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ABSTRAK

PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN LEMBAR KEGIATAN
PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 3 TERBANGGI BESAR

LAMPUNG TENGAH

Oleh

Siti Rahmadina

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Persepsi Guru Terhadap
Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) di SMP Negeri 3 Terbanggi
Besar Lampung Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif dengan subjek penelitian guru di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar
Lampung Tengah yang berjumlah 43 orang. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan teknik pokok angket, dan teknik penunjang adalah wawancara,
dokumentasi dan observasi sedangkan analisis data menggunakan reliabilitas
dengan menggunakan angket.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Persepsi Guru Terhadap Penggunaan
Lembar Kegiatan Peserta Didik  (LKPD) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar
Lampung Tengah adalah sesuatu yang diharapkan meskipun cenderung kurang
paham sehingga sebagian besar menyetujui Persepsi Guru Terhadap Penggunaan
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) disekolah

Kata Kunci: Persepsi, Penggunaan,Lembar Kegiatan Peserta Didik
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat diperlukan untuk merubah sikap dan tata laku hidup

manusia. Terutama bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional

dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan

bangsa lain. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan dapat diartikan

sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang

memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai

dengan kebutuhan.

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan menjadi

sangat penting baik kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat

dan martabat manusia, membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan

dan kemelaratan. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat meningkatkan

kualitas dirinya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya.

Kualitas hidup suatu bangsa tidak hanya dinilai dari perkembangan fisik saja,

tetapi yang lebih utama adalah kualitas manusia pada intelektual, emosional

dan spiritual. Kualitas hidup seseorang dapat tercermin dari sosok dirinya

sebagai pribadi yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga

maupun terhadap masyarakat.
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Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di

segala bidang. Pendidikan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas,

kualifikasi, mutu, dan efisiensi kerja. Pelaksanaan kurikulum harus didukung

oleh strategi dan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Setiap kurikulum

memberikan penekanan – penekanan pada proses belajar mengajar agar siswa

memiliki kemampuan yang tinggi terhadap tujuan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien,

maka tenaga pengajar diharapkan selektif dalam mencari, memilih,

menggunakan dan mengembangkan pengajaran sesuai dengan mata pelajaran

dan pokok bahasan yang diajarkan.

Salah satu jenis media pembelajaran yang biasanya digunakan di sekolah di

antaranya adalah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) atau dikenal dengan

lembar kerja siswa (LKS) akhir-akhir ini sebutan untuk LKS beralih dari

LKS menjadi LKPD (lembar kegiatan peserta didik). Perubahan nama LKS

menjadi LKPD disebabkan oleh perubahan paradigma atau pandangan

pendidikan tentang guru dan siswa . jika dulu guru adalah sebagai pengajar

dan siswa dibelajarkan, pembelajaran cenderung berpusat ke guru dan

aktivitas siswa cenderung pasif. maka sekarang pendidikan kita menekankan

bagaimana agar siswa aktif dan pembelajaran berpusat kepada siswa itu

sendiri, dan siswa itu belajar bagaimana belajar bukan dibelajarkan.

Banyak permasalahan pendidikan di Negeri ini, salah satu masalah yang

dihadapi di dunia pendidikan saat ini adalah salah satunya masalah lembar

kegiatan peserta didik (LKPD). Saat ini siswa diarahkan untuk mempelajari
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secara mandiri, setiap proses pembelajaran pada mata pelajaran apapun guru

lebih banyak mendorong agar siswa dapat mengerjakan lembar kegiatan

peseta didik disekolah. Apabila hal ini terus diterapkan disekolah- sekolah

maka anak tidak dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis,

kreatif dan guru lebih cenderung sulit serta kurang kreatif dalam mebuat

lembar kegiatan peserta didik sendiri.

Beberapa hal yang harus digarisbawahi dari peraturan pemerintah No.19

Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Pertama, standar proses pendidikan adalah

standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud

berlaku untuk setiap lembaga formal pada jenjang pendidikan tertentu

dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Seluruh sekolah

seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan

dalam standar proses pendidikan ini. Kedua, standar proses pendidikan

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang artinya standar proses

pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran

berlangsung. Standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman

bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Ketiga, standar proses pendidikan

diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian

standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam

menentukan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses

pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar

kompetensi lulusan.
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Pembelajaran bisa dikatakan efektif dan optimal apabila tujuan pembelajaran

dapat tercapai. Demi mencapai tujuan pembelajaran, seorang guru memiliki

peran untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar secara efektif. Guru

dituntut harus inovatif dan kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan dan dapat membuat LKPD sendiri. Selain peran guru, peran

siswa juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses belajar

mengajar, siswa juga harus berperan aktif dalam pembelajaran, tidak hanya

diam saja. Interaksi yang baik antara guru dengan siswa sehingga ada timbal

balik antara guru dan siswa juga mempengaruhi ketercapaian tujuan

pembelajaran. Guru sebagai pemegang peran utama dalam pendidikan harus

mampu mengikuti kurikulum yang dinamis.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016

Tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku yang digunakan

oleh Satuan Pendidikan, baik berupa Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non

