
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A.  Tinjauan Pustaka

1.  Persepsi

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek

tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual,

maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya

perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu

obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini

sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya.

Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh

persepsinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan dan penerimaan

terhadap sesuatu dan juga merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal

melalui panca indranya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 2007:863).

pesan dan informasi ke dalam otak manusia melalui persepsi, manusia terus menerus

mengadakan hubungan dengan lingkungannya, hubungan ini dilakukan lewat panca

indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman

Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi,

mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan

gambaran keseluruhan yang berarti.



(http://www.masbow.com/2009/08/apa-itu-persepsi.html) di akses pada tanggal 3
agustug 2009

Menurut Sarwono (2009:86) menjelaskan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk

membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu, yang

selanjutnya diinterpretasi

Menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51),  menjelaskan bahwa persepsi adalah

pengalaman tentang objek , peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses

pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mecakup

penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan

penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi

perilaku dan pembentukan sikap

(http://teori-psikologi.blogspot.com/2008/05/pengertian-persepsi.htm)di akses tanggal
1mei2008

Bimo Walgito menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri

individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari dan

dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan

keadaan di sekitarnya(http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1837978-

definisi-persepsi/ayi).

Sarlito Wirawan Sarwono (1996:13-14) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi adalah:

1. Perhatian
Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada disekitarnya
secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Set



Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seorang pelari
siap star jika terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol disaat harus lari.

3. Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan memepengaruhi
persepsi orang tersebut.

4. Sistem nilai
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada persepsi
orang tersebut.

5. Ciri kepribadian
Misal A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut akan
mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan B seorang
yang penuh pecaya diri menganggap atasannya dapat diajak bergaul seperti orang
biasa lainnya.

6. Gangguan kejiwaan
Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halunisasi.

Rahmat (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi ditentukan juga oleh

faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat

personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis

kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar

individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai

dalam masyarakat. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor

personal dan struktural. Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar,

kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap obyek psikologis. Faktor-faktor struktural

meliputi lingkungan keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat.

http://www.scribd.com/doc/23351284/persepsi-sosial-jadi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu pandangan

individu dalam menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan

informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada kemudian menafsirkannya secara

sadar dilakukan terhadap objek dengan menggunakan panca indra sehingga

menghasilkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan angggapan.

1. Sertifikasi Guru



Memasuki tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen

Pendidikan Nasional, mulai menyelenggarakan program sertifikasi guru. Program

sertifikasi merupakan konsekuensi dari disahkannya produk hukum tentang

pendidikan. Sebagai pendidik yang profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah

pesyaratan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi.

Program sertifikasi merupakan pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi

sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Guru yang telah memperoleh sertifikat

profesi akan mendapatkan sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi

yang besarnya setara dengan satu kali gaji poko guru tersebut.

Menurut Farida Sarimaya (2008:25) program sertifikasi guru adalah program yang

berisi tentang proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

Martinis Yamin, (2006:2) mengemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian

sertifikat pendidik untuk guru atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan

kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Prof. Kumaidi, Ph.D (2008)  sertifikasi adalah pembuktian bahwa seorang guru telah

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses

pembuktian ini dapat saja melalui  suatu uji kompetensi guru sebagaimana oleh

peraturan perundang-undangan tersebut.

(http://situs sertifikasi gurui.blogspot.com/2008/11/selamat datang.htm)di  akses
tanggal 6 november 2008

Farida Sarimaya(2008: 25) mengungkapkan proses mendapatkan sertifikas  profesi

guru adalah:

1. Proses pendidikan profesi terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi
(bila lulus dalam uji sertifikasi)2.



