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SARI 

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

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

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

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