Teks Pelajaran, merupakan sarana proses pembelajaran bagi guru dan peserta

didik, agar peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dasar untuk

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penyajian materi harus ditata dengan

menarik, mudah dipahami, memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, dan

memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak

mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan,

SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 terdapat isi tentang Buku Teks

Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran harus memuat unsur-unsur kulit
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buku, yakni kulit depan, kulit belakang, dan punggung buku. Selain itu, buku

teks pelajaran dan buku non teks pelajaran juga harus memuat bagian-bagian

buku, yang meliputi bagian awal buku, bagian isi, dan bagian akhir buku.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang buku yang

digunakan oleh satuan pendidikan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

yang dibuat penerbit tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam

Permendikbud tersebut.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Negeri 3

Terbanggi Besar masih menggunakan lembar kegiatan peserta didik (LKPD)

yang dibuat penerbit untuk pembelajaran disekolah. Proses pembelajaran

yang dilakukan guru mengalami kendala, antara lain : Buku-buku

pembelajaran tidak mumpuni sehingga masih banyak siswa yang tidak

mendapatkan buku pembelajaran dari sekolah, sekolah menggunakan buku

LKPD baik sebagai buku pendamping selain buku diktat, bahkan

menjadikannya buku pedoman. Sekolah mempertimbangkan menggunakan

buku LKPD adalah karena harganya murah, mendapat pemasukan dana, dan

sebagai buku pegangan alternatif karena biaya buku diktat yang mahal. Buku

LKPD yang ada rata-rata dicetak dikertas buram. Cetakan tidak berwarna,

terlihat membosankan. bahkan beberapa gambar yang ada tidak jelas

terpampang. Banyak materi yang tak ditemui dalam LKPD padahal materi

tersebut adalah materi wajib. Sering ditemui dalam buku LKPD urutan

pembelajaran yang serampangan dan tidak nyambung dalam satu unit

pembelajaran. Buku LKPD kurang sesuai dengan kurikulum yang ada di

sekolah dengan kata lain buku LKPD yang kurang lengkap. Oleh karena itu
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buku LKPD yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum agar proses

belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Menciptakan siswa dan guru

yang aktif dan kreatif terutama seorang guru harus lebih kreatif dalam

mengolah materi sehingga tidak bergantung pada materi lembar kegiatan

peserta didik (LKPD) yang singkat dan seorang guru mampu membuat

lembar kegiatan peseta didik (LKPD) sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada

“Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik di

SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah.”

B. Identifikasi Masalah

1. Pemahaman guru terhadap Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik

(LKPD)

2. Faktor yang menghambat Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik

(LKPD)

3. Peran kepala sekolah terhadap Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik

(LKPD)

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka diperlukan adanya pembatasan

masalah yang jelas agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang ingin

dituangkan pada penelitian ini, sehingga permasalahan dalam penelitian ini

dibatasi pada permasalahan Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Lembar

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung

Tengah.
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D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Lembar Kegiatan

Peserta Didik (LKPD) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah?”

E. Tujuan Penelitian

Mengetahui Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta

Didik (LKPD) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah

F. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh seseorang diharapkan memiliki

manfaat tertentu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu

pendidikan, wilayah kajian Pembelajaran dan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam kedisiplinan menaati peraturan. Kajian penelitian ini sangat berkaitan

dengan upaya peningkatan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar pada

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi siswa

Meningkatkan kreatifitas siswa dalam pembelajaran setelah

menggunakan LKPD yang di buat oleh guru sendiri di SMP Negeri 3

Terbanggi Besar Lampung Tengah.



8

b. Bagi guru

Diharapkan dapat aktif dan kreatif dalam membuat Lembar Kegiatan

Peserta Didik (LKPD) sendiri.

c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberi pengetahuan yang lebih luas terhadap peneliti

agar dapat berguna dikemudian hari ketika peneliti sudah menjadi

seorang guru.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam mengembangkan konsep ilmu pendidikan,

wilayah kajian Pembelajaran dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam

kedisiplinan menaati peraturan.

2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah guru-guru di SMP Negeri 3 Terbanggi
Besar.

3. Objek Penelitian

Persepsi Guru Tentang Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik

(LKPD) Di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah.

4. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung

Tengah.
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5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin

penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung Nomor : 6529/UN26/3/PL/2016 pada

tanggal 20 Oktober 2016 dilanjutkan dengan surat izin penelitian yang

dikeluarkan pada tanggal 24 juli 2017 dengan nomor

5573/UN26.13/PN.01.00/2017



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi terhadap

lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam interaksi

inilah muncul pandangan, gambaran, nilai pengamatan seseorang terhadap

suatu objek atau yang dikenal juga persepsi. Persepsi yang muncul terhadap

suatu objek pada masing-masing individu akan berbedabeda tergantung

pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala,dan pengetahuan

masing-masing individu.

Menurut Widyastuti, Yeni (2014: 34-35) “persepsi adalah proses asosiasi

dimana informasi yang didapatkan melalui pengindraan dikaitkan dengan

hal-hal yang ada dan pengalaman-pengalaman orang yang bersangkutan

(perseptor) dimasa lampau, dimasa asosiasi ini terutama bekerja pada tahap

penafsiran”. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sarlito W. Sarwono

(2009:86) “persepsi adalah persepsi berlangsung saat seseorang menerima

stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang

kemudian masuk kedalam otak didalamnya terjadi proses berpikir yang pada

akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman”.
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Menurut Moskowits dan Orgel (dalam Walgito, Bimo 2010:100) “persepsi

merupakan proses yang intergrated dari inividu terhadap stimulus yang

diterima”. Dengan demikian dapat dikemukakan persepsi itu merupakan

proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang

diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang

berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu.

