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ABSTRACT 

 

TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEPTIONS OF ATOMIC 

STRUCTURE LEARNING USING AN ONLINE SYSTEM 

 

By 

VENNA TRISTYA NAFULANI 

 

This study aims to describe the perceptions of teachers and students towards 

learning the atomic structure material using an online system. The design of this 

study used descriptive qualitative research. The method used is a survey method 

with a research location at SMA Negeri 1 Tumijajar which research is conducted 

online through a questionnaire by making statements in Google Forms which are 

send to teachers and students via the web browser. The subjects of this study 

consisted of 36 students of class X IPA 3 and 1 chemistry teacher. The results 

showed that teacher and student perceptions of atomic structure learning, aspects 

of educational management tend to be positive, online learning makes students 

more independent, students are more confident to discuss through online learning 

and online learning is more efficient because it can be carried out anytime and 

anywhere. In the aspect of human resources, it tends to be positive, online 

learning is able to make students and teachers develop skills and knowledge about 

information and communication technology (ICT) and be able to use various 

learning applications such as PC and gadgets. While in the infrastructure aspect, 

teachers respond positively and students tend to be negative, this is because 

students still have unstable internet access problems so that it can hinder the 

process of online learning activities. The conclusion from the results obtained 

states that the majority of teachers' and students' perceptions of atomic structure 

learning using an online system are positive. 
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ABSTRAK 

 

PERSEPSI GURU DAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN MATERI 

STRUKTUR ATOM MENGGUNAKAN SISTEM DARING 

 

 

Oleh 

 

VENNA TRISTYA NAFULANI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru dan siswa terhadap 

pembelajaran materi struktur atom menggunakan sistem daring.  Desain penelitian 

ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah 

metode survei dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Tumijajar yang 

dilakukan penelitian secara online melalui angket kuesioner dengan cara membuat 

pernyataan-pernyataan dalam Google Form yang disebarkan kepada guru dan 

siswa melalui web. Subjek penelitian ini terdiri dari siswa kelas X IPA 3 sebanyak 

36 siswa dan 1 guru kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru 

dan siswa terhadap pembelajaran materi struktur atom, aspek manajemen 

pendidikan cenderung positif, pembelajaran daring membuat siswa menjadi lebih 

mandiri, siswa lebih percaya diri untuk berdiskusi melalui pembelajaran daring 

dan pembelajaran daring lebih efisien karena dapat dilaksanakan kapanpun dan di 

manapun. Pada aspek sumber daya manusia cenderung positif, pembelajaran 

daring mampu membuat siswa dan guru mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mampu 

menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti PC maupun gadget. 

Sedangkan pada aspek infrastruktur guru merespon positif dan siswa cenderung 

negatif, hal tersebut dikarenakan siswa masih memiliki masalah akses internet 

yang tidak stabil sehingga dapat menghambat proses kegiatan pembelajaran 

daring. Kesimpulan dari hasil yang diperoleh menyatakan bahwa mayoritas 

persepsi guru dan siswa terhadap pembelajaran materi strutur atom mengunakan 

sistem daring adalah positif. 

 

Kata kunci : struktur atom, daring, persepsi 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar dan 

terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dengan tujuan 

mendidik siswa dalam mengembangkan potensi dirinya (Nurhasanah, 2016).  

Namun, dewasa ini masih banyak sekali masalah yang menghambat tercapainya 

tujuan-tujuan yang diharapkan di dalam dunia pendidikan. Salah satu masalah 

tersebut yaitu menyangkut kualitas pendidikan. 

 

Kualitas pendidikan saat ini tengah menjadi tantangan sebagai dampak 

mewabahnya virus Covid-19.  Covid-19 merupakan penyakit menular yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.  Covid-19 menjadi 

pandemik global yang penyebarannya begitu mengkhawatirkan.  Akibatnya 

pemerintah harus bekerjasama untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan 

mengeluarkan kebijakan agar seluruh warga masyarakat untuk melakukan social 

distancing atau menjaga jarak (Sekretariat Republik Indonesia, 2020).   

 

Surat kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut menyebabkan seluruh aktivitas  

masyarakat yang sebelumnya dilakukan di luar rumah kini harus diberhentikan 

sementara dan diwajibkan untuk beraktivitas di rumah masing-masing.  Fakta 

inilah yang akhirnya membuat sejumlah sekolah di Indonesia bahkan 

mancanegara terpaksa memberhentikan sementara proses kegiatan belajar  

mengajar (KBM) dengan sistem tatap muka di dalam kelas dan melakukan 

pembelajaran secara online.  Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus 

Covid-19 kepada peserta didik maupun guru. 
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Salah satu dampak social distancing  juga terjadi pada sistem pembelajaran di 

sekolah.  Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, mendikbud 

menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar 

mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara 

tidak langsung atau jarak jauh (SE Mendikbud No. 4, 2020).  Surat edaran yang 

telah ditetapkan tersebut membuat seluruh lembaga pendidikan mengganti metode 

pembelajaran sementara dengan sistem online atau dalam jaringan (daring). 

 

Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran dalam jaringan, atau 

pengganti istilah pembelajaran online yang sering kita gunakan dalam teknologi 

internet (Ivanova, 2020; Kristiawan dan Muhaimin, 2019; Kristiawan, 2014).  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, 

menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial.  Pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui 

platform yang telah tersedia.  Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan 

secara online, komunikasi juga dilakukan secara online.  Sistem pembelajaran 

melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti Google Classroom, 

Google Meet, Edmodo dan Zoom Meeting (Ivanova dkk, 2020). 

 

Sebenarnya pembelajaran daring bukanlah hal yang baru bagi masyarakat 

Indonesia, model pembelajaran ini telah dikembangkan sejak tahun 2013 sebagai 

alternatif pembelajaran. Sebelum merebaknya virus Covid-19 ini, beberapa 

lembaga pendidikan khususnya daerah perkotaan yang telah menerapkan metode 

tersebut.  Adanya pandemi virus ini membuat seluruh lembaga pendidikan seperti 

perguruan tinggi, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya diharuskan 

menggunakan metode pembelajaran daring, dengan tujuan agar proses 

pembelajaran di era pandemi ini tetap berjalan meskipun dilakukan di dalam 

rumah masing-masing, Tidak semua pembelajaran dapat dipindahkan ke dalam 

lingkungan pembelajaran secara online.  Guru dituntut memberikan pengajaran 

yang baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan secara kreatif 
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dan inovatif menggunakan media belajar yang menarik agar siswa dapat 

memahami materi pembelajaran dapat tercapai (Cahyani, 2020).  