2. Uji sertifikasi langsung sebagian bentuk pengakuan kompetensi keprofesian guru
sebagai agen pembelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi  yang ditetapkan
oleh pemerintah (bila lulus dalam ujian sertifikasi)

Adapun tujuan dan manfaat  sertifikasi guru adalah:
1. Melindungi profesi guru dari prktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat

merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan

professional
3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru

bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan

eksternalyang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku
5. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.
(http://situs sertifikasi gurui.blogspot.com/2008/11/selamat datang.htm)di  akses
tanggal 6 november 2008

Farida Sarimaya (2008: 31) pelaksanaan sertifikasi adalah:

1. Tes
a.  Tes tertulis
b.  Tes kinerja

2. Non tes
a. Self Appraisal
b. Portofolio
c.  Penilaia atasan

3.  Kompensasi Guru

Akhir-akhir ini semakin kerap para karyaan berdemo, salah satu penyulutnya adalah

masalah kompensasi. Perusahaan dianggap sering tidak adil dalam menerapkan

manajemen kompensasi. Selain itu percepatan besaran kompensasi jauh lebih lambat

dibanding dengan percepatan peningkatan biaya hidup.Kompensasi adalah seluruh

imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi.

Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan

kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada

organisasi / perusahaan tempat ia bekerja.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kompensasi adalah imbalan berupa uang

atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau

organisasi (Depdikbud,2007:584)

Menurut Notoadmojo (1998: 143) bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang

diterima oleh karyawan sebagai bala jasa untuk kerja mereka.

Nitisemito (dalam Maria Novita, 2005: 22) mengemukakan bahwa kompensasi adalah

balas jasa yg diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya yang dapat dinilai

dengan uang dan cenderung di berikan secara tetap.

Tulus (1995: 90) mengemukakan bahwa kompensasi adalah pemberian penghargaan

langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial yang adil dan layak

kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian suatu organisasi.

Hasibuan (dalam Donna Febiola Indriani, 2007: 31) megemukakan bahwa

kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang , barang langsung atau

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan

kepada perusahaan.

Kompensasi bagi organisasi pendidikan berarti penghargaan pada para guru atau

karyawan yang telah memberi kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui

kegiatan yang disebut mengajar atau bekerja.

Kompensasi dapat berupa keuangan langsung yang terdiri dari upah, gaji, bonus

maupun komisi. kompensasi non-keuangan berupa kepuasan yang diterima dari

pekerjaan yang dimilikinya. Kompensasi non-keuangan dapat berupa pristige

seseorang akibat pekerjaan yang dimilikinya. Bentuk kompensasi tersebut meliputi

lingkungan psikologis dan fisik tempat seseorang bekerja.



Sistem kompensasi merupakan kunci penghubung bagi pendidik dan organisasi

(sekolah) dalam rangka meningkatkan poduktivitas pendidikan. Kompensasi

merupakan balas jasa bagi institusi

pendidikan terhadap pekerja (pendidik) yang telah memberikan waktu, ilmu, keahlian,

kreativitas, maupun energi. Kompensasi terhadap lembaga pendidikan kepada guru

dapat berupa kompensasi nyata (terukur) maupun kompensasi tidak nyata (tidak

terukur).

Sistem kompensasi terdiri dari berbagai jenis antara lain:

a. Sistem pembayaran partisipatif
Sistem pembayaran partisipatif adalah pembayaran yang dilakukan atas
dasar pelibatan dari semua personil dalam lembaga pendidikan. Pembayaran
partisipatif melibatkan semua unsur, yaitu tenaga pendidik, unsur pimpinan
lembaga pendidikan, maupun staf administrasi. Sistem pembayaran tersebut lebih
mengedepankan aspek kebersamaan dalam suatu organisasi (sekolah). Hal ini
memungkinkan penyadaran bagi semua personal sekolah dalam pencapaian tujuan
bersama.

b. Sistem kompensasi fleksibel
Sistem kompensasi fleksibel melibatkan semua personal sekolah dalam memilih
kombinasi benefit yang dianggap paling tepat bagi kebutuhan personal sekolah.
Benefit merupakan kompensasi tidak langsung. Benefit merupakan kompensasi
non-pajak bagi para pendidik maupun karyawan. Anggaran benefit dihitung
berkisar 9% dari anggaran total kompensasi sekolah.

