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ABSTRAK 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh kinerja guru yang belum optimal dalam menjalankan 
tugasnya sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan kinerja guru plus dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN gugus 
4 desa Sandik Kecamatan Batulayar Tahun 2016. Kinerja guru yang dimaksud adalah tentang 
empat kompetensi yang harus di miliki oleh guru ditambah dengan nilai plus berupa pemberian 
reward. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis 
korelasional,. Metode pengumpulan data yang digunkan dalam penelitian ini adalah metode 
angket, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 60 siswa yang diperoleh 
dengan menggunakan metode proportional random sampling. Untuk melihat hubungan antar  
variabel maka dilakukan  uji-r  dengan  menggunakan rumus korelasi product moment. Dari hasil 
perhitungan diperoleh  rhitung  >  rtabel  (0,402  >  0,254) dengan koefisien determinasi sebesar 
16% yang besarnya adalah kuadrad dari koefisien korelasi (0,4022). Maka dapat disimpulkan 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja guru plus dengan hasil belajar IPS 
siswa kelas V SDN Gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar Tahun 2016 sebesar 0,402 
(n=60, ts 5%)  memiliki kontribusi sebesar 16%. 

 

Kata-kata kunci: Kinerja Guru Plus, Hasil Belajar IPS. 
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ABSTRACT 

 

The research is motivated by the performance of teacher who have not been optimal in 
performance their duties so that adversely affects the students learning outcomes. The purpose of 
this study was to determine the relationship of teacher performance plus the learning outcomes of 
social science students in grade V in SDN gugus 4 Sandik, Batulayar districts in year 2016. The 
performance of the teacher is about four competencies that must be owned by a teacher coupled 
with plus values in the from of reward. Research methods in use is a quantitative study with 
correlation type, data collection methods use in the research is the methods of questionnaires, 
interviews and documentation. The study subjects were 60 students who obtained using 
proportional random sampling method, to see the relationship between variable than tasted using 
correlation product moment formula. From the calculation, rcout > rtbale ( 0,402 > 0,254) with a 
determination coefficient of 16% that the magritude is the square of the correlation coefficient 
(0,4022). It can be concluded there is a positive and significant relationship between teacher 
performance plus the learning outcomes of social science students in grade V gugus 4 Sandik, 
Batulayar districts in year 2016 of 0,402 (n=60, ts: 5%) has a correlation of 16%. 
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I. PENDAHULUAN 

Peran guru dalam dunia pendidikan merupakan faktor yang sangat penting demi 

tercapainya tujuan pendidikan baik tujuan pendidikan nasional ataupun tujuan pendidikan 

instruksional. Menjadi seorang guru memerlukan keahlian khusus untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru yang 

memiliki kinerja tinggi dalam menjalankan tugasnya akan memiliki kreatifitas yang baik 

untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar dan akan berdampak pada 

meningkatnya hasil belajr peserta didik.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memberikan 

reward  kepada peserta didik. Reward adalah penguatan, ganjaran atau hadiah yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik atas dasar telah melakukan proses pembelajaran 

dengan hasil yang baik agar peserta didik lebih termotivasi untuk meningkatkan 

prestasinya. Pemberian rewad dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang 

kemukakan oleh Hasibuan dan Moedjiono (2012: 59) adapun komponen-komponen yang 

perlu dipahami dan dikuasi penggunaanya oleh guru agar ia dapat memberikan penguatan 

dengan bijaksana adalah; 1) penguatan verbal yaitu penguatan berupa kata-kata, pujian, 

pengakuan, dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan 

siswa yang baik. 2) penguatan non verbal yaitu penguatan berupa mimik dan gerakan 

badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan kegiatan yang 

menyenagkan, dan penguatan berupa simbol atau benda. 

Rendahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya dapat kita lihat dari kurang 

mampunya guru dalam merencanakan program pengajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan optimal, melaksanakan penilaian, melaksanakan ulangan harian, 
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menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan serta mengadakan 

pengembangan bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015 terlihat hasil belajar IPS kelas 

V di SDN gugus 4 Desa Sandik, Kecamatan Batulayar masih rendah seperti yang tertera 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1, Nilai Rata-Rata Hasil Ujian Semester SDN Gugus 4 Desa Sandik 

Nama Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Siswa 
Tidak Tuntas Nilai Rata-Rata 

SDN 2 SANDIK 18 50% 60,63 
SDN 3 SANDIK 22 59% 56,63 
SDN 5 SANDIK 28 25% 70,33 

Dari tabel di atas masih banyak terdapat siswa yang belum tuntas pada Dari tabel 

di atas masih banyak terdapat siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran IPS dengan 

KKM 65,00. Hal itu tentunya dapat berdampak pada jumlah ketuntasan klasikal siswa. 

Pada SDN 2 Sandik jumlah ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 50% siswa 

mendapat nilai ≥ 65,00, SDN 3 Sandik jumlah ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 

41% siswa mendapat nilai ≥ 65,00, SDN 5 Sandik jumlah ketuntasan klasikal yang 

diperoleh adalah 75% siswa mendapat nilai ≥ 65,00. Meskipun SDN 5 Sandik sudah 

mencapai jumlah ketuntasan klasikal 75% tetapi masih banyak terdapat siswa yang belum 

tuntas yaitu tujuh orang.  

Sebagian besar guru yang mengajar di gugus 4 Desa Sandik, Kecamatan Batulayar 

sudah menerapkan salah satu cara untuk menarik semangat siswa dalam belajar yaitu 

dengan memberikan reward kepada siswa. Akan tetapi reward yang diberikan oleh guru 

sangat sederhana hanya memberikan penguatan yang sifatnya verbal saja. Padahal ada 

banyak sekali cara yang dapat guru lakukan untuk memberikan reward kepada siswa, 
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yang apabila memiliki semangat belajar yang tinggi, seperti pemberian berupa benda, 

hadiah dalam bentuk kegiatan, dan dapat juga memberikan penguatan dengan kontak 

langsung dengan siswa dengan cara mengelus kepala yang menanadakan guru senang 

terhadap apa yang telah dilakukan siswa.  

Oleh karenanya untuk mengetahui bagaimana kinerja guru dan seperti apa reward 

yang dilakukan oleh guru yang mengajar di SDN gugus 4 Kecamatan Batulayar, peneliti 

tertarik untuk melakukan  penelitian dengan judul “ Hubungan Kinerja Guru Plus dengan 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar Tahun 

2016”. 

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan masalah  

dalam penelitian  ini  adalah : 

• Bagaimana gambaran kinerja guru plus pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 

gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar ? 

• Bagaimana gambaran hasil belajar IPS siswa kelas V SDN gugus 4 Desa Sandik 

Kecamatan Batulayar Tahun 2016? 

• Bagaimana hubungan  kinerja guru plus dengan  hasil  belajar  IPS siswa  kelas V di 

SDN Gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar  tahun 2016 ? 

Dari rumusan permasalahan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini  adalah 

ingin mengetahui:   

• Gambaran kinerja guru dan bentuk  plus pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 

gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar tahun 2016 
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• Gambaran hasil belajar IPS siswa kelas V SDN gugus 4 Desa Sandik Kecamatan 

Batulayar Tahun 2016 

• Hubungan kinerja guru plus dengan hasil belajar IPS Siswa kelas V SDN Gugus 4 

Desa Sandik Kecamatan Batulayar tahun 2016. 

II. METODE PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2011: 387), penelitian korelasional adalah jenis penelitian yang 

mengkaji hubungan antara dua hal atu lebih. Lebih jelasnya, menurut Sukardi (2003: 

166), penelitian korelasional suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan 

data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel yang penting, karena dengan 

mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

Adapun langkah-langkah pokok dalam studi korelasi antara lain : 

1) Mendefinisikan masalah. 

2) Melakukan telaah pustaka. 

3) Merumuskan hipotesis. 

4) Merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis serta prosedur yang akan 

digunakan. 

5) Menyusun rancangan cara pendekatannya. 

a. Memilih subyek-subyek yang akan digunakan serta prosedur yang akan digunakan. 

b. Memilih teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. 

c. Menentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasi data yang jelas, sesuai dengan 

tujuan studi. 
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6) Mencari validitas teknik untuk pengumpulan data dan menginterpretasikan hasilnya 

dalam cara yang jelas dan cermat. 

7) Mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data. 

8) Menyusun laporan. 

 Dalam  penelitian  ini  yang  ditetapkan  sebagai  populasi  adalah  SDN gugus 4 

Kecamatan Batulayar yang terdiri dari 4 sekolah, yaitu SDN 1 Sandik berjumlah 55 

siswa, SDN 2 Sandik berjumlah 18 siswa, SDN 3 Sandik berjumlah 22 siswa, dan SDN 5 

Sandik 28 siswa. Total jumlah anggota populasi dalam penelitian ini adalah 123 siswa 

dalam satu gugus. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik Proporsional random sampling yaitu 

teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel dengan memerhatikan keseimbangan populasi. Cara demikian 

sering disebut dengan random sampling, atau cara pengambilan sampel secara acak. 

Untuk menggunakan besar sampel dapat menggunakan rumus Slavin (dalam 

Riduwan, 2013: 65). 

n = 𝑁
𝑁 × 𝑑2 +1

 

Keterangan : 

n      = jumlah sampel 

N     = populasi 
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d2   = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditoleransi atau diinginkan (10 %) atau penyimpangan terhadap 

populasi atau derajat ketepatan yang diinginkan biasanya 0,05 atau 0,01 

maka dapat kita cari sampel dalam penelitian ini yaitu : 

n = 𝑁
𝑁 × 𝑑2 +1

 

n = 123
123×0,01+1 

 

n = 123
2,23

 

n = 55,16 dibulatkan menjadi 56 

Jadi, sampel yang didapatkan berdasarkan rumus diatas yaitu 56, karena dalam 

sebuah penelitian semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin 

representative terhadap populasi yang diambil. Maka jumlah sampel pada penelitian ini 

ditambah menjadi 60 orang siswa kelas V yang tersebar di SDN gugus 4 Desa Sandik 

Kecamatan Batulayar. Sehingga dapat kita cari jumlah sampel dari masing-masing SD 

yaitu : 

 SDN 1 Sandik = 55
123

 × 60 = 26,82 dibulatkan menjadi 27 

 SDN 2 Sandik = 18
123

 × 60 = 8,78 dibulatkan menjadi 9 

 SDN 3 Sandik = 22
123

 × 60 = 10,73 dibulatkan menjadi 11 

 SDN 5 Sandik = 55
123

 × 60 = 13,65 dibulatkan menjadi 13 
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Jumlah sampel yang masih dalam bentuk pecahan dapat kita bulatkan, sehingga 

jumlah sampel menjadi :  

27  9 + 11 + 13 = 60 (Sugiyono, 2013 : 130) 

Untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-

data tertulis, seperti : nilai mata pelajaran, daftar nama siswa, dan daftar-daftar lainnya 

yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil.  

c. Angket (Kuesioner)  

Instrument atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab responden.sama dengan pedoman 

wawancara, bentuknya bisa pertanyaan atau pernyataan.  

Instrument pengumpulan data pada penelitian ini adalah berikut : 

a. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan analisis butir soal untuk mengetahui 

apakah butir dalam instrumen tersebut mencerminkan indikator variabel yang hendak 

diukur. Untuk menentukan validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan rumus 

korelasi product moment dengan angka kasar (Sugiyono, 2014: 356). 
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b. Uji Reliabilitas 

Menurut Harrison (dalam Zulganef, 2006), uji reliabilitas adalah ukuran yang 

menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan 

sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke 

waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen 

mencirikan tingkat konsistensi kesamaan data dalam waktu yang berbeda. 

c. Uji Normalitas Data 

Data hasil belajar IPS (ranah kognitif) diperoleh dari mengutip nilai ulangan 

semester siswa. Hasil tersebut berupa skor dalam bentuk angka berkisar 0-100. Untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara kinerja guru plus dengan hasil belajar IPS 

siswa, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Uji normalitas dicari dengan 

menggunakan rumus uji chi liliefors. 

d. Uji F (Homogenitas Varian) 

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas 

kelompok adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai 

individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau 

simpangan baku. Varians populasi diberi simbol 𝜎2 dan standar deviasi adalah 𝜎. 

