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ABSTRAK

HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TENTANG BAHAN AJAR DENGAN
HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA SMA N 2 LIWA TAHUN

PELAJARAN 2014-2015

Oleh

Reni Novianti

Penyebab rendahnya hasil belajar diduga disebabkan oleh kurangnya penyerapan
siswa terhadap bahan ajar yang diberikan oleh guru, dan persepsi yang buruk
tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan  persepsi siswa tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru
pada mata pelajaran geografi  dengan hasil belajar kelas XI IPS di SMA N 2 liwa
Tahun  Pelajaran 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
korelasional. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMAN 2 Liwa
Lampung Barat Tahun Pelajaran 2014-2015 yang terdiri dari tiga (3) kelas dan
keseluruhannya 95 orang siswa, jumlah sampel adalah total populasi sebanyak 95
siswa. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis data yang digunakan
adalah korelasi Product Moment. Hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa
terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang bahan ajar yang diberikan oleh
guru dengan hasil belajar geografi siswa SMA N 2 Liwa, yaitu semakin tinggi
persepsi siswa terhadap bahan ajar maka semakin tinggi hasil belajar siswa.

Kata Kunci: gambar cetak, hasil belajar Georgrafi, media, realia.



ABSTRACT

RELATIONS STUDENT PERCEPTION OF TEACHING MATERIALS WITH
THE TEACHING OF GEOGRAPHY STUDENTS LEARNING SMA N 2

LIWA ACADEMIC YEAR 2014-2015

By

Reni Novianti

The reason of low learning outcomes thought to be caused by the lack of
absorption of students to teaching material given by the teacher, and a bad
perception of teaching material provided by the teacher. The purpose of this study
was to determine the relationship of student perception of teaching material
provided by teacher on the subjects of geography with the result of learning class
XI IPS in SMA N 2 liwa academic year 2014-2015. Method and research type
was correlational method. Correlational research is research that describes the
relationship between two phenomena or circumstances. This study population was
class XI IPS SMAN 2 Liwa Lampung Barat academic year 2014-2015 consist of
three (3) classes and overall 95 students, total number of sample is a population of
95 students. Collecting data using questionnaires. Analysis of data used product
moment correlation. The results of data analysis concluded that there is a
correllation between students' perceptions about teaching materials provided by
the teacher and student learning outcomes in SMA N 2 Liwa, such as the higher
students perception of teaching material, the higher student result.

Keywords: geography learning outcomes, media, print pictures, realia.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha membudayakan manusia atau

memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara

menyeluruh. 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 (Hamalik 2011).

Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan nasional sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas

terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan sehingga penyelenggaraan

pendidikan harus diarahkan kepada (1) pendidikan diselenggarakan secara

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2)

pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem

terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat,
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(4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) pendidikan

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui

peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

(UU No. 20 Tahun 2003).

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia

yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu

tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi strategis maka setiap

usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada

peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya.

Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal tersebut tidak

dapat disangkal kerana lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru.

sebagai besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di

masyarakat (Djamarah, 2006).

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam

pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh

teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Di sekolah guru merupakan unsur

yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan
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fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan

kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar

mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil

pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu

kinerjanya.

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran di sekolah masih tetap memegang

peranan yang penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil alih oleh

apapun. Hal ini disebabkan karena masih banyak unsur-unsur manusiawi yang

tidak dapat diganti oleh unsur lain. Guru merupakan faktor yang sangat dominan

dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa

guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri.

(Wijaya dan Rusyan, 1994).

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan

harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah

mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu

pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan

tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai

keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolok

ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru, sehingga guru dapat

meningkatkan hasil belajar.

Salah satu upaya yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas

pendidikan adalah faktor individu karena faktor ini yang berperan paling dominan

dalam melaksanakan proses belajar. Pada hakikatnya banyak faktor yang
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berpengaruh terhadap hasil belajar, secara umum faktor tersebut meliputi faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi persepsi, motivasi belajar,

sikap siswa terhadap guru,  minat siswa terhadap mata pelajaran terhadap guru

yang mengajar sedangkan faktor eksternal meliputi; aktivitas belajar siswa, cara

belajar, dan sarana belajar siswa. Proses belajar yang dialami oleh seseorang

ditandai dengan terjadinya perubahan berpikir, bertindak dan berperilaku dimana

hal itu dapat dilihat pada hasil belajar. Persepsi adalah proses yang menyangkut

masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia.

Persepsi menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi karakteristik kognitif

siswa karena melalui persepsi siswa akan terus-menerus mengadakan hubungan

dengan lingkungannya yang dilakukan melalui indera penglihat, pendengar,

peraba dan perasa dan pencium. Persepsi dapat mengantarkan masuknya

pengetahuan yang diupayakan sebelumnya sehingga orang itu memiliki

kemampuan yang terlatih dalam memproses informasi.

Persepsi sangat penting karena makin baik suatu objek diketahui makin baik pula

objek tersebut dapat diingat. Seseorang perlu memiliki persepsi yang baik

terhadap suatu objek sehingga ia akan memiliki kemampuan untuk memahami

materi dan mengingat kembali objek tersebut, kemampuan untuk menjelaskan

materi dan menyimpulkan serta meringkas materi-materi tersebut. Jika seseorang

telah memiliki kemampuan ini maka berarti ia telah memahami materi pelajaran

yang diperolehnya sehingga akan berdampak pada hasil belajar, akan tetapi tidak

semua orang mampu mengupayakan untuk melatih kemampuan kognitifnya.

Persepsi juga memberikan kontribusi terhadap hasil belajar persepsi terbentuk dari
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dalam benak siswa terhadap mata pelajaran atau bahkan terhadap guru yang

mengajarnya, persepsi ini akan membentuk perilaku yang muncul sesuai dengan

objek yang dipersepsinya, jika persepsi siswa baik, kepada mata pelajaran atau

dosen yang mengajarnya tentunya akan membentuk perilaku yang baik pada mata

pelajaran atau matapelajaran yang dijalani atau perilakunya kepada dosen yang

mengajarnya. Persepsi yang ada pada setiap individu berbeda-beda tergantung

motif dan kepentingannya oleh karenanya siswa yang memiliki persepsi yang

buruk terhadap mata pelajaran tersebut akan menghambat kegiatan belajar

sehingga hasil belajar tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Penyebab rendahnya hasil belajar diduga disebabkan oleh kurangnya penyerapan

siswa terhadap bahan ajar yang disampaikan oleh guru,  hal tersebut menandakan

bahwa persepsi siswa yang buruk akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Jika siswa memiliki persepsi yang baik terhadap bahan ajar yang diberikan oleh

guru maka besar kemungkinan akan memiliki hasil belajar yang baik karena

persepsi yang baik akan membawa siswa senang dengan demikian akan

mendapatkan hasil belajar yang baik.  Begitu pula sebaliknya jika siswa memiliki

persepsi yang buruk tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru maka siswa

cenderung malas untuk mengikuti pelajaran sehingga hasil belajar menjadi kurang

baik.

