada orang yang berbeda., pada waktu dan tempat yang berbeda 

pula. Penelitian ini menggunakan reliabilitas Alpha, hal ini dikarenakan 

instrumennya yang bukan 1 dan 0. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

(Dewanto, 1993:134) 

Keterangan: 
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r11 : koefesien reliabilitas  

K : korelasi antara skor-skor yang sudah disesuaikan 

     : jumlah varians butir 

        : varians total 

Penentuan reliabel tidaknya suatu instrumen, maka dilakukan 

dengan cara mengkonsultasikan hasil dari perhitungan reliabitas dengan 

rtabel. Jika hasil dari perhitungan reliabilitas lebih besar dari rtabel maka 

instrumen dinyatakan reabel dan dapat digunakan untuk mengambil data 

penelitian. 

Berdasarkan hasil perhitungan kemudian didapatkan bahwa harga 

r11 sebesar 0.93 kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikan 5 % pada N=30 adalah 0.361, ternyata harga r11 > harga r tabel 

berarti instrument variabel y tersebut reliabel. Untuk perhitungan 

selengkapannya dapat dilihat pada lampiran 12.  

 

G. Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian maka perlu diadakan 

penganalisisan terhadap data tersebut. Kemudian data tersebut diproses dan 

dianalisis, sehingga dapat menunjukan benar atau tidaknya hipotesis yang 

telah dirumuskan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif persentase dan analisis statistik. 
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1. Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase ini digunakan untuk mendiskripsikan 

data tingkat kompetensi profesional guru IPS (X) dan proses pembelajaran 

IPS terpadu (Y). Langkah-langkah yang digunakan antara lain: 

a. Untuk menganalisis data tingkat kompetensi profesional guru IPS yang 

bervariasi digunakan analisis deskripsi persentase. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

% : persentase dari suatu nilai 

n : jumlah nilai yang diperoleh 

N : jumlah seluruh nilai 

Adapun langkah-langkah dalam memberikan interpretasi tentang 

tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Tingkat Kompetensi Profesional Guru IPS 

No Interval Persentase Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

86 – 100 

70 – 85,9 

54 – 69,9 

35 – 53,9 

20 – 34,9 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 
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Hasil penelitian yang telah dilakukankan oleh peneliti kepada 

responden diperoleh hasil yang selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

b. Untuk menganalisis data proses pembelajaran IPS terpadu yang 

bervariasi digunakan analisis deskripsi persentase. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

% : persentase dari suatu nilai 

n : jumlah nilai yang diperoleh 

N : jumlah seluruh nilai 

Adapun langkah-langkah dalam memberikan interpretasi tentang 

proses pembelajaran IPS terpadu dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3 

Proses Pembelajaran IPS Terpadu 

No Interval Persentase Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

86 – 100 

70 – 85,9 

54 – 69,9 

30 – 53,9 

0 – 29,9 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukankan oleh peneliti kepada 

responden diperoleh hasil yang selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 18. 
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2. Analisis Statistik 

Analisis statistik yang digunakan adalah korelasi product moment. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel X 

(tingkat kompetensi profesional guru IPS) dengan variabel Y (proses 

pembelajaran IPS terpadu) digunakan rumus: 

 

(Dewanto, 1994:140) 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y 

X : skor item 

Y : skor total 

N : jumlah responden 

∑ : jumlah  

X2 : kuadrat skor item 

Y2 : kuadrat skor total 

XY : perkalian antara skor item dengan skor total 

Langkah selanjutnya adalah memberikan iterpretasi dengan menggunakan 

pedoman koefesien korelasi. Pedoman signifikan korelasi tersebut adalah: 

0,00 – 0,19 : terdapat korelasi yang sangat rendah atau lemah sehingga 

dianggap tidak ada korelasi 

0,20 – 0,39 : terdapat korelasi yang sangat rendah atau lemah 

0,40 – 0,69 : terdapat korelasi yang cukup atau sedang 



14 

 

0,70 – 0,89 : terdapat korelasi yang tinggi atau kuat 

0,90 – 1,00 : terdapat korelasi yang sangat tinggi atau sangat kuat 

Dari hasil perhitungan angket yang dikorelasikan dengan rumus 

Product Moment dari Sperman Brown dihasilkan rxy sebesar 0,71 

sehingga termasuk dalam pedoman signifikan korelasi yang kuat atau 

tinggi (0,70-0,89). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Tingkat kompetensi profesional guru IPS SMP Negeri Kabupaten 

Brebes 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan memperoleh 

gambaran tentang tingkat kompetensi profesional guru IPS SMP negeri 

Kabupaten Brebes. Peneliti menyebarkan angket tentang tingkat 

kompetensi profesional guru IPS kepada 30 responden sebagai sampel, 

mengadakan observasi ke lapangan dengan mengamati proses  

pembelajaran oleh guru IPS dalam kegiatan belajar mengajar di beberapa 

SMP Negeri. Peneliti juga mengambil dokumentasi (foto) sekolah dan 

proses pembelajaran IPS terpadu oleh guru IPS untuk memperkuat 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kriteria pada 

beberapa guru masing-masing sekolah, diantaranya sangat baik, baik, 

cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Dilihat dari Tingkat kompetensi 

profesional guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes berdasarkan hasil 

analisis deskriptif persentase pada lampiran 17 diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Distribusi Frekuwensi Tingkat Kompetensi Profesional 
Guru IPS 

No Interval 
Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 

86% – 100% 
70% – 85,9% 
54% – 69,9% 
35% – 53,9% 
20% – 34,9% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Kurang sekali 

5 
21 
4 
0 
0 

16,67% 
70% 

13,33% 
0% 
0% 

Jumlah 30 100% 
(Sumber: Hasil Penelitian)  

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 30 guru terdapat 5 

guru yang termasuk dalam kriteria sangat baik, 21 guru yang termasuk 

dalam kriteria baik, dan 4 guru yang termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Apabila dipersentase guru yang termasuk kriteria sangat baik yaitu 

16,67%, guru yang termasuk dalam kriteria baik yaitu 70%, dan yang 

termasuk dalam kriteria cukup baik yaitu 13,33%. Hasil di atas 

memberikan gambaran bahwa tingkat kompetesi profesional guru IPS 

SMP Kabupaten Brebes adalah baik. Hal ini diharapkan berdampak 

terhadap proses pembelajaran IPS terpadu di kelas. 

Faktor yang menjadi penilaian tingkat kompetensi profesional 

guru terdiri dari akademik, pembelajaran dan pengembangan profesi.  

a. Akademik guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes adalah sebagai 

berikut: 

Indikator mengenai perencanaan proses pembelajaran yaitu 

meliputi: 

1) Pendidikan dan Pelatihan 
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 Instrumen yang menyatakan tentang pendidikan dan 

pelatihan dalam penelitian ini pada butir soal nomor 3. 

Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 3 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 6 

guru yang selalu mengikuti, 15 guru yang sering mengikuti, 8 

guru yang jarang mengikuti, dan seorang guru yang tidak pernah 

mengikuti. 

