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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Menurut Deddy Mulyana dan Rahmat (2003: 25) “persepsi adalah 

proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaliasi dan 

mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal”. Selain itu, 

Eva Latifa (2012: 64) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses 

mendeteksi sebuah stimulus”. Sejalan dengan hal tersebut, menurut 

Bimo Walgito (20010: 99) “ persepsi adalah suatu proses yang 

didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui indra atau proses sensorik namun prose 

situ tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan 

dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai persepsi tersebut, maka 

dapat dijelaskan bahwa persepsi berasal dari rangsangan baik di dalam 

maupun di luar diri seseorang.  Persepsi tidak hanya bergantung pada 

rangsangan fisik, tetapi juga pada stimulus dari aspek pengalaman dan 

sikap dari individu. Jadi, persepsi merupakan suatu proses penerimaan 

dan pengolahan informasi yang diterima oleng pengindraan seseorang 

kemudian diproses menjadi sebuah stimulus yang diteruskan kemudian 
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menjadi sebuah penafsiran, biasanya diperoleh dari pengalaman yang 

sudah terjadi maupun yang berasal dari disekitarnya. 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Adapun yang mempengaruhi persepsi menurut Sarlito W. Sarwono (2009: 

90) adalah: 

a) Perhatian 

Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada 

di sekitarnya sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu 

atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan 

persepsi. 

b)  Set 

Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set 

ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi. 

c)  Kebutuhan 

Kebutuhan sesaat maupun lama pada diri seseorang akan 

mempengaruhi persepi orang tersebut. 

d)  Sistem Nilai 

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula 

pada persepsi seseorang.  

e)  Ciri Kepribadian 

Masyarakat A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut 

akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan 

sedangkan si B orang yang penuh percaya diri menganggap atasannya 

yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya. 

 

Selain itu, Kranch dan D. S Cructfield sebahai mana dikutip oleh 

Rakhmad dalam Eka Ari Yuni (2005: 20) menjelaskan adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, terbagi dalam dua faktor 

yaitu: 

a) Faktor Fungsional 

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal 

lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan 

persepsi bukan jenis atau stimulant tetapi karakteristik seseorang 
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yang memberikan respon pada stimulant itu. Faktor-faktor 

fungsional ini terdiri atas: 

1) Kebutuhan-kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri 

seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi 

seseorang, dengan demikian  kebutuhan yang berada akan 

menghasilkan perbedaan persepsi. 

2) Kesiapan mental, senantiasa mental seseorang akan mempengaruhi 

perbedaan persepsi seseorang. 

3) Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik dia dalam keadaan 

sedih, bahagia, gelisah, maupun marah akan berpengaruh pada 

persepsi. 

4) Latar belakang budaya, latar belakang budaya dimana orang 

tersebut berada atau berasal, berpengaruh terhadap suatu objek 

rangsangan. 

 

 

b) Faktor Struktural 

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimulant fisik dan 

dalam sistem syaraf individu yang meliputi: 

1) Kemampuan berfikir 

2) Daya tangkap duniawi 

3) Saluran daya tangkap yang ada pada manusia. 

Dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi 

tersebut,, maka secara umum persepsi seseorang dapat dipengaruhi 

oleh: cara berfikir, latar belakang budaya pendidikan, pengalaman masa 

lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan 

menghasilkan persepsi bermacam-macam seperti setuju, kurang setuju, 

tidak setuju atau paham, kurang paham, tidak paham terhadap objek 

yang diteliti. 
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2.1.2 Tinjauan Kurikulum 

Kurikulum berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya adalah currere, 

secara harafiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut ada 

batas start dan batas finish. Dalam lapangan pendidikan pengertian 

tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, 

darimana mulai diajarkannya dan kapan diakhiri dan bagaimana cara 

untuk menguasai bahan agar dapat mencapai gelar. Perkembangan 

kurikulum dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan kemajuan 

teknologi, konsep kurikulum juga selanjutnya menerobos pada dimensi 

waktu dan tempat. Artinya kurikulum mengambil bahan ajar dan 

bernagai pengalaman belajar tidak hanya terbatas pada waktu sekarang 

tetapi juga memperhatikan bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar 

pada waktu lampau dan yang akan datang. Menurut Dakir (2010: 2) 

kurikulum ialah “suatu program pendidikan yang berisikan berbagai 

bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, 

dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku 

yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga 

kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan”. 

Pendapat mengenai kurikulum tersebut sejalan dengan pendapat 

Addmardasyi dan Munir Kamil (2005) yang mengemukakan bahwa 

“Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan kebudayaan, 

sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-

murid didalam dan diluar sekolah dengan maksud menolongnya untuk 
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berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku 

mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan”. 