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tumijajar, sebagian 

besar pembelajaran daring dilaksanakan melalui aplikasi Google Classroom.  Di 

sekolah tersebut sudah menerapkan pembelajaran daring sejak awal 

diberlakukannya kebijakan agar melakukan sistem pembelajaran di rumah 

masing-masing secara online.  Pada mata pelajaran kimia yang sudah dipelajari 

melalui sistem online di SMA Negeri 1 Tumijajar yaitu materi struktur atom pada 

KD 3.2 kelas X semester ganjil.  Konsep dalam materi struktur atom umumnya 

bersifat kompleks dan abstrak. Konsep yang bersifat abstrak cenderung berpotensi 

menyebabkan  kesulitan belajar dan pemahaman konsep yang salah pada siswa.   

 

Struktur atom merupakan konsep yang sukar, karena mengandung konsep-konsep 

abstrak yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa,. Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mempelajari konsep struktur atom.  Hasil wawancara pada kegiatan observasi 

dengan 7 orang siswa dari 36 siswa kelas X IPA 3 yang dilakukan pada tanggal 10 

Desember 2020, mereka mengalami kesulitan dalam mengklasifikasi berbagai 

jenis atom karena menurut mereka semua atom hampir sama.  Selain itu, mereka 

juga menyatakan mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana 

memproyeksikan posisi elektron dalam suatu atom, mereka mengatakan bahwa 

materi yang abstrak seperti materi struktur atom sulit diamati secara langsung 

karena ukuran atom yang sangat mikro.  Dalam pembelajaran daring siswa tidak 

bisa melakukan praktikum secara langsung sehingga siswa merasa kesulitan untuk 

memahami konsep, maka dari itu pentingnya pemahaman guru dalam membuat 

inovasi dan kreativitas dalam bidang teknologi dan informasi dengan membuat 

alternatif lain pengganti praktikum dalam bentuk media visual seperti video 

animasi Chemsense maupun menggunakan aplikasi pembuat struktur kimia seperti 

ChemOffice. 
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Terdapat penelitian yang selaras dengan penelitian ini yang menyatakan tingkat 

kesulitan peserta didik dalam memahami struktur atom sebesar 52,07% (sedang).  

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar mereka adalah kurangnya 

pemahaman terhadap konsep kimia, kurangnya variasi latihan soal, kurangnya 

interaksi antara peserta didik, guru dalam pembelajaran dan kurangnya media 

pembelajaran serta banyaknya materi ajar (Rica dan Suyanta, 2013).   

 

Pentingnya mengetahui persepsi siswa dan guru pada pembelajaran daring ini 

untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa saja yang dialami siswa dan guru 

seperti kelebihan dan hambatan-hambatan yang dialami selama metode 

pembelajaran daring ini berlangsung, khususnya dalam pembelajaran kimia 

dengan materi struktur atom.  Setelah mengetahui hambatan atau masalah apa saja 

yang telah dialami oleh siswa dan guru, selanjutnya dapat mengetahui solusi yang 

tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Persepsi diukur menggunakan angket 

yang memiliki 3 indikator, yaitu, aspek manajemen pendidikan, aspek sumber 

daya manusia dan aspek infrastruktur (Permana dan Daryati, 2013) 

 

Untuk mengetahui bagaimana persepsi guru dan siswa mengenai pembelajaran 

daring pada materi struktur atom, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 

“Persepsi Guru dan Siswa Terhadap Pembelajaran Materi Struktur Atom 

Menggunakan Sistem Daring”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimanakah persepsi guru dan siswa terhadap pembelajaran 

materi struktur atom menggunakan sistem daring? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru dan siswa terhadap 

pembelajaran materi struktur atom menggunakan sistem daring. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yaitu : 

1. Guru  

Dapat mengembangkan/membuat skenario yang kreatif dan inovatif agar 

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran kimia. 

2. Siswa  

Dapat memberikan pengalaman belajar kimia secara daring dengan baik. 

3. Sekolah  

Menjadi bahan evaluasi terkait fasilitas yang mendukung pembelajaran daring 

seperti menyediakan fasilitas WiFi atau kuota internet. 

 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indikator persepsi diukur menggunakan angket yang memiliki 3 indikator, 

yaitu, aspek manajemen pendidikan, aspek sumber daya manusia dan aspek 

infrastruktur (Permana & Daryati, 2013). 

2. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap 

muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia.  Segala bentuk materi 

pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara 

online.  Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa 

aplikasi, seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo dan Zoom 

Meeting (Ivanova dkk, 2020). 

3. Menurut kesepakatan antara peneliti dengan guru di SMA Negeri 1 

Tumijajar, Salah satu materi kimia yang diambil dalam penelitian ini adalah 

materi struktur atom karena materi tersebut adalah salah satu materi yang 

sukar dipahami secara daring. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Pembelajaran Kimia 

Kimia merupakan salah satu ilmu yang memunculkan konsep dan fenomena yang 

abstrak untuk memahami aspek kualitatif dan kuantitatifnya.  Konsep yang 

kompleks dan fenomena kimia yang abstrak tersebut menjadi salah satu hal yang  

mengakibatkan kimia dianggap sulit untuk dimengerti oleh sebagian besar siswa 

(Wang, 2007).  

 

Pada dasarnya belajar kimia sesuai dengan karakteristiknya harus diupayakan 

seoptimal mungkin dengan mengerjakan masalah yang terkait langsung dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. Menyelesaikan masalah dalam realita kehidupan 

yang nyata dengan menerapkan pengetahuan kimia, membantu siswa membangun 

pengertian dan pemahaman kimia menjadi lebih bermakna. Penyiapan strategi dan 

kondisi pembelajaran juga membantu siswa dalam menemukan cara untuk 

menguasai dan mengaplikasikan konsep kimia.  Penyiapan strategi dan kondisi 

pembelajaran tersebut menuntut penyesuaian yang berkenaan dengan representasi 

bahan ajar kimia dan kebutuhan belajar siswa (Laliyo, 2011).  