Selaras dengan pendapat diatas, Menurut Walgito, Bimo (2010:99)

“persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu suatu

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima namun

proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut

diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses

selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Menurut Meinarno, Eko A. (2012:24) “persepsi merupakan suatu perolehan,

penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan persepi adalah

seseorang yang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh alat

indera yang kemudian dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman orang

yang bersangkutan dimasa lampau, pada akhirnya akan mewujudkan dalam

sebuah pemahaman.
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b. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dijelaskan oleh Walgito, Bimo (2010:102)

“proses terjadinya persepsi adalah objek menimbulkan stimulus, dan

stimulus mengenai alat indera atau reseptor”.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses fisik. Stimulus yang

diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak kemudian

terjadilah proses diotak sebagai pusat kesadaran sehingga individu

menyadari apa yang dilihat, atau apa yang di dengar, atau apa yang diraba.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses

persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau

apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima

melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan

merupakan persepsi sebenarnya respon sebagai akibat dari persepsi dapat

dilihat oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Dalam keadaan

individu menunjukan tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saya tetapi

individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan

sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Adapun menurut Walgito, Bimo (2010:54-55) “faktor yang mempengaruhi

persepsi adalah faktor internal dan ekternal” sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi dalam individu

mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang dapat
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mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu yang

berhubungan dengan segi kejasmanian dan yang berhubungan

dengan segi psikologis. Bila sistem segi fisilogis terganggu, hal tersebut

akan berpengaruh dalam persepsi seseorang, sedangkan segi psikologis

yaitu mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka

acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan

persepsi.

2. Faktor ekternal

Faktor yang terjadi diluar diri seseorang anatara lain meliputi

a. Faktor stimulus

Agar stimulus dapat dipersepsi, maka harus cukup kuat, stimulus harus

melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi

sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsikan oleh

individu. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi.

Stimulus yang kurang jelas yang berwayuh arti, akan berpengaruh dalam

ketepatan persepsi.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi stimulus juga

akan berpengaruh dalam persepsi. Objek dan lingkungan yang melatar

belakangi objek meruapakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan.

Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan

persepsi yang berbeda.

Menurut Harvey & Smith sebagai mana dikutip oleh Wibowo (dalam Widyastuti,

Yeni 2014:37) menjelaskan “adanya faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi
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sosial, terbagi dalam tiga faktor yaitu variabel obyek-stimulus, variabel latar dan

suasana yang mengiringi kehadiran obyek-stimulus, dan variabel perseptor

sendiri”. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel obyek-stimulus

Karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada obyek persepsi dapat

mempengaruhi persepsi kita terhadap obyek itu sendiri. Dalam persepsi ini apa

yang dipersepsikan adalah tergantung pada petunjukpetunjuk yang tertangkap

oleh penginderaan kita seperti gerak-gerik,ekpresi wajah, cara duduk dan lain-

lainnya. Melalui berbaga petunjuk yang didapatlan kita mengkontribusikan hal-

hal apa saja yang masuk dalam penginderaan kita sehingga kita dapat menarik

kesimpulan.

2. Faktor ekternal

Faktor yang terjadi diluar diri seseorang anatara lain meliputi

a. Faktor stimulus

Agar stimulus dapat dipersepsi, maka harus cukup kuat, stimulus harus

melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah

dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsikan oleh individu.

Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang

kurang jelas yang berwayuh arti, akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi stimulus juga akan

berpengaruh dalam persepsi. Objek dan lingkungan yang melatar belakangi objek

meruapakan kebulatan
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atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang

berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Menurut Harvey & Smith sebagai mana dikutip oleh Wibowo (dalam Widyastuti,

Yeni 2014:37) menjelaskan “adanya faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi

sosial, terbagi dalam tiga faktor yaitu variabel obyek-stimulus, variabel latar dan

suasana yang mengiringi kehadiran obyek-stimulus, dan variabel perseptor

sendiri”. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel obyek-stimulus

Karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada obyek persepsi dapat

mempengaruhi persepsi kita terhadap obyek itu sendiri. Dalam persepsi ini apa

yang dipersepsikan adalah tergantung pada petunjukpetunjuk yang tertangkap

oleh penginderaan kita seperti gerak-gerik,ekpresi wajah, cara duduk dan lain-

lainnya. Melalui berbaga petunjuk yang didapatlan kita mengkontribusikan hal-

hal apa saja yang masuk dalam penginderaan kita sehingga kita dapat menarik

kesimpulan.

2. Variabel latar dan suasana pengiring kehadiran obyek-stimulus

Latar dan susana pengiring kehadiran obyek-stimulus mempunyai pengaruh

tertentu terhadap persepsi sosial karena berhubungan erat dengan norma-norma

dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok, organisasi dan masyrakat.