Bahan ajar yang diberikan di  SMA  N 2 liwa adalah dengan cara pemberian

bahan ajar berupa tulisan dan secara konsep tentang pengertian, definisi, ciri

khusus, komponen atau bagian suatu obyek,  sehingga siswa hanya bertumpu pada

guru untuk mendapatkan materi pembelajaran, oleh sebab itu aktivitas belajar
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siswa hanya berupa mencatat dan menyimak materi pelajaran, sehingga

menyebabkan siswa cenderung pasif dan menjadikan proses berpikir siswa tidak

kritis dan tidak kreatif. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa

ialah siswa  harus memaksimalkan pengusaan materi yang diberikan oleh guru.

Dalam penelitian ini persepsi ditujukan kepada siswa tentang bahan ajar yang

diberikan oleh guru. Menurut Muhammad Ali (1996 : 44) “kehadiran seorang

guru haruslah seorang yang memang profesional dalam arti memiliki ketrampilam

dasar mengajar yang baik, memahami atau menguasai bahan dan memilliki

loyalitas terhadap tugasnya sebagai guru”.

Adapun sebagai subjek yang dipilih pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS

di SMA Negeri 2 Liwa Lampung Barat. Berdasarkan penelitian pendahuluan,

maka diperoleh data hasil belajar mata pelajaran geografi siswa kelas XI IPS di

SMA Negeri 2 liwa Lampung Barat semester ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015

yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Liwa  Lampung
Barat, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015

Kategori Hasil Belajar Frekuensi Persentase

Tinggi 78 – 93 17 17,9%
Sedang 63– 77 38 40%
Rendah 48 – 62 40 42,1%

Jumlah 95 100%
Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS SMAN 2 Liwa

Lampung Barat, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran

geografi secara umum tergolong rendah yaitu dari 95 siswa hanya 17 (17,9%)

siswa saja yang mendapatkan nilai tinggi yaitu antara 78-93. sebanyak 38  siswa
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(40%) memperoleh nilai dalam kategori sedang yaitu antara 63-77, sedangkan

siswa yang mendapat nilai kategori rendah sebanyak 40 (17,9%) siswa. Artinya

secara persentase siswa kelas XI IPS lebih banyak yang mendapatkan nilai dalam

kategori rendah.

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yang ditetapkan di SMAN 2 Liwa, untuk mata pelajaran geografi adalah sebesar

75. Berdasarkan standar tersebut. Siswa Kelas XI IPS SMAN 2 Liwa masih

terdapat nilai siswa yang tidak tuntas karena nilai dibawah standar KKM. Dengan

demikian ada hambatan-hambatan yang membuat hasil belajar siswa pada mata

pelajaran geografi rendah dan siswa belum dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail hubungan persepsi siswa

tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru dengan hasil belajar geografi.

Berdasarkan pembahasan  dan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian yang mengangkat judul; ”Hubungan Persepsi Siswa

Tentang Bahan Ajar Dengan Hasil Belajar Geografi Siswa di SMA N 2

Liwa Tahun Ajaran 2014-2015”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasikan beberapa

masalah hasil belajar Geografi siswa kelas XI SMA N 2 Liwa berhubungan

dengan beberapa faktor yaitu:

1. Hasil belajar geografi siswa banyak yang belum mencapai KKM

2. Banyak siswa yang kurang memperhatikan guru
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3. Bahan Ajar yang diberikan oleh guru belum dapat sepenuhnya diserap oleh

siswa yang dilihat dari hasil belajar dani nilai KKM.

4. Belum diketahuinya hubungan persepsi siswa tentang penguasaan bahan ajar

yang diberikan oleh guru dengan hasil belajar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini,maka

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “apakah ada hubungan persepsi

siswa tentang bahan ajar yang di berikan oleh guru dengan hasil belajar siswa

SMA N 2 LIWA Tahun Ajaran 2014/2015”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui hubungan persepsi siswa tentang bahan ajar yang diberikan

oleh guru pada mata pelajaran geografi dengan hasil belajar kelas XI IPS di

SMA N 2 Liwa Tahun  Pelajaran 2014-2015.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang ada

sehubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
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2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Siswa

Lebih memanfaatkan bahan ajar yang ada demi menunjang pengetahuan dan

meningkatkan hasil belajar geografi.

b. Bagi Guru

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi guru  untuk lebih memperbaiki

pengelolaan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai usaha untuk

meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan materi pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Diharapkan dapat lebih memfasilitasi bahan ajar seperti buku, alat tulis,

media pembelajaran dan bahan ajar lainnya yang bisa digunakan untuk

belajar.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mencakup hal-hal berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Liwa

Lampung Barat

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah persepsi siswa tentang bahan ajar.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Liwa lampung Barat

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015.
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5. Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan Geografi

Pendidikan geografi adalah program pendidikan yang mengajarkan

tentang keilmuan geografi, konsep geografi untuk tujuan pendidikan.

(Sumaatmadja, 2001 : 98).

.



II.KAJIAN TEORI KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembelajaran Geograf

Geografi merupakan ungkapan atau kata dari bahasa Inggris “geography” yang

terdiri dari dua kata yaitu geo yang berarti bumi dan graphy (dalam bahasa

Yunani graphein) yang berarti pencitraan, pelukisan, atau deskripsi. Jadi dalam

arti katanya geografi adalah pencitraan, pelukisan, atau deskripsi tentang keadaan

bumi.

Studi geografi berkenaan dengan permukaan bumi, alam lingkungan

(atmosfer,litosfer, hidrosfer,biosfer),umat manusia dengan kehidupannya

(antroposfer), penyebaran keruangan gejala alam dan kehidupan termasuk

persamaan dan perbedaan, analisis hubungan keruangan gejala gejala geografi di

permukaan bumi(Suprijono, 2009 : 132).

Pada Seminar dan Lokakarya Geografi yang diprakarsai oleh IGI (Ikatan Geografi

Indonesia) sepakat merumuskan definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan

dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Selanjutnya, Sumaatmadja (2001 :

32) mengemukakan bahwa pembelajaran geografi adalah pembelajaran tentang
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aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala

alam dalam kehidupan manusia dan variasi kewilayahannya yang diajarkan di

sekolah sesuai dengan tingkat perkembangan mental anak pada jenjang

pendidikan masing-masing.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diartikan bahwa pembelajaran geografi

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan

fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan, wilayah, dalam konteks

keruangan sesuai dengan perkembangan mental anak.

2. Persepsi

Mar’at (1991: 22) berpendapat bahwa persepsi adalah sebagai berikut:

“Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari
komponen kognisi. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman,
proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu
objek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai diri
kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide,
atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi
memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan
pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek
psikologik tersebut”.