 

2.2. Hakikat Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang menyangkut masuknya pesan atau 

informasi dalam otak manusia melalui indera. Jadi, dapat dinyatakan bahwa 

persepsi merupakan perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu 

objek yang masuk kepada dirinya (diterimanya) melalui pengamatan dengan 
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menggunakan indera-indera yang dimilikinya. Proses perlakuan tersebut 

bertalian dengan pemberian arti, gambaran atau penginterpretasian terhadap 

objek tersebut (Slameto, 2003).  

 

Persepsi merupakan salah satu bentuk gejala jiwa manusia yang mendasar 

yang muncul dalam bidang pendidikan, selain memori, berfikir, intelegensi, 

emosi, dan motivasi. “perilaku manusia diawali dengan adanya penginderaan 

atau sensasi. Penginderaan atau sensasi adalah suatu proses masuknya 

stimulus atau rangsangan ke dalam alat indera manusia. Setelah stimulus 

masuk ke dalam alat indera manusia, maka otak akan menerjemahkan 

stimulus tersebut. kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus disebut 

dengan persepsi”. (Sugihartono, 2007). 

 

Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung 

berhubungan dengan dunia luarnya dan menerima stimulus atau rangsangan 

dari luar, disamping dari dalam dirinya sendiri menggunakan alat inderanya. 

Melalui stimulus yang diterimanya, individu akan mengalami persepsi. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu 

merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu atau 

melalui alat reseptornya (Walgito, 2010). 

 

Terlebih lanjut dijelaskan bahwa setiap persepsi selalu didahului oleh 

penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

indera yang selanjutnya diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan 

syaraf dan di sinilah terjadi proses fisiologi yang menyebabkan individu dapat 

menyadari tentang apa yang diterima dengan alat indera atau alat reseptornya 

(Thoha, 2011). 

 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu 

tanggapan seseorang terhadap suatu objek dengan bantuan alat indera sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masing masing individu. 

Dengan adanya persepsi maka akan menimbulkan sikap tertentu dan tindakan 
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sesuai dengan situasi yang dialami, serta akan menimbulkan tanggapan yang 

berbeda-beda pada setiap masing-masing individu (Adhitama, 2016). 

 

b. Proses Terjadinya Persepsi 

Terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, 

melainkan melalui proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah yaitu 

sebagai hasil aksi dan reaksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

individu dapat menyadari dan mengadakan persepsi antara lain : 

1) Adanya objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus dapat 

datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) maupun datang dari 

dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja 

seperti reseptor. 

2) Alat indera atau reseptor 

Yaitu alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syaraf 

sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor 

ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

3) Adanya perhatian 

Perhatian perupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam 

mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi dalam 

diri seseorang (Walgito, 2010). 

 

Keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja, 

melainkan berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar.  

Namun tidak semua stimulus akan direspon oleh individu.  Respon diberikan 

individu terhadap stimulus yang ada penyesuaian atau menarik perhatian.  

Dengan demikian maka yang dipersepsi oleh individu selain tergantung pada 

stimulusnya juga tergantung pada keadaan individu itu sendiri.  Stimulus 

yang mendapat respon dari individu tergantung pada berbagai macam faktor 

salah satunya adalah faktor perhatian yang merupakan aspek psikologis dalam 

mengadakan persepsi. 
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c. Indikator Persepsi 

Sebagaimana telah diungkapkan di awal, jika seorang individu tidak hanya 

dikenai satu stimulus saja, melainkan banyak stimulus yang muncul di 

lingkungan sekitar.  Namun tidak semua stimulus mendapatkan perhatian dari 

individu untuk kemudian dinilai atau dipersepsikan.  Persepsi memiliki 

indikator-indikator sebagai berikut : 

1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. 

Rangsang atau objek yang diterima dan diserap oleh panca indera sendiri-

sendiri maupun bersama-sama.hasil penyerapan oleh panca indera tersebut 

akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. 

2) Penertian atau pemahaman terhadap objek. 

Setelah terjadi gambaran-gambaran di dalam otak, maka gambaran tersebut 

diorganisir, digolongkan dan diinterpetasikan sehingga berbentuk pengertian 

atau pemahaman terhadap suatu objek.   

3) Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. 

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, selanjutnya terbentuk 

penilaian dari individu. Iindividu membandingkan pemahaman yang baru 

diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif.  

Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu 

persepsi bersifat individual (Walgito, 2010). 

 

Pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki 3 indikator, yaitu 

penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian atau 

pemahaman terhadap objek, dan penilaian atau evaluasi individu terhadap objek.  

Pada indikator pertama rangsangan atau objek diterima dan diserap oleh panca 

indera yang menghasilkan gambaran dalam otak.  Pada indikator kedua, gambaran 

dalam otak diinterpretasikan sehingga terbentuk pemahaman terhadap suatu 

objek.  Indikator ketiga setelah terbentuk pemahaman dalam otrak selanjutnya 

muncul penilaian dari individu tersebut (Adhitama, 2016). 
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d. Faktor yang Memengaruhi Persepsi  

Proses terbentuknya persepsi yang terjadi pada seseorang individu 

dipengaruhi oleh tanggapan terhadap stimulus yang diterima oleh panca 

indera atau sudut pandang seorang individu pada sebuah objek.  

 

Ada beberapa prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui yaitu : 

1) Persepsi itu relatif bukan absolut. 

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu 

persis dengan keadaan sebenarnya.  Dalam hubungannya dengan kerelatifan 

persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan 

lebih besar daripada rangsangan yang datang kemudian. 

2) Persepsi itu selektif 

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak 

rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saat-saat 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 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 

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 dan bagaimana pesan tersebut akan 

diinterpretasi. 

5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang 

atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.  Perbedaan persepsi ini dapat 

ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam 
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kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi (Slameto, 

2003). 

Adapun secara umum dapat dituliskan faktor yang memengaruhi persepsi antara 

lain : 

1) Faktor internal yaitu dari perilaku persepsi yang meliputi faktor 

biologis/jasmani dan faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi perhatian, 

sikap motif, minat, pengalaman dan pendidikan. 

2) Faktor eksternal yaitu dari luar individu/ pelaku persepsi yang meliputi objek 

sasaran dan situasi/ lingskungan di mana persepsi berlangsung. 

