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II. KERANGKA TEORETIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Persepsi  

 

Persepsi dalam arti luas menurut Leavitt (2006:27) dapat diartikan “Pandangan 

atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan 

sesuatu”. Sedangkan menurut Sugihartono (2007:8) “Persepsi adalah kemampuan 

otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan/ 

mengintrepetasi stimulus yang masuk kedalam alat indra”. Alat indra pada 

manusia berupa indra penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

Kemudian menurut Hadiman (2007:57) “Manusia mempersepsi apa saja yang 

merupakan bagian dari lingkungannya pada taraf pra-objektif”.  Dari ketiga 

pengertian di atas, dapat disimpulkan persepsi adalah suatu proses di mana 

seseorang memandang suatu objek melalui alat indranya berdasarkan pengalaman.  

 

Faktor yang mempengaruhi persepsi Menurut Walgito (2010:101), faktor yang 

mempengaruhi persepsi orang berbeda-beda antara lain: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

2) Alat indra, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak 
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sebagai pusat kesadaran, sebagai alat untuk mengadakan respon 

diperlukan syaraf motoris. 

3) Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan pada sesuatu 

atau sekumpulan objek. 

 

 

2. Media Animasi dan Simulasi  

 

Media adalah suatu alat atau bahan yang digunakan untuk membantu dalam 

menyampaikan informasi.  “Media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar” (Sadiman dkk, 2009:6).  Sedangkan menurut Menurut Gagne dalam 

Sadiman dkk. (2009:6) menyatakan bahwa ”media adalah bebagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”.  

AECT (Assosiation for Education Comunication and Technology) dalam Arsyad 

(2007:3)  memberikan batasannya tentang “media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi”. 

 

Jadi, dapat dikatakan bahwa media adalah alat bantu yang digunakan dalam 

proses pembelajaran agar guru dapat menyampaikan isi dari materi yang 

disampaikan kepada siswa sehingga merangsang otaknya agar mau belajar.  

Dalam perkembangannya, media pembelajaran sudah masuk pada ranah teknologi 

informasi dan komunikasi, sehingga memudahkan siswa dalam pembelajaran. 
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Dalam menggunakan media pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan oleh guru agar media tersebut dapat mencapai hasil yang baik. 

Menurut Sudjana dalam Djamarah dan Zain (2006:127-128): 

(1). Menentukan Jenis menentukan media dengan tepat; artinya, sebaiknya 

guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan 

dan bahan pelajaran yang diajarkan. (2). Menetapkan atau 

memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya, perlu diperhitungkan 

apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau 

kemampuan anak didik. (3). Menyajikan media dengan tepat; artinya 

teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran harus disesuaikan 

dengan tujuan, bahan metode, waktu, dan sarana yang ada. (4). 

Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi 

yang tepat. artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar 

media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar 

mengajar terus memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu dengan media  

pengajaran.    

 

 

Menurut Anderson dalam Sadiman dkk. (2009:95) daftar kelompok media 

instruksional ditampilkan pada Tabel 1: 

Tabel 1. Kelompok Media Instruksional. 

 

No Kelompok Media Media Instruksionl 

1.  Audio pita audio (rol atau kaset)  

piringan audio  

radio (rekaman siaran) 

2.  Cetak buku teks terprogram  

buku pegangan/manual  

buku tugas 

buku lembar kerja 

3.  Audio-Cetak buku latihan dilengkapi kaset  

gambar/poster (dilengkapi audio) 

4.  Proyek Visual Diam film bingkai (slide)  

film rangkai (berisi pesan verbal) 

5.  Proyek Visual Diam 

dengan Audio 

film bingkai (slide) suara  

film rangkai suara 

6. Visual Gerak film bisu dengan judul (caption) 

No Kelompok Media Media Instruksionl 

7 Visual Gerak dengan 

Audio 

film suara  

video/vcd/dvd 
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Seiring berkembangnya waktu pembelajaran fisika dapat menggunakan media 

pembelajaran yang lebih mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran 

fisika. Salah satu media pembelajaran tersebut adalah multimedia yang bertujuan 

untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah 

dimengerti, dan jelas. Informasi akan mudah dimengerti karena sebanyak 

mungkin indera, terutama telinga dan mata digunakan untuk menyerap informasi 

tersebut. Sehingga media animasi dapat menjadi alternatif media pembelajaran 

saat ini, karena media animasi merupakan suatu teknologi tentang beragam gerak 

dan suara yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi.  

