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ABSTRAK 

Annisa, Dina Ria. 2017. Pengaruh Persepsi Guru Tentang Penerapan Kurikulum 
2013 Terhadap Motivasi Kerja Dan Keterampilan Dasar Mengajar Pada 
Guru SD Negeri Di Kecamatan Pemalang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing: I. Drs. Sigit Yulianto, M.Pd., dan II. Drs. 
Noto Suharto, M.Pd. 

 
Kata Kunci: keterampilan dasar mengajar; motivasi kerja; persepsi guru tentang 

penerapan Kurikulum 2013 
Kurikulum 2013 sebagai kurikulum terbaru yang diterapkan 

pemerintah pada saat ini memunculkan persepsi yang berbeda-beda 
dari kalangan guru sebagai pelaksana kurikulum dalam proses 
pembelajaran. Persepsi guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 baik 
secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap proses 
pembelajaran yang dilaksanakannya. Dalam pembelajaran di SD 
Negeri se-Kecamatan Pemalang yang sudah menerapkan Kurikulum 
2013, terdapat beberapa guru yang belum bisa menerapkan Kurikulum 
2013 secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh persepsi 
guru tentang penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja dan 
keterampilan dasar mengajar.. 

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian ex post facto. 
Populasi penelitian ini adalah guru kelas I dan kelas IV SD Negeri se-
Kecamatan Pemalang yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 yaitu 
berjumlah 81 orang guru. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling dengan cara undian dan diperoleh sampel sebanyak 44 
orang guru. Data penelitian diperoleh dengan angket dan lembar 
observasi pembelajaran di kelas I dan kelas IV. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 terhadap 
motivasi kerja guru di SD Negeri se-Kecamatan Pemalang yang sudah 
menerapkan Kurikulum 2013 yaitu sebesar 87,2%. Ada pengaruh 
yang signifikan dari persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 
terhadap keterampilan dasar mengajar pada guru SD Negeri se-
Kecamatan Pemalang yang sudah menerapkan Kurikulum 2013  yaitu 
sebesar 89,4%. Dan ada hubungan yang kuat antara motivasi kerja dan 
keterampilan dasar mengajar pada guru SD Negeri se-Kecamatan 
Pemalang dengan nilai korelasi korelasi sebesar 0,980. Berdasarkan 
hasil tersebut guru sebaiknya mempertahankan persepsi yang positif 
tentang penerapan Kurikulum 2013. Dengan persepsi yang positif 
tersebut, guru menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan 
tugasnya sehingga akan berusaha meningkatkan keterampilan dasar 
mengajar yang dimilikinya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian dan merupakan bab 

pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang akan diteliti , 

mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan 

hal-hal yang mendasari penelitian ini. Bagian pendahuluan berisi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pemerintah 

Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas bidang-bidang kehidupan baik seperti 

pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan melalui program-

program yang diterapkan di masyarakat. Agar tercipta masyarakat yang memiliki 

wawasan kecerdasan dan juga keterampilan yang mumpuni, bidang pendidikan di 

Indonesia terus melakukan perbaikan, baik dari segi isi pendidikan, tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana di lembaga 

pendidikan. 

Pendidikan merupakan dasar dalam pembangunan. Oleh karena itu, proses 

pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Proses 

pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang berkualitas serta berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan  
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dan berlangsung dalam waktu yang sejalan. Untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembangunan tersebut, diperlukan pendidikan yang diberikan sejak dini kepada 

generasi muda agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi proses 

pembangunan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.  

Pendidikan adalah kebutuhan bagi semua manusia. Dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

Ayat 1 dijelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk  memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 Pengertian pendidikan menurut Undang-undang Sisdiknas yang sudah 

disebutkan mengandung makna bahwa dalam mengadakan suatu pendidikan 

dibutuhkan adanya kesadaran dan perencanaan agar dapat menciptakan proses 

belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, 

perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik serta 

keluarga dalam mendukung proses pendidikan tersebut sehingga dapat terlaksana 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Salah satu yang menentukan proses pembelajaran di Indonesia adalah 

Kurikulum sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan. Pada 

hakikatnya arti kurikulum sama dengan rencana pelajaran. Menurut UU No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa 
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kurikulum menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik 

dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta kegiatan lain diluar pembelajaran 

seperti ekstrakurikuler dan sebagainya. Oleh karena itu, kurikulum perlu 

dipersiapkan secara matang agar nantinya dapat digunakan dan diterapkan di 

lembaga pendidikan dalam berbagai situasi dan perubahan zaman. 

 Sejak merdeka, Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan 

kurikulum dalam sistem pendidikannya. Hal itu dikarenakan kurikulum 

mengalami pembaruan-pembaruan untuk mengikuti tuntutan politik dan 

perkembangan zaman yang semakin modern. Ada 11 jenis kurikulum yang pernah 

berlaku di Indonesia yaitu, Kurikulum 1947 atau Rentjana Pelajaran 1947, 

Kurikulum 1952 atau Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964 atau 

Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, 

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum 2004 atau 

Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan), dan Kurikulum 2013. 

 Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang diterapkan pada saat ini 

memiliki perbedaan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 

mulai diterapkan pada tahun ajaran 2014/2015 dan merupakan pengembangan 

dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 

menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terdapat 

pada Kompetensi Inti (Mulyasa, 2016:3). Perbedaan yang terdapat pada 

Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, diharapkan dapat diikuti dan 
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dilaksanakan dengan baik oleh guru karena sebelumnya sudah mendapat pelatihan 

dari pemerintah. Dengan diberikannya pelatihan tersebut membantu guru dalam 

memahami dan menerapkan Kurikulum 2013, sehingga proses pembelajaran 

dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. 

 Namun pada kenyataan di sekolah, masih ada guru yang belum bisa 

menerapkan Kurikulum 2103 dalam pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Hal 

tersebut disebabkan karena beberapa alasan, seperti perbedaaan cara pelaksanaan 

dengan kurikulum sebelumnya, waktu persiapan yang minim serta sarana 

prasarana yang belum memadai. Hal-hal tersebut menunjukkan persepsi tentang 

Kurikulum 2013 yang bermacam-macam, bergantung dari guru yang memersepsi. 

 Persepsi (Perception) adalah penglihatan dan keyakinan yang dapat dilihat 

atau dimengerti. Persepsi terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan dari 

lingkungan sekitar, sehingga individu dapat memberikan makna atau menafsirkan 

sesuatu hal. Slameto (2010:102) menjelaskan, persepsi merupakan proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui 

persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya 

yang dilakukan dengan indera, yaitu pendengaran, peraba dan penciuman. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses 

pemberian makna yang dilakukan secara sadar berupa tanggapan atau pendapat 

individu terhadap suau objek atau peristiwa yang diterima melalui alat indera.  

 Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor individu. Faktor individu 

tersebut bersifat personal, sehingga dapat berbeda antara individu satu dengan 

individu lainnya. Faktor individu pada suatu waktu dapat ditentukan oleh 

beberapa hal, yaitu: (1) sifat struktural dari individu; (2) sifat temporer individu;  
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dan (3) aktivitas yang sedang berjalan pada individu. Faktor-faktor tersebut itulah 

yang menyebabkan persepsi individu dapat berbeda-beda meskipun mendapatkan 

stimulus yang sama.  Diterapkannya Kurikulum 2013 di Indonesia juga 

memunculkan persepsi yang berbeda di antara guru-guru. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa persepsi yang dihasilkan oleh individu dapat 

berbeda-beda, meskippun stimulusnya sama. Oleh karena itu meskipun 

stimulusnya sama yaitu penerapan Kurikulum 2013 tetapi karena adanya faktor 

individu, maka persepsi yang muncul dari para guru akan berbeda-beda. Keadaan 

tersebut memberi gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual 

(Walgito, 2010:100). 

  Persepsi dan motivasi tidak bisa dipisahkan dan keduanya saling 

mempengaruhi. Persepsi membentuk pandangan seseorang terhadap objek lain 

yang bisa berupa manusia, benda, maupun lingkungan sekitarnya. Pandangan 

personal ini memotivasi seseorang untuk berpendirian dan bertindak tertentu.  