3) Selain hal tersebut di atas yang memiliki penting bagi terbentuknya persepsi 

seseorang adalah informasi (Syukur, 2006). 

Perbedaan penginderaan dan persepsi sudut pandang arti setiap individu akan 

menghasilkan dan memberikan makna yang berbeda pada setiap individu.  

Kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap hasil pengamatan dari sudut pandang 

arti diantaranya disebabkan oleh : 

1) Adanya perbedaan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman pada masing-

masing individu. 

2) Adanya perbedaan kebutuhan masing-masing individu. 

3) Adanya perbedaan kesenangan atau hobi pada masing-masing individu 

4) Adanya perbedaan kebiasaan dan pola hidup keseharian (Sugihartono, 2007). 

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam mengadakan persepsi antara lain 

yaitu : 

1) Adanya objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai 

alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai 

alat indera (reseptor) dapat datang dari dalam, yaitu mengenai syaraf 

penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor. 

2) Alat indera atau reseptor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai 
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pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respons diperlukan 

syaraf motoris. 

3) Untuk menyadari atau mengadakan persepsi sesuatu dipelukan pula adanya 

perhatian , yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

mengadakan persepsi (Walgito, 2010). 

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi seseorang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya adalah : 

1) Faktor Ekstern 

Terdiri atas intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerakan, hal-hal 

baru dan familiar, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebudayaan sekitar. 

2) Faktor Intern 

Terdiri dari proses belajar, perasaan, sikap, kepribadian, individual, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi diri individu 

(Thoha, 2011). 

 

2.3. Metode Pembelajaran Daring 

Metode pembelajaran yang berbasis teknologi memiliki banyak penyebutan, 

seperti online dalam jaringan (Daring) dan E-Learning.  Kesemuanya memiliki 

makna yang sama, hanya saja konteks penempatan katanya yang sering dipertukar 

balikkan. E-Learning merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggunakan 

media perangkat elektronik. E-Learning adalah sebuah kegiatan pembelajaran 

melalui perangkat elektronik komputer yang tersambungkan ke internet, dimana 

peserta didik berupaya memeroleh bahan belajar yang sesuai dengan 

kebutuhannya (Syarifudin, 2017). 

E-Learning merupakan sebuah inovasi baru yang memiliki kontribusi sangat besar 

terhadap perubahan proses pembelajaran, dimana proses belajar tidak lagi hanya 

mendengarkan uraian materi guru secara langsung tetapi siswa juga melakukan 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  
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Materi bahan ajar divisualisasikan dalam berbagai format dan bentuk yang lebih 

dinamis dan interaktif sehingga siswa akan termotivasi untuk terlibat lebih jauh 

dalam proses pembelajaran tersebut (Raharja, 2019).  Lebih lanjut Rosenberg 

menekankan bahwa E-Learning merujuk pada penggunaan teknologi internet 

untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan.   

 

Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran dalam jaringan, atau 

pengganti istilah pembelajaran online yang sering kita gunakan dalam teknologi 

internet (Ivanova dkk, 2020; Kristiawan dan Muhaimin, 2019; Kristiawan, 2014).  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, 

menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial.  Pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui 

platform yang telah tersedia.  Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan 

secara online, komunikasi juga dilakukan secara online.  Sistem pembelajaran 

melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti Google Classroom, 

Google Meet, Edmodo dan Zoom Meeting (Ivanova dkk, 2020).  Menurut Hamid 

Muhammad sebagai plt. Dikdasmen Kemendikbud pembelajaran daring adalah 

pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning 

Manajemen System (LMS). “Pembelajaran daring ini dilakukan selama ini secara 

interaktif seperti Zoom, Google Meet. Itu salah satu (pembelajaran)yang kami 

sarankan agar ada interaksi antar guru dan murid dimana (catatannya) tak ada 

hambatan di gawai, internet dan pulsa”. (Prodjo, 2020). 

(https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajaran-jarak-

jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya). 

 

Berdasarkan kondisi negara kita yang sedang dilanda virus Covid-19 ini, peran 

pembelajaran berbasis online sebagai pendukung proses pembelajaran menjadi 

sangat signifikan dan perlu. Terutama di era global saat ini, transformasi berjalan 

sangat cepat.  Kenyataannya adalah siswa bahkan dapat lebih mudah beradaptasi 

dengan teknologi baru dan perubahan yang ada saat ini.  Penerapan pembelajaran 

berbasis online untuk pengajaran dan pembelajaran memiliki dua tantangan 

https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajaran-jarak-jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya
https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajaran-jarak-jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya
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utama, yaitu : (1) penerapan pembelajaran berbasis online sebagai “alternatif yang 

sulit bagi siswa”; dan (2) aplikasi berbasis online untuk menghasilkan siswa 

berpengetahuan (student-based student), yaitu memanfaatkan berbasis online 

untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan (long life learning) dan 

meningkatkan produktivitas mereka (Zaharah, Kirilova & Windarti, 2020). 

Pembelajaran berbasis online diharapkan memberi dampak positif pada siswa dan 

kemajuan pendidikan Indonesia.  Dalam hal ini guru juga mengharapkan 

partisipasi dan pengasuhan orangtua di rumah untuk mendorong anak-anak 

mereka agar semangat belajar di rumah, menggunakan fasilitas yang ada dan 

melakukan kegiatan sesuai dengan ketetapan pemerintah selama Covid-19 

(Zaharah, Kirilova & Windarti, 2020). 

 

2.4. Anggapan Dasar 

1. Persepsi tanggapan/kesan guru dan siswa dalam pembelajaran materi struktur 

atom secara daring berbeda-beda dan dapat diukur melalui angket  

2. Siswa mengerti dan paham terhadap materi yang diajarkan secara daring 

3. Siswa dapat menilai/mengevaluasi hasil pembelajaran kimia secara daring. 

  

2.5. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh 

Gerry (2013) yang berjudul “Persepsi Siswa dan Guru Terhadap 

Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis E-Learning Di SMK Negeri 4 Jakarta”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis 

E-Learning belum berjalan dengan baik terlihat dengan adanya jaringan 

internet yang terkadang lambat dan terputus dan masih ada beberapa guru dan 

siswa yang belum memahami teknologi informasi komunikasi dan juga 

belum memahami prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis E-

Learning. 
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2. Penelitian Sobron (2019) yang berjudul “Persepsi Siswa Dalam Studi 

Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar IPA”.  Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa angket respon siswa dengan pembelajaran 

berbasis daring menunjukkan kategorisasi setuju. Hal ini ditunjukkan setelah 

mengikuti pembelajaran berbasis daring, para siswa semakin semangat 

mengikuti pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPA.  Siswa tidak 

merasa bosan saat pembelajaran berlangsung.  Siswa juga tertarik saat 

menggunakan pembelajaran berbasis daring dibanding dengan metode 

konvensional (ceramah), serta siswa sangat aktif tanya jawab dengan guru 

saat pembelajaran berlangsung.  