Menurut Fendy (2012:10) mengatakan bahwa: 

Animasi merupakan satu teknologi yang membolehkan gambar bergerak 

kelihatan seolah-olah hidup, dapat bergerak, beraksi dan berbicara. 

Animasi berarti gerakan image atau video, seperti gerakan orang yang 

sedang melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Informasi yang disajikan 

melalui multimedia ini berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat 

dilayar monitor, atau ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead 

projector, dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya (video atau 

animasi).  

 

 

Dalam  menggunakan media animasi didalam pembelajaran perlu adanya  

simulasi. Simulasi merupakan suatu proses peristiwa yang sedang berlansung. 

Menurut  Nursitawati (2006:29): 

Simulasi adalah suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan 

memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap suatu obyek, proses atau 

peristiwa. Simulasi memberi kemungkinan bagi pemakainya untuk 

melakukan latihan nyata tanpa harus menghadapi resiko yang sebenarnya. 

8 Benda benda nyata  

model tiruan (mock up) 

9 Komputer media berbasis computer 

CAI (Computer Assisted Instructional) 

CMI (Computer Managed Instructional) 



9 
 

Namun penggunakan simulasi dalam proses pembelajaran tentu saja ada beberapa 

kelebihan dan kelemahannya. Menurut Ginting dalam Wahidin (2008: 35)  

Kelebihan Simulasi (a) mampu melatih kompetensi siswa dalam melakukan 

kegiatan praktis yang mendekati keadaan yang sebenarnya (real situation), 

sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam pelatihan pembekalan siswa 

(b) dapat menciptakan susasana pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) (c) sangat efektif dalam 

mengajarkan ranah afektif atau sikap. Kelemahan Simulasi (a) efektivitas 

dalam memajukan belajar siswa belum dapat dilaporkan oleh riset. (b) 

terlalu mahal biayanya. (c) banyak orang meragukan hasilnya karena 

sering tidak diikut sertakannya elemen-elemen yang penting. (d) 

menghendaki pengelompokkan yang fleksibel, perlu peralatan dan gedung 

(e) menghendaki banyak imajinasi dan guru dan siswa. (f) menimbulkan 

hubungan informasi antara guru dan siswa yang melebihi batas (g) sering 

mendapat kritik dari orang tua karena dianggap permaian saja. (h) bila 

guru mampu mengurangi kelemahan-kelemahan itu, maka pelaksanaan 

teknik simulasi akan berhasil. 

 

 

3. Fisika 

 

fisika adalah salah satu pelajaran dalam rumpun sains yang mempelajari gejala–

gejala alam yang terjadi baik di lingkungan sekitar maupun alam semesta secara 

keseluruhan. Di dalam GBPP (2004:2): 

Tujuan pembelajaran fisika di SMA adalah agar siswa menguasai konsep-

konsep fisika dan saling keterkaitannya serta mampu menggunakan 

metode ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari kebesaran dan 

kekuasaan penciptanya. 

 

 

Dari uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran fisika adalah usaha 

untuk melaksankan  kegiatan belajar yang mempelajari gejala gejala alam yang 

terjadi pada alam semesta.  
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4. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah suatu hasil yang didapatkan setelah melalui proses belajar. 

Dan setiap keberhasilan suatu proses belajar dapat menjadi tolak ukur 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran seperti yang dinyatakan oleh Djamarah 

dan Zain (2006 :107), ”Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil 

belajar,  masalah yang dihadapi adalah di tingkat mana prestasi (hasil)  belajar 

yang telah dicapai. 