Di lain pihak, Bauchamp dalam Sukmadinata (2005: 39) menjelaskan 

bahwa teori kurikulum sebagai “ seperangkat pernyataan yang saling 

terkait, yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah, dengan 

cara menegaskan hubungan diantara unsur-unsurnya, memberikan 

pegangan bagaimana pengembangan, penggunaan, dan evaluasinya”. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan 

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

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Menurut Lise Chamisijatin, dkk (2008) beberapa ciri-ciri kurikulum: 

1. Curriculum as a subject matter yang menggambarkan 

kurikulum sebagai kombinasi bahan untuk membentuk 

kerangka isi materi (content) yang akan diajarkan. 

2. Curriculum as experience yang menggambarkan kurikulum 

sebagai seperangkat pengalaman yang direncanakan 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai acuan 

sekaligus pedoman pelaksanaan pendidikan, baik oleh pengelola, 

maupun pelaksana pendidikan, khususnya kepala sekolah dan guru. 

Pembaharuan kurikulum biasanya dimulai dari perubahan konsepsional 

yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural. Pembaharuan 

dikatakan sebagian bila hanya terjadi pada komponen tertentu saja 
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misalnya tujuan, isi, metode, atau sistem penilaiannya saja. 

Pembaharuan kurikulum dikatakan menyeluruh apabila mencakup 

seluruh komponen kurikulum. 

Menurut Sudjana (1993) pada umumnya perubahan struktural 

kurikulum menyangkut komponen kurikulum yaitu: 

1. Perubahan dalam tujuan 

Perubahan ini didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat 

dan falsafah bangsa. Tanpa tujuan yang jelas tidak akan 

membawa perubahan yang berarti, dan tidak ada petunjuk 

kemana pendidikan diarahkan. 

2. Perubahan isi dan struktur 

Perubahan ini meninjau struktur mata pelajaran-mata pelajaran 

yang diberikan kepada siswa termasuk isi dari setiap mata 

pelajaran. Perubahan ini dapat menyangkut isi mata pelajaran, 

aktivitas belajar anak, pengalaman yang harus diberikan 

kepada anak, juga organisasi atau pendekatan dari mata 

pelajaran-mata pelajaran tersebut. Apakah diajarkan secara 

terpisah-pisah (subject matter curriculum), apakah lebih 

mengutamakan kegiatan dan pengalaman anak (activity 

curriculum) atau proporsinya masing-masing jenis; mana yang 

termasuk pendidikan umum, pendidikan keahlian, pendidikan 

akademik, dan lain-lain. 

3. Perubahan strategi kurikulum 

Perubahan ini menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri 

yang melputi perubahan teori belajar mengajar, perubahan 

sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, perubahan 

sistem penilaian hasil belajar. 

4. Perubahan sarana kurikulum 

Perubahan ini menyangkut ketenagaan baik dari segi kualitas 

dan kuantititas, juga sarana material berupa perlengkapan 

sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga dan 

lain-lain. 

 

Fungsi kurikulum dalam proses kurikulum adalah sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini berarti bahwa sebagai alat 

pendidikan kurikulum memiliki komponen-komponen penting dan 

sebagai penunjang yang dapat mendukung oporasinya secara baik. 
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Komponen-komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Kompenen-

komponen pengembangan ini adalah komponen tujuan, komponen isi, 

komponen metode, dan komponen evaluasi. 

Uraian mengenai komponen-komponen tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Komponen tujuan 

Komponen tujuan adalah komponen pembentuk kurikulum yang 

berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang 

diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat 

tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses 

pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam 

pelaksanaan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Tujuan pendidikan dibagi mejadi empat, yaitu: 

a. Tujuan pendidikan nasional 

Dalam dunia pendidikan, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat 

dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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b. Tujuan Institusonal/Sekolah 

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

lembaga pendidikan. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2007 

dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat pendidikan dasar 

dan menengah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, ke pribadian, ahklak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, ke pribadian, 

ahklak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruannya. 

 

c. Tujuan Kurikuler/Mata Pelajaran 

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

bidang studi atau mata pelajaran. 

d. SK, KD/NDK 

Tujuan pembelajaran yang meupakan bagian dari tujuan 

kurikuler, dapat didenifisikan sebagai kemampuan yang harus 

dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan 

tertentu dalam satu kali pertemuan. 

2. Komponen isi 

Isi program kurikulum ialah segala sesuatu yang diberikan kepada 

anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai 
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tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan 

dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. 

3. Komponen metode 

Komponen metode merupakan komponen yang penting karena 

metode dan strategi digunakan dalam kurikulum tersebut 

menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam prakteknya, guru 

seharusnya dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang 

variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa 

untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, 

senang dan menyenangkan, dengan efektivitas yang tinggi. 

Pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan 

kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang 

berikan dan tujuan yang akan dicapai. 

4. Komponen evaluasi 

Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk 

memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin 

diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan 

pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk 

memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari 

berbagai kriteria. 