3. Penelitian yang relevan selanjutnya oleh Hutomo dan Muhammad (2020) 

yang berjudul “ Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring pada 

Mata Kuliah Praktik di Pendidikan Vokasi”.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat persepsi respon positif mahasiswa terhadap 

pembelajaran daring berdasarkan aspek belajar mengajar  kemampuan dosen 

dan sarana prasarana.  Namun demikian, pembelajaran daring masih 

terkendala oleh akses internet yang masih terbatas khususnya  di daerah rural, 

dan kondisi ekonomi mahasiswa yang terbatas sehingga tidak memiliki 

perangkat yang memadai untuk mengakses aplikasi pada pembelajaran 

daring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian  

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.  Penelitian deskriptif 

digunakan  untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

tekumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009).  Penelitian deskriptif ini 

bertujuan untuk mengukur persepsi guru dan siswa terhadap pembelajaran materi 

struktur atom menggunakan sistem daring  dengan mendeskripsikan hasil 

penyebaran kuesioner persepsi guru dan siswa yang bersifat kualitatif.  Data dari 

hasil penyebaran kuesioner/angket penelitian ini berupa angka-angka hasil 

perhitungan yang diolah melalui pengklasifikasian, penjumlahan, mencari rata-

rata, kemudian diperoleh presentase yang disesuaikan dengan indikator yang telah 

ditetapkan.  

 

Metode yang digunakan adalah penelitian survei.  Studi survei adalah salah satu 

pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data 

yang luas dan banyak (Arikunto, 1993). Dikarenakan sekolah sedang 

melaksanakan pembelajaran online, maka dilakukan penelitian secara online 

melalui angket kuesioner dengan cara membuat pernyataan-pernyataan dalam 

Google Form yang dikirimkan kepada guru dan siswa melalui web.  Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru di SMA Negeri 1 Tumijajar.  

 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek atau responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA 3 

yang telah mempelajari materi struktur atom sebanyak 36 siswa dan 1 guru 
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pengampu mata pelajaran kimia IPA kelas X.  Adapun yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah persepsi guru dan siswa terhadap pembelajaran materi 

struktur atom menggunakan sistem daring. 

 

3.3. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

maupun sosial yang diamati.  Secara spesifik semua fenomena itu disebut variabel 

penelitian (Sugiyono, 2010).  Penelitian ini  menggunakan instrumen angket. 

Instrumen angket dipilih karena merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden.  Efisien di sini dapat berarti penghemat waktu dan 

biaya (Sugiyono, 2010). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (ArikunIto, 2013).  Indikator persepsi dalam penelitian ini 

diukur menggunakan angket yang memiliki 3 indikator, yaitu, aspek manajemen 

pendidikan, aspek sumber daya manusia dan aspek infrastruktur (Permana & 

Daryati, 2013). 

Dipandang dari cara menjawab, instrumen yang digunakan termasuk kuesioner 

tertutup karena responden hanya memilih jawaban “ya” dan “tidak” pada setiap 

butir pernyataan yang telah disediakan.  Berikut adalah tabel persepsi yang 

meliputi pernyataan tertutup untuk siswa dan guru.  
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Tabel 3.1 Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Daring  

No Pernyataan 

Alternatif Pilihan 

Jawaban 
Saran Untuk 

Perbaikan 
YA  TIDAK 

1. Aspek manajemen pendidikan 

1 Secara umum, Saya senang dan 

puas dengan metode pembelajaran 

daring 

   

2 Saya senang dengan materi 

pelajaran kimia pada materi struktur 

atom dalam pembelajaran online 

   

3 Pembelajaran online ini layak 

mendapat apresiasi dan perhatian di 

kalangan siswa  

   

4 Saya merasa kesulitan memahami 

materi struktur atom melalui 

pembelajaran online 

   

5 Saya senang dengan sistem 

penilaian online untuk mata 

pelajaran kimia 

   

6 Pembelajaran online mengarahkan 

siswa untuk dapat belajar secara 

mandiri 

   

7 Belajar dari rumah lebih baik 

daripada belajar di sekolah 

   

8 Saya lebih berani dan percaya diri 

melalui pembelajaran secara online 

   

9 Pembelajaran daring bisa dilakukan 

kapan saja dan di mana saja tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu 

   

10 Siswa merasa terganggu dengan 

adanya pembelajaran online 

terhadap aktivitas kegiatan lainnya 

   

11 Siswa dapat mengatur waktu dan 

aktivitas dengan baik dan 

bermanfaat 

   

12 Saya bersedia mengirim tugas 

apapun melalui pembelajaran online 

sebelum tanggal pengumpulan 

tugas  

   

13 Saya berpartisipasi aktif dalam 

diskusi pembelajaran online 

   

14 Saya melakukan penilaian sejawat 

selama kegiatan pembelajaran 

daring berlangsung 

   

15 Saya lebih sering berinteraksi 

kepada teman dan guru dalam 

pembelajaran daring dibandingkan 

dalam pembelajaran tatap muka 

   

16 Guru mengecek kehadiran 

pembelajaran daring 
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17 Guru memberikan penugasan 

selama dalam pembelajaran 

   

2 Aspek SDM 

18 Saya mampu mencari berbagai 

sumber informasi tentang materi 

pembelajaran melalui internet untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran 

daring  

   

19 Pembelajaran daring membuat 

respon umpan balik antar teman 

sejawat dan guru memakan waktu 

yang relatif lama.  