2) Prestasi Akademik 

 Instrumen yang menyatakan tentang prestasi akademik dalam 

penelitian ini pada butir soal nomor 4. Berdasarkan hasil 

penelitian butir soal nomor 4 terlihat bahwa dari 30 sampel guru 

IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 4 guru atau 13,33% 

termasuk dalam kriteria baik, 4 guru atau 13,33% termasuk dalam 

kriteria cukup baik, 9 guru atau 30% termasuk dalam kriteria 

kurang baik, dan 13 guru atau 43,34% termasuk dalam kriteria 

tidak baik. 

b. Pembelajaran  

Indikator mengenai perencanaan proses pembelajaran yaitu 

meliputi: 

1) Proses Pembelajaran 

Instrumen yang menyatakan tentang proses pembelajaran 

dalam penelitian ini pada butir soal nomor , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, dan 14 dibawah ini akan diuraikan tiap-tiap butir soal. 
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a) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 6 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 25 guru atau 83,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, dan 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria 

baik. 

b) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 7 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 25 guru atau 83,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, dan 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria 

baik. 

c) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 8 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 25 guru atau 83,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 4 guru atau 13,33% termasuk dalam kriteria baik, 

dan 1 guru atau 3,34% termasuk dalam kriteria cukup baik. 

d) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 9 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 19 guru atau 63,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 9 guru atau 30% termasuk dalam kriteria baik, 

dan 2 guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria cukup baik. 

e) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 10 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 17 guru atau 56,67% termasuk dalam kriteria 
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sangat baik, 11 guru atau 36,67% termasuk dalam kriteria 

baik, 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

dan 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik. 

f) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 11 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 19 guru atau 63,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 8 guru atau 26,67% termasuk dalam kriteria baik, 

dan 3 guru atau 10% termasuk dalam kriteria cukup baik. 

g) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 12 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 20 guru atau 66,67% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 8 guru atau 26,66% termasuk dalam kriteria baik, 

dan 2 guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria cukup baik. 

h) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 13 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 18 guru atau 60% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, dan 12 guru atau 40% termasuk dalam kriteria 

baik. 

i) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 14 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 19 guru atau 63,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 9 guru atau 30% termasuk dalam kriteria baik, 

dan 2 guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria cukup baik. 
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2) Penilaian dari Atasan dan Pengawas 

 Instrumen yang menyatakan tentang penilaian dari atasan 

dan pengawas dalam penelitian ini pada butir soal nomor 15. 

Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 15 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 

20 guru yang selalu mendapat penilaian dari atasan dan 

pengawas, dan 10 guru yang sering mendapat penilaian dari 

atasan dan pengawas. 

3) Penampilan 

 Instrumen yang menyatakan tentang pengalaman mengajar 

dalam penelitian ini pada butir soal nomor 16. Berdasarkan hasil 

penelitian butir soal nomor 16 terlihat bahwa dari 30 sampel guru 

IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 25 guru 

berpenampilan sesuai dengan peraturan, 4 guru berpenampilan 

seragam, dan seorang guru berpenampilan sederhana. 

c. Pengembangan profesi guru 

 Indikator mengenai perencanaan proses pembelajaran yaitu 

meliputi: 

1) Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

 Instrumen yang menyatakan tentang pengalaman 

mengajar dalam penelitian ini pada butir soal nomor 17. 

Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 17 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 
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seorang guru yang selalu ikut serta dalam berbagai forum 

ilmiah, 15 sering ikut serta dalam berbagai forum ilmiah, 8 guru 

yang jarang ikut serta dalam berbagai forum ilmiah, 4 guru 

yang kurang ikut serta dalam berbagai forum ilmiah, 2 guru 

tidak pernah ikut serta dalam berbagai forum ilmiah. 

2) Karya pengembangan Profesi 

 Instrumen yang menyatakan tentang pengalaman 

mengajar dalam penelitian ini pada butir soal nomor 18. 

Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 18 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 

3 guru atau 10% termasuk dalam kriteria sangat baik, 3 guru 

atau 10% termasuk dalam kriteria baik, 4 guru atau 13,33% 

termasuk dalam kriteria cukup baik, 8 guru atau 26,67% 

termasuk dalam kriteria kurang baik, dan 12 guru atau 40% 

termasuk dalam kriteria tidak baik. 

3) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial 

 Instrumen yang menyatakan tentang pengalaman 

mengajar dalam penelitian ini pada butir soal nomor 19. 

Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 19 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 

7 guru atau 23,34% termasuk dalam kriteria sangat baik, 4 guru 

atau 13,33% termasuk dalam kriteria baik, 10 guru atau 13,33% 

termasuk dalam kriteria cukup baik, 6 guru atau 20% termasuk 
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dalam kriteria kurang baik, dan 3 guru atau 10% termasuk 

dalam kriteria tidak baik. 

4) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

 Instrumen yang menyatakan tentang pengalaman 

mengajar dalam penelitian ini pada butir soal nomor 20. 

Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 20 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 

1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria sangat baik, 2 guru 

atau 6,67% termasuk dalam kriteria baik, 4 guru atau 16,67% 

termasuk dalam kriteria cukup baik, 5 guru atau 16,67% 

termasuk dalam kriteria kurang baik, dan 18 guru atau 60% 

termasuk dalam kriteria tidak baik. 

 
2. Proses Pembelajaran Guru IPS Terpadu pada Guru IPS SMP 

Negeri Kabupaten Brebes 

Proses pembelajaran guru IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri 

Kabupaten Brebes diketahui dengan menggunakan angket dan 

melakukan pengamatan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hasil  

yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, 

diantaranya adalah sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak 

baik. Dilihat dari proses pembelajaran di kelas berdasarkan hasil analisis 

deskriptif presentase pada lampiran 18 diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5. Distribusi Frekuwensi Proses Pembelajaran IPS Terpadu 
No Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

86% – 100% 
70% – 85,9% 
54% – 69,9% 
30% – 53,9% 
0% – 29,9% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Kurang sekali 

11 
16 
3 
0 
0 

36,67% 
53,33% 

10% 
0% 
0% 

Jumlah 30 100% 
(Sumber: Hasil Penelitian) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 30 sampel guru IPS 

SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 11 guru yang termasuk dalam 

kriteria sangat baik, 16 guru yang lain masuk dalam kriteria baik, dan 3 

guru masuk dalam kriteria cukup baik. Atau apabila dipersentase guru 

yang termasuk kriteria sangat baik yaitu 36,67%, sedangkan guru yang 

masuk kriteria baik yaitu 53,33%, dan sisanya yaitu 10% masuk dalam 

kriteria cukup baik. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran 

bahwa proses pembelajaran guru IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri 

Kabupaten Brebes adalah baik.  

Faktor yang menjadi penyebaran angket dan pengamatan proses 

pembelajaran guru IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penutup.  

a. Perencanaan Proses Pembelajaran 

 Indikator mengenai perencanaan proses pembelajaran yaitu 

meliputi: 

1) Program Tahunan 

 Instrumen yang menyatakan tentang program tahunan dalam 

penelitian ini pada butir soal nomor 1. Berdasarkan hasil 

penelitian butir soal nomor 1 terlihat bahwa dari 30 sampel guru 
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IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 25 guru atau 83,33% 

termasuk dalam kriteria sangat baik, dan 5 guru atau 16,67% 

termasuk dalam kriteria baik. 

2) Program Semesteran 

 Instrumen yang menyatakan tentang program semesteranan 

dalam penelitian ini pada butir soal nomor 2. Berdasarkan hasil 

penelitian butir soal nomor 2 terlihat bahwa dari 30 sampel guru 

IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 20 guru atau 66,67% 

termasuk dalam kriteria sangat baik, dan 10 guru atau 33,33% 

termasuk dalam kriteria baik. 

3) Minggu Efektif 

 Instrumen yang menyatakan tentang minggu efektif dalam 

penelitian ini pada butir soal nomor 3 dan 4 dibawah ini akan 

diuraikan tiap-tiap butir soal. 

a) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 3 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 25 guru atau 83,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, dan 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria 

baik. 

b) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 3 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 25 guru atau 83,33% termasuk dalam kriteria 
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sangat baik, dan 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria 

baik. 

3) Silabus 

 Instrumen yang menyatakan tentang silabus dalam penelitian 

ini pada butir soal nomor 5. Berdasarkan hasil penelitian butir 

soal nomor 1 terlihat bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri 

Kabupaten Brebes terdapat 18 guru atau 60% termasuk dalam 

kriteria sangat baik, dan 12 guru atau 40% termasuk dalam 

kriteria baik. 