Menurut Notoatmodjo, (2005) persepsi adalah suatu proses otomatis yang terjadi

dengan sangat cepat dan kadang tidak kita sadari, dimana kita dapat mengenali

stimulus yang kita terima. Persepsi yang kita miliki ini dapat mempengaruhi

tindakan kita. Robbin (2003) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana

seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensasi yang dirasakan

dengan tujuan untuk memberi makna terhadap lingkungannya.
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Setelah stimulus diterima oleh sistem saraf, proses selanjutnya adalah

menginterpretasikan stimulus tersebut. Interpretasi adalah apa yang keluar dari

kepala kita, sedangkan sensasi adalah apa yang kita terima dari luar dan masuk ke

dalam kepala kita (Notoatmodjo, 2005).

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke

dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan

hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu

indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Menurut Notoatmodjo, (2005) ada banyak faktor yang akan menyebabkan

stimulus dapat masuk dalam rentang perhatian. Faktor penyebab ini dapat dibagi

menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor

eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal

adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

1. kontras : cara termudah untuk menarik perhatian adalah dengan membuat

kontras baik pada warna, ukuran, bentuk atau gerakan.

2. perubahan intensitas : suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau

cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian kita.

3. pengulangan (repetition) : dengan pengulangan, walaupun pada mulanya

stimulus tersebut tidak masuk dalam  rentang perhatian kita, maka akhirnya

akan mendapat perhatian kita.
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4. sesuatu yang baru (novelty) : suatu stimulus yang baru akan lebih menarik

perhatian kita daripada sesuatu yang telah kit ketahui.

5. sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak. suatu stimulus yang menjadi

perhatian orang banyak akan menarik perhatian kita.

b. Faktor Internal

Faktor internal yang ada pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana

seseorang menginterpretasikan stimulus yang dilihatnya. Itu sebabnya stimulus

yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda. Dalam ilmu psikologi, untuk

mengetahui faktor internal yang ada dalam diri seseorang, misalnya

motivasinya atau emosi maka digunakan stimulus tertentu. Pada umumya

stimulus yang diperlihatkan dapat memancing berbagai macam pendapat.

Teknik ini disebut sebagai teknik proyeksi. Adapun faktor internal dipengaruhi

oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Pengalaman atau pengetahuan

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang

sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh.

Pengalaman masa lalu atau apa yang telah kita pelajari akan menyebabkan

terjadinya perbedaan intrpretasi.

2. Harapan atau expectation

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap stimulus.
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3. Kebutuhan

Kebutuhan akan menyebabkan stimulus tersebut dapat masuk dalam rentang

perhatian kita dan kebutuhan ini akan menyebabkan kita menginterpretasikan

stimulus secara berbeda.

4. Motivasi

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Jika seseorang ingin lulus

dengan cum laude maka angka B akan diinterpretasikan sebagai nilai yang

buruk namun jika seseorang ingin cepat lulus maka nilai B akan

diinterpretasikan sebagai nilai yang sudah baik.

5. Emosi

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang ada.

6. Budaya

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan

orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, namun akan mempersepsikan

orang-orang di luar kelompoknya sebagai sama saja.

Dengan demikian ada banyak faktor yang mempengaruhi persepsi. Baik faktor

yang terdapat dalam diri maupun yang berasal dari luar diri individu. Faktor yang

terdapat dalam diri individu dapat berupa pengetahuan yang merupakan hasil dari

proses belajar yang menimbulkan wawasan berfikirnya. Pengalaman yang akan

melahirkan cakrawalanya dan ciri kepribadian serta kebutuhan tertentu terhadap

objek, sedangkan faktor yang berasal dari luar individu yaitu, dapat berupa sistem

nilai, norma atau aturan yang ditetapkan dalam lingkungan masyarakatnya,

maupun hasil dari proses perubahan yang terjadi sehingga mempengaruhi

persepsi.
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Menurut Walgito (2002 : 48) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. stimulus yang kuat, stimulus yang kuat dan berulang-ulang akan banyak

berpengaruh terhadap persepsi.

2. fisiologi dan psikologi, jika sistem fisiologi terganggu maka hal ini akan

berpengaruh dalam persepsi seseorang, sedangkan segi psikologis yang

mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir dan sebagainya,

juga akan berpengaruh bagi seseorang dalam persepsi.

3. lingkungan situasi yang melatarbelakangi stimulus mempengaruhi

persepsi. Dalam menentukan persepsi seseorang tidak lepas dari pengaruh

kondisi dalam diri orang tersebut, karena kondisi mempunyai pengaruh

besar dalam diri seseorang dalam mempersepsi. Bila keadaan atau kondisi

orang tersebut baik, maka hasil persepsi atau kemampuan berpikir

seseorang dalam mempersepsi tersebut itu juga akan baik pula.

Winardi (2001) mengemukakan persepsi merupakan proses internal yang

bermanfaat sebagai penyaring (filter) dan metode untuk mengorganisasikan

stimulus, yang memungkinkan kita menghadapi lingkungan kita. Proses persepsi

menyediakan mekanisme melalui apa stimulus di seleksi, dan di kelompokkan

dalam wujud yang berarti, yang hampir bersifat otomatik  dan bekerja dengan

cara yang sarna pada masing-masing individu sehingga  secara tripikal

menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda.

Seorang individu tidak bereaksi atau berperilaku dengan cara tertentu, karena

situasi yang terdapat di sekitarnya, tetapi karena apa yang terlihat olehnya, atau

apa yang di yakini olehnya tentang situasi tersebut (Winardi, 200I). Pengertian
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persepsi yang menjelaskan suatu obyek di kemukakan oIeh Yusuf (1991), yaitu

persepsi merupakan pemberian makna hasil pengamatan yang  di lakukan

oleh individu terhadap suatu objek. Pendapat ini di dukung oleh Sarwono (1997)

yang mendefinisikan   persepsi sebagai suatu pengenalan objek melalui

aktivitas sejumlah penginderaan yang di satukan dan di koordinasikan dalam

syaraf yang lebih tinggi. Proses pembentukan persepsi antara satu individu

dengan individu yang lain berbeda-beda. Thoha (1999) menyatakan bahwa

pembentukan persepsi tergantung berbagai faktor yang mernpengaruhi, baik

faktor   internal seperti pengalaman, keinginan, proses belajar, pengetahuan,

motivasi, pendidikan, dan faktor eksternal yang meliputi lingkungan

keluarga, masyarakat, sekolah,    faktor sosial budaya, lingkungan fisik

dan hayati dimana seseorang tersebut bertempat tinggal.