   

20 Pembelajaran online membantu 

Saya mengembangkan keterampilan 

dan pengetahuan tentang teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) 

   

21 Keterampilan mengaplikasikan 

teknologi , informasi dan 

komunikasi yang Saya miliki sangat 

mendukung pembelajaran daring 

   

22 Saya mampu menggunakan 

berbagai aplikasi LMS (Learning 

Management System) seperti 

Google Classroom, Moodle, 

Edmodo, atau Social Network : WA 

Group, IG, dll dalam melaksanakan 

pembelajaran daring. 

   

23 Saya mampu menggunakan 

berbagai aplikasi dalam komputer 

untuk menyelesaikan tugas 

   

3 Dimensi infrastruktur 

24 Sekolah menyediakan kelengkapan 

pendukung seperti Personal 

Computer (PC)/Laptop & LCD 

Proyektor untuk kegiatan 

pembelajaran daring 

   

25 Persiapan infrastruktur teknologi 

dan informasi untuk pembelajaran 

online/daring memerlukan biaya 

yang besar 

   

26 

 

Saya memiliki masalah akses 

internet untuk kelas pembelajaran 

online Saya 

  

 

 

27 Sekolah menyediakan fasilitas WiFi 

di seluruh area sekolah 

   

28 Website yang digunakan untuk 

pembelajaran daring mampu 

diakses 24 jam 
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Tabel 3.2 Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring  

No Pernyataan 

Alternatif Pilihan 

Jawaban 
Saran Untuk 

Perbaikan 
YA  TIDAK 

1. Aspek manajemen pendidikan 

1 Saya menyampaikan tujuan 

pembelajaran sebelum 

memulai proses KBM 

   

2 Saya selalu memberikan tugas 

terstruktur pada saat 

pembelajaran daring 

   

3 Saya menyampaikan konsep 

materi ajar dengan metode 

kreatif dan inovatif pada 

pembelajaran daring 

   

4 Saya memberiikan alternatif 

lain pada kegiatan praktikum 

struktur atom 

   

5 Saya merasa kesulitan dalam 

menyampaikan konsep materi 

struktur atom 

   

6 Saya meminta siswa untuk 

mmbuat kelompok belajar agar 

lebih efektif 

   

2 Aspek SDM 

7 Saya mampu mengoperasikan 

Personal Computer (PC) dan 

gadget 

   

8 Saya merasa kesulitan dalam 

mengupload materi ajar 

melalui aplikasi pembelajaran 

daring 

   

9 Apabila Saya mengalami 

kesulitan, Saya berdiskusi 

online antar guru kimia lain. 

   

10 Pembelajaran online 

membantu Saya 

mengembangkan keterampilan 

dan pengetahuan tentang 

teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) 

   

11 Saya mampu menggunakan 

berbagai aplikasi LMS 

(Learning Management 

System) seperti Google 

Classroom, Moodle, Edmodo, 

atau Social Network : WA 

Group, IG, dll dalam 

melaksanakan pembelajaran 

daring. 

   

3 Aspek infrastruktur 



21 
 

 
 

12 Saya merasa kesulitan dengan 

jaringan internet yang tersedia 

untuk kegiatan pembelajaran 

daring 

   

13 Sekolah menyediakan 

kelengkapan pendukung 

seperti Personal Computer 

(PC)/Laptop & LCD Proyektor 

untuk kegiatan pembelajaran 

daring 

   

14 Sekolah menyediakan fasilitas 

WiFi di seluruh area sekolah 

   

15 Website yang digunakan untuk 

pembelajaran daring mampu 

diakses 24 jam 

   

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Secara umum terdapat tiga tahap dalam penelitian ini yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir.  Ketiga tahap tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Memunculkan ide atau gagasan tentang penelitian yang dilakukan 

dengan melakukan studi pendahuluan.  Kajian pustaka dan jurnal-jurnal 

penelitian tentang penilaian pada skala nasional dan Internasional. Dari 

hasil kajian, didapatkan ide tentang penyusunan angket terstruktur. 

b. Menyusun indikator angket sesuai permasalahan yang ada di dalam 

penelitian ini yaitu tentang persepsi mengenai pembelajaran daring 

dalam materi struktur atom.   

c. Kemudian membuat angket yang akan diberikan kepada siswa dan guru.  

Angket yang diberikan berupa angket kuesioner tertutup dengan 

menggunakan skala Guttman yang kemudian disajikan melalui Google 

Form. 

d. Kuesioner angket yang telah disusun selanjutnya dilakukan langkah 

validasi isi oleh dosen ahli untuk melihat apakah pernyataan yang 
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disusun dalam sebuah angket sudah valid dan layak untuk diuji cobakan 

atau belum.   

e. Setelah divalidasi oleh dosen ahli, kuesioner angket dilakukan revisi 

sesuai dengan masukan dan saran-saran yang diberikan oleh dosen ahli, 

kemudian hasil revisi siap disebarkan ke siswa dan guru.  Perbaikan 

kuesioner meliputi perbaikan kesesuaian indikator dengan pernyataan 

persepsi, penulisan yang kurang tepat, pernyataan yang kurang 

menuntun atau hal-hal lain yang perlu diperbaiki. 

 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa terkait prosedur pengisian 

angket yang dikemas dalam Google Form. 

b. Setelah dilakukan sosialisasi selanjutnya dilakukan penyebaran angket 

terkait persepsi guru dan siswa pada pembelajaran kimia menggunakan 

sistem daring.   Pengisian kuesioner angket sebanyak 1 kali untuk 1 

orang guru dan 36 siswa secara online melalui Google Form.  

c. Melakukan wawancara online terhadap responden tentang pembelajaran 

kimia dengan sistem daring. 

