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Pengalaman belajar fisika yang didapat siswa membangun sebuah persepsi dari 

stimulus/rangsangan yang dialaminya. Pandangan siswa terhadap fisika yang sulit 

dipahami karena terlalu banyak rumus, angka-angka, menjadikan hasil belajar 

yang diperoleh rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

persepsi siswa dengan hasil belajar fisika dan untuk mengetahui pembelajaran 

fisika kelas XI MIA di SMAN 2 Kluet Utara. Penelitian ini adalah penelitian 

korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif metode deskriptif. 

Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampel jenuh dengan sampel 

sebanyak 31 orang siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket dan lembar observasi. Uji statistik menggunakan uji korelasi dan uji 

determinasi. Berdasarkan olahan data angket melalui uji korelasi didapatkan 

bahwa hubungan persepsi siswa dengan hasil belajar 0,146 dengan taraf 

signifikansi 0,441 > 0,05, data korelasi ini memiliki interprestasi sangat lemah. 

Hal ini juga didukung dengan uji determinasi bahwa pengaruh persepsi dengan 

hasil belajar hanya 2,1%. Data observasi didapatkan pembelajaran disekolah 

terealisasi dengan baik dimana memiliki nilai sebesar 56% dengan interprestasi 

kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara persepsi 

siswa dengan hasil belajar, namun tidak terlalu besar pengaruhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam 

pembukaan UUD adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk 

pencapaian tujuan tersebut adalah melalui dunia pendidikan. Pendidikan adalah 

sesuatu hal yang dinamis, selalu bergerak maju mengikuti perkembangan 

masyarakat dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan perlu perhatian 

baik dalam usaha peningkatannya maupun pengembangannya yang sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

Pendidikan itu sendiri bertujuan; “Mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta tanggung jawab1. Pendidikan merupakan 

suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena 

pendidikan merupakan proses terus menerus untuk membentuk watak dan 

kecakapan manusia. Para ahli memahami dan  menafsirkan pendidikan sebagai 

____________ 

1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV, 

Mini Jaya Abadi, 2003), h. 5 
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suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan 

kelakuan yang berlaku dalam masyarakat2.  

Menurut Oemar Hamalik “pendidikan adalah suatu proses untuk 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin didalam 

lingkungan, dengan demikian akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang 

memungkinkanya berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”3. Fisika 

merupakan salah satu cabang sains yang menjadi dasar perkembangan teknologi 

maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Fisika juga memberikan pelajaran 

yang baik untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam4. 

Pendidikan fisika bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

konsep keterampilan dan pemahaman tentang berbagai perubahan dan gejala bumi 

yang terjadi di sekitar kita dan segala hal yang bermanfaat dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Fisika merupakan mata pelajaran yang bergelut dengan 

teori, konsep dan hukum-hukum, untuk itu siswa diharapkan tidak hanya 

menerima informasi tentang fisika begitu saja, akan tetapi mereka harus benar-

benar paham dalam mengaplikasikannya didalam kehidupan. 

Permasalahan utama yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini adalah 

rendahnya pencapaian hasil belajar siswa. Persepsi merupakan salah satu faktor 

psikologis yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar. Pada saat proses 

belajar mengajar, peserta didik diharapkan memiliki persepsi yang positif 

____________ 

2 Nasir Budiman dkk, Ilmu Pendidikan, (Banda aceh: Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, 

1999), h. 3 

3 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 79 

4 Hendri hartanto, Rumus Jitu Fisika SMP, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010), h. 44 
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terhadap segala sesuatu yang menyangkut aktivitas belajar mengaja. Persepsi 

merupakan suatu stimulus yang diterima oleh panca indera yang kemudian 

diorganisasikan dan diinterpretasikan5. 

Siswa akan membuat persepsi mengenai segala hal yang terkait dalam 

proses belajar mengajar dari apa yang ditangkap oleh indera, kemudian dari hasil 

persepsi itu peserta didik akan bereaksi. Jika yang muncul adalah persepsi positif 

maka reaksi yang muncul dapat berupa tindakan yang menunjang ke arah 

pencapaian kemampuan dalam belajar, diantaranya seperti menulis, membaca dan 

menghafal. 

Hari sabtu 21 Desember 2019 peneliti telah melakukan penelitian awal 

pada SMAN 2 Kluet Utara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru 

fisika di SMAN 2 Kluet Utara didapati bahwa siswa mendapatkan hasil belajar 

yang rendah. Beberapa faktor penyebab rendahnya hasil belajar yaitu  terlalu 

banyak siswa yang menganggap bahwa fisika adalah salah satu mata pelajaran 

yang sulit, menggunakan banyak angka, banyak rumus, dan sukar untuk 

memahami penjelasan guru dengan topik-topik dalam fisika sehingga dengan hal 

demikian menimbulkan rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Penelitian terdahulu telah diteliti oleh Abdul Arif (2016) dengan judul 

penelitian “Hubungan Persepsi Siswa pada Mata Pelajaran dengan Prestasi 

Belajar Fisika Di SMAN 4 Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, sampel yang digunakan adalah siswa kelas XI-IA5 yang berjumlah 34 

____________ 

5Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).h. 124. 
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orang, instrumen yang digunakan angket dan dokumentasi, dan data di analisis 

dengan menggunakan korelasional product moment.  