Menurut Rahmat (2000), persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang

dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini

melalui penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Menurut Mar’at (1997), yang

mengatakan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang

berasal dari komponen kognisi. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak

perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan

kemauan untuk berbuat. Jadi komponen kognisi akan berpengaruh terhadap

prediposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap suatu

obyek, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan atau

dipersepsikan tentang obyek tersebut.
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Selanjutnya menurut Rakhmat (2000), persepsi terjadi melalui proses atau tahapan

tertentu, yaitu obyek yang menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stimuli.

Oleh alat penerima atau alat indera, stimuli ini akan diubah menjadi energi syaraf

untuk disampaikan ke otak. Stimuli akan diproses, sehingga individu dapat

memahami dan menafsirkan pesan atau obyek yang telah diterimanya maka pada

tahap ini terjadi persepsi.

Dengan demikian persepsi merupakan suatu proses pengamatan terhadap sesuatu

obyek yang didalamnya menyangkut tanggapan kebenaran langsung, keyakinan

terhadap obyek tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap

predisposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang yang merupakan

jawaban atas pertanyaan apa yang dipersepsikan tentang suatu obyek tersebut.

Secara umum dan keseluruhan, persepsi dapat diartikan sebagai kesan-kesan,

penafsiran seseorang terhadap objek tertentu yang didapat melalui panca indera.

Menurut Slameto (2010 :105), persepsi adalah proses yang menyangkut

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terus menerus

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat

inderanya yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.

Persepsi bukan hanya sebatas pada pengindraan terhadap obyek atau lingkungan

saja, akan tetapi lebih luas seseorang yang mengalami atau mengamati terhadap

obyek atau lingkungan yang memberikan kesan kepadanya, sehingga ia dapat

memberikan suatu penilaian pandangan atau pendapat. Persepsi seseorang dapat

berubah-ubah, misalnya dari baik menjadi buruk atau sebaliknya.
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Berikut ini beberapa prinsip dasar tentang persepsi menurut Slameto (2010 : 102)

yang perlu diketahui oleh seorang guru agar ia dapat mengetahui siswanya secara

lebih baik dan dengan demikian menjadi komunikator yang efektif.

1. Persepsi Itu Relatif Bukannya Absolut

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu

persis seperti keadaan sebenarnya. Dalam hubungannya dengan kerelatifan

persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih

besar daripada rangsangan yang datang kemudian. Berdasarkan kenyataan

bahwa persepsi itu relatif, seorang guru dapat meramalkan dengan lebih baik

persepsi dari siswanya untuk pelajaran berikutnya karena guru tersebut telah

mengetahui lebih dahulu persepsi yang telah dimiliki oleh siswa dari pelajaran

sebelumnya.

2. Persepsi Itu Selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak

rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saatsaat tertentu. Ini berarti bahwa

rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah ia pelajari,

apa yang pada suatu saat menarik perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu

mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam

kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

3. Persepsi Itu Mempunyai Tatanan

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan

menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok.

Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri



20

sehingga hubungan itu menjadi jelas.

4. Persepsi Dipengaruhi Oleh Harapan dan Kesiapan (Penerima
Rangsangan)

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang

akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu

akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.

5. Persepsi Dipengaruhi Oleh Harapan dan Kesiapan (Penerima
Rangsangan)

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang

akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu

akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.

a. Pembentukan Persepsi

Adapun proses terbentuknya persepsi seseorang terhadap suatu objek

lingkungannya didasarkan pada stimulus atau yang sedang dihadapinya.

Rahmat (2000:83), mengemukakan bahwa sub proses persepsi dapat terdiri dari

suatu situasi yang hadir pada seseorang, disini seseorang menghadapi

kenyataan yang harus dilihat dan diartikan. Sub proses terbentuknya persepsi

ialah registrasi, interpretasi, dan umpan balik. Dengan demikian setelah

seseorang mengetahui keadaan lingkungannya semua itu didaftarkannya pada

ingatan dan pikiran. Pada gilirannya nanti orang tersebut kemudian

mengartikan atau menginterpretasikan tentang lingkungan yang dihadapinya.

Jadi proses terakhirnya orang-orang tersebut akan memberikan umpan balik.

Rakhmat (2000), memberikan penjelasan tentang persepsi sebagai pengalaman

tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan
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menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga didefinisikan

sebagai suatu proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan

menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambar yang

bermakna tentang dunia. Persepsi menunjuk pada bagaimana kita melihat,

mendengar, merasakan, dan mencium dunia sekitar kita.

Menurut Notoatmodjo (2005), dalam mempersepsikan stimulus visual berupa

bentuk, kita akan menggolongkannya menjadi dua bagian, yaitu objek dan

latar. Obyek adalah benda atau bentuk yang masuk dalam fokus perhatian kita.

Sedangkan latar adalah tanpa bentuk dan membantuk kita untuk menetapkan

lokasi dari obyek yang kita lihat. Dengan demikian persepsi visual suatu obyek

visual bergantung dari bagian mana yang kita anggap sebagai objek dan bagian

mana yang kita anggap sebagai latar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu

kesan atau tanggapan sebagai akibat dari adanya suatu proses pengamatan

seseorang terhadap obyek tertentu. Persepsi sebagai suatu kesan atau tanggapan

yang timbul sebagai akibat adanya suatu proses pengamatan seseorang

terhadap obyek tertentu, menyebabkan persepsi seseorang tidak sama dengan

orang lain.

Proses terbentuknya persepsi dapat terjadi melalui tiga tahapan yang saling

terkait, ketiganya saling mempengaruhi, bersifat kontinyu, campur baur dan

tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ketiga tahapan tersebut

adalah:
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1. Stimulasi pada alat indra (sensory stimulation)

Pada tahap ini, alat-alat indra distimulasi atau dirangsang akan

keberadaan sesuatu hal, akan tetapi meskipun manusia memiliki

kemampuan pengindraan untuk merasakan Stimulus, manusia tidak

selalu menggunakannya, sebagai contoh pada saat seseorang melamun.

2. Stimulasi terhadap alat indra diatur.

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra diatur menurut

berbagai prinsip, salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip

Proximitas atau kemiripan. Sebagai contoh kita mempersepsikan pesan

yang datang segera setelah pesan yang lain sebagai satu unit dan

menanggap bahwa keduanya tentu saling berkaitan. Prinsip lainnya

adalah prinsip kelengkapan (closure). Manusia cenderung

mempersepsikan gambar atau pesan yang dalam kenyataannya tidak

lengkap sebagai gambar atau pesan yang lengkap, dengan melengkapi

bagian-bagian gambar atau pesan yang tampaknya logis untuk

melengkapi gambar ataupun pesan tersebut.

3. Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi

Langkah ketiga adalah penafsiran-evaluasi kedua istilah tersebut

digabungkan guna menegaskan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan.

Langkah ketiga ini merupakan proses subyektif yang melibatkan

evaluasi dari pihak penerima. Penafsiran tersebut tidak semata-mata

didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi
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oleh pengalaman pada masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai,

keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat

tersebut dan lain sebagainya.