Selaras atau tidaknya perilaku yang diperagakan seseorang dengan hal-hal

yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akan

dengan cepat mempengaruhi corak persepsi kita terhadap orang lain.

3. Variabel diri perseptor

Terdapat beberapa faktor dalam hal ini yaitu:
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a. Faktor pengalaman adalah semakin banyak pengalaman yang dimiliki

seseorang mengenai obyek-stimulus (sebagai hasil dari seringnya terjadi

kontak antara perseptor dengan obyeknya, terutama obyek yang serupa)

maka semakin tinggi pula veridikalitasnya.

b. Faktor intelegensi, dimana semakin tinggi intelegensinya semakin obyektif

penilaian terhadap apa saja yang dipersepsikan, akan cenderung lebih

berhati-hati dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum

menyimpulkan sesuatu serta tidak mudah terpengaruh.

c. Faktor kemampuan menghayati stimulus adalah adanya kemampuan

berempati atau turut menghayati perasaan orang lain sebagaimana yang

dialaminya sendiri.

d. Faktor ingatan adalah pengalaman-pengalam atau kejadian-kejadian masa

lalu yang tersimpan dalam ingatan, akan menentukan veridikalitas persepsi.

e. Faktor disposisi kepribadian, artinya kecenderungan kepribadian yang relatif

menetap pada diri seseorang akan turut pula menentukan persepsinya atas

sesuatu. Seseorang yang memiliki kepribadian yang otoriter misalnya, akan

cenderung bersikap kaku, berpandangan sempit dan merasa dirinya selalu

benar.

f. Faktor sikap terhadap obyek-stimulus adalah sikap secara umum dapat

dinyatakan sebagai suatu kecenderungan yang ada pada diri seseorang untuk

berpikir atau berpandangan, berperasaan dan berkehendak serta berbuat

secara tertentu terhadap obyek.
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g. Faktor kecemasan adalah seseorang yang dihinggapi kecemasan karena

berkaitan dengan obyek-stimulusnya akan mudah dihadapkan pada

hambatan-hambatan dalam mempersepsikan obyek tersebut.

h. Faktor pengharapan merupakan kumpulan dari beberapa bentuk

pengharapan yang bersumber dari adanya asumsi-asumsi tertentu mengenai

manusia, perilaku dan ciri-cirinya, sampai pada taraf tertentu yang diyakini

kebenarannya. Dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

persepsi tersebut, maka secara umum persepsi seseorang dapat dipengaruhi

oleh cara berfikir, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang

tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi bermacam-macam

seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju atau paham, kurang paham, tidak

paham terhadap objek yang diteliti.

2. Tinjauan Guru

a. Pengertian Guru

Guru sebagai figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang

peranan penting dalam pendidikan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 “guru adalah pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Menurut Hamalik, Oemar (2008:59) “guru adalah suatu jabatan profesional

yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat fisik,
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mental/kepribadian,keilmiahan/pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi

profesional guru selain bersumber dari bakat seseorang untuk menjadi guru

juga pendidik yang diselenggarakan pada pendidikan guru memegang

peranan yang penting”.

Menurut Bahri Djamarah, Syaiful (2015:32) “guru adalah semua orang yang

berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak

didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar

sekolah”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan yang dimaksud dengan guru

adalah pendidik profesional yang harus memiliki kriteri profesional serta

berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

b. Guru sebagai pendidik

Guru sebagai pendidik dijelaskan oleh Mulyasa (2011:37) “guru adalah

pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik

dan lingkungan”. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi

tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

Berkaitan dengan tanggung jawab sebagai guru harus bertanggung jawab

terhadap segala tindakannya dalm pembelajaran disekolah dan dalam

kehidupam masyarakat, berkenaan dengan wibawa sebagai guru harus

memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral,

sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam
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pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang

dikembangkan, guru juga harus mengambil keputusan secara mandiri, terutama

hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta

bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik, dan lingkungan, sedangkan

disiplin dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata

tertib secara konsisten atas kesadran profesional, karena mereka bertugas untuk

mendisiplinkan para

c. Tugas guru

Tugas guru sebagai sesuatu profesi menuntut kepada seorang guru untuk

mengembangkan profsionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai pendidik dan pengajar harus dapat

menempatkan diri sebagai orang tua kedua dengan mengembangkan tugas

yang dipercayakan orang tua kandung/wali peserta didik dalam jangka waktu

tertentu dan guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang

dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.

Menurut Roestiyah N.K. (dalam Bahri Djamah, Syaiful 2015:38) bahwa guru

dalam mendidik peserta didik bertugas sebagai berikut:

1. Menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian,

kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar

negara kita pancasila.

3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik susai Undang-Undang

Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II tahun 1983.
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4. Sebagai perantara dalam belajar, anak harus berusaha sendiri mendapatkan

suatu pengertian, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah

laku dan sikap.

5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik kearah

kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak

menurut kehendaknya.

6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyrakat adalah anak

nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam

masyarakat, dengan demikian anak harus melatih dan dibiasakan di

sekolah di bawah pengawasan guru.

7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib

dapat dijalankan bila guru dapat menjalani lebih dahulu.

8. Guru sebagai administrator dan manajer, disamping mendidik, seorang

guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha.

9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi.