4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Instrumen yang menyatakan tentang rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam penelitian ini pada butir soal nomor 6, 7, 8, 9 

dibawah ini akan diuraikan tiap-tiap butir soal. 

a) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 6 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 4 guru atau 13,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 15 guru atau 50% termasuk dalam kriteria baik, 

10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria cukup baik, dan 

1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik. 

b) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 7 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 17 guru atau 56,67% termasuk dalam kriteria 
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baik, 2 guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

dan 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik. 

c) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 8 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 16 guru atau 53,33% termasuk dalam kriteria 

baik, 7 guru atau 23,34% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik, dan 

tidak baik. 

d) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 9 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 4 guru atau 13,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 13 guru atau 43,33% termasuk dalam kriteria 

baik, 11 guru atau 36,67% termasuk dalam kriteria cukup 

baik, dan 2 guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria kurang 

baik. 

b. Pelaksanaan Proses pembelajaran 

 Indikator mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yaitu 

meliputi: 

1) Tujuan 

 Instrumen yang menyatakan tentang tujuan dalam penelitian 

ini pada butir soal nomor 10. Berdasarkan hasil penelitian butir 

soal nomor 1 terlihat bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri 
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Kabupaten Brebes terdapat 11 guru atau 36,67% termasuk dalam 

kriteria sangat baik, 17 guru atau 56,67% termasuk dalam kriteria 

baik, 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria cukup baik dan 

kurang baik. 

2) Isi atau Materi 

 Instrumen yang menyatakan tentang isi atau materi dalam 

penelitian ini pada butir soal nomor 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 

dibawah ini akan diuraikan tiap-tiap butir soal. 

a) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 11 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 11 guru atau 36,67% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 14 guru atau 46,66% termasuk dalam kriteria 

baik, dan 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

b) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 12 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 15 guru atau 50% termasuk dalam kriteria baik, 

dan 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria cukup baik. 

c) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 13 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 15 guru atau 50% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 11 guru atau 36,67% termasuk dalam kriteria 
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baik, dan 4 guru atau 13,3% termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

d) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 14 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 19 guru atau 63,34% termasuk dalam kriteria 

baik, dan 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

e) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 15 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 3 guru atau 10% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 11 guru atau 36,67% termasuk dalam kriteria 

baik, 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria cukup 

baik, 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria kurang 

baik, dan 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria tidak 

baik. 

f) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 16 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes 

terdapat 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria sangat 

baik, 19 guru atau 63,34% termasuk dalam kriteria baik, dan 1 

guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria cukup baik. 
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3) Metode 

 Instrumen yang menyatakan tentang metode dalam penelitian 

ini pada butir soal nomor 17, 18, 19 dibawah ini akan diuraikan 

tiap-tiap butir soal. 

a) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 17 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 16 guru atau 53,33% termasuk dalam kriteria 

baik, 7 guru atau 23,34% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik dan 

tidak baik. 

b) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 18 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 12 guru atau 40% termasuk dalam kriteria baik, 7 

guru atau 23,34% termasuk dalam kriteria cukup baik, dan 1 

guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik. 

c) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 19 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 12 guru atau 40% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 16 guru atau 53,33% termasuk dalam kriteria 

baik, dan 2 guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 
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4) Media 

Instrumen yang menyatakan tentang media dalam penelitian ini 

pada butir soal nomor 20, 21, 22 dibawah ini akan diuraikan tiap-

tiap butir soal. 

a) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 20 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 6 guru atau 20% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 14 guru atau 46,67% termasuk dalam kriteria 

baik, 9 guru atau 30% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

dan 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria kurang baik. 

b) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 21 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 3 guru atau 10% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 18 guru atau 60% termasuk dalam kriteria baik, 7 

guru atau 23,33% termasuk dalam kriteria cukup baik, dan 2 

guru atau 6,67% termasuk dalam kriteria kurang baik. 

c) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 22 terlihat 

bahwa dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes terdapat 3 guru atau 10% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, 11 guru atau 36,67% termasuk dalam kriteria 

baik, 10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria cukup 

baik, 5 guru atau 16,67% termasuk dalam kriteria kurang 
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baik, dan 1 guru atau 3,33% termasuk dalam kriteria tidak 

baik. 

c. Penutup Proses Pembelajaran 

 Instrumen yang menyatakan tentang penutup proses 

pembelajaran atau evaluasi dalam penelitian ini pada butir soal nomor 

23, 24, 25 dibawah ini akan diuraikan tiap-tiap butir soal. 

1) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 23 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 

10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria sangat baik, 15 guru 

atau 50% termasuk dalam kriteria baik, dan  guru atau 16,67% 

termasuk dalam kriteria cukup baik. 

2) Berdasarkan hasil penelitian butir soal nomor 24 terlihat bahwa 

dari 30 sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 

10 guru atau 33,33% termasuk dalam kriteria sangat baik, 12 guru 

atau 40% termasuk dalam kriteria baik, 7 guru atau 23,34% 

termasuk dalam kriteria cukup baik, dan 1 guru atau 3,33% 

termasuk dalam kriteria kurang baik. 

 
3. Hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes  

Hasil penelitian tentang hubungan tingkat kompetensi profesional 

guru IPS dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP 

negeri Kabupaten Brebes menunjukan korelasi (rxy) sebesar 0,710 
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termasuk dalam persentase interval 0,70-0,90 dalam kriteria kuat atau 

tinggi hasil yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. Antara 

tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS 

terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. Didukung dari 

proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas sebesar 85 % sehingga 

dapat dikatakan ada hubungan antara tingkat kompetensi profesional guru 

dengan proses pembelajaran. 

4. Uji Prasyarat 

Hubungan antara tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan 

proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan rumus korelasi product 

moment. Sebelum perhitungan tersebut diuraikan akan diuraikan terlebih 

dahulu uji normalitas data tentang tingkat kompetensi profesional guru 

ilmu pengetahuan sosial dan uji normalitas proses pembelajaran 

ilmupengetahuan sosial terpadu. Hasil uji normalitas data akan disajikan 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam 

penelitian ini, dilakukan Liliefors test untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal (Ho) atau data berdistribusi tidak normal (Ha). 
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Berdasarkan perhitungan uji normalitas data tingkat 

kompetenasi profesional guru ilmu pengetahuan sosial menggunakan 

Liliefors test dengan kriteria: 

Ho diterima apabila Lo < L kritik 

Lo     = 0, 137 

L 5% = 0, 161 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh kesimpulan bahwa Lo < L 

kritik, maka data tingkat kompetensi profesional guru ilmu 

pengetahuan sosia  berdistribusi normal dapat dilihat selengkapnya 

pada lampiran 13. 