Dalam melaksanakan suatu aktivitas, tentunya diperlukan motivasi bagi 

seseorang sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman, 

2016:73). Jadi orang yang memiliki motivasi akan terdorong dalam melakukan 

perbuatan atau perilaku demi mencapai tujuan dalam hidupnya. Misal orang yang 

lapar akan merasakan dorongan untuk menghilangkan laparnya yaitu dengan 

makan. Atau orang yang mengantuk akan merasakan dorongan untuk tidur. 

 Motivasi berasal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai tenaga 

penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian 

kegiatan dalam suatu perilaku. Dengan adanya tenaga penggerak tersebut, terjadi 
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perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling, 

dan dilanjutkan dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi juga dapat 

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, 

maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

Dalam kata lain, motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu 

tumbuh di dalam diri seseorang. 

 Motivasi diperlukan oleh guru sebagai dorongan dalam melaksanakan 

tugas, khususnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi berperan sebagai 

perangsang dan pendorong bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik, sehingga guru tersebut berusaha melakukan yang terbaik dan terus 

memperbaiki kinerjanya. Besar kecilnya motivasi pada guru bergantung pada 

seberapa banyak intensitas motivasi yang dimilikinya, baik motivasi dari dalam 

diri guru itu sendiri atau motivasi yang berasal dari orang lain, misalnya siswa 

atau rekan sesama guru.  

 Motivasi yang dimiliki oleh tiap orang berbeda satu dengan yang lain. 

Motivasi yang dimiliki oleh seorang guru bisa berbeda dengan motivasi guru yang 

lain, sehingga akan menghasilkan kinerja guru yang berbeda. Kompri (2016:6) 

membedakan dua bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik. 

Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berfungsinya karena adanya perangsangan 

dari luar, misalnya orang belajar giat karena diberi tahu bahwa sebentar lagi akan 

ada ujian. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena di dalam diri individu sendiri telah ada dorongan itu, 

misalnya orang yang gemar membaca tidak usah didorong orang lain agar mau 

membaca.  
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Sebagai seorang guru yang bertugas mengajar, guru dituntut untuk dapat  

menguasai delapan keterampilan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan 

tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Beberapa ahli juga mengemukakakan 

pendapatnya tentang keterampilan dasar mengajar. De Queliy dan Gazali dalam 

Slameto (2010:30) mendefinisikan “mengajar adalah menanamkan pengetahuan 

pada sesesorang dengan cara paling singkat dan tepat”. Sedangkan Howard dalam 

(Slameto, 2010:32) berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas untuk 

mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau 

mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan 

knowledge. Dari beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa keterampilan 

mengajar guru adalah seperangkat kemampuan/kecakapan guru dalam 

melatih/membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya 

berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. 

 Sistem Undang-Undang Negara Indonesia mengatur kompetensi yang 

perlu dimiliki oleh seorang guru yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 Ayat 1 yang menjelaskan 

kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di dalam kompetensi 

profesional terdapat empat komponen, salah satunya adalah guru memiliki 

keterampilan dalam teknik mengajar (Satori, 2007: 24). Keterampilan dalam 

teknik mengajar atau biasanya disebut dengan keterampilan dasar mengajar, perlu 

dimiliki dan dikuasai guru untuk mendukung berhasilnya suatu pembelajaran. 
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 Keterampilan dasar mengajar memiliki delapan komponen yang bisa 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Delapan keterampilan dasar mengajar 

tersebut, perlu dikuasai oleh guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 agar 

mampu mengembangkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah 

(scientific approach) dengan efektif. Pendekatan ilmiah (scientific approach) pada 

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan proses ilmiah, 

sehingga siswa bisa membangun pemahamannya sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta adalah pembelajaran yang 

mendorong siswa secara aktif mencari informasi dari berbagai sumber atau 

melalui observasi. 

 Kecamatan Pemalang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pemalang 

yang sudah merintis penerapan Kurikulum 2013 di jenjang sekolah dasar. Sekolah 

dasar yang ada di kecamatan Pemalang, dibagi menjadi 10 gugus yang terdiri dari 

10 sampai 12 sekolah dasar. Tiap dabin terdiri dari 2 gugus sehingga dalam 10 

dabin di Kecamatan Pemalang terdapat 20 puluh gugus. Tiap gugus dalam dabin 

terdiri dari 5 sampai 6 sekolah dasar, dan ada 1 sekolah dasar yang menjadi 

sekolah dasar inti sedangkan sekolah dasar lainnya adalah sekolah dasar imbas. 

Sekolah dasar inti itulah yang ditunjuk oleh Unit Pengelola Pendidikan 

Kecamatan Pemalang sebagai sekolah rintisan/ploting yang menerapkan 

pembelajaran Kurikulum 2013, sehingga ada 20 sekolah dasar yang tersebar di 

seluruh wilayah Kecamatan Pemalang yang menjadi sekolah rintisan/ploting 

Kurikulum 2013. Penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 
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2016/2017 di sekolah dasar negeri rintisan/ploting di Kecamatan Pemalang, baru 

dilaksanakan di kelas I dan kelas IV. Hal tersebut dikarenakan penerapan 

pembelajaran Kurikulum 2013 masih membutuhkan banyak persiapan baik dari 

segi guru, siswa, buku ajar serta media pembelajaran yang masih belum memadai.  

 Berdasarkan wawancara dengan guru dan pengamatan pada proses 

pembelajaran SD Negeri di Kecamatan Pemalang yang sudah menerapkan 

Kurikulum 2013, peneliti mendapatkan persepsi yang berbeda-beda dari guru 

tentang penerapan pembelajaran kurikulum 2013 yang berpengaruh terhadap 

motivasi dan keterampilan mengajarnya. Ada guru yang memiliki persepsi positif 

tentang Kurikulum 2013, ada juga guru yang memiliki persepsi negatif tentang 

Kurikulum 2013. Guru yang memiliki persepsi positif tentang Kurikulum 2013 

berpendapat bahwa pembelajaran yang menerapkan Kurikulum 2013 dapat 

mengaktifkan siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Selain itu 

proses pembelajaran juga berjalan dengan menyenangkan dan bermakna bagi 

siswa karena materi yang diajarkan adalah materi yang dekat dengan kehidupan 

siswa sehari-hari.  

Persepsi negatif tentang Kurikulum 2013 ditunjukkan dari pernyataan 

beberapa guru bahwa pembelajaran yang menerapkan Kurikulum 2013 lebih sulit 

daripada pembelajaran yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Pada pembelajaran yang menerapkan Kurikulum 2013, materi disajikan di bawah 

satu tema sehingga guru harus mampu mengaitkan tema tersebut dengan materi 

yang diajarkan. Hal tersebut seringkali menimbulkan kebingungan antar siswa 

terutama apabila guru tidak mampu melakukan transisi atau perpindahan materi 

secara halus. Berdasarkan uraian masalah yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik 



10 
 

 

untuk mengetahuhi lebih jauh mengenai “Pengaruh persepsi guru tentang 

penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja dan keterampilan dasar 

mengajar pada guru Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Pemalang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Guru belum bisa menerapkan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran sesuai 

 dengan ketentuan. 

(2) Guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian dalam 

 pembelajaran Kurikulum 2013. 

(3) Kesulitan dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013 membuat 

 guru tidak bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. 

(4) Guru belum menerapkan keterampilan dasar mengajar secara optimal pada 

 pembelajaran Kurikulum 2013. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas dan berdasarkan identifikasi 

masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Pengaruh persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 yang diteliti 

 meliputi penyerapan, pemahaman, dan penilaian guru tentang pelaksanaan  

Kompetensi Inti, pelaksanaan proses pembelajaran, serta teknik penilaian 

dalam Kurikulum 2013.  
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(2) Motivasi kerja guru yang diteliti meliputi motivasi yang berasal dari dalam 

 diri (motivasi internal) dan motivasi yang berasal dari luar (eksternal). 

(3) Keterampilan dasar mengajar guru yang diteliti adalah empat keterampilan 

 dasar mengajar yaitu keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, 

 keterampian mengadakan variasi, dan keterampilan memberikan 

 penguatan, yang diamati pada saat guru melaksanakan proses 

 pembelajaran. 

