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ABSTRAK 
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NIM  : 150204092 

Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Fisika 

Judul  : Persepsi Guru dan Siswa Tentang Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pembelajaran Fisika Di 

SMA Negeri 1 Langsa 

Tanggal Sidang : 14 Agustus 2020 

Tebal Skripsi : 52 Halaman 

Pembimbing I : Yusran, S.Pd., M.Pd 

Pembimbing II : Fera Annisa, M.Sc 

Kata kunci : Persepsi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

Pembelajaran Fisika 

 

Pada saat ini, proses belajar mengajar telah menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai kebutuhan dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran 

selain itu juga menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan persepsi guru dan siswa tentang pemanfaatan perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika SMA 

Negeri 1 Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. 

Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Langsa, subjek dalam penelitian ini adalah 7 

orang guru yang mengajar di bidang fisika dan 55 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan angket. Teknik analisis 

data dilakukan dengan cara menganalisis statistik deskriptif persentase. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa 33,68% guru sangat setuju, 55,07% guru setuju, dan 

12,25% guru tidak setuju. Persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK diperoleh 

bahwa 19,47% siswa sangat setuju, 66,89% siswa setuju, 14,03% siswa tidak 

setuju dan 5,4% siswa sangat tidak setuju. Berdasarkan persentase diatas dapat 

disimpulkan bahwa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sangat 

membantu guru dalam proses pembelajaran fisika. Siswa lebih termotivasi dan 

antusias dalam belajar jika guru mengajar dengan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

No. 22 Tahun 2016, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengubah pola 

pembelajaran pasif dimana peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari 

tahu dan juga mengubah dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar  menjadi 

belajar berbasis aneka sumber belajar. Dalam hal ini guru hanya sebagai 

pembimbing dan fasilitator peserta didik agar mampu mengembangkan 

potensinya secara optimal1.Guru di ibaratkan sebagai ujung tombak pendidikan 

sebab guru secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa. 

 Peran guru dalam mengelola pembelajaran sangatlah penting. Guru harus 

mampu merancang metode pembelajaran yang kreatif dan bervariasi sesuai 

dengan situasi dan kondisi kelas. Oleh sebab itu, guru di tuntut menguasai materi 

dan terampil dalam menyajikan pelajaran.Merancang metode pembelajaran yang 

kreatif dan bervariasi guru harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang 

berbagai macam metode dan media pembelajaran tersebut. 

 Penguasaan teknologi merupakan kewajiban bagi guru-guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan TIK dalam kegiatan belajar 

                                                             

1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 



2 
 

mengajar membantu siswa untuk memperluas pengetahuan, pengalaman dan 

meningkatkan pemahaman, khususnya dalam pembelajaran fisika yang 

membutuhkan penggambaran audio visual, diagram alir, video praktikum dan 

penggunaan lab virtual. Pemanfaatan perangkat TIK juga dapat membantu siswa 

dalam memahami siswa dalam memahami konsep fisika yang berkaitan dengan 

fenomena kejadian nyata.Secara umum, pemanfaatan perangkat TIK dalam 

pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa, efektivitas 

penyampaian materi oleh guru dan mutu pendidikan di sekolah merupakan suatu 

kebutuhan. 

 Pembelajaran sains termasuk fisika di sekolah dasar dan menengah 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan proses ilmiah (skill), mendorong 

pemahaman konsep dan mengembangkan sikap positif terhadap ilmu 

pengetahuan. Strategi dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(Student Oriented) menjadi sangat cocok guna mendorong pengembangan 

pengetahuan dan skill siswa2. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan tak terkecuali pendidikan.Perkembangan 

TIK ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kesuksesan dalam 

pembelajaran.Pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

baik bersifat online maupun offline dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

kepada pihak-pihak terkait. Dalam penerapan Kurikulum 2013 di sekolah, 

                                                             

2Surjono, H. D. 2013. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam 

Peningkatan Proses Pembelajaran yang Inovatif. Seminar Nasional Pendidikan & Saintec UMS. 
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pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat dianjurkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.  

 Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dibeberapa sekolah 

SMA di kota Langsa mendapatkan informasi bahwa, sebagian guru Fisika di kota 

Langsa masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran di kelas 

sehingga peran guru masih lebih dominan di bandingkan dengan siswa yang 

hanya mendengarkan dan mencatat, padahal Sarana dan Prasarana yang diberikan 

di sekolah sudah memadai.  

 Penelitian yang dilakukan oleh HR Bukhari dkk, menyimpulkan bahwa 

tumbuh motivasi besar dari para guru di tengah beragam kesulitan yang mereka 

hadapi untuk dapat menguasai TIK bagi proses belajar mengajar di kelas. 

Pengetahuan dan pemahaman para guru mengenai ragam aplikasi TIK yang dapat 

di gunakan bagi pembelajaran mengalami peningkatan3. 

 Chaidar Husain menyimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran di sekolah tersebut belum dimanfaatkan secara keseluruhan 

oleh semua guru. Paradigma guru ketika pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran masih terbatas pada penggunaan presentasi 

terutama power point4. 

                                                             

3Budiana HR., Sjafirah, 2015, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran bagi Para Guru SMPN 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis, Jurnal Aplikasi 

Ipteks dan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, hal. 61 

4Chaidar Husain, 2014, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan 

Pendidikan, Vol. 2 No. 2, hal. 191.   
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 Muthmainah menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan e-learning 

memberikan sebuah metode baru di bidang pengajaran dan pembelajaran, karena 

dapat meminimalkan perbedaan cara mengajar dan materi, sehingga memberikan 

standar kualitas pembelajaran yang lebih konsisten. Sistem e-learning sangat 

diperlukan dalam menghadapi perkembangan jaman dengan fasilitas teknologi 

informasi yang telah masuk ke semua bidang5. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Persepsi Guru dan Siswa tentang Pemanfaatan 

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran Fisika 

SMA Negeri 1 Langsa”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi guru tentang pemanfaatan perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika SMA Negeri 

1 Langsa?  

2. Bagaimana persepsi siswa tentang pemanfaatan perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika SMA Negeri 

1 Langsa? 

 

 

                                                             
5Muthmainah, 2017, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran, techsi, Vol. 9, No. 2, Hal. 75.   
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.  Untuk mendeskripsikan persepsi guru tentang pemanfaatan perangkat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika SMA 

Negeri 1 Langsa. 