Sementara itu proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah (2001)

ialah:

1. stimulus atau situasi yang hadir. Awal mula terjadinya persepsi ketika

seseorang dihadapkan pada stimulus atau situasi. Stimulus atau situasi

tersebut biasa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau

berupa lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh dari

stimulus tersebut.

2. regristasi. regristasi disini merupakan sesuatu gejala yang nampak yaitu

mekanisme fisik yang untuk mendengar dan melihat sesuatu informasi

maka mualailah orang tersebut mendaftar, mencerna dan menyerap

informasi.

3. interpretasi. Tahap selanjutnya setelah informasi tersebut terserap,

emudian proses terakhirnya adalah penafsiran terhadap inforamsi

tersebut. Interpretasi ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi

yang amat penting karena proses tergantung pada cara pendalaman,

motivasi dan kepribadian seseorang berbeda dengan orang lain sehingga

interpretasi seseorang terhadap suatu informasi atau stimulus akan

berbeda dengan orang lain.

4. Umpan Balik. Merupakan suatu proses yang terakhir, dimana setelah

seseorang menafsirkan informasi tersebut, akan muncul reaksi yaitu
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reaksi positif dan reaksi negatif atau menolak maka akan muncul reaksi

memberikan, apabila jawabannya bersifat menerima maka reaksi yang

muncul akan berbentuk positif pula.

b. Pengukuran Persepsi

Persepsi menurut Rahmat, (2000) dapat diukur dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan bahwa makna dari seseorang, objek atau peristiwa

harus memiliki basis dalam melakukan interpretasi yang biasanya

ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan orang, atau peristiwa

tersebut.

2. Persepsi adalah selektif

Ketika mempersepsikan sesuatu biasanya hanya memperhatikan bagian-

bagian tertentu dari suatu objek atau orang tertentu berdasarkan atas

sikap, nilai dan keyakinan dalam diri individu yang bersangkutan dan

mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlainan dengan

nilai dan keayakinan tersebut.

3. Persepsi adalah penyimpulan

Proses psikologis dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui

proses induksi secara logis. Interpretasi yang di hasilkan melalui

persepsi pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang tidak

lengkap. Dengan kata lain mempersepsikan makna adalah melompat
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pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang

di tangkap oleh indra.

4. Persepsi bersifat tidak akurat

Setiap persepsi yang kita lakukan akan mengandung masalah dalam

kadar tertentu. Yang disebabkan oleh pengaruh pengalaman masalah

masa lalu, selektifitas dan penyimpulan.

5. Persepsi bersifat evaluatif

Persepsi tidak akan pernah objektif, karena dalam proses

menginterpretasikan makna bersadarkan pengalaman dan merepleksikan

sikap, nilai dan keyakinan pribadi sehingga dalam mempersepsikan

suatu objek perlu di lihat baik atau buruknya. Adalah sangat langka jika

dapat mempersepsikan sesuatu secara sepenuhnya netral.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap

pembelajaran guru adalah pandangan siswa terhadap pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran terhadap siswa,

meliputi persepsi terhadap materi pembelajaran, kesempurnaan rpp, kesesuaian

dengan fenomena dilingkungan sekitar dan mudah dipahami dan dimengerti.

3. Bahan Ajar

Menurut Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 seorang guru harus memiliki

kompetensi yang berkaitan dengan tugasnya antara lain kompetensi pedagogik,

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi kepribadian,

kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta
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menjadi teladan peserta didik. kompetensi profesional, adalah kemampuan

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial, yaitu

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efesien

dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat

sekitar.

Menurut Wina Sanjaya (2007) kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran

sesuai dengan bidang studi yang diajarkan adalah salah satu tingkat

keprofesionalan seorang guru. Kemampuan penguasaan materi memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.

Menurut Muhammad Ali (1996:44) “kehadiran seorang guru haruslah seorang

yang memang profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar mengajar yang

baik, memahami atau menguasai bahan dan memilliki loyalitas terhadap tugasnya

sebagai guru”, dengan demikian guru dituntut harus memiliki kompetensi. Salah

satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi professional,

kompetensi profesional yang dimaksud disini adalah kemampuan penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya

membimbing para peserta didik, pengusaan bahan ajar antara lain mencakup:

1. Jenis-jenis bahan ajar

Menurut Tim Sosialisasi KTSP (Depdiknas, 2009) bahan ajar adalah segala

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.Bahan yang dimaksud bisa

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Menurut Ahmad Sudrajad

(pengembangan-bahan-ajar http://akhmadsudrajat. wordpress.com/2008/01/24 di
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akses pada hari rabu tanggal 22 november 2014).bahan ajar adalah seperangkat

materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga

tercipta lingkungan/ suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.

Sedangkan menurut Abdul Majid (Perencanaan Pembelajaran 2007:174) bahan

ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan

yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis.

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara

terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan antara lain:

a. Materi fakta adalah nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambang, nama

tempat, nama orang, dan sebagainya.

b. Termasuk materi konsep adalah pengertian, definisi, ciri khusus, komponen

atau bagian suatu obyek (contoh kursi adalah tempat duduk berkaki empat,

ada sandaran dan lengan-lengannya).

c. Termasuk materi prinsip adalah dalil, rumus, postulat, teorema, atau hubungan

antar konsep yang menggambarkan “jika..maka….”, misalnya “Jika logam

dipanasi maka akan memuai”, rumus menghitung luas bujur sangkar adalah

sisi kali sisi.

d. Materi jenis prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah

secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya

langkah-langkah mengoperasikan peralatan mikroskup, cara menyetel televisi.
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e. Materi jenis sikap (afektif) adalah materi yang berkenaan dengan sikap atau

nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan

minat belajar, semangat bekerja, dan sebagainya.

2. Pengorganisasian Sumber Belajar

Pengorganisasian Sumber Belajar (PSB) merupakan pemusatan secara terpadu

berbagai sumber belajar yang meliputi orang, bahan, peralatan, fasilitas

lingkungan, tujuan dan proses. Secara umum PSB berisi komponen-komponen

perpustakaan, pelayanan audio-visual, peralatan dan produksi, tempat berlatih

mengembangkan kegiatan program instruksional dan tempat mengembangkan

alat-alat bantu dalam pengembangan sistem instruksional. PSB juga merupakan

tempat bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan bahan-bahan pengajaran

dengan bantuan multimedia pendidikan terpadu yang terdiri atas unsur-unsur

perpustakaan, workshop, audio-visual dan laboratorium (Zainuddin : 1984:57).

3. Kemampuan Mengajar

Penguasaan pengetahuan adalah penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan

dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan. Kompetensi dimaksud meliputi

pemahaman terhadap wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi,

pengembangan potensi peserta didik, dan penguasaan akademik (Rusmini,

2003:87). Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan

penguasan guru atas kompetensinya.

Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas yang

diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai seperti perubahan

hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa, dan perubahan pola kerja
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guru yang makin meningkat, sebaliknya jika kemampuan mengajar yang dimiliki

guru sangat sedikit akan berakibat bukan saja menurunkan prestasi belajar siswa

tetapi juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri. Untuk itu kemampuan

mengajar guru menjadi sangat penting dan menjadi keharusan bagi guru untuk

dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tanpa kemampuan mengajar

yang baik sangat tidak mungkin guru mampu melakukan inovasi atau kreasi dari

materi yang ada dalam kurikulum yang pada gilirannya memberikan rasa bosan

bagi guru maupun siswa untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Metode Mengajar

Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran

sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Dalam pembelajaran terdapat

berbagai jenis metode pembelajaran. Masing-masing metode memiliki kelebihan

dan kelemahan. Guru dapat memilih metode yang dipandang tepat dalam kegiatan

pembelajarannya. penggunaan metode pembelajaran perolehan pengetahuan dan

keterampilan, perubahan-perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena

interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami

sebelumnya (Ahmadi, 2011:79).

berdasarkan uraian di atas  maka yang dimaksud dengan bahan ajar dalam

penelitian ini adalah materi pembelajaran geografi semester ganjil kelas XI.

4. Teori yang mendukung persepsi dengan hasil belajar

a. Teori Slameto

Menurut Slameto (2010) Bagi seorang guru, mengetahui dan menerapkan

prinsip-prinsip yang bersangkut-paut dengan persepsi sangat penting, karena:
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1. Makin baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan diketahui,

makin baik objek, orang, peristiwa atau hubungan tersebut dapat

diingat;

2. Dalam pengajaran, menghindari salah pengertian merupakan hal yang

harus dapat dilakukan oleh seorang guru, sebab salah pengertian akan

menjadikan siswa belajar sesuatu yang keliru atau yang tidak relevan.

3. Jika dalam mengajarkan sesuatu guru perlu mengganti benda yang

sebenamya dengan gambar atau potret dari benda tersebut, maka guru

harus mengetahui bagaimana gambar atau potret tersebut harus dibuat

agar tidak terjadi persepsi yang keliru.

b. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran

kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa

siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi (Trianto, 2010:74).

Tujuan pembelajaran konstruktik ini ditentukan pada bagaimana belajar,

yaitu menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktivitas kreatif

produktif dalam konteks nyata yang mendorong si belajar untuk berpikir

dan berpikir ulang lalu mendemonstrasikan (Riyanto, 2010:144). Hal ini

senada dengan Slavin (1994) dikutip dari Trianto (2010:74) bagi siswa

agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka

harus bekerja memecahkan masalah menemukan sesuatu untuk dirinya,

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teori belajar

konstruktivisme yaitu guru tidak hanya sekedar memberi pengetahuan

pada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam

benaknya. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk

mengembangkan ide-ide nya untuk belajar dengan memberikan suatu

permasalahan yang kompleks untuk dipecahkan kemudian guru

memberikan bimbingan agar siswa dapat memperoleh keterampilan dasar.

Pada dasarnya ada beberapa tujuan konstruktivisme yang ingin

diwujudkan antara lain:

a) Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu

sendiri

b) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan

dan mencari sendiri jawabannya

c) Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman

konsep secara lengkap

d) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang

mandiri (Riyanto,2010,146-147)

5. Hubungan Persepsi dengan Bahan Ajar

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar,

cakrawala berfikir dan pengetahuannya. Faktor pengalaman, proses belajar

atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat,

Sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek
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psikologi tertentu. banyak faktor yang mempengaruhi persepsi. baik faktor

yang terdapat dalam diri maupun yang berasal dari luar diri individu. Faktor

yang terdapat dalam diri individu dapat berupa pengetahuan yang merupakan

hasil dari proses belajar yang menimbulkan wawasan berpikirnya.

Pengalaman yang akan melahirkan cakrawalanya dan ciri kepribadian serta

kebutuhan tertentu terhadap objek, sedangkan faktor yang berasal dari luar

individu yaitu, dapat berupa sistem nilai, norma atau aturan yang ditetapkan

dalam lingkungan masyarakatnya, maupun hasil dari proses perubahan yang

terjadi sehingga mempengaruhi persepsi siswa terhadap bahan ajar yang

diberikan oleh guru.

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan

ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Sehingga

penyerapan bahan ajar  oleh siswa dapat diserap secara maksimal.

6. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah sebagai hasil atas kepandaian atau keterampilan yang dicapai

oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksinya dengan

lingkungan (Hamalik, 2011). faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar

menurut (Slameto, 2010) adalah dari dalam diri individu (intelegensi, motivasi
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belajar, sikap siswa terhadap guru, minat dan persepsi siswa terhadap guru yang

mengajar. Adapun faktor-faktor dari luar diri individu (aktivitas belajar siswa,

cara belajar, sarana belajar siswa). Jadi, telah dijelaskan bahwa yang berhubungan

dengan prestasi belajar pada mata pelajaran geografi bermacam-macam, baik yang

datang dari dalam diri (intern), maupun dari luar diri (ekstern).

Menurut Gagne (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006) yaitu jika seseorang telah

melakukan proses belajar maka akan terlihat terjadinya perubahan dalam salah

satu atau beberapa aspek tingkah laku tersebut. Hasil belajar adalah berupa

kapabilitas, setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan

nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut dari stimulasi yang berasal dari lingkungan,

dan proses kognitif yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, belajar adalah

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati

pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru.

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak

proses belajar. Hasil belajar juga merupakan sebagai hasil dari adanya tindak

guru, dan suatu pencapaian tujuan pengajaran yang telah dilakukan (Dimyati dan

Mudjiono, 2006).

Menurut Suprijono (2009) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa hal-hal beriku :
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1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, maupun penerapan

aturan.

2. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan

lambing, keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.

3. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam

memecah masalah.

4. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak

jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan

penilaian terhadap obyek tersebut. Sikap berupa kemampuan

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.
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Menurut Bloom dalam Suprijono dalam M.Thobroni dan Arif Mustofa (2011:21),

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.

1. Domain kognitif mencakup :

a. Knowledge (pengetahuan, ingatan);

b. Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh);

c. Application (menerapkan);

d. Analysis (menguraikan, menentukan hubungan);

e. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan

baru);

f. Evaluating (menilai).