(4) Sampel dari penelitian ini adalah guru kelas I dan IV Sekolah Dasar 

 Negeri di Kecamatan Pemalang yang sudah menerapkan Kurikulum 2013. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah tersebut, dapat dirumuskan tiga rumusan masalah yaitu: 

(1) Bagaimana pengaruh persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 

 terhadap motivasi kerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

 Pemalang? 

(2) Bagaimana pengaruh persepsi guru tentang kurikulum 2013 terhadap 

 keterampilan dasar mengajar pada guru Sekolah Dasar Negeri di 

 Kecamatan Pemalang? 

(3) Bagaimana hubungan antara motivasi kerja dan keterampilan dasar 

mengajar pada guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pemalang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam sebuah 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah persepsi 

guru tentang penerapan Kurikulum 2013 berpengaruh terhadap motivasi kerja dan 

keterampilan dasar mengajar pada guru sekolah dasar negeri di Kecamatan 

Pemalang. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan tujuan yang lebih spesifik sehingga memiliki 

cakupan yang lebih sempit. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

yaitu: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh persepsi guru tentang 

 penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja guru SD Negeri di 

 Kecamatan Pemalang.  

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh persepsi guru tentang 

 Kurikulum 2013 terhadap keterampilan dasar mengajar guru SD Negeri di 

 Kecamatan Pemalang 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara motivasi kerja dan 

keterampilan dasar mengajar  pada guru sekolah dasar negeri di 

Kecamatan Pemalang. 

1.6 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 
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manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bisa bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu 

menambah referensi di bidang pendidikan, terutama dalam mengetahui pengaruh 

persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja dan 

keterampilan dasar mengajar pada guru di sekolah dasar negeri di Kecamatan 

Pemalang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat yang bersifat praktik dalam pembelajaran 

Manfaat praktis penelitian ini meliputi manfaat bagi guru, sekolah, dan peneliti 

yang akan dijelaskan pada halaman selanjutnya:  

1.6.2.1 Bagi guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan refleksi 

 dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013. 

1.6.2.2 Bagi sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam 

 menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013 terutama dari segi tenaga 

 pendidik. 

1.6.2.3 Bagi peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

 pengetahuan khususnya mengenai pengaruh persepsi guru tentang 

 penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi dan keterampilan mengajar 

 guru.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka adalah bab kedua dalam skripsi yang mengantarkan pembaca 

untuk mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Bagian 

tinjauan pustaka terdiri dari kajian teori, kajian empiris, kerangka berpikir, dan 

hipotesis penelitian. Uraian selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

  

2.1 Kajian Teori 

 Pada bagian kajian pustaka, dijelaskan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, yaitu: (1) persepsi; (2) hakikat guru; (3) motivasi; (4) keterampilan 

dasar mengajar; dan (5) Kurikulum 2013. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

2.1.1 Persepsi 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, perlu adanya persamaan dalam 

memahami sesuatu. Hal tersebut biasa disebut sebagai penyamaan persepsi. Pada 

proses pembelajaran, salah pengertian atau salah persepsi dapat menimbulkan 

kekeliruan, baik pada diri guru maupun diri siswa. Oleh karena itu, sebelum 

melaksanaan proses pembelajaran sebaiknya guru sudah memahami apa yang 

akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Agar siswa menerima 

informasi yang tepat sesuai dengan materi yang dipelajarinya. 

2.1.1.2 Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yang 
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ditandai dengan diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 

2005:99). Persepsi juga diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan masuknya 

pesan atau informasi ke dalam otak manusia (Slameto, 2003:102). Melalui proses 

tersebut, manusia selalu berhubungan dengan lingkungannya agar dapat menerima 

stimulus dari objek yang dipersepsi. Pendapat lain dikemukakan Wang (2007:2), 

perception is an important cognitive function at the subconscious layesr that 

determines personality, yang artinya persepsi adalah suatu fungsi kognitif yang 

penting pada alam bawah sadar yang dapat menentukan kepribadian seseorang. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses persepsi adalah proses penerimaan stimulus 

melalui alat indera untuk kemudian diolah di otak, yang dapat menentukan 

kepribadian seseorang.  

 Persepsi dan proses perseptual yang berlangsung akan menghasilkan 

emosi yaitu perasaan seseorang yang terbentuk dari keadaan internal, suasana 

batin, keadaan, konteks sejarah, dan stimulus dari luar. Emosi yang muncul 

menginterpretasikan perasaan manusia terhadap stimulus yang datang dari luar. 

Emosi tersebut dapat dijabarkan dalam Taksonomi Emosi (Wang, 2007: 2) seperti 

pada tabel di 1.1 berikut. 

 

 

 

Tabel 1.1 Taksonomi Emosi 

Level Deskripsi 

Super Positif (Senang) Negatif (Tidak Senang) 

Basic Suka Cita Cinta Marah Sedih Takut 

Sub-

Categori 

Kebahagiaan 

Kebanggaan 

Kepuasan. 

Kesukaan 

Tergila-

gila 

Jengkel 

permusuhan 

Penghinaan 

 cemburu. 

Kepedihan 

rasa 

bersalah 

kesedihan. 

Kengerian 

khawatir. 

Sumber: Wang (2007) 
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Pada tabel 1.1 di halaman selanjutnya dapat dijelaskan bahwa emosi 

manusia diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berlawanan yakni kategori 

positif (senang) dan negatif (tidak senang). Kategori positif (senang) dibedakan 

menjadi dua yaitu rasa suka cita yang meliputi kebahagiaan, kebanggaan, dan 

kepuasan, serta rasa cinta yang meliputi kesukaan dan tergila-gila. Apabila 

seseorang melakukan perbuatan atau bersikap seperti ciri-ciri di atas, maka orang 

tersebut dapat dikategorikan memiliki persepsi yang positif.  

Kategori negatif (tidak senang) dibedakan menjadi tiga, yaitu marah yang  

meliputi jengkel, permusuhan, penghinaan, cemburu, sedih yang meliputi 

kepedihan, rasa bersalah, dan kesedihan, dan rasa takut yang meliputi kengerian 

dan khawatir. Apabila seseorang melakukan perbuatan atau bersikap seperti ciri-

ciri diatas, maka orang tersebut dapat dikategorikan memiliki persepsi yang 

negatif terhadap sesuatu. Dengan melihat tanda-tanda sikap tersebut, dapat 

diketahui persepsi seseorang terhadap suatu objek, apakah persepsi tersebut 

merupakan persepsi yang positif atau persepsi yang negatif. 

2.1.1.2 Faktor Individu 

 Persepsi seseorang atau kelompok dapat berbeda dengan persepsi orang 

atau kelompok lain meskipun stimulus yang didapatkan sama (Slameto, 

2010:105). Perbedaan persepsi ini terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan 

individual, baik dalam sikap, kepribadian atau motivasi. Perbedaan-perbedaan 

individu dapat disebut juga dengan faktor individu. Faktor individu merupakan 

faktor internal dalam proses persepsi yang turut menentukan hasil dari 

memersepsi suatu objek. Faktor individu seseorang berbeda dengan faktor 
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individu orang yang lain sehingga dalam mempersepsi suatu objek yang sama, 

bisa jadi akan menghasilkan persepsi yang berbeda.   