2. Untuk mendeskripsikan persepsi siswa tentang pemanfaatan perangkat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika SMA 

Negeri 1 Langsa . 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dapat menerapkan 

kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika.  

2. Bagi siswa, penelitian ini dapat memotivasi siswa agar dapat memaksimalkan 

pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

pembelajaran fisika.  

3. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan wacana baru tentang pemanfaatan 

perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran 

dan kebijakan sekolah berkaitan dengan pengadaan dan pemanfaatan 

perangkat TIK oleh siswa di lingkungan sekolah 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Persepsi  

 Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan 

kesan-kesan sensori mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka6. 

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya7.  

 Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh seseorang dengan cara menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Pengalaman yang dialami oleh seseorang baik tentang 

hubungan dengan orang lain maupun tentang kejadian masa lalu akan disimpulkan 

dan ditafsirkan oleh otak. Apa yang dialami oleh seseorang tersebut dapat 

dikemukakan menggunakan perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalamannya 

yang mungkin tidak akan sama dengan orang yang lain8.  

 Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses sesorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya. Persepsi juga dapat dikatakan ialah tanggapan sesorang 

                                                             

6Robbins, S. P. & T. A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. h. 

185 

 
7Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 

Cipta. h. 102 

 
8Rakhmat, J. 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 51 
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terhadap sesuatu yang masuk ke dalam alat inderanya. Persepsi manusia terdapat 

perbedaan sudut pandang dalam pengeinderaan.  

1. Prinsip – prinsip Dasar Persepsi  

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar persepsi adalah: 

a. Persepsi itu relatif bukan absolut  

  Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu 

persis seperti keadaan sebenarnya.Dalam hubungannya dengan kerelatifan ini, 

dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih besar 

daripada rangsangan yang datang kemudian. 

b. Persepsi itu selektif 

  Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak 

rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saat-saat tertentu. 

c. Persepsi itu mempunyai tatanan  

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan 

menerima dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok. Jika rangsangan 

datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu 

menjadi jelas.  

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan) 

  Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menetukan pesan mana yang 

akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu 

akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.  
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e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang 

atau kelompok lain sekalipun situasinya sama9.  

 

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

 Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi sebagaimana adalah 

sebagai berikut:  

a. Objek yang dipersepsi  

 Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor.Stimulus dapat datang sebagian besar dari luar individu yang 

mempersepsi maupun datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. 

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf  

 Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf sensori ke pusat sususan syaraf yaitu otak 

sebagai pusat kesadaran. 

c. Perhatian  

 Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian yang merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek10. 

 Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama 

lain dan akan berpengaruh dalam mempersepsi suatu objek meskipun objek 

                                                             

9Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 

Cipta. h. 103-105 

10Walgito, B. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset. h. 89-90 
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tersebut benar-benar sama. Persepsi individu atau kelompok dapat jauh berbeda, 

perbedaan tersebut dapat ditelusuri karena adanya perbedaan-perbedaan individu, 

perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan 

dalam motivasi.  

 

B. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran 

1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  

Ditinjau dari susunan katanya, teknologi informasi dan komunikasi tersusun 

dari 3 kata yang masing-masing memiliki arti sendiri. Kata pertama, teknologi, 

berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang 

menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering 

menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses 

penemuan saintifik.  

Kata kedua dan ketiga, yakni informasi dan komunikasi, erat kaitannya 

dengan data. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi, dan 

pengorganisasian  sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan (knowledge) 

bagi penggunanya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi 

(pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan 

saling mempengaruhi diantara keduanya.  

Banyak pendapat yang mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi 

dengan bahasa yang berbeda-beda. Menurut definisi oleh Australian National 

Training Authority (ANTA) sebagaimana dikutip dalam Setiadi (2008: 32-33), 

teknologi informasi sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer 

dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, mengelola 
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data, dan informasi. Definisi ini mencakup pembuatan hardware dan komponen 

komputer, pengembangan software komputer, dan berbagai jasa yang 

berhubungan dengan komputer, bersama-sama dengan perlengkapan komunikasi 

serta pembuatan komponen dan jasanya. Perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi membentuk sebuah sistem tertentu yang memudahkan kerja manusia 

di mana sistem tersebut terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) dan manusia sebagai useware untuk mempelajari dan 

mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan11. 

Teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat 

memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. 

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati dan disusun rapi sehingga 

menciptakan berupa kesan pikiran seseorang.  

 

2. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

Pembelajaran  

 Menurut Siahaan sebagaimana dikutip dalam Ismaniati (2010: 6-7), jenis 

perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat digunakan 

untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran adalah sebagaimana terlihat pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut:  

                                                             

11Kwartolo, Y. 2010. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran. 

Jurnal Pendidikan Penabur, 9(14): 15-43. 
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Gambar 2.1 jenis perangkat TIK 

 Perangkat TIK tidak hanya berupa alat-alat elektronik yang canggih seperti 

komputer dan internet, melainkan juga mencakup alat-alat konvensional seperti 

televisi, radio dan kaset audio. Perangkat TIK juga selalu terdiri dari hardware 

dan software. Hardware adalah segala sesuatu peralatan teknologi yang berupa 

fisik. Sedangkan software adalah sistem yang menjalankan hardware tersebut. 

 Menurut setiadi beberapa  perangkat TIK berbentuk hardware dalam adalah 

sebagai berikut:  

 Komputer  

 Proyektor LCD Liquid (Crystal Display) 

 Televisi  

 Radio  

 Internet  

 Telepon  

 Smartphone  

 Modem  
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C. Pembelajaran Fisika 

 Pembelajaran sains termasuk fisika, lebih menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa 

mampu memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran sains diarahkan 

untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendasar tentang alam sekitar12.