 

3. Tahap akhir 

a. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data berupa hasil persepsi guru 

dan siswa dalam laman Google Form.   

b. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan rumus penjumlahan dan perhitungan rata-rata skor tiap 

indikator yang telah dijawab siswa maupun guru yang dinyatakan dalam 

persen.  

c.  Melakukan penarikan kesimpulan menggunakan data deksriptif untuk 

menyimpulkan data persepsi guru dan siswa yang telah diisi. 
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Berikut adalah bagan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi pendahuluan dan kajian tentang persepsi  guru dan siswa 

Penyusunan indikator-indikator instrumen 

Validasi isi angket persepsi guru dan siswa oleh pakar 

Revisi hasil validasi 

Instrumen tidak 

valid 
Instrumen valid  

Sosialisasi/pengarahan pengisisan angket 

Pengisian angket persepsi  

Wawancara online 

Mengunduh jawaban persepsi melalui Google Form 

Pengolahan dan analisis data 

Penarikan kesimpulan 

Tahap 

persiapan 

Tahap akhir 

Tahap 

pelaksanaan 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013).  Pengumpulan 

data dilakukan dengan mengunduh jawaban angket persepsi guru dan siswa 

yang telah diisi melalui laman Google Form.     

a. Pengisian angket  

Teknik utama dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data melalui angket 

yang telah diisi oleh responden secara online melalui laman Google Form 

agar memudahkan responden dalam mengisi pernyataan persepsi tentang 

pembelajaran daring. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan 

langsung atau bertatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan 

keterangan kepada peneliti. Akan tetapi penelitian kali ini menggunakan 

wawancara daring. Wawancara merupakan alat pengumpul data dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara 

lisan pula. Peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada informan 

untuk menggali data yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada guru kimia dan siswa 

IPA 3 kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar. 

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa hasil validasi konten 

oleh dosen ahli. Berikut hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis data 

yang telah dikumpulkan.   

1. Angket yang sudah divalidasi dosen ahli dan sudah diberikan 

kepada siswa selanjutnya diklasifikasikan, hal tersebut bertujuan 
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untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan aspek yang 

ditanyakan pada angket kuesioner. 

2. Untuk menganalisis data yang terkumpul dari angket persepsi siswa 

dan guru maka akan digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. 

3. Data angket yang didapatkan dari wawancara dengan guru akan 

dianalisis dalam bentuk paragraf-paragraf suatu kalimat untuk 

mendapatkan gambaran tentang persepsi guru dan siswa terhadap 

pembelajaran materi struktur atom menggunakan sistem daring 

4. Analisis data kuantitatifnya dengan menghitung frekuensi jawaban 

dalam presentase, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui  

besarnya presentase jawaban yang dipilih oleh siswa maupun guru 

dalam setiap item pertanyaan. 

5. Jawaban angket respon siswa dan guru menggunakan angket skala 

Guttman yang digunakan terdiri dari dua kategori yang dibuat 

dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk checklist (√) sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

(Sugiyono, 2016) 

 

 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung presentase jawaban 

responden tiap item : 

 %J in =
ΣJi

N
 𝑥 100%  

Keterangan : 

%J in  = presentase persepsi tiap item 

Σ Ji   = jumlah skor setiap kriteria yang dipilih (ya atau tidak) 

N  = Jumlah skor ideal (Sudjana, 2005) 
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Tingkat persepsi siswa dalam penelitian ini mengacu pada standar pengukuran 

yaitu : persepsi siswa dan guru mendapat respon negatif apabila hasil presentase 

rata-rata  total butir komponen pernyataan positif sebersar ≤ 40% dan respon 

positif apabila presentase rata-rata total butir komponen pernyataan positif sebesar 

> 40% (Maulana dan Hamidi, 2020). 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 

Tumijajar tentang bagaimana persepsi guru dan siswa mengenai pembelajaran 

materi struktur atom mengunakan sistem daring diperoleh kesimpulan bahwa 

mayoritas persepsi siswa  dan guru menyatakan respon positif.  Hal ini dapat 

dilihat pada aspek manajemen pendidikan sebanyak 84% guru merespon positif 

dan sebanyak 64% siswa merespon positif. Aspek sumber daya manusia guru 

merspon sebanyak 100% jawaban positif dan sebanyak 77% siswa menjawab 

respon positif.  Kemudian pada aspek infrastruktur guru menjawab 100% respon 

positif, akan tetapi siswa menjawab respon positif hanya 40%.  Persepsi siswa 

mengenai infrastruktur dapat dikatakan negatif.  Hal tersebut dikarenakan siswa 

masih memiliki masalah akses internet yang tidak stabil sehingga menghambat 

proses pembelajaran daring. 

 

5.2.   Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran 

antara lain : 

1. Guru  

a. Guru perlu mengarahkan kepada siswa secara jelas dan lengkap tentang 

konsep bahan ajar yang diberikan melalui website serta mampu mengelola 

kelas, sehingga siswa tidak kesulitan untuk memahami konsep.   
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b. Sebaiknya guru memberikan waktu untuk sesi diskusi tanya jawab lebih 

lama, sehingga siswa mampu melakukan respon umpan balik antar teman 

sejawat dan guru dalam proses pembelajaran daring. 

 

2. Siswa 

a. Sebaiknya siswa mampu mempersiapkan strategi belajar dan mampu 

mencari informasi melalui internet mengenai materi pembelajaran 

sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih 

memahami konsep yang diberikan oleh guru. 

b. Diharapkan siswa mampu berpartisipasi aktif ketika proses pembelajaran 

daring berlangsung untuk menghindari miskonsepsi antara materi yang 

disampaikan oleh guru dan yang diterima oleh siswa. 

 

 

3. Pihak Sekolah  

a. Memfasilitasi guru dan siswa dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran daring dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti 

Personal Computer (PC), dan WiFi di area sekolah dengan optimal serta 

kuota belajar tambahan. 

b. Melakukan evaluasi dan memantau keberlangsungan proses pembelajaran 

secara berkala dan berkesinambungan. 

c. Memberikan reward kepada guru dan siswa berprestasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran daring untuk memotivasi guru dan siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran daring. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Adhitama, S. W. 2016. Persepsi Siswa Kelas VIII terhadap Pembelajaran 

Aktivitas Air di SMP Negeri 2 Klaten. Pendidikan Jasmani.  Kesehatan 

dan Rekreasi, 5(5). 9-10. 

 

Adijaya, N. dan Santosa, L. P. 2018. Persepsi Mahasiswa dalam Pembelajaran 

Online. Wanastra Jurnal, 10(2), 105-110.  

 

Amiruddin, B. 2020. Persepsi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Terhadap Program Belajar Dari Rumah. Jurnal As-Salam, 4(1), 28-36. 

 

Arikunto, S. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Cahyani, A., dkk. 2020. Motivasi Belajar Siswa SMA pada Pembelajaran Daring 

di Masa Pandemi Covid-19. IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan 

Islam, 3(01), 123-140. 

 

Darling and Linda., H. 2006. Constructing 21st Century Teacher Education. 

Journal of Teacher Education, 57. 300-314. 