2. Domain afektif mencakup :

a. Receiving (sikap menerima);

b. Responding (memberikan respons);

c. Valuing (nilai);

d. Organization (organisasi);

e. Characterization (karakterisasi)

3. Domain Psikomotor mencakup :

a. Initiatory;

b. Pre-routine;

c. Rountinized;

d. Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.
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7. Hubungan Hasil Belajar, Persepsi, dan Bahan Ajar

Hasil belajar adalah sebagai hasil atas kepandaian atau keterampilan yang

dicapai oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksinya dengan

lingkungan, faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar dari dalam diri

individu (intelegensi, motivasi belajar, sikap siswa terhadap guru, minat dan

persepsi siswa terhadap guru yang mengajar. Adapun faktor-faktor dari luar

diri individu (aktivitas belajar siswa, cara belajar, sarana belajar siswa). Jadi,

telah dijelaskan bahwa yang berhubungan dengan prestasi belajar pada mata

pelajaran geografi bermacam-macam, baik yang datang dari dalam diri

(intern), maupun dari luar diri (ekstern). Hasil belajar dapat ditentukan oleh

bahan ajar, yang diberikan oleh guru Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan

tertulis maupun bahan tidak tertulis.

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis

besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari

siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Sehingga penyerapan bahan ajar  oleh siswa dapat diserap secara maksimal

dan menghasilkan hasil belajar yang baik. Dengan adanya penyerapan bahan

ajar yang baik siswa memiliki persepsi yang baik terhadap bahan ajar, jika

siswa memiliki persepsi buruk tentang bahan ajar yang diberikan guru maka

siswa cenderung akan merasa malas untuk mengikuti pembelajaran yang

diberikan karena persepsi merupakan proses internal yang bermanfaat sebagai

penyaring (filter) dan metode untuk mengorganisasikan stimulus, yang

memungkinkan kita menghadapi lingkungan kita.
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Proses persepsi menyediakan mekanisme melalui apa stimulus di seleksi, dan

di kelompokkan dalam wujud yang berarti, yang hampir bersifat otomatik

dan bekerja dengan cara yang sama pada masing-masing individu

sehingga  secara tripikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda.

Seorang individu tidak bereaksi atau berperilaku dengan cara tertentu, karena

situasi yang terdapat di sekitarnya, tetapi karena apa yang terlihat olehnya,

atau apa yang di yakini olehnya tentang situasi tersebut.

Menurut pendapat tentang persepsi di atas bahwa persepsi siswa terhadap

pembelajaran guru adalah pandangan siswa terhadap pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran terhadap

siswa. Oleh karena itu, seorang guru haruslah memberikan penampilan yang

terbaik dalam mengajar, karena akan menimbukan persepsi yang baik atau

positif pada diri siswa yang nantinya akan berakibat pada prestasi atau

keberhasilan siswa.

Hal di atas didukung oleh Sardiman (2005: 145) bahwa hubungan guru

dengan siswa/anak didik di dalam proses belajar-mengajar merupakan faktor

yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang

diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, namun jika

hubungan guru-siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat

menciptakan suatu keluaran yang tidak diinginkan.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat Slameto (2003: 102) yang menyatakan

bahwa bagi seorang guru, mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang

bersangkut paut dengan persepsi sangat penting, karena:
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1. Makin baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan diketahui

makin baik objek, orang, peristiwa atau hubungan tersebut dapat

diingat.

2. Dalam pengajaran, menghindari salah pengertian merupakan hal yang

harus dapat dilakukan oleh seorang guru, sebab salah pengertian akan

menjadikan belajar sesuatu yang keliru/tidak relevan.

3. Jika dalam pengajaran seorang guru perlu mengamati benda yang

sebenarnya dengan gambar/potret dari benda tersebut, maka guru

harus mengetahui bagaimana gambar/potret tersebut harus dibuat agar

tidak terjadi persepsi yang keliru.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah “hubungan persepsi siswa

pada mata pelajaran geografi dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran

2004/2005 yang di lakukan oleh Kurniawati pada tahun 2004. Penelitian

tersebut menggunakan metode korelasional, metode penelitian korelasional ini

bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor

berkaitan dengan variasi-variasi faktor lain. Berdasarkan koefisien korelasi.

hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang

signifikan antara persepsi siswa pada mata pelajaran geografi dengan prestasi

belajar geografi.
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C. Kerangka Pikir

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar bagi peserta didik,dibedakan

atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, mencakup faktor

psikologis, yang merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara

kognitif bahwa persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan

lingkungannya hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu penglihatan,

pendengaran, peraba, perasa dan penciuman sehingga berhubungan dengan

hasil belajar. Dalam penelitian ini persepsi siswa tentang bahan ajar mencakup

beberapa indikator yaitu konsep dan pengajaran sesuai dengan yang di ujikan,

disusun sesuai perencanaan, sesuai dengan fenomena yang ada, mudah di

pahami dan dimengerti. Kemudian pengukuran hasil belajar mencakup hasil

belajar kognitif. Bentuk tes kognitif diantaranya : tes atau pertanyaan kelas,

pilihan ganda, uraian obyektif dan non obyektif(uraian bebas) jawaban atau

isian singkat, portofolio dan performance.  Peneliti  menggunakan penilain

hasil belajar yang di lakukan dengan tes tertulis (uji blok). Berdasakan uraian

tersebut, digambarkan kerangka teori penelitian sebagai berikut:
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Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir, maka hipotesis diajukan dalam

penelitian ini adalah : Terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara

persepsi siswa tentang bahan ajar dengan hasil belajar geografi siswa di SMA

N 2 Liwa Tahun Pelajaran 2014-2015.

Persepsi Siswa Tentang
Bahan Ajar (X) Hasil Belajar (Y)

Indikator :

1. Konsep dan
pengajaran sesuai
dengan materi yang di
ujikan.

2. Disusun sesuai dengan
perencanaan.

3. Disusun sesuai dengan
fenomena yang ada.

4. Mudah dipahami dan
dimengerti.

Kognitif



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode korelasional.

Penelitian korelasional adalah penelitian yang menggambarkan hubungan dua

fenomena atau keadaan (Arikunto, 2006 : 114). Berdasarkan penelitian

tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan persepsi siswa

tentang bahan belajar yang diberikan oleh guru pada mata pelajaran geografi

dengan hasil belajar siswa SMA N 2 liwa Tahun Ajaran 2014-2015.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kelas XI IPS I, XI IPS 2 dan XI IPS 3 di SMA

N 2 Liwa Lampung Barat.

Tabel 2. Jumlah Siswa Kelas XI IPS SMAN 2 Liwa Tahun Pelajaran
2014/2015

No Kelas Jumlah
1
2
3

Kelas XI IPS 1
Kelas XI IPS 2
Kelas XI IPS 3

29
32
34

Jumlah 95
Sumber: Data Dokumentasi Siswa Kelas XI IPS SMAN 2 Liwa Lampung Barat
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C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah hal atau sesuatu yang menjadi perhatian suatu

penelitian. Menurut Arikunto (2006 : 95) variabel penelitian merupakan objek

penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian ini

terdiri dari dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (independent variable) pada penelitian ini adalah persepsi

siswa tentang bahan ajar yang diberikan guru (X).

2. Variabel terikat (dependent variable) pada penelitian ini adalah hasil

belajar siswa SMAN 2 Liwa Lampung Barat (Y).