10. Guru sebagai perencana kurikulum, guru menghadapi anak-anak

masyarakat, maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh

ketinggalkan.

11. Guru sebagai pemimpin, guru mempunyai kesempatan dan tanggung

jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke pemecahan soal,

membuat kepetusuan, dan menghadapi anak-anak pada problem.

12. Guru sebagai seponsor dalam kegiatan anak-anak, guru harus turut aktif

dalam segala aktifitas anak.
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Selain itu, menurut Miftah Thoha (1998:2) Tugas guru dapat dibagi menjadi 5

bagian yaitu:

1. Guru sebagai pengajar

Guru sebagai pengajar adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa

sampai tuntas sehingga siswa memahaminya.

2. Guru sebagai pendidik

Guru sebagai pendidik mempunyai makna ganda, yaitu guru harus dapat

membuat siswanya pintar dalam hal pelajaran sekaligus juga membimbing

siswanya agar berprilaku baik. Guru pendidik bertugas tidak sebatas sebagai

guru di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas.

3. Guru sebagai pejuang akademik

Sesungguhnya tugas guru tidak hanya sebatas mengajar di depan kelas atau

mendampingi siswa saat belajar, tetapi lebih kepada upaya membantu

peningkatan kualitas pendidikan secara umumnya. Misalnya, mengajar dengan

sungguh sungguh sehingga nilai ujian nasional baik, membimbing siswanya

berprilaku baik dan mengikuti lomba sehingga dapat memenangkannya. Hal itu

diperlukan dilakukan agar siswa mempunyai kemampuan kognitif,

psikomotorik, dan afektif secara seimbang.

4. Guru sebagai duta pengetahuan

Hal ini membuktikan betapa pentingnya guru dalam mencerdaskan anak

bangsa.
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5. Guru sebagai pencerdas masyarakat

Tugas guru memang tidak sesempit yang selama ini kita pahami, karena guru

sebenarnya tidak dibatasi oleh dinding tembok kelas atau pagar sekolah tetapi

mastinya guru juga harus dapat mengembangkan tugas untuk membantu

mencerdaskan bangsa. Peran guru dimasyarakat tidak kalah pentingnya

dibandingkan ketika guru berperan di dalam kelas, contohnya peran guru di

masyarakat adalah guru yang menjadi ketua RT, RW atau Ketua Kelompok

Pengajian. Dengan tugas-tugas yang begitu banyak dan guru harus bisa

mengoptimalkan semua kemampuan yang ada dalam diri guru, adapun tugas

guru secara umum adalah menyerahkan kepandaian, kecakapan, mendidik,

mengajar, membimbing, membentuk kepribadian, akademik, pemimpin,

manajer, perencana kurikulum dan menjadi teladan dalam segala hal.

3. Tinjauan Tentang Lembar Kegiatan Peserta Didik

a. Definisi Lembar Kegiatan Peserta Didik

Lembar kerja peserta didik yang awalnya dikenal dengan sebutan Lembar

Kegiatan Peserta Didik (LKPD). Lembar Kegiatan peserta didik adalah

lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar

Kegiatan peserta didik biasanya berupa petunjuk, langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar

kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya (Depdiknas,

2008). Menurut poppy (2009 : 32) lembar Kegiatan peserta didik adalah

lembar – lembar berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.

Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk dan langkah – langkah untuk

menyelesaikan tugas. Untuk pembuatan lembar Kegiatan peserta didik ada



23

dua hal yang harus dikerjakan yaitu mengikuti langkah – langkah penyusunan

dan memperhatikan aturan – aturan penyusunan lembar Kegiatan peserta

didik sebagai media pembelajaran. Menurut Trianto (2012: 111)

mengemukakan bahwa “LKPD merupakan panduan bagi siswa untuk

melakukan kegiatan yang mendasar untuk memaksimalkan pemahaman

sesuai indikator pencapaian hasil belajar”. Jadi dapat disimpulkan bahwa

LKPD merupakan suatu pedoman yang telah disusun dan di desain

sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk

memperluas pemahaman materi yang menjadi tujuan pembelajaran. Pedoman

tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang terarah dan aktif, sehingga LKPD

dapat dijadikan penuntun bagi siswa dalam melakukan kegiatan

pembelajaran. Dalam menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, karena sebuah lembar kegiatan

harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau

tidaknya sebuah KD dikuasai oleh peserta didik.

b. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembar Kegiatan Peserta Didik

 Fungsi LKPD

Menurut Andi Prastowo (2013: 205) fungsi LKPD adalah :

1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun

lebih mengaktifkan peserta didik.

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami

materi yang diberikan.

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.
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4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

Menurut Belawati tian (2003:3.22), fungsi LKPD antara lain:

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar.

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep.

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar

mengajar.

4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran.

5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran.

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai

melalui kegiatan belajar.

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara umum fungsi LKPD adalah

sebagai media yang membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya

terhadap materi melalui urutan langkah yang telah dirancang sebelumnya

dan siswa dapat mengekspresikan kemampuannya dalam memecahkan

masalah.

 Tujuan LKPD

Dijelaskan oleh Prastowo (2013: 206) bahwa terdapat empat poin penting

yang menjadi tujuan penyusunan lembar kerja siswa atau LKPD yaitu:
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1. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk memberi

interaksi dengan materi yang diberikan.

2. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik

terhadap materi yang diberikan.

3. Melatih kemandirian belajar peserta didik.

4. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai tujuan

dari penyusunan LKPD dalam kegiatan pembelajaran yang secara umum

LKPD memperlihatkan kepada siswa apa yang menjadi tujuan pencapaian

pembelajaran. LKPD menyajikan urutan langkah-langkah yang berguna

untuk memahami isi materi secara urut dan mencapai tujuan pembelajaran

yang dimaksud serta meningkatkan pemahaman diri akan materi

pembelajaran.

 Manfaat LKPD

Penggunaan media LKPD ini diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam proses pembelajaran, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arsyad

(2005) antara lain yaitu :

1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar

semakin lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar.

2. Meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa,

sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan

kemampuan dan minatnya.
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3. Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan

waktu.

4. Siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu

peristiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan

lingkungan sekitar. Tidak hanya itu melalui LKPD, diharapkan siswa

dapat termotivasi dalam mempelajari konsep-konsep kimia khususnya

pada materi larutan penyangga. Pada proses pembelajaran, LKPD

digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk menuntun siswa

mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok 10

mata pelajaran yang telah atau sedang dijalankan. Melalui LKPD siswa

harus mengemukakan pendapat dan mampu mengambil kesimpulan.

Dalam hal ini, LKPD digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa

dalam proses pembelajaran.

c. Macam-macam Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh Prastowo (2013: 209-211)

jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka terdapat lima macam

bentuk LKS atau LKPD yaitu:

1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep yakni

LKPD mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat

konkrit, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari.

2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan

berbagai konsep yang telah ditemukan



27

3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar yakni LKPD berisi

pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di dalam buku. Siswa akan

dapat mengerjakan LKPD tersebut jika membaca buku

4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan

5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum.

Dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini LKPD yang disusun

bertujuan untuk membantu siswa menemukan konsep yang akan mereka

bangun dan dapat menerapkan konsep yang telah dibangun dalam kehidupan

sehari-hari. Jadi secara umum LKPD yang disusun berkenaan dengan

penggunaan jenis atau macammacam LKPD yang digunakan selama proses

pembelajaran disesuaikan dengan sintaks pembelajaran dan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai. Ini menjadi nilai penting agar LKPD yang

disusun dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang

bermakna.

d. Langkah-langkah Menyusun Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

Lembar kegiatan peserta didik (student work sheet) adalah lembaran-lembaran

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan siswa

akan memuat paling tidak; judul, KD yang akan dicapai, waktu penyelesaian,

37 peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi

singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus

dikerjakan. Dalam menyiapkan lembar kerja peserta didik dapat dilakukan

dengan langkah langkah sebagai berikut:
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a. Analisis kurikulum

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana

yang memerlukan bahan ajar LKPD. Biasanya dalam menentukan materi

dianalisis dengan cara melihat materi pokok dan pengalaman belajar dari

materi yang akan diajarkan, kemudian kompetesi yang harus dimiliki oleh

siswa.

b. Menyusun peta kebutuhan LKPD

Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan guna mengetahui jumlah LKPD

yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan LKPD-nya juga dapat dilihat.

Sekuens LKPD ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas

penulisan. Diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar.

c. Menentukan judul-judul LKS

Judul LKS ditentukan atas dasar KD-KD, materi-materi pokok atau

pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu KD dapat

dijadikan sebagai judul modul apabila kompetensi itu tidak terlalu besar,

sedangkan besarnya KD dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila

diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP,

maka kompetensi itu telah dapat dijadikan sebagai satu judul LKPD.

d. Penulisan LKPD

Penulisan LKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebaga berikut:

- Perumusan KD yang harus dikuasai

Rumusan KD pada suatu LKPD langsung diturunkan dari dokumen.

- Menentukan alat Penilaian
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Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik.

Karena pendekatan pembelajar-an yang digunakan adalah kompetensi,

dimana penilaiannya didasarkan pada penguasaan kompetensi, maka alat

penilaian yang cocok adalah menggunakan pendekatan Panilaian Acuan

Patokan (PAP) atau Criterion Referenced Assesment. Dengan demikian

guru dapat menilainya melalui proses dan hasil kerjanya.

- Penyusunan Materi

Materi LKPD sangat tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi

LKPD dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau

ruang lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari

berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.

Agar pemahaman siswa terhadap materi lebih kuat, maka dapat saja

dalam LKPD ditunjukkan referensi yang digunakan agar siswa membaca

lebih jauh tentang materi itu. Tugas-tugas harus ditulis secara jelas guna

mengurangi pertanyaan dari siswa tentang hal-hal yang seharusnya siswa

dapat melakukannya, misalnya tentang tugas diskusi. Judul diskusi

diberikan secara jelas dan didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam

kelompok diskusi dan berapa lama.