 Menurut Collette dan Chiappetta sebagaimana sains pada hakekatnya 

sekumpulan pengetahuan (a body of knowledge), cara untuk penyelidikan (a way 

of investigating), dan cara atau jalan berpikir (a way of thinking). Karena fisika 

merupakan bagian dari sains, maka kita dapat menyamakan persepsi bahwa 

hakekat fisika sama dengan hakikat sains. Hakekat fisika adalah sebagai produk (a 

body of knowledge), fisika sebagai proses (a way of investigating), dan fisika 

sebagai sikap (a way of thinking)13. Adapun penjelasan mengenai hakekat diatas 

sebagai berikut:  

a.  Fisika sebagai produk (a body of knowledge) 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, terjadi interaksi antara 

manusia dengan lingkungan alam. Interaksi itu memberikan pembelajaran kepada 

manusia sehingga manusia menemukan pengalaman yang semakin menambah 

pengetahuan, kemampuan, dan perilakunya. Dalam kajian ilmiah, hasil-hasil 

penemuan dari kegiatan penyelidikan yang kreatif dari ilmuwan dikumpulkan dan 

                                                             

12Wiyanto & D. Yulianti. 2009. Perancangan Pembelajaran Inovatif. Semarang: 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang. h. 2 

 
13Sutrisno. 2006. Fisika dan Pembelajarannya. Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia. h. 16-17 
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disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian 

disebut sebagai produk (a body of knowledge). Pengelompokan hasil-hasil 

penemuan itu menurut bidang kajian yang sejenis. Untuk fisika, kumpulan 

pengetahuan itu dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori dan 

model. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut. 

 

Gambar 2.2 Fisika sebagai Produk 

b.  Fisika sebagai protes (a way of investing)  

 Fisika sebagai proses (a way of investigating) memberikan gambaran 

mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan dan 

pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan.Untuk memahami 

fenomena alam dan hukum-hukum yang berlaku, perlu dipelajari obyek dan 

kejadian di alam itu. Obyek dan kejadian di alam itu harus diselidiki dengan 

melakukan eksperimen dan observasi serta mencari penjelasan melalui proses 

pemikiran. Jadi pemahaman fisika sebagai proses adalah pemahaman mengenai 

bagaimana informasi ilmiah dalam fisika diperoleh, diuji, dan divalidasikan. 

  Pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci 

fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. 

Pembelajaran yang merupakan tugas guru termasuk ke dalam bagian 

mempublikasikan itu. Dengan demikian pembelajaran fisika sebagai proses 
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hendaknya berhasil mengembangkan keterampilan proses sains pada diri siswa. 

Jenis keterampilan proses sains yang dimaksud adalah seperti yang terdapat dalam 

Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Fisika sebagai Proses 

c.  Fisika sebagai sikap (a way of thingking)  

 Dari penjelasan mengenai hakikat fisika sebagai produk dan hakekat fisika 

sebagai proses di atas, terlihat bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali 

dengan kegiatan-kegiatan seperti pengamatan, pengukuran dan penyelidikan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari 

pemikiran. Pemikiran-pemikiran para ilmuwan fisika itu menggambarkan rasa 

ingin tahu dan rasa penasaran yang besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap 

obyektif, jujur, dan terbuka serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap-

sikap itulah yang memaknai hakikat fisika sebagai sikap (a way of thinking). 

 Pembelajaran fisika merupakan proses menjadikan siswa belajar fisika. Pada 

intinya guru perlu melaksanakan tugas pembelajaran fisika di dalam kelas.Namun, 

jika berhasil bukan tidak mungkin hal itu dapat menyebabkan siswa aktif belajar 

fisika di dalam maupun di luar kelas. Untuk menciptakan pembelajaran fisika 

yang baik dan berhasil, guru perlu memahami dengan baik materi ajar yang harus 
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disampaikan, peserta didik yang akan mengikuti pelajaran, tujuan dan hasil belajar 

yang diharapkan, serta cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran14. 

 Pembelajaran fisika membantu peserta didik untuk mengembangkan diri 

menjadi individu yang memiliki sikap ilmiah, mampu memproses fenomena dan 

pengetahuan yang diperoleh serta mampu memahami fenomena-fenomena yang 

ada di sekitarnya. 

 

 

  

                                                             

14Sutrisno. 2006. Fisika dan Pembelajarannya. Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia. h. 16-17 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini menggunaakan metode penelitian kuantitatif deskriptif 

persentase.Disebut metode kuantitatif deskriptif persentase karena data penelitian 

berupa angka-angka dan dideskripsikan berbentuk persentase.Alasan peneliti 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif persentase karena metode ini 

membantu peneliti dalam mencari data dan mendeskripsikan hasil penilitian. 

 

B. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Langsa, yang berlokasi di Jl. Jendral 

Ahmad Yani, Paya Bujuk Seulemak, Langsa Baro, Kota Langsa. 

 

C. Subjek Penelitian  

 Subjek dalam penelitian ini adalah 7 guru Fisika dan 55 siswa yang 

mengambil bidang IPA di SMAN 1 Langsa. Guru fisika dan 55 siswa yang 

mengambil jurusan IPA dijadikan subjek penelitian karena penelitian ini berkaitan 

dengan penegetahuan guru fisika dan siswa yang belajar pelajaran fisika. Selain 

itu, alasan lain yang mendasari pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah 

karena peneliti berasal dari jurusan pendidikan fisika. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik.Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 
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penelitian.Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.Secara spesifik semua fenomena 

disebut variabel penelitian15. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari:  

1. Instrumen Utama  

 Instrumen utama disebut juga dengan instrumen kunci.Instrumen kunci 

dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri (Human Instrumen)16. 

2. Instrumen Bantu  

1) Angket  

 Lembar angket ini digunakan untuk mengetahui  persepsi guru dan siswa 

tentang  pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lembar 

angket juga digunakan untuk mengetahui apakah ada hambatan yang dialami guru 

dan siswa terkait pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan  rancangan penelitian yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Data tersebut diperoleh dengan cara pengamatan, 

                                                             
 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung:  Alfabet, 2013), H. 148. 

 
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung:  Alfabet, 2013), H. 149. 
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dan  pengukuran gejala yang diteliti.17 Berikut teknik yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini :  

a. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Pengumpulan data dalm penelitian 

ini menggunakan teknik observasi tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak 

mengunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya rambu-rambu pengamatan18. 

Dalam penelitian ini digunakan lembar observasi tidak terstruktur dimana 

pertanyaan observasi dirangkum ketika peneliti berada dilokasi yang menjadi 

tempat penelitian. 

b. Angket  

 Angket atau kuesioner adalah seperangkat penyataan atau pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab.Angket ini berupa daftar 

pernyataan yang dibuat peneliti harus dijawab oleh responden.Angket yang 

digunakan disusun menurut skala likert.Skala ini digunakan oleh para peneliti 

guna mengukur persepsi, sikap ataupun pendapat seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial19.Penggunaan skala ini dapat menilai adanya 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pernyataan yang diberikan 

                                                             

17Muh. Fitrah, Luthfiyah, Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & 

Studi Kasus,(Sukabumi; CV Jejak, 2017), hal 30. 
 
18Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hal 137. 

 
19Alwa, Menza Hendri, “Faktor-Faktor Yang Mendorong Siswa MIA SMAN Mengikuti 

Belajar Luar Sekolah Di Kecamatan Telanipura Kota Jambi”. Jurnal Edufisika, Vol. 02, No. 01, 

Juni 2017, H. 28 
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kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban 

ataupun pendapat dalam skala ukur yang telah disediakan untuk skala likert yaitu:  

a. Sangat setuju (SS)  

b. Setuju (S)  

c. Tidak Setuju (TS) 

d. Sangat Tidak Setuju (STS)  

 Skala ukur tersebut akan ditempatkan berdampingan dengan skala pernyataan 

yang telah direncanakan dengan tujuan agar responden lebih mudah memberikan 

jawaban sesuai dengan pertimbangan responden.  

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penelitian.20 Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Pada penelitian ini tidak 

ada dokumentasi dikarenakan pada saat penelitian dilakukan sekolah diliburkan 

kerena pandemi Covid-19, dan proses penelitian ini dilakukan secara daring. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data hasil angket dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang 

penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga 

                                                             

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung:  Alfabet, 2015),hal. 392. 
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mudah dipahami21. Analisis data proses menyusun dan mengolah data hasil 

angket. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif persentase. 

 Menurut sugiyono statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan data 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum22. Statistik 

deskriptif dapat diartikan ialah mendeskripsikan data yang diperoleh oleh peniliti 

tanpa harus membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum tetapi membuat 

kesimpulan berdasarkan fakta dari hasil data. Penyajian data yang dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif ini adalah perhitungan persentase. 

Penelitian ini menggunakan bantuan software Microsoft Excel dalam pengolahan 

datanya. Seperti dalam pembuatan diagram persentase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung:  Alfabet, 2013), h. 333. 

 
22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung:  Alfabet, 2013), h. 147. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan selama 7 hari (seminggu), pengumpulan data di 

peroleh dengan menyebarkan angket pada tanggal 27 April sampai dengan 04 Mei 

2020, peneliti membuat angket dengan menggunakan Google Formdan dibagikan 

menggunakan aplikasi WhatsApp. Dengan objek penelitian 7 guru fisika dan 55 

siswa yang mengambil bidang IPA di SMA Negeri 1 Langsa. Penelitian ini 

berjudul “Persepsi Guru dan Siswa tentang Pemanfaatan Perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran Fisika SMA Negeri 1 

Langsa”. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan dalam analisis datanya 

menggunakan analisis deskriptif persentase. 

 

B. Hasil Penelitian  

 Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh menggunakan intrumen 

berupa angket yang terdiri dari 14 butir pernyataan untuk mengetahui persepsi 

guru dan siswa tentang pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK).Dengan bentuk instrumen berupa Check List.Berikut ini adalah 

hasil tanggapan dari guru dan siswa: 

1. Hasil Angket Guru 

 Hasil angket yang diperoleh ialah untuk mengumpulkan data tentang 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran fisika. Peneliti mengambil 

data dari 7 (tujuh) responden. Dalam pengamatan tersebut peneliti mencoba 
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menilai dan memberi skor pada setiap pernyataan yang berjumlah 14 butir. Setiap 

butir di beri kriteria jawaban “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju” dan 

“Sangat Tidak Setuju”. Berikut hasil persentase dari pernyataan guru yang 

mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran fisika: 

1. Guru di sekolah ini menggunakan bantuan komputer dalam mengajar 

pembelajaran fisika ?  

 

 

Gambar 4.1 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menggunakan 

komputer dalam proses mengajar, dari 7 orang guru bidang studi fisika 2 orang 

guru yang menyatakan sangat setuju (28,6%), 4 orang guru yang menyatakan 

setuju (57,1%), dan hanya 1 orang guru yang menyatakan tidak setuju.  
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2. Guru di sekolah ini menggunakan LCD/proyektor dalam pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.2 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menggunakan 

LCD/proyektor dengan maksimal dalam proses mengajar pembelajaran fisika, 

dari 7 orang guru yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (42,9%) dan 

setuju sebanyak 4 orang (57,1%). 

 

 

3. Anda menggunakan power point untuk mengemas materi pembelajaran  

 

Gambar 4.1 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang (42,9%) dan setuju sebanyak 4 orang (57,1%), 
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dengan ini menegaskan bahwa guru dalam mengajar sering menggunakan power 

point. 

4. Anda menggunakan audio dan video interaktif dalam proses pembelajaran 

fisika  

 

Gambar 4.4 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menggunakan 

audio dan video interaktif dengan maksimal dalam proses mengajar pembelajaran 

fisika, dari 7 orang guru yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang 

(42,9%) dan setuju sebanyak 4 orang (57,1%). 

 

5. Anda menggunakan video animasi dalam pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.5 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  
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 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menggunakan 

video animasi dengan maksimal dalam proses mengajar pembelajaran fisika, dari 

7 orang guru yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (71,4%) dan setuju 

sebanyak 2 orang (28,6%). 

 

6. Anda menggunakan e-learning dalam pembelajaran 

 

Gambar 4.6 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa melaksanakan 

e-learning dengan baik dalam proses mengajar pembelajaran fisika, dari 7 orang 

guru yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (14,3%) dan setuju 

sebanyak 5 orang (71,4%) dan 1 orang (14,3%) guru yang menyatakan tidak 

setuju.  
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7. Anda menyiapkan RPP dan media belajar berbasis teknologi  

 

Gambar 4.7 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menyiapkan 

RPP dan media belajar dengan maksimal dalam proses mengajar pembelajaran 

fisika, dari 7 orang guru yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang 

(57,1%), setuju sebanyak 2 orang (28,6%), dan yang tidak setuju sebanyak 1 

orang (14,3%).  

 

 

8. Guru di sekolah ini menggunakan akses internet dalam pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.8 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa menggunakan 

akses internet dengan maksimal dalam proses mengajar pembelajaran fisika, dari 
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7 orang guru yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (28,6%), setuju 

sebanyak 4 orang (57,1%) dan hanya 1 orang (14,3%) yang tidak setuju.   