Menurut Walgito (2005:130) faktor individu pada suatu waktu ditentukan 

oleh beberapa hal, yaitu: (1) sifat struktural dari individu; (2) sifat temporer dari 

individu; dan (3) aktivitas yang sedang berjalan pada individu. Sifat struktural dari 

individu, yaitu keadaan individu yang lebih bersifat permanen. Contohnya, ada 

individu yang suka memperhatikan hal-hal kecil dan sepele di sekitarnya, namun 

sebaliknya ada juga individu yang mempunyai sifat acuh tak acuh terhadap 

keadaan dan lingkungan di sekitarnya. Sifat temporer dari individu, yaitu keadaan 

individu pada suatu waktu. Contohnya individu yang sedang dalam keadaan 

marah biasanya akan  lebih emosional dibandingkan keadaan biasa atau normal, 

sehingga individu tersebut akan mudah sekali memberikan reaksi terhadap 

stimulus yang diterimanya. Aktivitas yang sedang berjalan pada individu, artinya 

aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh individu dapat menentukan 

bagaimana sebuah stimulus direspon. Contohnya, jika individu sedang belajar 

maka dia cenderung lebih memperhatikan buku atau pelajarannya dibandingkan 

dengan hal yang lain, seperti makanan atau televisi 

2.1.1.3 Indikator Persepsi 

 Persepsi seseorang dapat dikategorikan ke dalam emosi positif atau emosi 

negatif dengan melihat beberapa indikator. Walgito (1990) dalam Wulandari 

(2012: 12) menyampaikan tiga indikator persepsi yakni: (1) penyerapan terhadap 

stimulus atau objek dari luar individu; (2) pengertian atau pemahaman; dan (3) 

penilaian atau evaluasi.  
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Penyerapan terhadap stimulus atau objek dari luar individu artinya, objek 

atau stimulus yang diterima oleh individu melalui pancaindra akan diserap oleh 

otak. Hasil dari penyerapan di otak tersebut adalah gambaran, tanggapan dan 

kesan di dalam otak. Pengertian atau pemahaman artinya, gambaran dan kesan 

yang sudah diserap oleh otak, selanjutnya akan diorganisir, diklasifikasikan, 

dibandingkan, dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau 

pemahaman. Pengertian setiap individu berbeda-beda bergantung pada 

pengetahuan dan pengalaman lama yang dimiliki. Setelah terbentuk pengertian 

atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan 

pengertian atau pemahaman baru tersebut dengan kriteria atau norma yang 

dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun 

objeknya sama, karena itulah persepsi bersifat individual.   

2.1.2 Hakikat Guru 

2.1.2.1 Pengertian Guru 

 Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran tiga unsur penting yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dikenal dengan istilah “tiga pilar 

pendidikan”. Salah satu dari unsur tersebut yaitu sekolah. Sekolah adalah lembaga 

pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan oleh guru yang bertugas untuk 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan “Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
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pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa guru sebagai 

pendidik profesional memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu peserta 

didik atau siswa dalam belajar di lembaga pendidikan. Tugas dan tanggung jawab 

guru tersebut diwujudkan dalam sebuah proses belajar mengajar yang terencana, 

baik dari segi materi, sarana dan prasarana, kesiapan siswa, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian guru. Sardiman 

(2008:125) berpendapat bahwa guru tidak semata-mata menjadi “pengajar” yang 

melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan 

transfer of values dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Kompri (2015:29) menjelaskan 

guru merupakan tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. Pendapat lain dari Uno (2007:15) yang 

mengemukakan guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab 

dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Dari beberapa 

pengertian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang 

yang berpengalaman dalam bidang profesinya, sehingga dengan keilmuan yang 

dimiliknya, dia dapat membantu siswanya menjadi orang yang cerdas.  

2.1.2.2 Profesi guru  

 Guru merupakan juru kunci (key person) dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. Keberhasilan suatu pendidikan juga dipengaruhi oleh peranan guru 

dalam proses pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu guru harus selalu 
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mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Menurut Sutopo 

(2005) dalam Kompri (2016:31), tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya 

kepribadian subjek didik secara utuh lahir dan batin, fisik dan mental, serta 

jasmani dan rohani. Tujuan ini bisa tercapai jika subjek didik dibentuk 

kepribadiannya melalui pendidikan yang terprogram, terencana, tersusun, 

sistematis dan dinamis oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu lembaga 

pendidikan membutuhkan guru yang berkompetensi agar bisa menyusun 

perencanaan pendidikan yang baik sehingga mampu mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan. 

Guru sebagai tenaga profesional harus disiapkan melalui program-program 

pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi  

pendidik (Anni dan Rifa’i, 2012:5). Di dalam program pendidikan tersebut, guru 

dibekali dengan berbagai kompetensi dasar yang harus dimiliki guru seperti 

kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal. Kompetensi-kompetensi 

tersebut nantinya dapat menunjang tugas seorang guru baik dalam proses belajar 

mengajar ataupun dalam kegiatan profesional di sekolah, sehingga guru dapat 

menjadi pendidik yang terampil dan bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam 

pekerjaannya. 

2.1.2.3 Peran guru 

 Guru sebagai pendidik, memiliki beberapa peranan dalam melaksanakan 

tugasnya, khususnya dalam proses belajar mengajar. Peranan guru dalam proses 

belajar mengajar menurut Sardiman (2016:143) yaitu: (1) informator; 
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(2)organisator; (3) motivator; (4) pengarah/direktur; (5) inisiator; (6) transmitter; 

(7) fasilitator; (8) mediator; dan (9) evaluator.  

 Guru sebagai informator berperan memberikan informasi pada siswa baik 

dalam bentuk materi di dalam kelas, laboratorium, studi lapangan maupun sumber 

informasi kegiatan akademik maupun umum.  

Organisator 

  Guru sebagai organisator berperan mengelola berbagai kegiatan 

 akademik seperti silabus, jadwal pelajaran, dan rencana pembelajaran, 

maupun kegiatan non akademik seperti workshop, seminar, study tour dan 

lain-lain. 

(3)  Motivator 

  Guru sebagai motivator berperan untuk merangsang dan memberikan 

dorongan serta reinforcement (penguatan) untuk menggerakkan potensi 

yang menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswa sehingga akan terjadi 

kemajuan dalam proses belajar. 

(4) Pengarah/direktur 

Guru sebagai pengarah/direktur berperan membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.  

(5) Inisiator 

Guru sebagai inisiator berperan sebagai pencetus ide-ide kreatif dalam 

proses belajar yang dapat dicontoh dan dikembangkan oleh anak didiknya. 

(6)  Transmitter 

Guru sebagai transmitter berperan sebagai penyebar kebijaksanaan dalam hal 
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pendidikan dan pengetahuan pada siswa. 

 (7)  Fasilitator 

  Guru sebagai fasilitator berperan untuk memberikan fasilitas atau 

 kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dengan menyediakan 

  buku ajar yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa. 

(8)  Mediator 

  Guru sebagai mediator diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar 

 siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dalam kegiatan 

 diskusi siswa. Mediator juga diartikan sebagai penyedia media, yang 

 memakai dan mengorganisasikan penggunaan media, misalnya guru 

menyediakan media pembelajaran yang menarik atau menginstruksikan  

  cara penggunaan suatu media pada siswa. 

(9)  Evaluator 

  Guru sebagai evaluator artinya mempunyai otoritas/kekuasaan untuk 

 menilai peserta didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku 

 sosialnya sehingga dapat menentukan apakah anak didiknya berhasil atau   

 tidak.  

2.1.3  Motivasi 

2.1.3.1 Pengertian Motivasi 

 Setiap manusia dalam beraktivitas selalu membutuhkan motivasi. Motivasi 

berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu (Sardiman, 2016:73). Motif juga dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 
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melakukan aktivitas-aktivitas demi mencapai suatu tujuan. Dari kata “motif”, 

kemudian motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

melakukan sesuatu sangat dirasakan atau mendesak untuk dipenuhi. 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang motivasi.  

Mc Donald (1959) dalam Hamalik (2015:106) merumuskan motivation is 

anenergy change within the person characterized by affective arround and 

anticipatory goal reaction, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Koontz dan Weihrich (1997) dalam Uno (2008:64) menyatakan bahwa 

motivasi juga dapat dinilai sebagai suatu daya dorong (driving force) yang 

menyebabkan orang dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, 

motivasi merujuk pada gejala yang melibatkan dorongan perbuatan terhadap 

tujuan tertentu.  

 Motivasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan 

atau mengelakkan perasaan tidak suka itu (Sardiman, 2016:75). Dari beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah daya dorong yang 

dapat membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau 

memenuhi kebutuhan. Motivasi sangat dibutuhkan oleh semua orang, karena 
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tanpa motivasi orang tidak akan merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang 

ia perlukan dalam hidupnya.  

Terdapat hubungan yang erat antara motivasi, perbuatan, tujuan, dan 

kepuasan. Setiap perbuatan dimulai karena adanya motivasi. Dengan motivasi 

tersebut, seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu 

dalam hidup. Apabila tujuan dapat tercapai maka orang tersebut akan 

mendapatkan kepuasan. Tingkah laku yang memberikan kepuasan terhadap suatu 

kebutuhan cenderung untuk diulang kembali sehingga menjadi lebih kuat dan 

mantap. Misalnya, dalam suatu ulangan sebagian besar siswa mendapat nilai 

kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal tersebut memotivasi guru 

agar semua siswanya mendapat nilai lebih baik pada ulangan selanjutnya sehingga 

guru tersebut mengubah gaya mengajarnya dengan menggunakan media 

pembelajaran. Ternyata cara yang dilakukan guru tersebut berhasil dan siswanya 

mendapat nilai yang lebih baik pada ulangan selanjutnya. Guru pun mendapat 

kepuasan karena tujuannya untuk meningkatkan nilai siswa berhasil, dan terus 

melakukan perbaikan pada proses 

belajar mengajar. 