 

Djaja, S. 2016. Harapan Dan Tantangan Guru Pembelajar Moda Daring. JURNAL 

PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu 

Ekonomi dan Ilmu Sosial, 10(2). 34-37. 

 

Fitriyani, F. 2019. Persepsi Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika pada MI 

Siti Mariam Kota Banjarmasin. SKRIPSI, Tarbiyah dan Keguruan. 

 

Fitriyani, Y., dkk. 2020. Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring 

Selama Pandemik Covid-19. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil 

Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran 

dan Pembelajaran, 6(2), 165-175. 

Gusty, S., dkk., 2020. Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi 

Covid-19. Yayasan Kita Menulis. 

 



2 
 

 
 

Hargreaves, A. and Fullan, M. 2000. Mentoring In The New Millennium. 

ProQuest Education Journals, 39 (1), 50-56.  

 

Ivanova, T. dkk. 2020. Educational Technologi As One Of The Terms For 

Enhancing Public Speaking Skills. Universidad y Sociedad, 12(2), 154-

159. 

 

Kristiawan, M. 2014. A Model for Upgrading Teachers Competence on Operating 

Computer as Assistant of Instruction. Global Journal of Human-Social  

Science Research, 14(5), 146-153. 

 

Kristiawan, M. and Muhaimin, M. 2019. Teachers’ Obstacles In Utilizing 

Information and Communication Technology. International Journal of 

Educational Review, 1(2), 56-61. 

 

Laliyo, L.A.R. 2011. Model Mental Siswa Dalam Memahami Perubahan Wujud 

Zat. Jurnal Penelitian dan Pendidikan, 8(1), 1-12. 

 

Maulana, H. A., dan Hamidi, M. 2020. Persepsi Mahasiswa terhadap 

Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Praktik di Pendidikan Vokasi. 

Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 8(2), 224-231. 

 

Nurhasanah, S., dan Soebandi, A. 2016. Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil 

Belajar Siswa. Jurnal pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper), 

1(1), 128-135. 

 

Oktawirawan, D. H. 2020. Faktor Pemicu Kecemasan Siswa dalam Melakukan 

Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 541-544. 

 

Permana, G.K., dan Daryati, D. 2013. Persepsi Siswa dan Guru Terhadap 

Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis E-Learning di SMK Negeri 4 

Jakarta. Jurnal Pensil : Pendidikan Teknik Sipil, 2(2), 111-117. 

 

Prastyawan, P. 2011. Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran. Al Hikmah: Jurnal 

Studi Keislaman, 1(2), 5-5. 

 

Prodjo, W.A. 2020. Pembelajaran Jarak Jauh Bukan Pembelajaran Daring. Editor 

: Wahyu Adityo Prodjo. 

https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajara

n-jarak-jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya. Diakses 

pada 27 April 2020. 

 

Raharja, U., dkk. 2019. Motivasi Belajar Mahasiswa Terhadap Metode 

Pembelajaran Online iLearning+ Pada Perguruan Tinggi. JURNAL 

SISFOTENIKA, 9(2), 192-202. 

 

https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajaran-jarak-jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya
https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajaran-jarak-jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya


3 
 

 
 

Rica, F. dan Suyanta. 2013. Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik Dalam 

Memahami Materi Kimia Kelas XI Semester 1 SMAN 1 Sanggau Ledo 

Kabupaten Bangkayang. Jurnal UNY, 4(2):1-18. 

 

Satrianingrum, A. P., dan Prasetyo, I. 2020. Persepsi Guru Dampak Pandemi 

Covid-19 terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD. Jurnal 

Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 633-640. 

 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

 

Sobron, A. N., dan Bayu, R. 2019. Persepsi Siswa Dalam Studi Pengaruh Daring 

Learning Terhadap Minat Belajar IPA. SCAFFOLDING: Jurnal 

Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 1(2). 30-38. 

 

Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung : 

Alfabeta 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung : 

Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung : 

Alfabeta. 

 

Suprijono, A. 2019. Persepsi Guru dan Siswa Terhadap Implementasi Kurikulum 

2013 Pada Pembelajaran Sejarah Di Sman Jogoroto Jombang. Jurnal 

Avatara, 8(2). 156-168.  

 

Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020. 2020. Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid Virus 

Disease (COVID-19). http://pusdiklat.kemendikbud.go.id/surat-edaran-

mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-

pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-

covid-1-9/. Diakses pada 6 Agustus 2020. 

 

Syarifudin, S. 2017. Peningkatan Kompetensi Auto CAD Bagi Siswa Ma’arif NU 

Talang Kabupaten Tegal. Jurnal abdimas PHB: Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 1(1), 15-21. 

 

Syukur, F. 2006. Persepsi Mahasiswa Tadris  Terhadap Pembelajaran Dosen dan 

Pengaruhnya terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa di Jurusan Tadris 

Fakultas Tabiyah IAIN Walisongo Semarang. 

http://citraedukasi.blogspot.com/2008/01/penelitian9813.html. Diakses 

pada tangal 16 agustus 2020. 

 

http://pusdiklat.kemendikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
http://pusdiklat.kemendikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
http://pusdiklat.kemendikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
http://pusdiklat.kemendikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
http://citraedukasi.blogspot.com/2008/01/penelitian9813.html


4 
 

 
 

Telaumbanua, D. 2020. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-

19 Di Indonesia. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan 

Agama, 12(1), 59-70. 

 

Thoha, M. 2011. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta. 

Rajawali Pers. 

 

Walgito, Bimo. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta. C.V Andi Offet. 

 

WangC. Y., 2007. The Role of Mental-Modeling Ability, Content Knowldge, and 

Mental Models in General Chemistry Students’ Understanding about 

Moleculary Polari. Dissertation for the Doctor Degree of Philosophy in 

the Graduate School of the University of Missoury. Columbia. (4) 2. 

147-166.    

 

Widyaningrum, H. K., dan Rahmanumeta, F. M. R. 2016. Pentingnya Strategi 

Pembelajaran Inovatif Dalam Menghadapi Kreativitas Siswa Di Masa 

Depan. In Proceedings International Seminar FoE (Faculty of 

Education) (pp. 268-277). 

 

Zaharah, Z., dkk. 2020. Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and 

Learning Activities in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya 

Syar’i, 7(3), 269-282. 

 

 