 

9. Anda selalu memberikan apersepsi dengan menggunakan media teknologi  

 

Gambar 4.9 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa memberikan 

apersepsi kepada siswa dengan baik, dari 7 orang guru yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 1 orang (14,3%), setuju sebanyak 5 orang (71,4%), dan hanya 1 

orang (14,3%) yang tidak setuju. 

 

10. Anda memberikan penjelasan materi pembelajaran dengan bantuan media 

teknologi  

 

Gambar 4.10 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  
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 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 7 orang guru yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 1 orang (14,3%), setuju sebanyak 4 orang (57,1%), dan 

tidak setuju sebanyak 2 orang (28,6%). 

 

11. Anda melakukan kegiatan praktikum menggunakan media teknologi  

 

Gambar 4.1 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa melakukan 

kegiatan praktikum kepada siswa dengan baik, dari 7 orang guru yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (14,3%), setuju sebanyak 4 orang 

(57,1%), dan  2 orang (28,6%) yang tidak setuju. 

 

12. Anda memberikan evaluasi menggunakan media teknologi  

 

Gambar 4.12 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  
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 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa memberikan 

evaluasi kepada siswa dengan baik, dari 7 orang guru yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 1 orang (14,3%), setuju sebanyak 4 orang (57,1%), dan 2 orang 

(28,6%) yang tidak setuju. 

 

13. Anda menggunakan Microsoft Excel dalam mengolah data hasil pembelajaran 

fisika  

 

Gambar 4.13 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa guru di SMAN 1 Langsa mengolah data 

hasil pembelajaran fisika menggunakan excel, dari 7 orang guru yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang (42,9%), dan setuju sebanyak 4 orang (57,1%). 
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14.  Anda menggunakan Microsoft Word dalam proses pembelajaran fisika 

 

Gambar 4.14 Grafik persepsi guru tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 7 orang guru yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 orang (28,6%), dan setuju sebanyak 5 orang (71,4%).  

 

2. Hasil Angket Siswa  

 Berikut hasil persentase dari pernyataan siswa tentang guru yang mengajar 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran fisika: 

1. Guru Anda mengajar pelajaran fisika sering menggunakan komputer  

 

Gambar 4.15 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  
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Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 6 siswa (10,9%), memilih setuju sebanyak 40 siswa (72,7%), memilih 

tidak setuju sebanyak 9 siswa (16,4%), dan memilih sangat tidak setuju sebanyak 

1 siswa (1,8%).  

 

2. Guru sering menggunakan LCD/proyektor dalam pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.16 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 6 siswa (10,9%), memilih setuju sebanyak 38 siswa (69,1%), memilih 

tidak setuju sebanyak 11 siswa (20%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  

 

3. Guru dalam mengajar pernah mengakses internet  

 

Gambar 4.17 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  
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 Grafik diatas dapat dilihat bahwa yang memilih sangat setuju sebanyak 10 

siswa (18,2%) dari 55 siswa, memilih setuju sebanyak 40 siswa (72,7%) dari 55 

siswa, memilih tidak setuju sebanyak 5 siswa (9,1%) dari 55 siswa, dan tidak ada 

yang memilih sangat tidak setuju. 

 

4. Guru pernah memberikan apersepsi dengan menggunakan media teknologi  

 

Gambar 4.18 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK   

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 10 siswa (18,2%), memilih setuju sebanyak 43 siswa (78,2%), memilih 

tidak setuju sebanyak 4 siswa (7,3%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  
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5. Guru sering memberikan penjelasan materi pembelajaran dengan bantuan 

media teknologi 

 

Gambar 4.19 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 8 siswa (14,5%), memilih setuju sebanyak 38 siswa (69,1%), memilih 

tidak setuju sebanyak 10 siswa (18,2%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  

 

6. Guru pernah menggunakan power point untuk mengemas materi 

pembelajaran  

 

Gambar 4.20 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 
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 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 8 siswa (14,5%), memilih setuju sebanyak 45 siswa (81,8%), memilih 

tidak setuju sebanyak 2 siswa (3,6%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  

 

7. Guru pernah menggunakan animasi dalam pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.21 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 15 siswa (27,3%), memilih setuju sebanyak 33 siswa (60%), memilih 

tidak setuju sebanyak 7 siswa (12,7%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  
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8. Guru pernah menggunakan video dalam proses pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.22 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 15 siswa (27,3%), memilih setuju sebanyak 36 siswa (65,5%), memilih 

tidak setuju sebanyak 4 siswa (7,3%), dan yang memilih sangat tidak setuju 1 

(1,8%).  

 

9. Guru pernah menggunakan audio dan video interaktif dalam proses 

pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.23 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 
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Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 11 siswa (20%), memilih setuju sebanyak 34 siswa (61,8%), memilih 

tidak setuju sebanyak 10 siswa (18,2%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  

 

10. Guru pernah menggunakan microsoft word dalam proses pembelajaran fisika  

 

Gambar 4.24 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 5 siswa (9,1%), memilih setuju sebanyak 39 siswa (70,9%), memilih 

tidak setuju sebanyak 11 siswa (20%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  
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11. Dalam pembelajaran guru pernah menggunakan fasillitas pembelajarn online 

 

Gambar 4.25 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 7 siswa (12,7%), memilih setuju sebanyak 36 siswa (65,5%), memilih 

tidak setuju sebanyak 11 siswa (20%), dan yang memilih sangat tidak setuju 

hanya 1 siswa (1,8%).  

 

 

12. Belajar lebih menyenangkan saat menggunakan media berbasis teknologi  

 

Gambar 4.26 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  

  

Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 17 siswa (30,9%), memilih setuju sebanyak 32 siswa (58,2%), 
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memilih tidak setuju sebanyak 7 siswa (12,7%), dan tidak ada yang memilih 

sangat tidak setuju.  

 

13. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan 

kreativitas  

 

Gambar 4.27 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  

 

 Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 22 siswa (40%), memilih setuju sebanyak 30 siswa (54,5%), memilih 

tidak setuju sebanyak 3 siswa (5,5%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.  

 

14. Anda menggunakan e-book sebagai sarana belajar  

 

Gambar 4.28 Grafik persepsi siswa tentang pemanfaatan TIK  
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Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 55 siswa yang memilih sangat setuju 

sebanyak 11 siswa (18,2%), memilih setuju sebanyak 31 siswa (56,4%), memilih 

tidak setuju sebanyak 14 siswa (25,5%), dan tidak ada yang memilih sangat tidak 

setuju.   