Setelah itu dilakukan perhitungan uji normalitas data proses 

pemebelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu menggunakan Liliefors 

test dengan kriteria: 

Ho diterima apabila Lo < L kritik 

Lo     = 0, 135 

L 5% = 0, 161 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh kesimpulan bahwa Lo < L 

kritik, maka data tingkat kompetensi profesional guru ilmu 

pengetahuan sosia  berdistribusi normal dapat dilihat selengkapnya 

pada lampiran 14. 

b. Uji Hipotesis 

Hipotesis kerja (Ha) yang akan diuji kebenarannya dalam 

penelitian ini seperti dinyatak dalam bab II adalah tingkat kompetensi 
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profesional guru IPS mempunyai hubungan signifikan dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes. Sebaliknya, dalam rangka menguji hipotesis kerja (Ho) 

tersebut maka dinyatakan dalam hipotesis nihil sebagai berikut:  

tingkat kompetensi profesional guru IPS tidak mempunyai hubungan 

signifikan dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS 

SMP negeri Kabupaten Brebes. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara tingkat 

kompetensi profesional guru IPS (X) dengan proses pembelajaran IPS 

terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes (Y), maka perlu 

dibuktikan dengan menggunakan rumus korelasi product moment  

sebagai berikut: 

 

(Dewanto, 1994:140) 

Berdasarkan perhitungan data yang terdapat pada lampiran 12 

diperoleh sebagai berikut: 

 

∑ X = 2389    ∑ Y = 3084 

∑ X² = 192259              ∑ Y² = 320066 

(∑ X)² = 5707321   (∑ Y)² = 9511065 

∑ N = 30    ∑ XY = 247360 

Dengan mengunakan rumus tersebut diperoleh: 
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Pada  = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361 karena rXY  

> rtabel dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima, yang 

berarti ada hubungan antara tingkat kompetensi profesional guru IPS 

dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri 

Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai rXY = 

0,71, sedangkan nilai rtabel prodact moment dengan  = 5% diperoleh 

rtabel = 0,361 sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis kerja (Ha) 

jika rXY > rtabel, dengan demikian hipotesis nol (Ho) tidaknya hubungan 

antara tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes adalah ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis  

alternatif diterima, yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan tingkat 

kompetensi profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS terpadu 

pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes dengan proses pembelajaran 
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IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. Hipotesis yang 

ditujukan diterima secara signifikan, hal ini ditujukan dari pembuktian 

hipotesis melalui analisis statistik. 

1. Tingkat kompetensi profesional guru IPS SMP Negeri Kabupaten 

Brebes 

Tingkat kompetensi profesionalis guru ditunjukkan dengan 

komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan 

profesinya. Tingkat kompetensi profesionalis guru juga dapat 

mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan profesinya, dalam hal ini sebagai pengajar.  

Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau 

materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, 

serta senantiasa mengembangkan kemampuanya secara berkelanjutan, 

baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Guru 

profesional harus memiliki kemampuan dalam mempersiapkan bahan dan 

perangkat pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, berinteraksi 

dengan siswa, serta mewujudkan kondisi proses belajar mengajar dan 

pengaturan waktu sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. 

Pada dasarnya guru IPS yang profesional atau sesuai dengan 

bidangnya akan berdampak pada proses pembelajaran, dimana siswa 

lebih bergairah dan cenderung memperhatikan guru dalam 

menyampaikan atau menerangkan materi pelajaran disekolah khususnya 

pelajaran IPS. Hal ini didorong oleh cara menyampaikan materi pelajaran 
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yang baik oleh guru di kelas, baik menggunakan media yang bervariasi, 

mempersiapkan rencana pembelajaran, menggunakan metode yang sesuai 

dengan materi, cara penilaian, dan melakukan perencanaan pengajaran.  

Tingkat kompetensi profesional guru dapat dikembangkan dengan 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang mendukung tingkat 

kompetensi profesional guru antara lain: kualifikasi akademik, 

pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan atau pengawas, prestasi 

akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum 

ilmiah, pengalaman organisasi dibidang pendidikan dan sosial, 

penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

Deskripsi hasil analisis data menunjukan bahwa tingkat 

kompetensi guru IPS di SMP negeri Kabupaten Brebes secara garis besar 

menunjukan bahwa dari 30 guru terdapat 5 guru yang termasuk dalam 

kriteria sangat baik, 21 guru yang termasuk dalam kriteria baik, dan 4 

guru yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Apabila dipersentase guru 

yang termasuk kriteria sangat baik yaitu 16,67%, guru yang termasuk 

dalam kriteria baik yaitu 70%, dan yang termasuk dalam kriteria cukup 

baik yaitu 13,33%. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat 

kompetesi profesional guru IPS SMP Kabupaten Brebes adalah baik. Hal 

ini diharapkan berdampak terhadap proses pembelajaran IPS terpadu di 

kelas. 
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2. Proses Pembelajaran Guru IPS Terpadu pada Guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes 

Pembelajaran secara umum adalah sesuatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru terhadap siswa, sehingga siswa mengalami 

perubahan perilaku. Guru dalam melaksanakan proses pemebelajaran 

memerlukan komponen-komponen pembelajaran. Komponen tersebut 

anatara lain: tujuan, materi pelajaran, metode atau setrategi pembelajaran, 

media, dan evaluasi. Untuk melaksanakan semua komponen 

pembelajaran seorang guru harus mempunyai kompetensi agar proses 

pembelajaran terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai. 

Proses pembelajaran IPS terpadu di dalamnya guru dituntut untuk 

mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk mempertinggi kulitas 

pengajaran. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dikatakan 

terampil jika sudah membuat beberapa langkah. Langkah tersebut antara 

lain: Prota (program tahunan), Promes (program semesteran), minggu 

efektif, silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), tujuan, isi atau 

materi, metode, media, dan evaluasi. Guru yang memiliki ketrampilan 

mengajar yang baik ditandai dengan standar kompetensi, pengetahuan 

dan kesigapan dalam berpikir dan bertindak. Seorang guru dituntut untuk 

memiliki pedoman mengajar secara kreatif dan inovatif.  

Deskripsi hasil analisis data menunjukan bahwa bahwa dari 30 

sampel guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes terdapat 11 guru yang 

termasuk dalam kriteria sangat baik, 16 guru yang lain masuk dalam 
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kriteria baik, dan 3 guru masuk dalam kriteria cukup baik. Atau apabila 

dipersentase guru yang termasuk kriteria sangat baik yaitu 36,67%, 

sedangkan guru yang masuk kriteria baik yaitu 53,33%, dan sisanya yaitu 

10% masuk dalam kriteria cukup baik. Hasil penelitian tersebut 

memberikan gambaran bahwa proses pembelajaran guru IPS terpadu 

pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes adalah baik.  

3. Hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten 

Brebes  

Tingkat kompetensi profesional guru IPS akan berdampak pada 

proses pembelajaran, dimana siswa lebih bergairah dan cenderung 

memperhatikan guru dalam menyampaikan atau menerangkan materi 

pelajaran disekolah khususnya pelajaran IPS. Hal ini didorong oleh cara 

menyampaikan materi pelajaran yang baik oleh guru di kelas, baik 

menggunakan media yang bervariasi, mempersiapkan rencana 

pembelajaran, menggunakan metode yang sesuai dengan materi, cara 

penilaian, dan melakukan perencanaan pengajaran, sehingga apa yang 

menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai. Hal ini juga berdampak 

terhadap proses pembelajaran IPS terpadu di kelas. 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai rXY = 0,71, 

sedangkan nilai rtabel prodact moment dengan  = 5% diperoleh rtabel = 

0,361 sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis kerja (Ha) jika rXY > 

rtabel, dengan demikian hipotesis nol (Ho) tidaknya hubungan antara 
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tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS 

terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes adalah ditolak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis  alternatif diterima, yang 

berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat kompetensi 

profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru 

IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. 

Hasil penelitian tentang hubungan tingkat kompetensi profesional 

guru IPS dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP 

negeri Kabupaten Brebes menunjukan korelasi (rxy) sebesar 0,710 

termasuk dalam persentase interval 0,70-0,90 dalam kriteria kuat atau 

tinggi hasil yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. Antara 

tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses pembelajaran IPS 

terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. 

 



 

1 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis data dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan angket yang diperoleh dari responden, jumlah 

nilai Tingkat kompetensi profesional guru IPS SMP Negeri Kabupaten 

Brebes adalah 80% termasuk dalam kriteria baik.  