Kompensasi dapat dibedakan antara kompensasi total dan kompensasi khusus.

a. Kompensasi total
Kompensasi total adalah keseluruhan penghargaan atau ganjaran yang
diterima oleh tenaga pendidikan atau karyawan untuk seluruh pekerjaan yang
dilakukannya atas kontribusi yang diberikan pada pencapaian tujuan organisasi.
Komponen total terdiri dari ketiga jenis kompensasi, yaitu gaji/upah, beberapa
jenis kompensasi tidak langsung, dan insentif.

b. Kompensasi khusus
Kompensasi khusus disebut juga penghasilan tambahan (perquisite), yaitu
penghargaan atau ganjaran yang diberikan kepada tenaga pendidikan atau



karyawan dengan karena memiliki status tertentu dalam organisasi (sekolah).
Kompensasi khusus biasanya diberikan secara khusus untuk

pimpinan tingkat atas dalam dunia pendidikan seperti kepala sekolah atau rektor.
Bentuk kompensasi khusus antara lain berupa kendaraan dinas, rumah, tempat parkir
khusus, dan lain-lain.
(http://insaniaku.files.wordpress.com/2009/02/8-kompensasi-pendidikan-rahmad.pdf)

Menurut Notoadmojo (1998: 144-145) tujaun pemberian kompensasi adalah:

a.   Menghargai prestasi kerja
Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu
penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Selanjutnya
akan mendorong perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang di
inginkan organisasi.

b.   Menjamin keadilan
Pemberian kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan diantara
karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan
yang sesuai dengan fungsi, jabatan, dan prestasi.

c.   Mempertahankan karyawan
Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, para karyawan akan bertahan
bekerja pada organisasi itu.

d.   Memperoleh karyawan yang bermutu
Pemberian kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan.
Banyaknya pelamar atau calon karyawan akan lebih banyak peluang untuk
memilih karyawan yang bermutu tinggi.

e.   Pengendalian biaya
Pemberian kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan
penarikan, sebagai akibat dari makin seringnya karyawan yang keluar mencari
pekerjaan lebih menguntungkan. Hal ini berarti penghematan biaya untuk
penarikan dan seleksi calon karyawan baru.

f.  Memenuhi peraturan-peraturan
Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah
atau hukum. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi
kompensasi yang baik pula.

Tipe kompensasi terdiri dari uang, benefit, penghasilan tambahan, dan hadiah. Tipe-
tipe tersebut dapat diterangkan sebagai berikut.
a. Uang

Penghargaan organisasi (sekolah) yang terpenting untuk semua personel
sekolah adalah uang. Kompensasi berupa uang juga lebih efektif dalam
menciptakan kinerja guru dan karyawan. Uang menjadi kompensasi penting
karena merupakan alat transaksi yang fleksibel sekaligus sebagai indikator
terhadap nilai guna atau manfaat bagi karyawan atau tenaga pendidik. Uang
sebagai kompensasi utama bagi karyawan atau tenaga pendidik di lingkungan
organisasi (sekolah).

b. Benefit
Komponen kedua dalam paket kompensasi adalah rencana keuntungan guru staf
administrasi maupun karyawan berupa benefit. Benefit sering disebut kompensasi
tidak langsung.
Tipe-tipe benefit yang diberikan organisasi(sekolah) sebagai berikut:
1. Pembayaran di luar kerja
2. Kontribusi jaminan sosial



3. Ganti rugi pengangguran
4. Kompensasi benefit untuk ketidakpuasan para karyawan
5. Program asuransi kesehatan dan kehidupan
6. Pensiun

c. Penghasilan tambahan
Penghasilan tambahan merupakan aspek hubungan pertukaran yang hanya dapat
diperoleh olehsedikit personal sekolah. Pimpinan eksekutif dalam organisasi
(sekolah) di beberapa organisasi (sekolah) memunyai hak istimewa seperti
penggunaan transportasi, motor inventaris, rumah untuk berlibur (vila), dan ruang
eksekutif.

d. Hadiah
Hadiah sebagai ganti kerugian dari senior atas kualitas kerja, profesionalisme,
serta kemampuan
akademik yang telah diberikan bagi institusi pendidikan, seperti penganugerahan
bagi para guru besar yang telah lama mengabdi pada lembaga pendidikan tinggi.
Program hadiah dapat diberikan atas dasar
evaluasi kinerja yang cukup lama dan biasanya berupa uang tunai.

(http://insaniaku.files.wordpress.com/2009/02/8-kompensasi-pendidikan-rahmad.pdf)

3. Motivasi Mengajar

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak dan

berbuat. Motif  tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan

dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga

munculnya suatu tingkah laku tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan yang timbul pada

diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan

tertentu (Depdikbud, 2007: 756).