 

C. Pembahasan 

 Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil menyebarkan angket kepada 

guru dan siswa dianalisis secara kuantitatif deskriptif persentase. Mengetahui 

persepsi  guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi, peneliti 

membagi data dalam tiga kategori, yaitu (1) Penggunaan Perangkat dalam 

Pembelajaran Fisika, (2) Penggunaan Aplikasi – aplikasi Teknologi dalam 

Pembelajaran, (3) Penggunaan Teknologi Saat Proses Pembelajaran. Peneliti juga 

mencoba menganalisa jawaban dari setiap butir pernyataan aspek yang diamati 

dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Pembahasan Hasil Angket Guru 

 Peneliti juga mencoba menganalisa jawaban dari setiap butir pernyataan 

aspek yang diamati dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabel 4.1 Penggunaan Perangkat Dalam Pembelajaran Fisika  

No  Perangkat teknologi informasi 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

1. Menggunakan bantuan komputer/laptop   

 

Sangat setuju 2 28,6% 

Setuju  4 57,1% 

Tidak setuju  1 14,3% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

2. Menggunakan LCD/proyektor   

 

Sangat setuju 3 42,9% 

Setuju  4 57,1% 

Tidak setuju  0 0 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

3. Menggunakan akses internet   

 Sangat setuju 2 28,6% 

Setuju  4 57,1% 

Tidak setuju  1 14,3% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

4. Menggunakan sumber/media belajar dari internet   

 Sangat setuju 5 71,4% 

Setuju  2 28,6% 

Tidak setuju  0 0 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

 

 Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa guru menggunakan komputer dalam 

proses mengajar sangat setuju 28,6%, setuju 57,1%, dan tidak setuju 14,3%.Guru 

menggunakan LCD/proyektor dalam mengajar sangat setuju 42,9%, dan setuju 

57,1%. Guru dalam penggunaan akses internet sangat setuju 28,6% dan setuju 

57,1%. Guru menggunakan sumber/media dari internet sangat setuju 71,4% dan 

setuju 28,6%. Hal ini membuktuikan bahwa guru yang mengajar bidang studi 

Fisika di SMAN 1 Langsa memanfaatkan internet secara maksimal.  
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Tabel 4.2 Penggunaan Aplikasi – aplikasi Teknologi dalam Pembelajaran  

No  Perangkat teknologi informasi 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

5. 
Multimedia (animasi, video, audio dan video 

interaktif) 
  

 

Sangat setuju 4 57,1% 

Setuju  3 42,9% 

Tidak setuju  0 0 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

6. Menggunakan power point   

 

Sangat setuju 3 42,9% 

Setuju  4 57,1% 

Tidak setuju  0 0 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

7. Menggunakan microsoft word   

 Sangat setuju 5 71,4% 

Setuju  2 28,6% 

Tidak setuju  0 0 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

8. Menggunakan e-learning    

 Sangat setuju 1 14,3% 

Setuju  5 71,4% 

Tidak setuju  1 14,3% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah   7 100% 

9. Menggunakan microsoft excel   

 Sangat setuju 3 42,9% 

 Setuju  4 57,1% 

 Tidak setuju  0 0 

 Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

 

 Dari tabel 4.2 berikut menunjukkan bahwa guru sangat setuju 57,1% dan 

setuju 42,9%  menggunakan aplikasi perangkat lunak seperti multimedia dan 

microsoft office untuk menunjang proses mengajar, kemudian tabel diatas juga 

menunjukkan 14,3% sangat setuju, 71,4% guru menyetujui pembelajaran e-

learning dan 14,3% tidak menyetujuinya.  
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Tabel 4.3 Penggunaan Teknologi Saat Proses Pembelajaran  

No  Perangkat teknologi informasi 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

10. Menyiapkan RPP dan media belajar   

 

Sangat setuju 4 57,1% 

Setuju  2 28,6% 

Tidak setuju  1 14,3% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

11. Memberikan apersepsi   

 

Sangat setuju 1 14,3% 

Setuju  5 71,4% 

Tidak setuju  1 14,3% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  7 100% 

12. Memberikan penjelasan materi   

 Sangat setuju 1 14,3% 

Setuju  4 57,1% 

Tidak setuju  2 28,6% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  0 100% 

13. Melakukan praktikum   

 Sangat setuju 1 14,3% 

Setuju  4 57,1% 

Tidak setuju  2 28,6% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah   7 100% 

14. Memberikan evaluasi     

 Sangat setuju 1 14,3% 

 Setuju  4 57,1% 

 Tidak setuju  2 28,6% 

 Sangat tidak setuju 0 0 

 Jumlah  7 100% 

 

 Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa 85,7% guru menyiapkan RPP 

dan memberikan apersepsi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Guru 71,4% memberikan penjelasan, melakukan praktikum, 

dan memberikan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dengan maksimal.  
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2. Pembahasan Hasil Angket Siswa  

 Peneliti juga mencoba menganalisa jawaban dari setiap butir pernyataan 

aspek yang diamati dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

Tabel 4.4 Penggunaan Perangkat Teknologi Dalam Pembelajaran Fisika  

No  Perangkat teknologi informasi 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

1. Menggunakan bantuan komputer/laptop   

 

Sangat setuju 6 10,9% 

Setuju  40 72,7% 

Tidak setuju  9 16,4% 

Sangat tidak setuju  1 1,8% 

 Jumlah  55 100% 

2. Menggunakan LCD/proyektor   

 

Sangat setuju 6 10,9% 

Setuju  38 69,1% 

Tidak setuju  11 20% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

3. Menggunakan akses internet   

 Sangat setuju 10 18,2% 

Setuju  40 72,7% 

Tidak setuju  5 9,1% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

4. Menggunakan sumber/media belajar dari internet   

 Sangat setuju 8 14,5% 

Setuju  38 69,1% 

Tidak setuju  10 18,2% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

 

 Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa siswa sangat setuju/setuju guru 

menggunakan komputer/laptop adalah 83,6% dan yang tidak setuju/sangat tidak 

setuju 16,4% dan siswa sangat setuju/setuju guru yang memanfaatkan 

LCD/proyektor dalam pembelajaran fisika adalah 80% sedangkan yang tidak 

setuju/sangat tidak setuju hanya 20%. Penggunaan akses internet juga dilakukan 

oleh guru dalam pembelajaran fisika dan mendapat tanggapan baik dari siswa, 

siswa sangat setuju/setuju 90% dan yang tidak setuju/sangat tidak setuju hanya 
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10%, dan menggunakan sumber/ media belajar dari internet siswa sangat 

setuju/setuju 82,6% dan hanya 18,2% yang tidak setuju/sangat tidak setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa sangat menyetujui guru menggunakan alat bantu 

seperti komputer, LCD/proyektor dan memanfaatkan internet dalam proses 

mengajar pembelajaran fisika. 