 Kompri (2015:5) mengemukakan tiga fungsi motivasi yang pertama 

adalah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi, 

tidak akan timbul suatu perbuatan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan 

tujuan. Yang kedua Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan 

perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi memiliki peran 

penting karena dengan adanya motivasi, seseorang menjadi lebih bersemangat 
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danfokus dalam melakukan sesuatu. Terakhir adalah motivasi sebagai penggerak. 

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

Dengan motivasi yang besar maka seseorang akan lebih semangat dalam bekerja 

sehingga pekerjaannya pun akan cepat selesai. 

2.1.3.2  Jenis-jenis motivasi 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Malonne dalam Uno 

(2008:66) membedakan motif menjadi dua, yaitu motif-motif ekstrinsik dan motif 

intrinsik. Motif ekstrinsik adalah motif-motif yang dapat berfungsi karena adanya 

rangsangan dari luar. Misalnya, orang belajar giat karena diberitahu akan ada 

ujian. Sedangkan, motif intrinsik adalah motif-motif yang dapat berfungsi sendiri 

tanpa adanya rangsangan dari luar. Misalnya, orang yang gemar membaca tidak 

memerlukan orang lain untuk mendorongnya agar mau membaca. 

2.1.3.3 Motivasi kerja 

 Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, orang harus bekerja. Dengan 

bekerja, orang tersebut akan mendapatkan pemasukan yang dapat digunakan 

untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bekerja juga merupakan kebutuhan 

manusia agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, agar potensi 

tersebut bisa berkembang dan dapat berguna bagi orang banyak. Dalam bekerja, 

seseorang pasti memerlukan motivasi baik motivasi ekstrinsik maupun motivasi 

ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik bisa berasal dari tujuan organisasi dimana 

pekerjaan tersebut berada, misalnya seorang karyawan menargetkan penjualannya 

sebesar sepuluh juta rupiah untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan 

motivasi intrinsik datang dari dalam diri pekerja itu sendiri, misalnya seorang 
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pilot yang tangguh, rela berjauhan dari keluarga karena dia mencintai 

pekerjaannya. Oleh karena itu, motivasi kerja tidak hanya berwujud kepentingan 

ekonomis saja tetapi bisa juga berbentuk psikis untuk lebih melakukan pekerjaan 

secara aktif.  

Seorang yang memiliki motivasi kerja dapat diamati dari sikap dan perilaku 

sehari-hari, contohnya selalu bersemangat, tidak pantang menyerah, memiliki rasa 

tanggung jawab, bersikap positif pada hal-hal di sekitarnya, dan berusaha sekeras 

mungkin agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri tersebut dapat 

menunjukkan ciri-ciri seseorang yang memiliki motivasi kerja atau dalam kata 

lain bisa disebut dengan indikator motivasi kerja. Orang yang menunjukan 

indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki 

motivasi kerja karena berusaha melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan, 

baik tujuan yang berupa materi ataupun penghargaan. 

Menurut Uno (2008:72), seseorang yang memiliki motivasi kerja dapat 

diamati melalui indikator motivasi kerja pada tabel 1.2 berikut. 

 

 

 

Tabel 1.2 Dimensi dan Indikator Motivasi Kerja 

Dimensi Indikator 

Motivasi Internal 1. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 

2. Melaksanakan tugas dengan target yang 

jelas. 

3. Memiliki tujuan yang jelas dan menantang. 

4. Ada umpan balik atas hasil pekerjaannya. 

5. Memiliki rasa senang dalam bekerja. 

6. Selalu berusaha mengungguli orang lain. 

7. Diutamakan prestasi dari apa yang 

dikerjakannya. 

Motivasi Eksternal 1. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup 
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dan kebutuhan kerjanya 

2. Senang memperoleh pujian dari apa yang 

dikerjakannya. 

3. Bekerja dengan ingin memperoleh insentif. 

Dimensi Indikator 

Motivasi eksternal 4. Bekerja dengan harapan. 

Sumber: Uno (2008:72) 

 

 

 

Tingginya motivasi kerja seseorang bisa naik turun, tergantung dari 

kondisi sekitarnya. Begitu juga motivasi kerja pada guru, terkadang ada alasan-

alasan yang menyebabkan seorang guru kehilangan motivasinya, misal ketika 

pekerjaan yang dilakukan guru tersebut terasa berat dan kondisi fisik maupun 

psikisnya sedang lemah. Apalagi pekerjaan yang ditanggung oleh guru tidak 

hanya pada saat mengajar di dalam kelas saja, tetapi guru sudah harus 

mempersiapkan rencana pembelajaran dari awal tahun, awal semester dan rencana 

pembelajaran harian. Ditambah lagi guru juga harus melakukan penilaian untuk 

mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik pada materi yang sudah 

diajarkan. Hal-hal seperti itu tentunya harus bisa disikapi dengan profesional oleh 

guru. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya dan melakukan 

refleksi diri untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Motivasi dari kepala 

sekolah dan rekan sesama guru juga sangat diperlukan sebagai motivasi ekstrinsik 

untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 

2.1.4  Keterampilan Dasar Mengajar pada Guru 

 Setiap profesi atau pekerjaan didunia ini membutuhkan keterampilan 

dalam pelaksanaannya. Keterampilan tersebut pun berbeda antara satu profesi 



28 
 

 

dengan profesi lainnya. Begitu juga guru, agar dapat melaksanakan pekerjaannya, 

guru harus menguasai keterampilan-keterampilan dasar seorang guru. 

Keterampilan tersebut adalah keterampilan dasar mengajar. Seorang guru harus 

menguasai keterampillan dasar mengajar agar mampu menciptakan pembelajaran  

efektif.’ 

Ada beberapa pendapat tentang pengertian keterampilan dasar mengajar. 

Menurut KBBI, keterampilan merupakan “kecakapan untuk menyelesaikan 

tugas”, sedangkan mengajar adalah “melatih”. Slameto (2010:30) mendefinisikan 

mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada sesesorang dengan cara paling 

singkat dan tepat. Howard Slameto (2010:32) berpendapat bahwa mengajar adalah 

suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 

mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-cita), 

appreciations (penghargaan) dan knowledge. Berdasarkan beberapa pendapat ahli 

di atas, yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar pada guru adalah 

seperangkat kemampuan/kecakapan guru dalam melatih/membimbing aktivitas 

dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan. 

 Keterampilan dasar mengajar merupakan kompetensi yang kompleks 

karena mengintegrasikan berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh, 

baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal 

maupun kompetensi sosial. Turney (1973) dalam Mulyasa (2016:32) 

mengungkapkan delapan keterampilan dasar mengajar yang sangat berperan 

dalam menentukan kualitas pembelajaran, yaitu: (1) keterampilan bertanya; (2) 
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keterampilan memberi penguatan; (3) keterampilan mengadakan variasi; (4) 

keterampilan menjelaskan; (5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (6) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; (7) keterampilan mengelola 

kelas; dan (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.  

Keterampilan dasar mengajar yang pertama adalah keterampilan bertanya. 

Keterampilan bertanya yang perlu dikuasai oleh guru meliputi keterampilan 

bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan.  Keterampilan bertanya dasar 

meliputi kemampuan-kemampuan dalam  memberikan variasi pertanyaan pada 

siswa dan menanggapi jawaban dari  siswa. Sedangkan, keterampilan bertanya 

lanjutan merupakan lanjutan dari  keterampilan bertanya dasar yang lebih 

menekankan pada perubahan  tingkat kognitif siswa. Menurut Nasrul (2014:67) 

ada beberapa prinsip  dalam keterampilan bertanya, yaitu: (1) penggunaan 

pertanyaan secara  jelas dan singkat; (2) pemberian acuan, (3) pemindahan 

giliran, (4) penyebaran; (5) pemberian waktu berpikir; dan (6) pemberian 

tuntunan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan semua siswa 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan jawabannya. 

Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan untuk memberikan 

respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal 

(menggunakan kata-kata dan kalimat pujian) dan nonverbal (gerakan tepuk 

tangan, acungan jempol, dsb) dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, 

kebermaknaan, dan  menghindari penggunaan respon negatif. Tujuan dari 
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penguatan adalah untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap 

pembelajaran,  merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan 

kegiatan belajar dan membina perilaku yang produktif. Nasrul (2014:67) 

membedakan penguatan menjadi beberapa jenis yaitu: (1) penguatan verbal; (2) 

penguatan gestural; (3) penguatan kegiatan; (4) penguatan mendekati; (5) 

penguatan sentuhan; dan (6) penguatan tanda. 

Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang bertujuan 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa,  serta mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan agar siswa lebih antusias,  tekun dan lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran variasi dapat 

dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi 

dalam penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi, dan 

variasi dalam  kegiatan. 

 Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan mendeskripsikan secara 

lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan 

hukum-hukum yang  berlaku. Menjelaskan merupakan aspek penting yang harus 

dimiliki guru  karena akan menentukan pemahaman siswa terhadap suatu materi. 

Oleh  karena itu, keterampilan menjelaskan perlu ditingkatkan agar dapat 

mencapai pemahaman siswa yang optimal. 

 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan 

mengembangkan kegiatan di awal dan di akhir pembelajaran agar memberikan 

kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan 

membuka dan menutup pelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien 
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dengan memperhatikan komponen-komponen yang berkaitan dengan karakteristik 

peserta didik, meliputi menarik minat peserta didik, membangkitkan motivasi, 

memberi acuan, serta  menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman peserta 

didik dan lingkungannya. 

 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan 

untuk membimbing suatu diskusi yang teratur dan melibatkan siswa dalam 

interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam membimbing diskusi adalah 

memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi, memperluas 

masalah atau urunan pendapat, menganalisis pandangan peserta didik, 

meningkatkan partisipasi peserta didik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 

dan menutup diskusi. 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

dalam  pengelolaan kelas adalah kehangatan dan keantusiasan, tantangan, variasi, 

luwes, penekanan pada hal-hal positif, dan pembinaan disiplin. Dengan 

pengelolaan kelas yang baik, maka pembelajaran pun akan menjadi lebih efektif 

dan efisien karena guru dapat mengendalikan siswa menjadi lebih tertib. 

Keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan adalah 

bentuk  pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap 

setiap peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru  dengan 

peserta didik. Membelajarkan kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan 
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dengan membimbing dan memberikan kemudahan  belajar, yang mencakup 

penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran, serta memberi 

tugas yang bervariasi, jelas, menantang dan  menarik. Dalam pembelajaran 

perorangan perlu diperhatikan kemampuan  dan kematangan berpikir peserta 

didik, agar mereka bisa menyerap dan menerima pesan pembelajaran dengan baik. 

2.1.5   Kurikulum 

2.1.5.1 Pengertian Kurikulum 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yaitu Curriculae yang artinya  

jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari (Hamalik, 2015:32). Pada waktu 

itu kurikulum diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh 

oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah sebagai bukti bahwa siswa 

telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran. Hal tersebut 

diibaratkan seorang pelari yang telah menempuh jarak dari satu tempat ke tempat 

lain hingga akhirnya mencapai titik finish. 

Menurut KBBI, Kurikulum diartikan sebagai perangkat mata pelajaran 

yang diajarkan pada lembaga pendidikan/perangkat mata kuliah mengenai bidang 

keahlian khusus. Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 19, Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan suatu 

program pendidikan yang berisi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh 

siswa dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengetahuan dan ijazah 
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(Hamalik 2015:33). Dari beberapa pengertian kurikulum di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana yang meliputi mata 

pelajaran, tujuan pembelajaran, isi dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan 

pada lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

2.1.5.2  Kurikulum 2013 

 Kurikulum merupakan dasar pelaksanaan pembelajaran di suatu lembaga  

pendidikan, oleh karena itu kurikulum selalu berubah mengikuti perkembangan 

zaman. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh 

pemerintah saat ini sudah diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum-

kurikulum sebelumnya, yang memunculkan perbedaan-perbedaan antara 

Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut 

Mulyasa (2016:35) Kurikulum 2013 lebih menekan pada pembentukan karakter 

siswa, sehingga proses pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru 

(teacher centered learning), dalam Kurikulum 2013 berubah menjadi 

pembelajaran yang berpusat learning), dalam Kurikulum 2013 berubah menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student center learning).  

 Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. 

Hal yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah 

kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter siswa, sehingga sering 
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disebut juga sebagai kurikulum berbasis karakter. Selain itu yang membedakan 

Kurikulum 2013 dengan  kurikulum sebelumnya terletak pada adanya kompetensi 

inti (KI). Kurikulum 2013 merinci KI ke dalam empat kategori kemampuan yaitu, 

KI-1 sebagai sikap spiritual, KI-2 sebagai sikap sosial, KI-3 sebagai pengetahuan, 

dan KI-4 sebagai keterampilan. Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 harus 

mengembangkan kreativitas peserta didik melalui student center learning (SCL) 

sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mampu 

mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, sesuai dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD).  

Penilaian dalam Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik 

(authentic assesment), oleh karena itu guru dituntut untuk mampu melakukan 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 harus mengembangkan kreativitas peserta 

didik melalui student center learning (SCL) sehingga tercipta pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dan mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

(KI-KD). Penilaian dalam Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik 

(authentic assesment), oleh karena itu guru dituntut untuk mampu melakukan 

penilaian secara utuh dan asli, yang mencakup sikap, keterampilan, maupun 

pengetahuan terhadap input, proses maupun output, dan outcome setiap 

pembelajaran. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tujuan dari 

Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 
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Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

 

Tujuan dari kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan pada Permendikbud 

Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

dapat menjadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan juga 

mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Agar dapat mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan adanya kerjasama baik dari pihak pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan juga keluarga. Pelaksanaan kurikulum 2013 dapat berjalan 

dengan baik apabila didukung oleh pihak-pihak tersebut.  

2.1.5.3 Pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

 Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 7, Ayat 

8 dan Ayat 10, pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum 2013 

adalah pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan 

saintifik/pendekatan berbasis keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman 

belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran yaitu: (1) mengamati; 

(2) menanya; (3) mencoba; (4) menalar/mengasosiasikan; dan (5) 

mengkomunikasikan. Penerapan pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 

menuntut keterlibatan siswa secara aktif karena mereka adalah pusat dari tujuan, 

dan pembentukan kompetensi (Mulyasa, 2016:101). Oleh karena itu, siswa harus 

dilibatkan dalam tanya-jawab yang terarah, dan mencari pemecahan terhadap 

berbagai masalah dalam pembelajaran. Setiap materi pembelajaran yang baru juga 
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sebaiknya dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang sudah 

dimiliki siswa, kemudian guru menambahkan unsur-unsur pembelajaran dan 

kompetensi baru sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, kreatif, bermakna, 

serta dapat diterima dan mudah diingat oleh siswa.  

2.1.5.4 Penilaian dalam Kurikulum 2013 

Berdasarkan panduan penilaian Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar 

yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Tahun 2015, penilaian dalam Kurikulum 

2013 memiliki karakteristik: (1) belajar tuntas; (2) autentik; (3) 

berkesinambungan; (4) menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang 

bervariasi; (5) berdasarkan acuan kriteria. Belajar tuntas atau ketuntasan Belajar 

adalah pencapaian minimal dari kompetensi setiap  muatan pelajaran yang harus 

dikuasai siswa  dalam kurun waktu belajar tertentu. Pada penilaian Kurikulum 

2013, ketuntasan aspek sikap (KI-1 dan KI-2) ditunjukkan dengan perilaku baik 

siswa. Sedangkan ketuntasan belajar aspek pengetahuan (KI-3) dan keterampilan 

(KI-4) ditentukan oleh satuan pendidikan. Siswa yang belum mencapai ketuntasan 

belajar diberi kesempatan untuk perbaikan (remedial teaching), dan siswa tidak 

boleh melanjutkan pembelajaran pada kompetensi selanjutnya sebelum 

kompetensi tersebut tuntas.  

