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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Persepsi 

Kata persepsi berasal dari kata “perception” yang berarti pengalaman, 

pengamatan, rangsangan, dan penginderaan. Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Maka objek yang ditangkap melalui alat 

indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga manusia dapat 

mengamati objek tersebut. Makin besar struktur susunan syaraf dan otaknya, 

dan ditambah dengan bertambahnya pengalaman tersebut dapat dikenal satu 

persatu terhadap objeknya, dapat membedakan antara satu benda dengan benda 

yang lainnya dan mengelompokan benda yang berdekatan atau serupa, 

kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan, dan 

sebagainya itu disebut dengan kemampuan mengorganisasikan pengamatan 

(Echols, 2000). 

 

Sobur (2003) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan bagian dari 

keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan 



7 
 

ditetapkan. Subproses psikologis yang lain adalah pengenalan, perasaan, dan 

penalaran, dimana pengenalan, perasaan, dan penalaran sangat berhubungan 

erat agar persepsi dapat tercipta. Shaleh (2004) mengemukakan bahwa persepsi 

merupakan pengungkapan tentang pengalaman mengenai suatu benda atau 

kejadian yang telah dialami oleh individu. Persepsi dianggap sebagai sebuah 

pengaruh atau kesan oleh benda yang hanya menggunakan pengamatan indra. 

 

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: (1) Proses mengetahui atau 

mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran 

dari proses-proses organis, (3) (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan 

penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) Variabel 

yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi 

untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, (5) Kesadaran 

intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta 

mengenai sesuatu (Chaplin, 2006). 

 

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Beberapa faktor yang dianggap penting pengaruhnya terhadap seleksi 

rangsangan dan juga dapat digunakan untuk persepsi atas orang dan keadaan, 

yaitu (Sobur, 2003): 

a. Intensitas, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak 

tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. 
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b. Ukuran, benda-benda yang lebih besar lebih menarik perhatian karena 

barang yang lebih besar lebih cepat dilihat. 

c. Kontras, hal-hal lain yang biasa kita lihat akan cepat menarik perhatian. 

Banyak orang sadar atau tidak, melakukan hal-hal aneh untuk menarik 

perhatian. Perilaku yang luar biasa menarik perhatian karena prinsip-

prinsip perbedaan itu. 

d. Gerakan, hal-hal yang bergerak lebih menarik perhatian daripada hal-

hal diam. 

e. Keakraban, hal-hal yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. 

f. Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru juga menarik perhatian. Jika orang 

sudah biasa dengan kerangka yang sudah dikenal, suatu yang baru 

menarik perhatian.  

  

2.3 Proses Terbentuknya Presepsi 

Persepsi menurut Slameto (2010) adalah proses yang menyangkut masuknya 

pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-

menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Persepsi dalam 

pengertian diatas merupakan proses persepsi individu dituntut untuk 

memberikan penilaian terhadap suatu obyek, persepsi tersebut dapat bersifat 

positif atau negatif. Persepsi menjadikan diri berinteraksi dengan sekitarnya, 

khususnya antar manusia.  
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Selanjutnya Sobur (2003), mengemukakan dalam proses persepsi terdapat tiga 

komponen utama yaitu: 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari 

luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.  

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang.  

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah 

laku sebagai reaksi. 

 

Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan 

terhadap informasi yang diterima, sehingga menghasilkan sebuah bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi.  

 

Dalam pengertian di atas secara lebih jauh akan melahirkan lima prinsip dasar 

tentang persepsi yang perlu diketahui agar menjadi komunikator yang efektif 

seperti diungkapkan Slameto (2010) yaitu: 

a. Persepsi itu relatif bukan absolut 

Artinya: pada dasarnya manusia bukan merupakan instrumen ilmiah 

yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan yang 

sebenarnya. 

b. Persepsi itu selektif 

Artinya: Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan dari 

banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada saat-saat tertentu. 

Persepsi itu selektif berarti bahwa rangsangan yang diterima akan 
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tergantung pada apa yang pernah dipelajari, pada suatu yang menarik 

perhatian dan kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. 

Keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima 

rangsangan. 

c. Persepsi itu tatanan 

Artinya: orang yang menerima rangsangan dilakukan dengan hubungan-

hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan datang tidak 

lengkap maka akan dilengkapi dengan sendirinya sehingga hubungan 

itu menjadi jelas. 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan 

Artinya: harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan 

yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya pesan yang dipilih akan 

ditata dan kemudian pesan akan di interpretasi. 

e. Persepsi seseorang atau kelompok berbeda dengan persepsi orang atau 

kelompok lain walaupun situasinya sama. 

Artinya: perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam 

sikap atau perbedaan dalam motivasi. 

 

2.4 Peer Assisted Learning 

Peer assisted learning adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa yang melibatkan diskusi antara instruktur sebagai pengajar dan 

peserta sebagai yang diajar. Dalam Peer assisted learning, instruktur adalah 

seseorang yang tingkatannya masih sejajar dengan peserta dan bukan guru 



11 
 

secara profesi. Instruktur sudah dilatih terlebih dahulu sehingga kompeten 

dalam mengajar, meskipun bukan berpendidikan guru. Peer assisted learning 

sudah mulai sering digunakan dalam mempelajari ilmu kedokteran. Peer 

assisted learning dapat didefinisikan sebagai pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan yang dilakukan melalui pemberian bantuan dan dukungan secara 

aktif melalui orang-orang dengan status yang sama (Topping, 1998). 

 

Instruktur adalah mahasiswa yang biasanya lebih senior dari peserta. 

Kebanyakan mahasiswa mau bergabung menjadi instruktur sebab mereka 

merasa percaya diri dalam membantu belajar rekan-rekannya karena 

pengetahuannya lebih dalam dari para peserta. Ada juga yang memberikan 

imbalan jasa bagi para instruktur (Sobral, 1994). Meskipun demikian, tujuan 

diadakan peer assisted learning seharusnya bukan untuk memanfaatkan tenaga 

murah para tutor ataupun agar dosen dapat mentransfer pekerjaannya kepada 

instruktur. Namun, tujuan peer assisted learning adalah untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal dalam pembelajaran bagi instruktur dan peserta (Wadoodi 

& Crosby, 2007). Oleh karena itu, desain peer assisted learning perlu didahului 

dengan pembuatan materi untuk pelatihan peer assisted learning. Materi yang 

dilatihkan sedapat mungkin tidak hanya materi atau topik yang akan dibawakan 

oleh peer assisted learning tetapi juga materi prinsip teaching and learning bagi 

peer assisted learning (Topping, 2008). 
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2.5 Kriteria Peer Assisted Learning 

Menurut Sawali (2007) terdapat beberapa kriteria sebagai seorang Instruktur 

diantaranya yaitu: 

1. Memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata peserta satu kelas, 

2. Mampu menjalin kerjasama dengan peserta lain, 

3. Memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademis yang baik, 

4. Memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, dan ramah dengan sesama, 

5. Memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya 

sebagai yang terbaik, 

6. Bersikap rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab, suka 

membantu sesamanya yang mengalami kesulitan. 

 

2.6 Kelebihan dan Kekurangan Peer Assisted Learning 

Ada beberapa keunggulan dengan menggunakan Instruktur sebaya seperti yang 

dikemukakan Arikunto (1995) berikut ini. 

1. Adakalanya hasilnya lebih baik bagi beberapa peserta yang mempunyai 

perasaan takut atau enggan kepada dosennya. 

2. Bagi instruktur pekerjaan PAL akan dapat memperkuat konsep yang 

dibahas. 

3. Bagi instruktur merupakan kesempatan melatih diri memegang 

tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas dan melatih kesabaran. 
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4. Mempererat hubungan mahasiswa sehingga mempertebal perasaan 

sosial. 

 

Adapaun kekurangan dengan menggunakan peer assisted learning adalah 

sebagai berikut. 

1. peserta yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya 

berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang 

memuaskan. 

2. Ada beberapa orang peserta yang merasa malu atau enggan untuk 

bertanya karena takut kelemahannya diketahui oleh temannya. 

3. Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan PAL ini sukar dilaksanakan karena 

perbedaan jenis kelamin antar instruktur dengan peserta yang mengikuti 

peer assisted learning. 

4. Bagi pembimbing sukar untuk menentukan seorang instruktur sebaya 

karena tidak semua siswa yang pandai dapat mengajarkan kembali 

kepada teman-temannya. 

 

2.7 Manfaat Peer Assisted Learning  

Adapun manfaat menggunakan peer assisted learning  bagi seorang tutor yaitu 

(Falchikov, 2001): 

a. Meningkatkan keterampilan dalam memimpin. 

b. Meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. 

c. Meningkatkan kemampuan dalam presentasi. 
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d. Meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama. 

e. Lebih mendalam dalam pemahaman materi tingkatan yang lebih rendah. 

f. Meningkatkan perilaku yang lebih baik. 

Sedangkan manfaat menggunakan peer assisted learning bagi seorang peserta 

yaitu: 

a. Meningkatkan kemampuan dalam pemahaman konsep-konsep materi yang 

diberikan. 

b. Meningkatkan kepuasan peserta dalam pemahaman materi 

c. Meningkatkan kenyamanan peserta dalam penerimaan materi yang 

disampaikan. 

d. Meningkatkan prestasi akademis. 

Adapun manfaat khusus peer assisted learning dalam pendidikan dokter yaitu 

(Burgess, McGregor, & Mellis, 2014) : 

a. Mengembangkan kemampuan professional. 

b. Meningkatkan kemampuan pemahaman konten yang disampaikan. 

c. Meningkatkan kualitas leadership. 

d. Meningkatkan angka kelulusan OSCE. 

 

2.8 Keterampilan Klinik Kedokteran 

Salah satu area kompetensi yang diharapkan dari lulusan dokter di Indonesia 

adalah keterampilan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). Pada setiap 

keterampilan klinik ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir 
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pendidikan dokter dengan menggunakan Piramid Miller. Sesuai dengan 

Piramid Miller terdapat 4 tingkat kemampuan yang harus dicapai: Tingkat 

kemampuan 1 (knows): mengetahui dan menjelaskan; Tingkat kemampuan 2 

(knows how): pernah melihat atau didemonstrasikan; Tingkat kemampuan 3 

(shows): pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi; 

Tingkat kemampuan 4 (does): mampu melakukan secara mandiri (Miller, 

1990). Tingkat keterampilan yang perlu dicapai saat lulus dokter adalah 4A. 

 

Pada akhir pendidikan kedokteran mahasiswa diharuskan mampu untuk 

mencapai kompetensi dalam keterampilan klinik secara tuntas. Dalam hal ini 

standar kompetensi keterampilan klinik yang harus dituntaskan oleh mahasiswa 

pendidikan kedokteran adalah sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter 

Indonesia (SKDI) sebagai penyesuaian terhadap Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional (Saputra 

& Lisiswanti, 2015).  

 

Dalam pendidikan kedokteran mahasiswa diberikan materi keterampilan klinik 

yang harus dicapai dalam pembelajaran Clinical Skills Lab. Strategi pendidikan 

yang digunakan dalam CSL adalah pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa (student centered), terpadu, problem-based dan pembelajaran 

mandiri serta multi-profesi (Dent, 2001). Dalam pembelajaran keterampilan 

klinik pada CSL dapat berbentuk kelompok kecil, kelompok besar. Pada CSL 

berbagai media yang digunakan untuk uji keterampilan klinik dapat 
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Persepsi instruktur Persepsi peserta 

menggunakan pasien nyata maupun simulasi atau dapat juga dengan bermain 

peran yang dapat menjadi bagian dari metode pembelajaran. Digunakan pula 

media audio dan video recording yang cukup penting terutama dalam 

pengembangan keterampilan komunikasi dalam CSL (Bradley P, 2003). 

 

2.9 Kerangka Teori dan Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Gambar 1. Kerangka Teori (Arikunto, 1995; Falchikov, 2001; Echols, 2000) 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 
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