Komponen evaluasi merupakan bagian dari pembentuk kurikulum 

yang berperan sebagai cara untuk mengukur atau melihat apakah 

tujuan yang telah dibuat itu tercapai atau tidak. Selain itu, dengan 
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melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apakah ada kesalahan 

pada materi yang diberikan atau metode yang digunakan dalam 

menjalankan kurikulum yang telah dibuat dengan melihat hasil dari 

evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita juga dapat langsung 

memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan 

meningkatkan hal-hal yang sudah baik atau berhasil. 

 

2.1.2 Kurikulum 2013 

Di dalam UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) dijelaskan, kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Didalam kurikulum 2013, struktur kurikulum 

dijelaskan sebagai gambaran konseptualisasi konten kurikulum dalam 

bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, 

distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar 

untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. 

Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian 

konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam 

sistem pembelajaran. 

a. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum 2013 

Standar kompetensi itu berganti nama menjadi Kompetensi Inti. 

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL 

dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah 
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menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau 

jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama 

yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari 

peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara 

pencapaian soft skillsdan hard skills. Kompetensi inti dirancang 

seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. 

Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar 

pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 

Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait 

yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap 

sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan 

penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu 

menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam 

setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. 

Adapun karakteristik kurikulum 2013 yang terdapat dalam Lampiran 

Permendikbud No. 68 Tahun 2013 sebagai berikut : 

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap 

spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 

kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan 

apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat sebagai sumber belajar. 

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
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5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran. 

6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing 

elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi 

yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 

7. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 

horizontal dan vertikal). 

 

2.1.3 Kurikulum 2006 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 

dengan mengacu pada standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan 

(SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diterbitkan 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 

22 tahun 2006 dan Nomor 23 tahun 2006, serta Panduan Pengembangan 

KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. KTSP terdiri dari tujuan 

pendidikan tingkat satu pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, kalender akademik dan silabus.  
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a. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum 2006 

Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Pada prinsipnya, KTSP 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun 

pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan 

kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan 

KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan SI dan SKL. 

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, 

kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan 

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik 

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan 

pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang memuat: 

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, 

2. Beban belajar, 

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di 

tingkat satuan pendidikan,  

4. Kalender pendidikan. 

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan 

peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permendiknas_Nomor_24_Tahun_2006&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#jenjang_pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#jenis_pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional 

yang telah disepakati. 

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan 

KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada 

intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan 

Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga 

melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan 

tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan 

KTSP maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat. 

2.2 Tujuan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 

Tujuan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang 

pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 adalah untuk 

mengevaluasi implementasi kurikulum 2013 dan melatih guru tentang 

kurikulum 2013 ini. Hal ini senada dengan surat edaran tentang 

pemberhentian kurikulum 2013 yang dikeluarkan Anies Baswedan 

selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang didalamnya terdapat 

tujuan dari permendikbud ini. Anies mengatakan dalam suratnya: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional 

memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan 

konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi 

peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan 

utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan 

Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu 

masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman 

dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam 

bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan 

memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita. 

Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan 

adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian 

kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa 

terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi 

peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik 

pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga 

kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini 

diperbaiki dan dikembangkan. 

 

Pertimbangan utama Kemendikbud menghentikan implementasi 

Kurikulum 2013 adalah ingin fokus melatih guru. Mendikbud Anies 

Baswedan mengatakan bahwa: 

Anggaran pelatihan guru untuk menerapkan Kurikulum 2013 

sudah ada. Pelatihan tidak lagi berdasar guru secara perorangan. 

Tetapi semua guru dalam satu sekolah, akan dilatih sekaligus. 

Selain itu di akhir sesi pelatihan, guru-guru akan magang mengajar 

di sekolah pilot project Kurikulum 2013. Selain itu pelatihan untuk 

kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah 

akan diberikan. Pelatihan ini difokuskan untuk menyiapkan 

implementasi Kurikulum 2013 di sekolah masing-masing. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Disisi lain pembaharuan kurikulum merupakan hal yang mutlak diberlakukan 

untuk mencapai hasil terbaik bagi peserta didik. Namun diberlakukannya 

kurikulum 2013 ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai langkah yang 

tergesa-gesa lalu disusul dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 160 

Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 juga 

memberikan dampak ketidaksiapan beberapa komponen yang salah satunya 

adalah guru. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

pada bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

Persepsi Guru (X) 

 

Indikatornya: 

1. Pemahaman guru 

2. Tanggapan guru 

3. Harapan guru 

 

Permendikbud Nomor 160 

Tahun 2014 Tentang 

Pemberlakuan Kurukulum 

2006 Dan Kurikulum 2013 

(Y) 

 

Indikatornya: 

1. Isi 

2. Pelaksanaan 

3. Sistem evaluasi 

 

 