Jenis penilaian yang digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah penilaian 

autentik yaitu penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. 

Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai 

dengan kenyataan pada saat itu. Penilaian autentik dilaksanakan untuk mengetahui 

pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata bukan 

dunia sekolah. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian autentik digunakan 
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berbagai bentuk dan teknik penilaian. Penilaian autentik tidak hanya mengukur 

apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi juga menekankan untuk mengukur 

apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 

 Penilaian berkesinambungan adalah penilaian yang dilakukan secara terus 

menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar 

peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus 

dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 menggunakan berbagai teknik penilaian 

yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Ada 

berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan, seperti tes tertulis, tes 

lisan, penugasan, penilaian kinerja (praktik dan produk), penilaian proyek, 

portofolio, dan pengamatan atau observasi. Selain itu, penilaian dalam Kurikulum 

2013 juga dilaksanakan berdasarkan acuan kriteria, yaitu kriteria ketuntasan yang 

ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakter siswa, 

mata pelajaran, dan kondisi sekolah. 

2.1.5.5 Penerapan Kurikulum 2013 dari sudut pandang guru 

Setiap penerapan kurikulum, menuntut guru untuk menguasai bidang studi, 

pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik dan menyenangkan, serta mengembangkan potensi 

profesionalisme dan kepribadian dalam dirinya. Penerapan Kurikulum 2013 yang 

berbasis karakter dan kompetensi, memposisikan guru sebagai pembentuk 

karakter dan kompetensi peserta didik, yang harus kreatif dalam memilah dan 
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memilih, serta mengembangkan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik individu masing-masing, serta harus tampil menyenangkan di 

hadapan peserta didik dalam kondisi dan suasana apapun.  

Agar dapat  menyukseskan penerapan Kurikulum 2013, diperlukan adanya  

perubahan mindset guru, sehingga guru dapat menyadari, memahami, peduli, dan 

memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menerapkan kurikulum dengan 

sungguh-sungguh. Mengubah mindset dalam hal ini dimaksudkan agar guru 

mampu mengubah pola pikir dan cara pandangnya, khususnya cara pandang 

terhadap pembelajaran dan siswa yang sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta perubahan karakteristik dan cara 

belajar siswa. Oleh karena itu, setiap guru harus senantiasa menyesuaikan 

pengetahuan yang dimilikinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman. 

Pembelajaran Kurikulum 2013 menuntut perubahan pola pikir pada guru 

yang sebelumnya bersifat teacher center learning (TCL) menjadi student center 

learning (SCL) (Mulyasa, 2016:48). Artinya, pembelajaran harus difokuskan pada 

terbentuknya karakter dan kompetensi secara terintegrasi, utuh, dan menyeluruh. 

Oleh karena itu, peserta didik harus didorong untuk memiliki kesadaran yang 

tinggi dalam dirinya, mereka harus diberi tahu tentang apa yang harus dilakukan, 

kemudian berusaha membentuk pemahaman dan kompetensi yang diinginkan, 

sehingga tumbuh kepedulian dan komitmen yang tinggi. 
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2.2  Kajian Empiris 

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini: 

1. Agustinari (2012) yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Dan 

Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Di 

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

guru yang ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung sebesar 

4,455 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,671 pada taraf signifikansi 5% 

dengan koefisien determinan 0,284 sehingga dapat disimpulkan kinerja 

guru dipengaruhi oleh motivasi kerja sebesar 28,4% sedangkan 71,6% 

kinerja guru dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan 

dalam penelitian ini 

2. Royhan (2013) yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Guru Produktif 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMK Negeri 3 Yogyakarta”. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya kecenderungan motivasi kerja guru secara 

keseluruhan adalah baik dengan prosentase kecenderungan 80 %. 

sedangkan prestasi belajar siswa juga menunjukan kecenderungan baik 

dengan prosesntase kecenderungan sebesar 74 %. Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan motivasi kerja guru terhadap prestasi belajar siswa di 

SMK Negeri 3 Yogyakarta, dibuktikan dengan uji F dengan koefisien 

determinan 0,325 (32,5%) yang berarti sumbangan motivasi kerja guru 

terhadap prestasi belajar siswa di SMKN 3 Yogyakarta sebesar 32,5% 

sedangkan sisanya 67,5% berasal dari variabel lain. 
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3. Ratnawati (2014) yang berjudul “Vocational High School Teachers’s 

Difficulties in Implementing The Assesment in Curriculum 2013 in 

Yogyakarta Province of Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 

“the assessment implementation of Curriculum 2013 the teachers had not 

fully understand the assessment system. The teachers’ difficulties were 

also found in: developing the instrument of attitude, implementing the 

authentic assessment, formulating the indicators, designing the assessment 

rubric for the skills, and gathering the scores from multiple measurement 

techniques. In addition, the teachers could not find feasible application for 

describing the students’ learning achievements”. Penerapan penilaian 

dalam Kurikulum 2013 belum sepenuhnya dipahami oleh guru. Kesulitan 

yang dialami guru juga ditemukan dalam menyusun instrumen sikap, 

menerapkan penilaian autentik, menyusun indikator, menyusun rubrik 

penilaian keterampilan, dan mengumpulkan skor dari berbagai macam 

teknik pengukuran. Ditambah lagi, guru tidak dapat menemukan alat yang 

dapat menggambarkan pencapaian belajar siswa. 

4. Wahyuni (2015) yang berjudul “Hubungan Keterampilan Mengajar Guru 

Dengan Minat Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Segugus I Kecamatan 

Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

hubungan yang positif antara keterampilan mengajar guru dengan minat 
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belajar siswa kelas V SD Negeri Segugus I Kecamatan Simpur Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun ajaran 2014/2015. 

Besarnya sumbangan keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar 

siswa sebesar 74,6% dan sisanya 25,4% ditentukan oleh variabel lain. 

Besarnya sumbangan masing masing indikator keterampilan mengajar 

guru adalah sebagai berikut: keterampilan memberikan penguatanr 20,5%, 

keterampilan bertanya sebesar 16,3%, keterampilan menggunakan variasi 

10,9%, keterampilan menjelaskan 11,3%, keterampilan membuka dan 

menutup 13,6%, keterampilan mengelola kelas 14,5%, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 11,8% dan keterampilan mengajar 

kelompok kecil 12,7%. 

5. Rusman (2015) yang berjudul “Curriculum Implementation at Elementary 

Schools A Study on ‘Best Practices’ Done by Elementary School Teachers 

in Planning, Implementing, and Evaluating the Curriculum”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa “Results of the study indicate that school 

teachers’ response to the implementation of 2013 curriculum falls into the 

category of positive. As of the activity of planning, it falls into the category 

of very positive while the activities of planning and evaluating the 

curriculum, they fall into the category of positive”. 

 Respon guru Sekolah Dasar terhadap penerapan Kurikulum 2013 termasuk 

dalam kategori baik. Dalam hal perencanaan termasuk dalam kategori 

yang sangat baik, sedangkan dalam kegiatan penerapan dan evaluasi 

termasuk kategori baik. 



42 
 

 

6. Shofa (2015) yang berjudul “Persepsi Guru Sekolah Dasar Negeri 

Terhadap Pembelajaran Kurikulum 2013 Kabupaten Jepara”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru sekolah dasar negeri yang 

sudah mendapatkan pengetahuan Kurikulum 2013 di Kabupaten Jepara 

terhadap perencanaan penilaian unjuk kerja adalah mendekati sangat baik, 

pelaksanaan penilaian unjuk kerja adalah mendekati sangat baik, pelaporan 

penilaian unjuk kerja adalah mendekati sangat baik, acuan kualitas tugas 

untuk penilaian unjuk kerja adalah sangat baik, dan kriteria rubrik 

penilaian unjuk kerja adalah sangat baik. 

7. Yunia (2015) yang berjudul “Pengaruh Keterampilan Mengajar Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa SD Negeri Jatibarang Kidul 05 Kabupaten 

Brebes”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan siswa kelas V 

SD Negeri Jatibarang Kidul 05 kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes 

tentang keterampilan mengajar dan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana cenderung cukup tinggi. Terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara keterampilan mengajar dengan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana 

di SD Negeri Jatibarang Kidul 05 kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes. 