- Struktur LKPD

Struktur LKPD secara umum adalah sebagai berikut:

* Judul

* Petunjuk belajar (Petunjuk siswa)

* Kompetensi yang akan dicapai

* Informasi pendukung
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* Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja

* Penilaian

e. Evaluasi dan Revisi

Setelah selesai menulis LKPD, selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah

evaluasi terhadap LKPD tersebut. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui

apakah LKPD telah baik ataukah masih ada hal yang perlu diperbaiki. Teknik

evaluasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya evaluasi teman sejawat

ataupun uji coba kepada siswa secara terbatas. Respondenpun bisa anda

tentukan apakah secara bertahap mulai dari one to one, group, ataupun class.

Komponen evaluasi mencakup kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan

kegrafikan.

a. Komponen kelayakan isi mencakup, antara lain:

1. Kesesuaian dengan SK, KD

2. Kesesuaian dengan perkembangan anak

3. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar

4. Kebenaran substansi materi pembelajaran

5. Manfaat untuk penambahan wawasan

6. Kesesuaian dengan nilai moral, dan nilai-nilai sosial

b. Komponen Kebahasaan antara lain mencakup:

1. Keterbacaan

2. Kejelasan informasi

3. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar

4. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat)
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c. Komponen Penyajian antara lain mencakup:

1. Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai

2. Urutan sajian

3. Pemberian motivasi, daya tarik

4. Interaksi (pemberian stimulus dan respond)

5. Kelengkapan informasi

d. Komponen Kegrafikan antara lain mencakup:

1. Penggunaan font; jenis dan ukuran

2. Lay out atau tata letak

3. Ilustrasi, gambar, foto

4. Desain tampilan

Dengan demikian, berdasarakan Panduan Pengembangan Bahan Ajar

(Depdiknas: 2008) lembar kegiatan Peserta Didik (LKS) atau lembar kegiatan

peserta didik (LKPD) dapat disusun sendiri oleh guru agar lebih tepat

digunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. LKPD yang disusun

sendiri oleh guru akan memberikan kemudahan bagi guru dalam

menyampaikan materi yang akan dipelajari dan akan memberikan kemudahan

bagi siswa dalam mengerjakannya. Ini berarti dengan kemudahan tersebut,

maka dapat menciptakan proses pembelajaran berjalan lebih mudah dan

menyenangkan.

Untuk itu hendaknya dalam penyusunan atau pembuatan lembar kegiatan

peserta didik (LKPD) perlu memperhatikan langkah-langkah atau tahapan yang

baik dan runtut agar dapat menghasilkan bahan ajar lembar kegiatan siswa

yang baik dan tepat diterapkan dalam pembelajaran.
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B. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep dan pendapat-pendapat yang telah diuraikan diatas, akan

berjalan dengan baik apabila diterapkan secara maksimal, selain itu peran guru

menentukan keberhasilan terhadap penggunaan lembar kegiatan Peserta Didik

sehingga guru bener-benar dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat lembar

kegiatan peserta didik sendiri Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini

dapat di jelaskan pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berfikir

Persepsi Guru (X)

Indikatornya:
1. Pemahaman Guru
2. Tanggarapan Guru
3. Harapan Guru

penggunaan lembar
kegiatan peserta
didik (Y)

Indikatornya:
1. Pelaksanaan
2. Penghambat
3. Sanksi



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan masalah

yang akan diteliti, sehingga memperolah hasil yang diharapkan. Metode

ini dibutuhkan karena untuk menentukan data penelitian, menguji

kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan serta

mengkaji suatu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sumadi

Suryabrata (2012:75) “penelitian deskriptif adalah untuk membuat

pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atai daerah tertentu”.

Menurut Muhammad Nasir (2013:54) “penelitian deskriptif adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan

akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena

yang diteliti”.

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian deskriptif adalah untuk

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fenomena yang diteliti.
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B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:117) “populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”.

Menurut Muhammad Idrus (2009:93) “populasi merupakan apabila subjek

penelitian meliputi semua populasi yang ada”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMP Negeri 3

Terbanggi Besar. Adapun data jumlah guru di di SMP Negeri 3 Terbanggi

Besar adalah sebanyak 43 guru.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sofar Silaen dan Widiyono (2013:69) “variabel adalah konsep yang

mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi,

yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan

sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau

bervariasi”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi disebut variabel

X. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Persepsi guru .

b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel

Y. ada penelitian ini adalah pengunaan lembar kegiatan peserta didik.
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D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1.  Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu

konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus

menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya.

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan

mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

membahas tentang:

a. Persepsi Guru

Presepsi guru adalah pemahaman terhadap penggunaan lembar kegiatan

peserta didik.

b. Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik

Penggunaan lembar kegiatan peserta didik adalah penerapan

berdasarkan tentang adanya pengunaaan lembar kerja peserta didik di

sekolah.

2. Definisi Operasional Variabel

Untuk  dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis

variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari

variabel yang berarti variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut

penjelasannya dan dapat diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah

sebagai berikut
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a. Persepsi Guru (X)

Persepsi guru adalah pemahaman dan pengalaman berdasarkan informasi

yang berkaitan terhadap pengunaan lembar kegiatan peserta didik di

sekolah dengan indikator pengukuran yaitu pemahaman, tanggapan, dan

harapan.

b. Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik (Y)

Penggunaan lembar kegiatan peserta didik adalah tentang adanya

pengunaan lembar kegiatan peserta didik di sekolah. Adapun

indikatornya yaitu pelaksanaan, penghambat, sanksi.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam rencana penelitian ini adalah Persepsi guru (X)

dengan indikator, pemahaman, tanggapan, dan harapan.dengan menggunakan

angket berdasarkan skor yang berskala 1-3 yaitu paham, kurang paham, dan

tidak paham, serta setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Selanjutnya variabel

(Y) tentang adanya pengunaan lembar kegiatan peserta didik di sekolah.