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel yang akan di teliti agar

dalam proses penelitian dapat berjalan sesuai rencana.

1. Persepsi siswa tentang bahan belajar yang diberikan oleh guru

Persepsi siswa yang di ukur mencakup tentang persepsi mengenai bahan

ajar dengan indikator yaitu: konsep dan pengajaran sesuai dengan materi

yang di ujikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan, disusun

sesuai dengan perencanaan sebanyak 3 pertanyaan, sesuai dengan

fenomena yang ada terdapat  7 pertanyaan, dan mudah dipahami dan

dimengerti terdapat 4 pertanyaan. Kisi-kisi lembar angket dapat dilihat

pada tabel berikut.
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Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Terhadap Bahan Ajar
Variabel Indikator No. soal Jumlah

Persepsi siswa
tentang bahan
ajar geografi

Konsep dan pengajaran sesuai
dengan materi yang di ujikan

1-4 4

Di susun sesuai dengan
perencanaan

5-11 7

Sesuai dengan fenomena yang
ada

12-14 3

Mudah dipahami dan di mengeti 15-20 6
Jumlah pertanyaan 20

Dalam mengumpulkan data ini di awali dengan menyampaikan tujuan

peneliti kepada siswa yang di lanjutkan dengan pembagian angket kepada

siswa.

Angket yang digunakan terdiri dari 20 pertanyaan dengan alternatif

jawaban seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel. 4. Pilihan Jawaban dan Skor Angket
No Pilihan jawaban Skor
1 SS       (Sangat setuju ) 5
2 S         (Setuju) 4
3 R         ( Ragu-Ragu) 3
4 TS       ( Tidak setuju ) 2
4 STS     (Sangat tidak setuju) 1

2. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan pencapaian dalam penguasaan kompetensi atau

materi setelah melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar yang di ukur

dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif. Hasil belajar kognitif

yaitu hasil belajar yang di peroleh dengan memberikan tes kepada siswa

dan hasilnya berupa angka. Nilai hasil belajar siswa diperoleh dari hasil uji

blok pada semester ganjil tahun pelajaran 2014-2015. Data nilai siswa

diperoleh dari guru mata pelajaran, berupa nilai murni dengan sebaran

nilai 10-100.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Angket

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi siswa

tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil belajar, jumlah

siswa serta sejarah atau gambaran umum tentang SMAN 2 Liwa Lampung

Barat.

3. Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan serta

landasan teori yang menyangkut tentang teori yang relevan dengan yang

diteliti yang di dapat dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal pendidikan.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini.

Sebelum kuesioner disebarkan terlebih dahulu diadakan uji coba kuesioner.

Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

instrumen, yang dilakukan kepada 30 responden yaitu siswa SMA N 1 Liwa

kelas XI IPS 2.

1. Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat dan

kevaliditasan dan ketepatan suatu instrumen. Untuk mengukur tingkat

validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan microsoft excel

2007. Soal yang di uji sebanyak 25 soal. Dengan kriteria pengujian jika
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nilai rhitung >rtabel dengan α=0,05 maka soal dinyatakan valid, dan sebaliknya

apabila rhitung <rtabel maka soal dinyatakan tidak valid.

Tabel 5. Uji Validitas Butir Soal
No Nomor soal Keterangan
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,21,22,23,24,25,2

6,27,28,29,30
Valid

2 1,16,18,19,20 Tidak valid
Sumber : hasil pengolahan data tahun 2015

Berdasarkan uji coba 25 butir soal pada 30 responden diperoleh hasil

penghitungan terdapat 5 butir soal yang tidak valid. Soal yang tidak valid

tidak digunakan dalam penelitian sehingga hanya 20 soal yang akan

digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan rumus Alpha cronbach. Uji realibilitas ini di

lakukan dengan menggunakan rumus K-R.21 yaitu :

r11 = ( 1 − ( ) )
dengan keterangan :
r11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir soal
M = skor rata-rata
Vt = varians total
Selanjutnya menginterpretasikan besarnya nilai kuesioner adalah.

Tabel 6 Kriteria Reliabilitas Soal
No Nilai Tes Keterangan
1 0,800 - 1,000 Sangat tinggi
2 0,600 - 0,800 Tinggi
3 0,400 – 0,600 Cukup
4 0,200 – 0,400 Rendah
5 0,000 – 0,200 Sangat Rendah

Sumber : Arikunto (2012:276)
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Dari hasil penghitungan reliabilitas soal, diperoleh nilai reliabilitas  sebesar

1,00 yang berarti instrumen penelitian memiliki reliabilitas sangat tinggi.

Untuk lebih jelasnya terdapat pada lampiran.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan model

korelasi Pearson Product Moment. Dengan syarat:

a. Data dapat diukur, baik dengan skala interval maupun skala rasio

b. Dua variabel harus mempunyai distribusi normal.

Rumus yang biasa di gunakan untuk menghitung koefisien korelasi product

moment adalah sebagai berikut :

= ∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ −(∑ ) ] X [ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan :

r = koefisien korelasi

x = nilai variabel x

y = nilai variabel y

n = jumlah siswa

parameter untuk menyatakan besar kecilnya korelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Parameter Besar Kecilnya Korelasi
No r Tingkat hubungan
1 0,90-1,00 Sangat tinggi
2 0,78-0,89 Tinggi
3 0,64-0,77 Sedang
4 0,46-0,63 Rendah
5 0,00-0,45 Sangat rendah

Sumber: M.Pabundu Tika (2005:78)
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Untuk menyatakan besar kecilnya nilai korelasi di gunakan angka. Angka yang

menyatakan besar kecilnya hubungan di sebut koefisien korelasi yang dapat

bergerak antara -1 dan +1.

Apabila r =1 berarti hubungan sempurna positif.

r = -1 berarti hubungan sempurna negatif

-1 < r < 0 berarti hubungan moderat negatif

0 < r < 1 berarti hubungan moderat positif



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode korelasi didapatkan

kesimpulan korelasi berpengaruh positif dimanan terdapat hubungan antara

persepsi siswa tentang bahan ajar yang diberikan oleh guru dengan hasil belajar

geografi siswa SMA N 2 Liwa, yaitu semakin tinggi persepsi siswa terhadap

bahan ajar maka semakin tinggi hasil belajar siswa.

B. Saran

1. Untuk Siswa

Lebih memanfaatkan bahan ajar yang ada demi menunjang pengetahuan dan

meningkatkan hasil belajar geografi.

2. Untuk Guru

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi guru  untuk lebih memperbaiki

pengelolaan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai usaha untuk

meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan materi pembelajaran.

3. Untuk Sekolah

Diharapkan dapat lebih memfasilitasi bahan ajar seperti buku, alat tulis,

media pembelajaran dan bahan ajar lainnya yang bisa digunakan untuk

belajar.
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