Hal ini ditunjukkan melalui analisis regresi dan korelasi. Dalam uji analisis 

regresi, pada taraf signifikan 5% diperoleh signifikan sebesar 0,047. Uji 

korelasi menunjukkan tingkatan 0,360. Menurut Sarwono yang dikutip 

Taufik Hidayat dan Nana Istiadah (2011 :150), korelasi pada tingkat 
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>0,25-0,5 berarti korelasi cukup kuat, sehingga keterampilan mengajar dan 

motivasi belajar siswa memiliki hubungan yang cukup kuat. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Penerapan Kurikulum 2013 di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik agar memiliki kompetensi yang mumpuni di berbagai bidang, serta 

menanamkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sejak dini. Oleh karena 

itu, salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah adalah  

memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang selaras tujuan 

kurikulum nasional. Guru memegang peranan penting yang menentukan 

keberhasilan suatu proses pembelajaran, baik dalam membuat rencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas, melakukan evaluasi, serta 

dalam mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Di era yang semakin 

modern ini, guru juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang 

senantiasa berubah, termasuk dalam pembaharuan kurikulum baru. Guru harus 

bersikap terbuka dalam menerima kurikulum baru dan mau mempelajari 

kurikulum tersebut agar bisa menerapkannya dalam pembelajaran.  

 Sebagai seorang pendidik, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

guru dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu faktor tersebut adalah persepsi. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga 

disebut proses sensoris. Hasil dari persepsi adalah respon. Seseorang yang 
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memiliki persepsi positif terhadap suatu stimulus akan menghasilkan respon yang 

positif pula terhadap stimulus tersebut. Jika dikaitkan dengan guru sebagai 

seorang pendidik, maka guru yang memiliki persepsi positif terhadap suatu 

stimulus akan menghasilkan respon yang positif pula, contohnya perubahan sikap 

ke arah yang lebih baik dalam kinerja mengajarnya.  

 Motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau 

dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai 

tujuan. Maka yang dimaksud motivasi kerja guru adalah kondisi yang membuat 

guru mempunyai kemampuan/kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

pelaksanaan suatu tugas. Motivasi kerja guru akan memberikan energi untuk 

bekerja/mengarahkan aktivitas selama bekerja, dan menyebabkan seorang guru 

mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dan tujuan 

pribadinya. 

 Sejalan dengan motivasi, keterampilan dasar mengajar yang dimiliki 

seorang guru akan menentukan kinerjanya dalam melaksanakan pembelajaran. 

Keterampilan dasar mengajar yang baik juga akan mendukung keberhasilan suatu 

pembelajaran. Menurut Gibson (2008:123-124), ada tiga faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang. Yang pertama faktor dari variabel individu yang 

terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan demografis. Yang 

kedua adalah faktor dari variabel psikologi yang terdiri dari persepsi, sikap, 

kepribadian, motivasi, kepuasan kerja dan stres kerja. Sedangkan faktor yang 

ketiga adalah faktor organisasi yang terdiri dari kepemimpinan, kompensasi, 
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konflik, kekuasaan, struktur organisasi, desain pekerjaan, desain organisasi dan 

karir. Pendapat tersebut menyatakan bahwa persepsi adalah salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja seseorang.  

 Jika dikaitkan dengan kinerja guru, maka dapat dikatakan bahwa persepsi 

dapat mempengaruhi kinerja guru dalam mengajar yang diwujudkan dengan 

keterampilan mengajarnya. Dilihat dari penerapan Kurikulum 2013 di sekolah-

sekolah, maka guru pun dituntut untuk menguasai keterampilan dasar mengajar 

yang dapat mendukung terlaksanakannnya pembelajaran sesuai dengan prinsip 

Kurikulum 2013, baik dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

mempersiapkan media hingga melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa persepsi guru dalam penerapan Kurikulum 2013 dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat motivasi kerja guru dan keterampilan 

dasar mengajarnya. Berikut ini merupakan kerangka berpikir peneliti: 

 

 

 

 

   

  

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian 

 

2.4 Hipotesis penelitian 
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 Hipotesis dalam penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 

pada suatu penelitian dimana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono 2014:99). Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H01 : tidak ada pengaruh yang signifikan dari persepsi guru tentang 

 penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja guru Sekolah  Dasar 

 Negeri se-Kecamatan Pemalang (ρ=0). 

Ha1 : ada pengaruh yang signifikan dari persepsi guru tentang penerapan 

Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja guru Sekolah Dasar Negeri se-

Kecamatan Pemalang (ρ≠0). 

H02 : tidak ada pengaruh yang signifikan dari persepsi guru tentang 

 penerapan Kurikulum 2013 terhadap keterampilan mengajar guru 

 Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Pemalang (ρ=0). 

Ha2 : ada pengaruh yang signifikan dari persepsi guru tentang penerapan 

 Kurikulum 2013 terhadap keterampilan mengajar guru Sekolah Dasar 

 Negeri se-Kecamatan Pemalang (ρ≠0). 

H03 : tidak ada pengaruh yang signifikan dari persepsi guru tentang 

 penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja dan  keterampilan 

 mengajar guru Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan  Pemalang (ρ=0). 

 Ha3 : ada pengaruh yang signifikan dari persepsi guru tentang penerapan 

 Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja dan keterampilan mengajar guru 

 Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan  Pemalang (ρ≠0). 
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BAB 5 

PENUTUP 

  

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Guru tentang Penerapan Kurikulum 

2013 terhadap Motivasi Kerja dan Keterampilan Dasar Mengajar pada Guru SD 

Negeri di Kecamatan Pemalang” telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh simpulan dan saran. Uraiannya sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, serta hasil pembahasan 

yang telah dikemukakan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Terdapat pengaruh persepsi guru tentang Kurikulum 2013 terhadap 

motivasi kerja guru SD Negeri di Kecamatan Pemalang. Besarnya 

pengaruh persepsi guru tentang Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja 

guru sebesar 0,872. Artinya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

variabel persepsi guru tentang Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja 

guru. 

(2) Terdapat pengaruh persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 

terhadap keterampilan dasar mengajar pada guru SD Negeri di Kecamatan 

Pemalang. Besarnya pengaruh persepsi guru tentang Kurikulum 2013 

terhadap keterampilan dasar mengajar pada guru sebesar 0,894. Artinya, 

terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel persepsi guru tentang 

Kurikulum 2013 terhadap keterampilan dasar mengajar pada guru. 
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(3) Terdapat pengaruh persepsi guru tentang penerapan Kurikulum 2013 

terhadap motivasi kerja dan keterampilan dasar mengajar pada guru SD 

Negeri se-Kecamatan Pemalang. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan, dijelaskan bahwa terdapat pengaruh persepsi guru 

tentang penerapan Kurikulum 2013 terhadap motivasi kerja dan 

keterampilan dasar mengajar pada guru, sehingga disarankan: 

(1) Bagi Guru 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baik persepsi guru tentang 

Kurikulum 2013, motivasi kerja, dan keterampilan dasar mengajar pada 

guru sudah menunjukkan nilai yang baik. Tapi ada beberapa hal yang 

masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam penggunaan media dalam 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk media atau benda yang 

ada di lingkungan sekitar ataupun media yang bisa dibuat sendiri oleh 

guru. Selain untuk membantu siswa dalam memahami materi, penggunaan 

media juga dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa pada saat guru 

menjelaskan materi. Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara interaktif dan juga dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

(2) Bagi Sekolah 

 Pihak sekolah dalam hal ini meliputi kepala sekolah, guru, dan warga 

sekolah harus bekerja sama dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif bagi siswa, baik dari segi sarana prasarana, kesiapan bahan ajar, 
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dan kesiapan guru. Pihak sekolah sebaiknya lebih aktif dalam 

mengikutsertakan guru dalam pelatihan Kurikulum 2013 atau dengan 

menyediakan sumber lain agar guru bisa memperdalam pemahamannya 

lagi tentang Kurikulum 2013.  

(3) Pagi Peneliti Lanjutan 

 Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk mempertimbangkan perbedaan pada sekolah yang dijadikan tempat 

penelitian, seperti dari segi sarana-prasarana, kualitas guru, dan jumlah 

siswa, agar didapatkan hasil yang obyektif dan mewakili kondisi tempat 

penelitian  

. 
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