 

Tolak ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran dilakukan melalui tiga tahap 

dan harus berurutan, tahap-tahapan itu adalah mengukur, menilai, dan evaluasi. 

Menurut Arikunto (2007:3): 

(1). Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran. 

Pengukuran bersifat kuantitatif. (2). Menilai adalah mengambil terhadap 

sesuatu denagan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kuantitatif. (3). 

Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas yakni mengukur dan 

menilai. 

 

 

Evaluasi yang dilakukan pada siswa dapat menggunakan tes hasil belajar. Hasil 

belajar terbagi atas tiga ranah yaitu ranah kognitif, affective dan psychomotor. 

Menurut Bloom dalam Sardiman (2005: 23-24): 

a. Kognitif Domain:   

1). Knowledge  (pengetahuan,  ingatan),  2). Comperhension (pemahaman,  

menjelaskan,  meringkas), 3). Analysis  (menguraikan, menentukan  

hubungan),  4). Synthesis  (mengorganisasikan,  merencanakan, 

membentuk  bangunan  baru), 5). Evaluation  (menilai), 6). Application 

(menerapkan). 

b. Affective Domain :  

1). Receiving  (sikap  menerima), 2). Responding  (memberi  respon),        

3). Valuing  (menilai),  4). Organization  (organisasi), 5). Characterization 

(karakterisasi). 

c. Psychomotor Domain: 

1). Initiatory level, 2). Preroutine level, 3). Routinized level. 
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Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, hasil 

belajar adalah suatu hasil perubahan tingkah laku seorang siswa yang diukur, 

dinilai dan dievaluasi oleh guru dalam proses pembelajaran pada aspek kognitif, 

affective dan psychomotor dan bertujuan untuk mengukur dan menilai sampai 

sejauh mana hasil perubahan tersebut.     

 

B. Kerangka Berpikir  

 

Pesepsi siswa merupakan pandangan siswa terhadap suatu objek.  Objek yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah media pembelajaran. Media pembelajaran 

adalah alat bantu yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

agar apa yang disampaikan benar-benar dapat diterima oleh siswa. Selain itu, 

media pembelajaran merupakan  suatu jenis sarana belajar yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan mutu kegiatan dalam proses pembelajaran.  

 

Dalam penelitian ini media pembelajaran yang digunakan perangkat lunak berupa 

komputer. Pengunaan komputer yang digunakan adalah media animasi simulasi. 

Pembelajaran fisika menggunakan media animasi simulasi adalah pembelajaran 

fisika demontrasi yang menggunakan komputer dengan penggunan program 

power point dan macromedia flash (dalam tampilan gambar atau video yang 

merupakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari). Dengan Pembelajaran fisika 

menggunakan media animasi simulasi diharapkan siswa meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 

 



12 
 

Media animasi simulasi ini digunakan sebagai media pembelajaran dengan materi 

gerak. Media pembelajaran ini dikemas dalam bentuk CD. Media pembelajaran 

ini adalah mengedit dari Sutoyo dari SMAN 1 BERGAS yang dirubah dari 

macromedia flash menjadi power point dan digabungkan 2 video berbentuk mp4 

dan flv dari http// www.youtobe.co.id serta macromedia flash berbentuk swf dari 

http//www. wordpress.com.  

 

Hasil belajar siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

pada aspek kognitif. Sedangkan untuk persepsi siswa mengenai media animasi 

simulasi digunakan angket siswa. Penggambaran yang jelas tentang pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat antara persepsi siswa mengenai media 

animasi simulasi fisika terhadap  hasil belajar dapat digambarkan menggunakan 

model teoritis yang ditampilkan pada Gambar 1: 

 

 

 

Gambar 1. Model Toeritis Hubungan antara Variabel 

Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y). 

Keterangan : 

X : Persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika 

R  : Pengaruh Persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika terhadap  

hasil belajar 

Y  : Hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R X Y 

http://www.youtobe.co.id/
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C. Hipotesis 

  

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diungkapkan, maka pasangan hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 : Persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

H1 : Persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika berpengaruh terhadap 

hasil belajar. 

 