Adapun indikatornya yaitu pelaksanaan, penghambat, sanksi. Dengan ukuran

yaitu baik, kurang baik dan tidak baik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini adalah menggunakan teknik

pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap

dan nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
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1. Teknik Pokok

a. Metode Angket

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket.

Metode angket dalam penelitian ini dipakai untuk memperoleh data yang

utama dan dianalisis. Adapun jenis angket yang digunakan angket

tertutup yang dimana telah menyediakan alternatif  jawaban yang harus

dipilih responden tanpa memberikan jawaban yang lain. Masing-masing

mempunyai skor atau bobot yang berbeda yaitu:

1. Alternatif jawaban a diberi skor 3

2. Alternatif jawaban b diberi skor 2

3. Alternatif jawaban c diberi skor 1

2. Teknik Penunjang

a. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan

melengkapi data yang tidak ada dalam angket. Melalui wawancara maka

akan diketahui keadaan yang sebenernya di lapangan. Wawancara

dilakukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Terbanggi Besar untuk

mengetahui persepsi  ( Pemahaman, Tanggapan, Harapan ) guru terhadap

penggunaan lembar kegiatan peserta didik di SMP Negeri 3 Terbanggi

Besar.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa

bahan-bahan tertulis mengenai informasi-informasi dan data-data lain
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yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui jumlah guru di

SMP Negeri 3 Terbanggi Besar.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas menurut Suharsimi Arikunto (2006:168) “adalah suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument.”

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu

dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan

konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik. Penelitian yang menggunakan uji coba

angket, memerlukan suatu alat pengumpul data, yaitu uji reliabilitas.

Untuk menentukan reliabilitas dalam penelitian ini, maka peneliti

berpedoman pada teori menurut Suharsimi Arikunto (2006:221)

“reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrument dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik”.   Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan

sebagai berikut :
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a. Peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden untuk

uji angket.

b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau

genap dan ganjil.

c. Mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan menggunakan

rumus product moment dengan angka kasar yaitu:

= ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan :

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua

variabel yang dikorelasikan ( = − dan = − )

= Skor rata – rata dari X

= Skor rata – rata dari Y

N = Jumlah sampel

d. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket

digunakan rumus Sperman Brown, yaitu:

= 21 +
Keterangan :

= Koefisien reliabilitas seluruh item

= Koefisien korelasi item ganjil dan genap
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Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas

sebagai berikut:

0,90 - 1,00 : Reliabilitas tinggi

0,50 - 0,89 : Reliabilitas sedang

0,00 - 0,49: : Reliabilitas rendah

H. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket, langkah selanjutnya adalah

melakukan analisis data. Dalam menganalisis dan mengolah data serta

mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase

sebagai berikut:

=
Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui

tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase menurut

Muhammad Ali (1984:184) sebagai berikut:

= x100%
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Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah jawaban dari seluruh item

N = Jumlah perkalian item dengan responden

Untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan

kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% – 75% = Sedang

40% - 55% = Tidak Baik



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan

bahwa Persepsi Guru Terhadap Larangan Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta

Didik (LKPD) disekolah adalah sesuatu yang diharapkan meskipun cenderung

kurang paham sehingga sebagian besar menyetujui Terhadap Penggunaan Lembar

Kegiatan Peserta Didik (LKPD).

Hasil penelitian yaitu pada indikator pemahaman dikategorikan kurang paham

Terhadap Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) disekolah dengan

hasil angket sebanyak 72,1% lebih besar dari jumlah responden yang paham,

indikator tanggapan 44,18% dengan ketegori setuju merupakan solusi dari

menciptakan pembelajaran yang aktif di sekolah guna menciptakan peserta didik

yang aktif dalam proses belajar di sekolah dan untuk indikator harapan sebanyak

88,37% responden merasa setuju dengan harapan bahwa Penggunaan Lembar

Kegiatan Peserta (LKPD) disekolah, maka peserta didik akan lebih aktif dan

kreatif dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru dapat membuat lembar

Kegiatan Peserta Didik sendiri (LKPD) dan menggunakaan metode belajar yang

beragam sehingga LKPD yang dikeluarkan oleh penerbit tidak digunaakan saat

proses pembelajaran berlangsung.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat

penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru dapat melaksanakan secara maksimal Penggunaan Lembar Kegiatan

Peserta Didik (LKPD) di sekolah sehingga dapat membuat LKPD sendiri.

2. Bagi Kepala Sekolah  menegur guru yang masih menggunakan LKPD yang di

buat oleh penerbit guna mendukung Penggunaan Lembar Kegiatan Peserta

Didik (LKPD) yang dibuat guru sendiri di sekolah

3. Bagi Pemerintah terutama dinas dapat melakukan pelatihan kepada guru dalam

pembuatan LKPD dan pengawasan dalam menerapkan Penggunaan Lembar

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dibuat guru sendiri di sekolah
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