Tabel 4.5 penggunaan aplikasi – aplikasi teknologi dalam pembelajaran  

No  Perangkat teknologi informasi 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

5. 
Multimedia (animasi, video, audio dan video 

interaktif) 
  

 

Sangat setuju 15 27,3% 

Setuju  30 54,7% 

Tidak setuju  10 18,2% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

6. Menggunakan power point   

 

Sangat setuju 8 14,5% 

Setuju  45 81,8% 

Tidak setuju  2 3,6% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

7. Menggunakan microsoft word   

 Sangat setuju 5 9,1% 

Setuju  39 70,9% 

Tidak setuju  11 20% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

8. Menggunakan e-book sebagai sarana belajar   

 Sangat setuju 10 18,2% 

Setuju  31 56,4% 

Tidak setuju  14 25,5% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah   55 100% 

9. Guru menggunakan pembelajaran online   

 Sangat setuju 7 12,7% 

 Setuju  36 65,5% 

 Tidak setuju  11 20% 

 Sangat tidak setuju  1 1,8% 

 Jumlah  55 100% 

 

 Dari tabel 4.5 menunujukkan bahwa siswa sangat menyetujui saat guru 

menggunakan multimedia (animasi, video, audio dan video interaktif) sebanyak 
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81% hanya sekitar 19% yang tidak setuju/ sanagat tidak setuju, dan siswa lebih 

tertarik saat proses pembelajaran fisika materi tersebut dikemas dalam power 

point terbukti 96,4% siswa memilih sangat setuju/ setuju hanya 3,6% saja yang 

memilih tidak setuju/sangat tidak setuju. Siswa setuju saat proses belajar guru 

menggunakan microsoft 80% dan 20% tidak setuju/sangat tidak setuju.  

 Menggunakan e-book saat ini merupakan sarana belajar yang efektif 

digunakan oleh siswa 74,5% siswa memilih sangat setuju/ setuju dan 25,5% tidak 

setuju/sangat tidak setuju. Dalam hal ini guru sudah menggunakan berbagai 

macam aplikasi dari TIK dengan tujuan membuat proses mengajar belajar lebih 

baik dan memudahkan siswa memahami materi.  

Tabel 4.6 Penggunaan Teknologi Saat Proses Pembelajaran 

No  Perangkat teknologi informasi 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

10. 
Memberi penjelasan menggunakan bantuan media 

teknologi 
  

 

Sangat setuju 8 14,5% 

Setuju  38 69,1% 

Tidak setuju  10 18,2% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

11. Guru memberikan apersepsi   

 

Sangat setuju 10 18,2% 

Setuju  43 78,2% 

Tidak setuju  2 3,6% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

12. 
Belajar lebih menyenangkan saat menggunakan 

media berbasis teknologi 
  

 Sangat setuju 17 30,9% 

Setuju  32 58,2% 

Tidak setuju  7 12,7% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah  55 100% 

13. Penggunaan TIK mampu meningkatkan kreativitas   

 Sangat setuju 22 40% 

Setuju  30 54,5% 

Tidak setuju  3 5,5% 

Sangat tidak setuju  0 0 

 Jumlah   55 100% 
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 Dari tabel 4.6 diatas menunujukkan bahwa 83,6% siswa menyetujui guru 

menjelaskan materi menggunakan media teknologi, siswa menyetujui untuk guru 

memberi apersepsi dengan menggunakan media teknologi sebanyak 96,4%. Siswa 

merasa belajar lebih menyenangkan saat menggunakan media berbasis teknologi 

terbukti 88% mereka menyetujuinya, dan siswa merasa penggunaan TIK mampu 

meningkatkan kreativitas diri mereka dengan 94,5% menyatakan setuju.  

 

1. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

 Berdasarkan hasil analisis data angket guru dan siswa, peneliti 

memperoleh data.Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sudah diterapkan 

dengan baik oleh guru di SMAN 1 Langsa. Guru di sekolah tersebut 

memanfaatkan teknologi dengan baik, terbukti dari 7 (tujuh) guru 6 (enam) 

diantaranya memanfaatkan tenologi dalam mengajar yang artinya 85% proses 

belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan 

dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran digunakan guru dengan beragam 

cara, ada yang menggunakan laptop/komputer dan proyektor untuk menampilkan 

materi yang sudah dikemas dalam bentuk Power Point atau video animasi yang 

telah disiapkan oleh guru untuk bahan ajar. Siswa menjadi lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru, hal ini menunjukkan bahwa 

adanya perubahan pola pembelajaran. Teknologi informasi dalam pembelajaran 

berperan sebagai penghubung dalam pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan tanpa 

sama sekali menghilangkan model awal pembelajaran yang berlangsung tatap 
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muka di kelas23. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru di SMAN 1 Langsa termasuk 

baik penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 

 Betrida Purnama Sari (2018) menyimpulkan bahwa rata-rata guru di 

Flores mengetahui peran dab pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas 

yaitu sebagai media belajar, sumber belajar, dan sebaagi media sekaligus sumber 

belajar. Namun dari kedelapan guru yang di wawancarai tersebut di temukan 

bahwa ada empat guru yang menerapkan pengetahuan yang dimilikinya mengenai 

peran teknologi dalam pembelajaran.maka dari itu dapat dikatakan juga bahwa 

sebagian guru di Flores telah menerapkan pengetahuan mengenai peran dan 

pemanfaatan teknologi yang di milikinya secara menyeluruh dalam 

pembelajaran24.  

 Hasil yang didapatkan oleh peneliti dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelaumnya terdapat kesamaan, yaitu guru mengetahui 

peran dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sebagai sumber dan media 

pembelajaran, sebagian guru sudah menerapkan proses pembelajaran dengan 

pemanfaatan teknologi, namun masih ada guru yang belum memanfaatkan 

teknologi dalam pembelajaran.  

 

 

                                                             
  
 23Chaidar Husain, 2014, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan 

Pendidikan, Vol. 2 No. 2, hal.185.   