2. Berdasarkan perhitungan angket yang diperoleh dari responden, jumlah 

nilai proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP Negeri 

Kabupaten Brebes adalah 82% termasuk dalam kriteria baik. Disamping 

itu, didukung dengan pengamatan keterampilan guru dalam melakukan 

proses pembelajaran IPS juga mendapat nilai sebesar 81%. 

3. Berdasarkan Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai r hitung (ro) sebesar 

0,710. Sedangkan rtabel dengan tingkat signifikasi 5% sebesar 0,361. Hal 

ini menunjukan bahwa ada hubungan antara tingkat kompetensi guru IPS 

dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri 

Kabupaten Brebes serta korelasi (rxy) sebesar 0,710 termasuk dalam 

persentase interval 0,70-0,90 dalam kriteria kuat atau tinggi.  
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B. Saran 

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada para guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial hendaknya 

membangkitkan tingkat kompetensi profesional dengan pendidikan dan 

pelatihan, penilaian dari atasan atau pengawas, karya pengembangan 

profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, keikutsertaan dalam 

organisasi dibidang pendidikan dan sosial, seminar, dan MGMP. Agar 

pengetahuan yang dimiliki semakin bertambah, sehingga proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu di kelas berjalan dengan 

baik. 

2. Penelitian ini khusus meneliti hubungan tingkat kompetensi profesional 

guru IPS dengan proses pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP 

negeri Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian 

lanjutan yang lebih lengkap dan dalam lingkup yang lebih luas, sehingga 

dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kemajuan 

pendidikan. 

 

 



 

1 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Dewanto. 1994. Pengukuran dan evaluasi pendidikan. Semarang: IKPI Press. 

Dewanto, Ph dan Tarsis. 1995. Metode Statistik. Yogyakarta: Liberti. 

Frucherter, J. P. Guilford Benjamin. 1978, Fundamental Statistic In Psychology 
and Education. Tokyo. 

Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi. 

Harwanto. 2007. Memilih Profesi Guru? Menjadi Guru yang Kreatif dan 
Profesional. Banten: Cerad Insan Cendekia. 

 Hamalik, Oemar. 2003. Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan 
Kompetensi). Jakarta: Bumi Aksara. 

______________. 1992. Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: Mandar Maju. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka. 

Mujiono, Dimyati. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Rachman, Maman. 1993. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang: 
IKIP Semarang Perss. 

Rafli Kosasi, dan Soetjipto. 2000. Profei Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Sudarno, dkk. 2007. Pendidikan Ilmu Sosial. Semarang: FIS UNNES Press. 

Sanjaya, Wina. 2006.  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 
Pendidikan. Jakarta: Prenada Media. 

Sudjana. 2005. Metode Statistik. Bandung: TARSITO. 

Sugandi, Achmad. 2006. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT MKK Universitas 
Negeri Semarang. 

Sukamto, dkk. 2004. Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan 
Pertama/Sekolah menengah Atas. Jakarta: DEPDIKNAS. 

Sumiati dan Asra. 2007. Metode Pembelajaran. Bandung: CV. Wacana Prima. 



2 

 

Undang-undang guru dan dosen Republik Indonesia. 2009, Jakarta: diperbanyak 
oleh Nuansa Aulia. 

Uno, Hamzah B. 2007. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar 
mengajar yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara. 

_________________. 2008.  Profesi Kependidikan.  Jakarta: Bumi Aksara. 

Wabset: 

http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/04/permendiknas/no/22/tahun/20
06.pdf. (14April2010) 

http://ucokhbsb.blogspot.com/2008/pengertian/dan/profesional/guru/htm. 
(14April2010) 

http://ucokhbsb.blogspot.com/2008/pengertian/dan/ilmu/pengetahuan/sosial/htm.(
14April2010) 

 



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Kisi-kisi Kuesioner Variabel Bebas Tingkat Kompetensi Profesional Guru 

IPS pada Guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes 

Variabel Sub Variabel Indikator Soal Nomor 

Tingkat 

Kompetensi 

Profesional 

Guru IPS pada 

Guru IPS SMP 

Negeri 

Kabupaten 

Brebes 

1. Akademik Kualifikasi akademik 1, 2 

Pendidikan dan  

Pelatihan 

3 

Prestasi akademik 4 

2. Pembelajaran Pengalaman mengajar 5 

Perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran 

6,7,8,9,10,11

,12,13,14 

Penilaian dari atasan dan 

pengawas 

15 

Penampilan 16 

3. Pengembanga

n Profesi 

Keikutsertaan dalam forum 

ilmiah 

17 

Karya pengembangan 

Profesi 

18 

Pengalaman organisasi 

dibidang kependidikan dan 

sosial 

19 

Penghargaan yang relevan 

dengan bidang pendidikan 

20 
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KUESIONER (ANGKET) 

Penyusunan skripsi yang saya laksanakan dimaksudkan untuk mengungkap 

tentang hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. Untuk 

tercapainya tujuan ini saya mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk kerjasamanya 

dengan cara memberikan informasi sejujurnya sesuai dengan tingkat pengalaman 

Bapak/Ibu. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasi. 

Petunjuk pengerjaan 

1. Bacalah dengan cermat terlebih dahulu setiap pertanyaan yang ada sebelum 

Bapak/Ibu menjawab 

2. Bila pilihan Bapak/Ibu keliru, berilah tanda sama dengan (=) pada tanda silang 

(X) pertama tadi, kemudian berilah tanda silang lagi pada jawaban sesuai 

pilihan Bapak/Ibu 

3. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dan teliti! 

4. Jawaban Bapak/Ibu akan kami jaga kerahasiannya dan jawaban Bapak/Ibu 

tidak berpengaruh pada keadaan Bapak/Ibu di lingkungan dinas! 

Pertanyaan: 

1. Apakah pendidikan terakhir Bapak/Ibu pada waktu diterima menjadi guru 

IPS? 

a. S1 Pendidikan IPS 

b. S1 Ilmu IPS dengan tambahan akta  

c. Diploma IPS dengan mengambil transfer 

d. S1 pendidikan bukan IPS 

e. S1 bukan kependidikan yang mempunyai pengalaman mengajar dan 

mendapat pelatihan IPS 

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keprofesionalan sebagai 

guru IPS. Apakah langkah Bapak/Ibu untuk menyempurnakan pendidikan 

Bapak/Ibu? 

a. Melanjutkan S2 

b. Sertifikasi 

LAMPIRAN 2 



4 

 

c. Melanjutkan S1 

d. Mengambil Akta 

e. Tidak melakukan apapun karena sudah menjadi guru IPS 

3. Apakah Bapak/Ibu selalu mengikuti kegiatan musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP) mendapat pengalaman yang mendukung program 

pembelajaran? 

a. Selalu mengikuti 

b. Sering mengikuti 

c. Jarang mengikuti 

d. Mengikuti apa adanya 

e. Tidak pernah mengikuti 

4. Bidang-bidang prestasi antara lain: 

1. Bidang Pendidikan 

2. Bidang Olahraga 

3. Bidang Seni 

4. Bidang Ilmu pengetahuan 

5. Bidang lainnya 

Manakah prestasi yang pernah Bapak/Ibu raih selama menjdi guru? 

a. 5 (…,…,…,…,…) 

b. 4 (…,…,…,…) 

c. 3 (…,…,…) 

d. 2 (…,…) 

e. Tidak pernah 

5. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu mengajar? 

a. Lebih dari 15 tahun 

b. Sekitar 10 tahun 

c. Kurang dari 10 tahun 

d. Sekitar 5 tahun 

e. Kurang dari 5 tahun 
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6. Perangkat pembelajaran sangat penting untuk berlangsungnya proses 

pembelajaran. Bagaimana Bapak/Ibu dalam membuat perangkat 

pembelajaran? 