Sedangkan varians untuk sampel diberi simbol 𝑠2 dan standar deviasi sampel diberi 

simbol s. 

e. Teknik Penskoran Instrumen 

Instrumen penelitian ini menggunakan skala Guttman yaitu skala yang digunakan 

untuk jawaban yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten terhadap suatu permasalahan 
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yang ditanyakan. Misalnya: yakin-tidak yakin; ya-tidak; benar-salah; setuju-tidak setuju, 

dan lain sebagainya. (Riduwan, & Akdon, 2010: 20). 

Berikut ini adalah penilaian untuk angket “Ya atau Tidak”. 

 Pernyataan positif (+) dijawab Ya  diberi skor 1 

 Pernyataan positif (+)  dijawab Tidak diberi skor 0 

 Pernyataan negatif (–)  dijawab Ya  diberi skor 0 

 Pernyataan negatif (–)  dijawab Tidak diberi skor 1   

f. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tata cara yang harus diikuti atau digunakan oleh 

peneliti dalam rangka menganalisa data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh 

sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh adalah data tentang: 

“Hubungan Kinerja Guru dan Reward dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 

Gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar”, maka data yang diperoleh adalah data 

kuantitatif dalam bentuk angka. Oleh karenanya, metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik dengan rumus Korelasi Product Moment dengan taraf signifikan 

5%. Rumus korelasi Product Moment angka kasar sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2014: 356) adalah sebagai berikut: 

rxy  =  N∑XY –( ∑X)(∑Y)
�[𝑁∑X2− (∑X)2][𝑁∑Y2− (∑Y)2] 

 

Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi antar variabel X dan Y 

N  = jumlah siswa 

∑X  = jumlah nilai variabel X 

∑Y  = jumlah nilai variabel Y 
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∑XY = jumlah nilai perkalian variabel X dan Y 

(∑X)2 = jumlah nilai variabel X dikuadratkan 

(∑Y)2 = jumlah nilai variabel Y dikuadratkan 

∑X2 = jumlah kuadrat nilai variabel X 

∑Y2 = jumlah kuadrat nilai variabel Y 

Nilai rxy akan dikonsultasikan dengan r product moment. Jadi kemungkinan yang 

terjadi yaitu : 

• Jika rxy ≥ rtabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

• Jika rxy < rtabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Penelitian ini dilaksanakan di gugus 4 Kecamatan Batulayar semester genap selama 

6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Januari 2016 sampai Juni 2016 yang menyebar di 

lokasi sebagai berikut : 

a) SDN 1 Sandik terletak di Desa Sandik Dusun Sandik Atas 

b) SDN 2 Sandik terletak di Desa Sandik Dusun Puncang Sari 

c) SDN 3 Sandik terletak di Desa Sandik Dusun Dawung 

d) SDN 5 Sandik terletak di Desa Sandik Dusun Perempung 

III. PEMBAHASAN 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja guru plus dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar Tahun 

2016. Kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja  yang dilakukan oleh 

seorang guru berdasarkan kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola proses 

pembelajaran, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

menilai kemajuan pembelajaran dan membina hubungan dengan siswanya. Dalam 
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melaksankan proses pembelajaran dikelas guru juga harus memiliki nilai plus yaitu 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih giat dan serius ketika belajar. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan reward  terhadap 

siswa. Reward yang diberikan akan membuat motivasi belajar siswa menjadi lebih giat 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Guru dapat   memberikan reward baik secara 

verbal atau  non verbal (Hasibuan dan Moedjiono, 2012: 59). 

Untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal, maka dilakukan 

perhitungan dengan rumus uji liliefors dengan ketentuan jika Lhitung ˂ Ltabel pada taraf 

signifikansi 5% dan dengan rumus mencari Ltabel 
0,886
√𝑛

. Hasil uji normalitas data yang 

didapatkan adalah Lhitung ˂ Ltabel (0,108 ˂ 0,114) ini berarti bahwa data berdistribusi 

normal. Sedangkan untuk uji homogenitas peneliti menggunakan rumus uji f 

(homogenitas varians) dengan ketentuan Fhitung ˂ Ftabel pada taraf signifikan 5% dengan 

dk pembilang adalah jumlah semua variabel - 1 = 1 dan dk penyebut adalah n - dk 

pembilang = 59. Hasil uji homogenitas yang diperoleh yaitu  Fhitung ˂ Ftabel (3,17 ˂ 4,00) 

ini berarti bahwa data bersifat homogen. 