 
 24Betrida Purnama Sari, 2018, Identifikasi Pengetahuan Guru mengenai Peran dan 

Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Fisika SMA/MA di kelas (Studi Kasus pada 8 Guru 

Fisika SMA/MA di Flores), Skripsi. Hal 41-42.   
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2. Kendala Guru dan Siswa dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi  

 Berdasarkan hasil analisis data angket guru dan siswa, peneliti 

memperoleh data. Pekerjaan atau kegiatan yang dikerjkan akan terdapat kendala, 

guru mengalami kesulitan di tidak adanya ketersediaan alat yang cukup seperti 

proyektor dll, ataupun beberapa guru tidak memiliki pemehaman yang baik 

tentang pemanfaatan teknologi. Siswa juga sama halnya ada beberapa siswa yang 

tidak terlalu tertarik saat guru mengajarkan menggunakan proyektor dll.  

 Tanti Nurhayati (2016) menyatakan bahwa permasalahan yang didapat 

oleh guru di berbagai sekolah, misalnya:  

a. Fasilitas TIK masih sangat terbatas  

b. Sekolah tidak mengharuskan guru menggunakan TIK dalam proses 

pembelajaran 

c. Kemampuan guru yang masih lemah dalam memanfaatkan TIK sebagai 

media pembelajaran 

d. Keterbatasan waktu yang digunakan untuk mempersiapkan media TIK 

dalam pembelajaran25.  

 Dari paparan di atas dapat di lihat adanya kesamaan kendala yang di alami 

oleh guru dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu secara garis 

besar keterbatasan alat yang di sediakan oleh pihak sekolah .Menurut peneliti 

kendala- kedala yang di alami guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat 

di atasi dengan:  

                                                             
 
 25Tanti Nurhayati, 2016, Problematika Guru dalam Menguasai TIK (Teknologi Informasi 

dan Komunikasi) pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Solusinya di MI Al-Asy’ari 

Kuniran Batangan, Skripsi, hal. 58.   
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a. Pemerataan perangkat teknologi seperti proyektor dan akses internet di 

setiap kelas.  

b. Sekolah harus mengkampayekan atau memotivasi para guru untuk 

memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.  

c. Sekolah memberikan workshop atau pelatihan-pelatihan untuk 

memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, baik pelatihan 

yang dilaksanakan secara mandiri maupun pelatihan yang di 

selenggarakan oleh pihak lainnya.  

d. Guru harus update dengan perkembangan teknologi dalam pembelajaran 

sehingga dapat menerapkan dalam proses pembelajaran serta melakukan 

pembaruan sesuai dengan perkembangan jaman.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Persepsi guru tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran fisika ialah 33,68% guru sangat setuju, 55,07% 

guru setuju, 12,25% guru tidak setuju. Teknologi informasi dan 

komunikasi sangat membantu proses pembelajaran fisika. 

2. Persepsi siswa tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran fisika ialah 19,47%  siswa sangat setuju, 

66,89% siswa setuju, 14,03% siswa tidak setuju dan 5,4% siswa sangat 

tidak setuju. Berdasarkan persentase diatas dapat disimpulkan bahwa 

siswa lebih termotivasi dan antusias dalam belajar jika guru mengajar 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

B. Saran  

 Dari penelitian ini terdapat saran yang dapat disampaikan yaitu:  

1. Bagi pembaca, saran yang di berikan terkait dalam penelitian ini adalah 

dapat dijadikan salah satu referensi untuk menambah wawasan dalam 

mengetahui peran dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.  

2. Penelitian-penelitian selanjutnya hendaknya lebih memperluas bahasan 

dan temuan-temuan, serta menambah daftar sekolah yang akan di teliti. 
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pernyataan Hasil dari respon 

Guru di sekolah ini 

menggunakan 

bantuan komputer 

dalam mengajar 

pembelajaran fisika 

? 

 
Guru di sekolah ini 

menggunakan 

LCD/proyektor 

dalam pembelajaran 

fisika  

 

 
Anda menggunakan 

power point untuk 

mengemas materi 

pembelajaran 

 
Anda menggunakan 

audio dan video 

interaktif dalam 

proses pembelajaran 

fisika 

 
Anda menggunakan 

video animasi dalam 

pembelajaran fisika 
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Anda menggunakan 

e-learning dalam 

pembelajaran 

 
Anda menyiapkan 

RPP dan media 

belajar berbasis 

teknologi 

 
 

Guru di sekolah ini 

menggunakan akses 

internet dalam 

pembelajaran fisika 

 
Anda selalu 

memberikan 

apersepsi dengan 

menggunakan media 

teknologi 

 
Anda memberikan 

penjelasan materi 

pembelajaran 

dengan bantuan 

media teknologi 

 
Anda melakukan 

kegiatan praktikum 

menggunakan media 

teknologi 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda memberikan 

evaluasi 

menggunakan media 

teknologi 

 
Anda menggunakan 

microsoft excel 

dalam mengolah 

data hasil 

pembelajaran fisika 

 
Anda menggunakan 

microsoft word 

dalam proses 

pembelajaran fisika 

 



64 
 

Lampiran 6  

Hasil Angket Siswa  

Pernyataan  Hasil respon siswa 

Guru Anda 

mengajar pelajaran 

fisika sering 

menggunakankompu

ter 

 
Guru sering 

menggunakan 

LCD/proyektor 

dalam pembelajaran 

fisika 

 
Guru dalam 

mengajar pernah 

mengakses internet 

 
Guru pernah 

memberikan 

apersepsi dengan 

menggunakan media 

teknologi 

 
Guru sering 

memberikan 

penjelasan materi 

pembelajaran 

dengan bantuan 

media teknologi 
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Guru pernah 

menggunakan power 

point untuk 

mengemas materi 

pembelajaran 

 
Guru pernah 

menggunakan 

animasi dalam 

pembelajaran fisika 

 

 

 

 
Guru pernah 

menggunakan video 

dalam proses 

pembelajaran fisika 

 
Guru pernah 

menggunakan audio 

dan video interaktif 

dalam proses 

pembelajaran fisika 

 
Guru pernah 

menggunakan 

microsoft word 

dalam proses 

pembelajaran fisika 

 



66 
 

Dalam pembelajaran 

guru pernah 

menggunakan 

fasillitas 

pembelajarn online 

 
Belajar lebih 

menyenangkan saat 

menggunakan media 

berbasis teknologi 

 
Penggunaan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

mampu 

meningkatkan 

kreativitas 

 

 
Anda menggunakan 

e-book sebagai 

sarana belajar 

 
 

 

 

 