a. Selalu membuatan perangkat pembelajaran 

b. Sering membuat perangkat pembelajaran 

c. Jarang membuat perangkat pembelajaran 

d. kurang membuat perangkat pembelajaran 

e. Tidak pernah membuat perangkat pembelajaran 

7. Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK, KD) tugas utama 

guru adalah… 

a. Menjabarkan, menganalisis, mengembangkan indikator dan 

menyesuaikan SKKD dengan karakteristik dan pengembangan siswa 

b. Menjabarkan, menganalisis, dan mengembangkan indikator 

c. Menjabarkan dan mengembangkan indikator 

d. Mengembangkan indikator 

e. Tidak melakukan semuanya 

8. Bagaiman langkah-langkah pembelajaran dalam rencana pembelajaran 

dalam rencana pemeblajaran Bapak/Ibu buat? 

a. Selalu terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci semuanya 

sesuai dengan indikator hasil belajar serta berpusat pada guru dan 

siswa 

b. Sering terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci semuanya 

sesuai dengan indikator hasil belajar serta berpusat pada guru dan 

siswa 

c. Jarang terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci semuanya 

sesuai dengan indikator hasil belajar serta berpusat pada guru dan 

siswa 

d. Kurang terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci semuanya 

sesuai dengan indikator hasil belajar serta berpusat pada guru dan 

siswa 
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e. Tidak pernah terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci 

semuanya sesuai dengan indikator hasil belajar serta berpusat pada 

guru dan siswa 

9. Bagaimana Bapak/Ibu dalam memilih sumber pembelajaran? 

a. Selalu merencanakan penggunaan sumber pembelajaran yang sesuai 

b. Sering merencanakan penggunaan sumber pembelajaran yang sesuai 

c. Jarang merencanakan penggunaan sumber pembelajaran yang sesuai 

d. Kurang merencanakan penggunaan sumber pembelajaran yang sesuai 

e. Tidak pernah merencanakan penggunaan sumber pembelajaran yang 

sesuai 

10. Bagaimana Bapak/Ibu dalam menentukan metode pembelajaran? 

a. Menggunakan metode secara kombinasi sesuai dengan pokok bahsan 

dan indikator yang akan dicapai, yang dilakukan di dalam dan luar 

kelas 

b. Menggunakan metode ceramah bervariasi tanya jawab, diskusi, kadang 

metode kerja kelompok hanya di dalam kelas 

c. Hanya menggunakan metode ceramah bervariasi tanya jawab dan 

diskusi 

d. Hanya menggunakan metode ceramah bervariasi tanya jawab 

e. Hanya menggunakan metode ceramah 

11. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak/Ibu agar media pengajaran dapat 

menunjang proses pembelajaran? 

a. Selalu memilih media yang disesuaikan dengan tujuan pemebelajaran 

b. Sering memilih media yang disesuaikan dengan tujuan pemebelajaran 

c. Jarang memilih media yang disesuaikan dengan tujuan pemebelajaran 

d. Kurang memilih media yang disesuaikan dengan tujuan pemebelajaran 

e. Tidak pernah memilih media yang disesuaikan dengan tujuan 

pemebelajaran 

12. Bagaimana Bapak/Ibu dalam menentukan bentuk-bentuk prosedur dan 

teknik penilaian? 
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a. Selalu merencanakan prosedur dan teknik penilaian sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan 

b. Sering merencanakan prosedur dan teknik penilaian sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan 

c. Jarang merencanakan prosedur dan teknik penilaian sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan 

d. Kurang merencanakan prosedur dan teknik penilaian sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan 

e. Tidak pernah merencanakan prosedur dan teknik penilaian sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan 

13. Bagaimana Bapak/Ibu dalam melaksanakan penilaian hasil akhir? 

a. Memberikan penilaian untuk semua indikator hasil belajar yang 

diharapkan 

b. Memberikan penilaian untuk sebagian besar indikator hasil belajar 

yang diharapkan 

c. Memberikan penilaian untuk setengah indikator hasil belajar yang 

diharapkan 

d. Memberikan penilaian untuk sebagian kecil indikator hasil belajar 

yang diharapkan 

e. Tidak memberikan penilaian 

14. Bagaimana Bapak/Ibu dalam melaksanakan tindak lanjut dalam 

pembelajaran? 

a. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberikan 

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan minggu depan, memberi tes 

untuk mengukur pengetahuan siswa, memberi remedial bagi siswa 

yang kurang, atau memberi penganyaan bagi siswa yang pandai 

b. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberi pekerjaan 

rumah yang harus diselesaikan minggu depan, memberi tes untuk 

mengukur pengetahuan siswa, memberi remedial bagi siswa yang 

kurang 
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c. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberi pekerjaan 

rumah yang harus diselesaikan minggu depan, memberi tes untuk 

mengukur pengetahuan siswa 

d. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberi pekerjaan 

rumah yang harus diselesaikan minggu depan 

e. Tidak melakukan tindak lanjut 

15. Guru merupakan sebuah profesi, apakah Bapak/Ibu sebagai seorang guru 

mendapat penilaian dari atasan atau pengawas? 

a. Selalu mendapat penilaian dari atasan atau pengawas 

b. Sering mendapat penilaian dari atasan atau pengawas 

c. Jarang mendapat penilaian dari atasan atau pengawas 

d. Kurang mendapat penilaian dari atasan atau pengawas 

e. Tidak pernah mendapat penilaian dari atasan atau pengawas  

16. Bagaimana Penampilan Bapak/Ibu kenakan saat mengajar? 

a. Berpenampilan sesuai dengan peraturan 

b. Berpenampilan seragam 

c. Berpenampilan sederhana 

d. Berpenampilan bebas 

e. Berpenampilan berlebihan 

17. Sebagai seorang guru, apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam berbagai forum 

ilmiah? 

a. Selalu ikut serta dalam berbagai forum ilmiah 

b. Sering ikut serta dalam berbagai forum ilmiah 

c. Jarang ikut serta dalam berbagai forum ilmiah 

d. Kurang ikut serta dalam berbagai forum ilmiah 

e. Tidak pernah ikut serta dalam berbagai forum ilmiah 

18. Macam-macam pengembangan profesi 

1. Penelitian 

2. Lokakarya 

3. Manajemen mutu guru  

4. Supervisi klinis 
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5. Pembelajaran mikro 

Untuk pengembangan kompetensi guru, upaya apa yang Bapak/Ibu 

lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak/Ibu? 

a. 5 (…,…,…,…,…) 

b. 4 (…,…,…,…) 

c. 3 (…,…,…) 

d. 2 (…,…) 

e. Tidak pernah 

19. Organisasian-organisasi yang dikuti seorang guru: 

1. PGRI 

2. KG (MGMP) 

3. Darmawanita dan PKK 

4. Organisasia Lainnya 

Manakah organisasi di bidang kependidikan dan social yang Bapak/Ibu 

ikuti? 

a. 4 (…,…,…,…) 

b. 3 (…,…,…) 

c. 2 (…,…) 

d. 1 (…) 

e. Tidak pernah ikut organisasi 

20. Sudah berapa Bapak/Ibu mendapatkan penghargaan yang lerevan dengan 

bidang pendidikan selama Bapak/Ibu menjadi guru? 

a. Lebih dari 10 penghargaaan 

b. Kurang dari 10 penghargaan 

c. Lebih dari 5 penghargaan 

d. Kurang dari 5 penghargaan 

e. Tidak pernah mendapat penghargaan 
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Kisi-kisi Kuesioner Variabel Terikat Proses Pembelajaran Guru IPS 

Terpadu pada Guru IPS SMP Negeri Kabupaten Brebes 

 