Dari hasil perhitungan uji korelasi untuk melihat hubungan kinerja guru plus 

dengan hasil belajar IPS, maka didapatkan rxy sebesar  4,02 selanjutnya nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai rtabel  product moment pada taraf signifikansi 5% dengan 

N=60, batas angka penerimaan hipotesisi nihil (Ho) pada tabel nilai r product moment 

adalah 0,254. Kenyataan ini menunjukan bahawa nilai r hasil analisis  data berada di atas 

batas angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) yaitu rhitung sebesar 0,402 > rtabel (n=60, ts 

5%) berada pada katagori cukup tinggi sehingga hasil penelitian ini adalah dapat 

dikatakan signifikan. 
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Karena hasil analisis data dalam penelitian ini signifikan, maka hipotesis 

alternative (Ha) yang menyatakan: “Ada Hubungan Kinerja Guru Plus dengan Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar Tahun 

2016” diterima. Sedangkan hipotesis nihil (Ho) yang menyatakan “Tidak Ada Hubungan 

Kinerja Guru Plus dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus 4 Desa Sandik 

Kecamatan Batulayar Tahun 2016” ditolak. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Kinerja guru plus yang mengajar di SDN gugus 4 Desa Sandik Kecamatan 

Batulayar berdasarkan hasil angket berada pada kata gori sangat tinggi. Dengan 

kompetensi kepribadian mendapatkan skor paling tinggi yaitu 79 dan kompetansi 

pedagogik paling rendah yakni 60. Hal ini menunjukan bahwa kompetnsi pedagogik 

merupakan kompetensi yang cukup sulit untuk dikuasi oleh setiap guru karena untuk 

memahami karakteristik setiap siswa tidaklah mudah. Seorang guru harus dapat 

menemukan cara lain untuk mengajar agar siswa yang memiliki karakteristik susah 

menerima materi yang diajarkan misalnya, dapat menerima materi pelajaran dengan baik.  

Hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN gugus 4 Desa Sandik 

Kecamatan Batulayar  tahun 2016 memperoleh nilai rata-rata 8,02 dengan nilai terendah 6 

dan nilai tertinggi 9,5. Nilai terendah didapatkan oleh 1 orang siswa, nilai tertinggi 

didapatkan oleh 3 orang siswa dan 14 orang siswa mendapatkan nilai 8 yang merupakan 

nilai paling banyak yang diperoleh oleh siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV maka dapat disimpulkan ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara kinerja guru plus dengan hasil belajar IPS siswa kelas V 
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SDN Gugus 4 Desa Sandik Kecamatan Batulayar Tahun 2016 sebesar 0,402 (kontribusi 

sebesar 16%) dinyatakan diterima dengan hasil analisis data yakni nilai rhitung yang 

diperoleh dalam penelitian sebesar 0,402 berada di atas angka dari rtabel sebesr 0,254, atau 

dengan kata lain bahwa nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,402 > 0,254) pada taraf 

signifikansi 5% sehingga penelitian ini dapat dinyatakan “signifikan”.  

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukaan di atas, peneliti menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan repleksi untuk mengevaluasi peroses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

b. Bagi siswa, dapat meminta guru untuk melaksankan pembelajaran dengan metode 

yang bervariasi dan kreatif. 

c. Bagi pengembangan ilmu pendidikan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

meningkatkan kinerja guru plus sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 

d. Bagi penulis, dapat dijadikain sebagi bekal unutk terus belajar dan mempu 

menerapkan kinerja guru plus dengan baik. 

e. Bagai peneliti lain, dapat mengadakan penelitian yang lebih luas tentang kinerja guru 

plus dengan hasil belajar pada mata pelajaran yang lain. 
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