Hamzah B. Uno ( 2008: 5) menerangkan bahwa motivasi adalah proses psikologi

yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi

pada suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan proses interaksi



dari beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang

mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Gibson (dalam Donna, 2007:17) menerangkan bahwa motivasi adalah suatu konsep

yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan dan

mengarahkan perilaku.

Mc. Donald (dalam Martinis Yamin, 2006:172) menerangkan bahwa motivasi adalah

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Ivor K Devis (dalam Edi Supriadi, 2007: 17) menerangkan bahwa motivasi adalah

kekuatan yang tersembunyi daam diri seseorang, yang mendorongan untuk

berkelakuan dan bertindak dengan cara yang khas, kekuatan yang tersembunyi

tersebut berpangkal pada naluri dan keputusan rasional.

Sardiman A.M (dalam Berlin Toni, 2008:28), menyatakan bahwa motivasi dapat

diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang yang menimbulkan energi

yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga

diharapkan tujuan dapat segera tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan

atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakan seseorang untuk

melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai

tujuannya.

Menurut Oemar Hamalik (2001:161) fungsi motivasi meliputi sebagai berikut:

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak
akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar.



2. Motivasi berfugsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan
kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil
ibarat winkel sebelum ini. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau
lambatnya suatu pekerjaan.

Menurut Sardiman A.M (2005:85), ada tiga fungsi motivasi yaitu:

1. Mendorong siswa untuk berbuat sebagai penggerak atau motor yang melepaskan
energi;

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yangt hendak dicapai;
3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Menurut Martinis Yamin (2006:178-179) jenis-jenis motivasi antara lain:

1. Motivasi ekstrinsik merupakan kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan
kebutuhan seseorang tidak secara mutlak berhubungan dengan kegiatan belajarnya
sendiri.

2. Motivasi intrinsik merupakan kegiatan belajar dimulai dan diteruskan,
berdasarkan penghayatan sesuatu kebutuhan dan dorongan yang secara mutlak
berkaitan dengan aktivitas belajar.

Menurut Sardiman A.M (2005:86-90), antara lain:

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya:
a. Motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir, jadi  motivasi ini ada

tanpa dipelajari;
b. Motif-motif yang dipelajari, yaitu motif-motif ynag timbul karena

dipelajari.
2. Jenis motif menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis:

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi : kebutuhan untuk minum, makan,
bernafas, seksual, berbuat, dan kebutuhan untuk beristirahat;

b. Motif-motif darurat, antara lain: dorongan untuk menyelamatkan diri,
dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu,

c. Motif-motif objektif, yaitu kebutuhan untuk melakukan eksplorasi,
manipulasi, untuk menaruh minat.

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah
Yang termasuk motivasi jasmaniah misalnya: refleks, insting otomatis, nafsu.
Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah, yaitu: kemauan

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak
perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan
untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang
menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar.

Menurut Saydam (1996), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi adalah:

1. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar karyawan.
a.  Lingkungan kerja yang menyenangkan
b.  Kompensasi yang memadai



c.  Supervisi yang baik
d.  Adanya penghargaan atas prestasi
e.  Status dan tanggungjawab

2. Faktor internal, yaitu faktor dari diri karyawan.
a.  Kematangan pribadi
b.  Tingkat pendidikan
c.  Keinginan dan harapan pribadi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud motivasi dalam

hal ini adalah motivasi mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha

untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan  yang mendukung dan

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Menurut Sardiman A.M

(2005:47-48) mengajar adalah sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses

belajar. Atau dikatakan, mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif

untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi siswa. Dapat disimpulkan bahwa motivasi

mengajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri seseorang baik karena

faktor dari dalam maupun dari luar dirinya untuk menciptakan suasana atau kondisi

yang kondusif bagi proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai dengan baik.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 3. Penelitian yang relevan
No Nama Judul Penelitian Hasil



1. Maria
Novita

Pengaruh Persepsi Guru
Tentang Kepemimpinan
Kepala Sekolah dan
Kompensasi Terhadap
Semangat Kerja Guru SMA
Negeri 7 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2003/2004