Variabel Sub Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

Soal 

Nomor 

Proses 

Pembelajaran 

Guru IPS 

Terpadu pada 

Guru IPS SMP 

Negeri 

Kabupaten 

Brebes 

1. Perencanaan Penyusunan 

dan 

pengembangan 

perangkat 

pembelajaran  

7. Prota (Program 

Tahunan) 

1 

8. Promes 

(Program 

Semesteran) 

2 

9. Minggu Efektif 3,4 

10. Silabus 5 

11. RPP 

(Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran) 

6,7,8,9 

2. Pelaksanaan Pelaksanaan 

Pembelajaran 

1. Tujuan 10 

2. Isi atau Materi 11,12,13,

14,15,16 

3. Metode 17,18,19 

4. Media 20,21,22 

3. Penutup Proses akhir 1.   Evaluasi 22,24,25 
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KUESIONER (ANGKET) 

Penyusunan skripsi yang saya laksanakan dimaksudkan untuk mengungkap 

tentang hubungan tingkat kompetensi profesional guru IPS dengan proses 

pembelajaran IPS terpadu pada guru IPS SMP negeri Kabupaten Brebes. Untuk 

tercapainya tujuan ini saya mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk kerjasamanya 

dengan cara memberikan informasi sejujurnya sesuai dengan tingkat pengalaman 

Bapak/Ibu. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasi. 

Petunjuk pengerjaan 

1. Bacalah dengan cermat terlebih dahulu setiap pertanyaan yang ada sebelum 

Bapak/Ibu menjawab 

2. Bila pilihan Bapak/Ibu keliru, berilah tanda sama dengan (=) pada tanda silang 

(X) pertama tadi, kemudian berilah tanda silang lagi pada jawaban sesuai 

pilihan Bapak/Ibu 

3. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dan teliti 

4. Jawaban Bapak/Ibu akan kami jaga kerahasiannya dan jawaban Bapak/Ibu 

tidak berpengaruh pada keadaan Bapak/Ibu di lingkungan dinas 

Pertanyaan 

1. Dalam pengembangan program tahunan, apakah Bapak/Ibu perlu 

memperhatikan kalender pendidikan? 

LAMPIRAN 4 
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a. Sangat Perlu 

b. Perlu 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang Perlu 

e. Tidak perlu 

2. Perlukah Bapak/Ibu menyusun program semesteran untuk menggariskan 

hal-hal yang ingin dan dilaksanakan dalam satu semester? 

a. Sangat perlu 

b. Perlu 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak perlu 

 

3. Dengan adanya kepastian minggu efektif pada semester atau tahun 

pelajaran, apakah akan memudahkan guru dalam menyebaran jam 

pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya? 

a. Sangat memudahkan 

b. Memudahkan 

c. Cukup memudahkan 

d. Kurang memudahkan 

e. Tidak memudahkan 

4. Dalam menyusun silabus, perlukah Bapak/Ibu berpedoman pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar? 

a. Sangat perlu 

b. Perlu 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang perlu 

e. Tidak perlu 

5. Perlukah Bapak/Ibu menysusun Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum 

melaksanakan pembelajaran? 

a. Sangat perlu 

b. Perlu 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang perlu 

e. Tidak perlu 

6. Untuk merancang rencana pelajaran, apakah dasar pertimbangannya 

Bapak/Ibu gunakan analisis karakteristik siswa? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 
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7. Semua kegiatan mengajar, apakah Bapak/Ibu adakan perencanaan secara 

matang? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

8. Sebelum Bapak/Ibu mengajar, apakah Bapak/Ibu mengadakan analisis 

karakteristik siswa? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

9. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar, apakah rancangan 

pembelajarannya Bapak/Ibu susun dengan rancangan motivasional? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

10. Pembelajaran yang Bapak/Ibu berikan kepada siswa, apakah Bapak/Ibu 

sesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

11. Sebagai seorang guru, apakah Bapak/Ibu mempelajari berbagai disiplin 

ilmu untuk memperkaya pengetahuan Bapak/Ibu? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah

12. Apakah Bapak/Ibu berusaha memcari dan mempelajari berbagai sumber 

untuk memperkaya pengetahuan yang Bapak/Ibu miliki? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 
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13. Sebelum mengajar, apakah Bapak/Ibu mempelajari terlebih dahulu materi 

yang Bapak/Ibu ajarkan? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

14. Apakah Bapak/Ibu mengajar kepada siswa sesuai dengan kemampuan 

yang Bapak/Ibu miliki? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah

15. Materi pelajaran yang tidak Bapak/Ibu kuasai, apakah tidak Bapak/Ibu 

ajarkan kepada siswa? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah

16. Jika ada materi pelajaran yang tidak Bapak/Ibu kuasai, apakah Bapak/Ibu 

usahakan untuk memperdalan materi itu, kemudian Bapak/Ibu ajarkan 

kepada siswa? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah

17. Jika metode pembelajaran menggunakan metode diskusi, apakah 

Bapak/Ibu memimpin diskusi tersebut? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

18. Dalam mengajar, apakah Bapak/Ibu menerapkan berbagai metode 

pembelajaran? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 
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19. Apakah Bapak/Ibu berusaha menyajikan pembelajaran, dengan teknik 

yang mudah dipelajari siswa? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

20. Apakah Bapak/Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

21. Media pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan, apakah Bapak/Ibu 

sesuaikan dengan karakteristik siswa? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

22. Apakah Bapak/Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran selalu 

berganti-ganti setiap kali mengajar? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

23. Dalam mengajar, apakh Bapak/Ibu memberikan penilaian formatif? 

a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 

d. Kurang 
e. Tidak pernah

24. Penilaian sumatif, apakah Bapak/Ibu gunakan tes tertulis yang memuat 

keseluruhan materi yang telah diajarkan? 

a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 

d. Kurang 
e. Tidak pernah 

 
25. Apakah Bapak/Ibu mengatur pembagian tugas yang dikerjakan siswa 

dalam pembelajaran? 

a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 

  
d. Kurang 
e. Tidak pernah 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN GURU DI KELAS 

No Aspek yang dinilai 
NILAI 

1 2 3 4 5 

1 Prota (Program Tahunan)      

2 Promes (Program Semesteran)      

3 Minggu Efektif      

4 Silabus      

5 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)      

6 Tujuan      

7 Isi atau Materi      

8 Metode      

9 Media      

10 Evaluasi      
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Perhitungan sampel didapat dari: 

t = 20 

s2 = 16.91879 

r = 0.5 

Ὺ = 40 

 
 

N = 248 
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VALIDITAS ANGKET VARIABEL X 
No  Responden 

Nomor Soal 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
1  R 1  5  4  4  3  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  5  5  4  2  5  3 
2  R 2  4  5  1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  2  1 
3  R 3  5  4  4  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  5  2 
4  R 4  3  3  4  1  4  5  4  4  4  4  4  4  5  4  5  5  2  1  3  1 
5  R 5  2  4  4  2  4  5  4  5  5  4  3  5  4  5  5  4  4  3  3  1 
6  R 6  3  3  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  3  3  2 
7  R 7  3  4  3  1  4  5  4  4  4  4  3  3  4  4  5  5  2  1  2  1 
8  R 8  3  4  4  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4 
9  R 9  5  4  4  1  5  5  5  5  4  5  5  5  5  4  5  5  3  4  2  1 
10  R 10  2  4  4  3  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4  5  4  2  5  3 
11  R 11  3  3  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  5  2  1  2  3 
12  R 12  4  4  4  1  2  4  5  3  3  2  3  3  4  3  4  3  3  2  3  1 
13  R 13  5  5  5  3  4  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4 
14  R 14  5  4  5  3  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  5 
15  R 15  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  3 
16  R 16  3  3  4  4  5  4  5  5  3  5  5  5  5  3  4  5  4  3  3  1 
17  R 17  5  4  3  1  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  5  3  1  1  1 
18  R 18  5  4  5  2  5  4  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5  4  1  1  2 
19  R 19  5  5  3  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  1  4  1 
20  R 20  3  3  4  2  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  4  4  3  1  3  1 
21  R 21  4  5  3  1  1  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5  3  1  3  1 
22  R 22  4  4  4  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  3  1  1  1 
23  R 23  3  3  3  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  2  3  2 
24  R 24  5  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  2  5  2 
25  R 25  4  2  3  2  5  5  5  5  4  3  4  4  5  4  5  4  1  2  2  1 
26  R 26  5  4  5  2  4  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  1  1  4  1 
27  R 27  4  5  4  1  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5  4  2  5  1 
28  R 28  5  4  4  2  5  5  5  5  4  5  5  4  5  4  5  5  4  2  3  1 
29  R 29  2  1  3  1  3  5  4  5  5  4  5  5  4  5  4  5  3  1  2  1 
30  R 30  3  3  3  1  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  4  5  3  1  3  1 

 

∑ x 115 113 115 59 134 145 145 144 137 134 136 138 138 137 140 144 99 67 96 53 
Rata  3.83 3.77 3.83 1.97 4.47 4.83 4.83 4.80 4.57 4.47 4.53 4.60 4.60 4.57 4.67 4.80 3.30 2.23 3.20 1.77 
rtp  0.374 0.400 0.441 0.437 0.536 0.384 0.493 0.494 0,510 0.731 0.558 0.656 0.437 0.510 0.434 0.468 0.629 0.621 0.642 0.628 
St  16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 
Sp  1.0355 0.9195 0.8596 1.0483 0.9568 0.3727 0.3727 0.4761 0.6155 0.7180 0.6700 0.6110 0.4899 0.6155 0.4714 0.4761 0.9713 1.3337 1.2754 1.1160 
S2t  286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 286.25 
S2p  1.0722 0.8456 0.7389 1.0989 0.9156 0.1389 0.1389 0.2267 0.3789 0.5156 0.4489 0.3733 0.2400 0.3789 0.2222 0.2267 0.9433 1.7789 1.6267 1.2456 
rpq 0.3196 0.3529 0.3987 0.3848 0.4938 0.3650 0.4761 0.4723 0.4824 0.7103 0.5298 0.6347 0.4131 0.4823 0.4110 0.4456 0.5924 0.5689 0.5943 0.5855 
rtabel  0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 

kriteria  tidak tidak Valid Valid Valid tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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VALIDITAS ANGKET VARIABEL Y 
No  Nomor Soal 

JML 
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 

1  5  5  5  5  4  4  4  3  4  5  5  5  5  4  4  4  3  5  5  4  4  4  5  5  5  196 
2  5  5  5  4  5  3  5  4  4  5  5  5  5  5  3  5  4  5  5  3  3  3  5  5  4  191 
3  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  5  4  5  4  4  4  4  4  5  3  4  4  4  4  4  197 
4  5  5  5  5  5  3  4  3  4  4  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  169 
5  5  5  4  5  4  3  4  1  3  4  4  5  5  4  5  4  1  5  4  3  4  5  5  5  3  176 
6  5  5  4  5  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4  2  4  4  3  4  5  3  2  5  3  5  184 
7  5  5  4  4  4  3  3  3  3  4  3  3  4  4  2  4  3  3  4  2  2  2  3  3  3  149 
8  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  4  5  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  200 
9  5  5  5  4  5  3  3  5  4  2  5  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5  3  5  5  3  192 
10  5  4  4  4  4  3  5  3  3  4  4  4  5  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  179 
11  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  3  4  3  2  3  3  2  4  3  3  2  3  2  4  156 
12  4  4  5  4  4  2  2  2  2  3  3  3  3  4  3  4  2  3  4  3  2  3  3  3  3  139 
13  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  4  5  5  5  4  5  4  5  5  4  4  4  5  5  4  210 
14  5  5  5  5  5  3  5  5  2  4  4  4  4  4  5  4  5  5  5  5  5  5  4  5  5  206 
15  5  5  4  4  5  4  4  4  3  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  188 
16  4  4  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4  4  5  3  5  4  3  4  4  4  3  4  3  5  182 
17  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  3  4  4  4  2  4  4  3  4  3  4  2  4  3  4  159 
18  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  181 
19  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  4  4  4  5  5  4  199 
20  5  4  5  4  5  4  4  3  3  5  5  4  5  5  3  5  3  4  4  4  3  3  4  4  5  180 
21  5  5  5  5  5  4  4  4  5  4  5  4  3  4  5  4  4  5  5  5  4  5  4  5  4  187 
22  5  5  5  5  5  4  5  4  4  4  5  4  5  5  2  5  4  4  4  4  4  2  4  4  4  184 
23  5  5  5  5  5  5  4  5  3  5  5  4  3  5  3  5  5  3  3  3  4  3  4  3  4  186 
24  5  5  5  5  5  4  4  5  3  5  4  4  5  5  4  5  5  5  5  5  4  4  4  5  4  204 
25  5  5  4  4  5  4  4  4  3  5  4  3  3  4  4  4  4  4  3  4  3  4  3  4  5  169 
26  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  4  5  4  5  4  5  4  5  201 
27  5  4  5  5  4  4  4  4  4  4  5  5  5  4  3  4  4  4  4  4  4  3  5  4  3  188 
28  5  5  5  5  5  5  5  4  4  5  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  188 
29  5  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  5  4  1  4  3  5  5  5  4  1  4  5  3  165 
30  5  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  3  4  3  4  3  4  168 
∑ x  145 140 139 136 138 112 126 113 109 128 126 125 131 129 100 129 113 121 130 115 112 100 125 121 121 5473 
Rata  4.83 4.67 4.63 4.53 4.60 3.73 4.20 3.77 3.63 4.27 4.20 4.17 4.37 4.30 3.33 4.30 3.77 4.03 4.33 3.83 3.73 3.33 4.17 4.03 4.03 182.4 
rtp  0.534 0.542 0.625 0.540 0.654 0.57 0.634 0.566 0.54 0.442 0.656 0.680 0.470 0.59 0.543 0.585 0.57 0.707 0.595 0.546 0.709 0.543 0.680 0.707 0.364 
St  16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.9 16.92 16.92 16.9 16.92 16.92 16.92 16.92 16.9 16.92 16.92 16.9 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 
Sp  0.37 0.47 0.48 0.50 0.49 0.73 0.70 0.88 0.8 0.68 0.70 0.69 0.71 0.53 0.98 0.53 0.88 0.84 0.60 0.78 0.73 0.98 0.69 0.84 0.66  
S2t  286.3 286.3 286.3 286.3 286.3 286 286.3 286.3 286 286.3 286.3 286.3 286.3 286 286.3 286.3 286 286.3 286.3 286.3 286.3 286.3 286.3 286.3 286.3  
S2p  0.14 0.22 0.23 0.25 0.24 0.53 0.49 0.78 0.63 0.46 0.49 0.47 0.50 0.28 0.96 0.28 0.78 0.70 0.36 0.61 0.53 0.96 0.47 0.70 0.43  
rpq  0.518 0.522 0.607 0.519 0.637 0.54 0.608 0.529 0.50 0.409 0.631 0.657 0.437 0.56 0.500 0.564 0.53 0.681 0.572 0.512 0.687 0.500 0.657 0.681 0.330  

rtabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.36 0.361 0.361 0.36 0.361 0.361 0.361 0.361 0.36 0.361 0.361 0.36 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361  
kritria Valid Valid Valid Valid Valid Vlid Valid Valid Vlid Valid Valid Valid Valid Vlid Valid Valid Vlid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid tidak  
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