Ada Pengaruh Persepsi Guru
Tentang Kepemimpinan Kepala
Sekolah dan Kompensasi
Terhadap Semangat Kerja Guru
SMA Negeri 7 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2003/2004
dimana

284,0538,0 tabelhitung rr dan

20,3163,9 tabelhitung FF
2. Berlin Toni Pengaruh Persepsi Guru

Tentang UU.NO 14 Tahun
2005 dan Pendapatan Guru
Terhadap Motivasi Mengajar
Guru Di SMA Negeri 9
Bandar Lampung Tahun

mengemukakan bahwa ada
pengaruh yang signifikan
antara persepsi guru tentang
UU. NO 14 Tahun 2005 dan
tingkat pendapatan guru
terhadap motivasi mengajar.

Ada pengaruh Persepsi Guru
Tentang UU.NO 14 Tahun 2005
dan Pendapatan Guru Terhadap
Motivasi Mengajar Guru Di
SMA Negeri 9 Bandar Lampung

mengemukakan bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara
persepsi guru tentang UU. NO
14 Tahun 2005 dan tingkat
pendapatan guru terhadap
motivasi mengajar dimana

tabelhitung FF . yaitu 48,814

>3,95 koefisien korelasi
(r)=0,724 dan koefisien

determinasi ( 2r )=0,524.

3 Donna
Febiola
Indriani

Pengaruh Motivasi,
Kompensasi, dan
Kemampuan Terhadap
Kinerja Pegawai Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda)

Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda binari, dapat
disimpulkan bahwa variabel
motivasi, kompensasi, dan
kemampuan secara bersama-
sama berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai
BAPPEDA kota bandar
lampung. Hal ini ditunjukkan
oleh koefisien regresi ketiga
variabel yang semuanya bernilai
positif, yaki 0,016 untuk variabel
motivasi, 0,004 untuk variabel
kompensasi dan 0,045 untuk
variabel kemampuan. Besarnya
pengaruh ketiga variabel tersebut
secara bersama-sama adalah
sebesar 55,55 % terhadap
kinerja, sedangkan 44,45%
sisanya dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang lain.

Sumber: Perpustakaan UNILA

C. Kerangka Pikir

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang harapannya memiliki motif ataupun tujuan

tertentu. Demikian pula ketika seorang guru mengajar, diharapkan memiliki motivasi



ataupun tujuan yang dapat membuatnya selalu fokus dan semangat dalam mengajar dan

mendidik anak didiknya. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan motivasi

mengajar guru adalah dengan pemberlakuan sertifikasi guru yang merupakan perwujudan

dari UU 14 Tahun 2005 dan PP 19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu

tenaga pendidik yang di dalam sertifikasi itu guru dituntut untuk berkualitas dan memiliki

kompetensi, dengan kompetensi tersebut  profesi guru telah disejajarkan dengan  profesi

lainnya seperti akuntan, pengacara dan dokter yang dibuktikan dengan sertifikat profesi

dan akan mendapatkan tunjagan kompensasi atau gaji sebesar 1 bulan gaji yang pada

akhirnya akan meningkatkan kompensasi atau gaji guru tersebut. Oleh karena itu

penelitian ini mencoba meneliti tentang Pengaruh Persepsi Guru Tentang Sertifikasi Guru

dan KompensasiGuru Terhadap Motivasi Guru Mengajar di SMA Negeri 1 Terbanggi

Besar Tahun Pelajaran 2009/2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 1. Pengaruh antara Persepsi Guru Tentang Sertifikasi Guru (X1) dan
Kompensasi Guru (X2) terhadap Motivasi Guru Mengajar (Y)

r1

r2

R

Persepsi Guru Tentang Sertifikasi
Guru (X1)

Kompensasi Guru (X2)

Motivasi Guru
Mengajar (Y)



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini

adalah:

1. Ada Pengaruh Persepsi Guru Tentang Sertifikasi Terhadap Motivasi Mengajar Guru

pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2009/2010.

2. Ada Pengaruh Persepsi Guru tentang Kompensasi Terhadap Motivasi Mengajar Guru

pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2009/2010.

3. Ada Pengaruh Persepsi Guru Tentang Sertifikasi Guru dan Kompensasi Guru

Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun

Pelajaran 2009/2010.