Fuzna Rahmi (2016) dengan judul penelitian “Analisis Hubungan Antara 

Persepsi Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fisika dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 

XI SMAN 5 Banda Aceh” penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif, populasi seluruh siswa SMAN 5 Banda Aceh sebanyak 

132 siswa sedang yang dijadikan sampel sebanyak 100 siswa, instrumen yang 

digunakan angket dan tes, analisis data dengan rumus korelasi dan pemberian skor 

angket berdasarkan skala likert. 

Nila Kurnia (2016) dengan judul “Hubungan Persepsi dengan Hasil 

Belajar Fisika Kelas X MIA di SMAN 4 Kota Jambi dan SMAN 11 Kota Jambi”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif jenis korelasional, 

populasi siswa kelas X MIA SMAN 4 Kota Jambi dan SMAN 11 Kota Jambi, 

sampel yang digunakan 138 siswa dengan teknik non-probability sampling, 

instrumen yang digunakan angket dan tes soal, analisis data dengan uji normalitas, 

uji homogenitas, uji linearitas dan uji korelasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat 

penelitian saya dilakukan di SMAN 2 Kluet Utara, penelitian berpusat pada siswa 

kelas XI MIA, bentuk penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket dan observasi. Angket yang digunakan adalah skala likert dan observasi 

yang digunakan adalah rumus persentase. Teknik analisis data menggunakan 
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analisis deskriptif, korelasi product moment, uji koefisien determinasi dan rumus 

observasi. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Persepsi Siswa dengan Hasil Belajar 

Fisika Kelas XI MIA di SMAN 2 Kluet Utara”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

ialah: 

1. Adakah hubungan persepsi siswa dengan hasil belajar fisika? 

2. Bagaimana pembelajaran fisika kelas XI MIA di SMAN 2 Kluet Utara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui hubungan persepsi siswa dengan hasil belajar fisika. 

2. Untuk mengetahui pembelajaran fisika kelas XI MIA di SMAN 2 Kluet 

Utara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru dapat bermanfaat agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

setelah mengetahui persepsi siswa terhadap fisika. 

2. Bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar setelah mengubah persepsi 

dalam mata pelajaran fisika. 
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3. Bagi peneliti bermanfaat untuk mengetahui bagaimana hubungan persepsi 

dengan hasil belajar. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penafsiran judul dan untuk 

memudahkan dalam menangkap isi dan maknanya, maka sebelum penulis 

membahas lebih lanjut akan diberikan penegasan istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

1. Hubungan  

Secara teori hubungan adalah mengukur derajat keeratan (korelasi) antara 

dua variabel baik yang sudah jelas secara literatur berhubungan atau sesuatu 

masalah yang akan diteliti6. Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila hal atau 

keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantungan antara satu dengan yang 

lainnya. 

2. Persepsi 

Persepsi adalah keadaan yang integrated dari individu terhadap rangsangan 

yang diterimanya7. 

 

 

____________ 

6Hidayat Huang, Perbedaan antara Hubungan dengan Pengaruh (2019). Tersedia di 

https://www.globalstatistik.com/perbedaan-antara-hubungan-dengan-pengaruh/ diakses 03 

November 2019 pukul 15.40 

7Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), Cet.1, 

h.53. 

https://www.globalstatistik.com/perbedaan-antara-hubungan-dengan-pengaruh/
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3. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar8. 

 

 

 

 

 

____________ 

8Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1999), Cet.1, h. 37 



 
 

8 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Persepsi Belajar Fisika Siswa 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu peristiwa yang menyangkut masuknya suatu 

informasi atau pesan  ke dalam otak manusia9. Dengan adanya persepsi manusia 

selalu mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan yang dilakukan 

ini melalui indera perasa, peraba, pencium, penglihatan dan pendengaran. 

Menurut Sugihartono (2007: 8) “Persepsi ialah kemampuan otak untuk 

menginterpretasikan stimulus atau proses dalam menerjemahkan stimulus yang 

akan masuk kedalam alat indera manusia”. Persepsi juga berhubungan langsung 

dengan proses sensoris dimana peristiwa diterimanya stimulus oleh setiap 

individu10. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan persepsi adalah proses dimana 

individu menerjemahkan suatu informasi yang berupa kegiatan berdasarkan 

dengan pengalamannya. Untuk dapat  menerima informasi dilakukan melalui 

panca indera yang dimiliki individu. 

 

2. Peristiwa persepsi 

persepsi merupakan proses yang terjadi dari dalam diri individu disaat ia 

menerima rangsangan dari lingkungannya. Proses persepsi selalu mengadakan 

____________ 

9Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 

10Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). 
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seleksi apakah rangsangan itu berguna atau tidak baginya, serta juga menentukan 

apa yang terbaik untuk ia lakukan. Persepsi dalam diri seseorang tidak 

berlangsung begitu saja tetapi melalui suatu proses. Proses persepsi adalah 

peristiwa dua arah yaitu sebagai hasil dari aksi dan reaksi. Tahap-tahap proses 

persepsi yaitu: 

a. Objek atau sasaran akan menimbulkan stimulus, kemudian stimulus tersebut 

ditangkap oleh alat indera. Ini berlangsung secara alami dan berkaitan 

dengan segi fisik. Proses ini dinamakan proses alam. 

b. Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera selanjutnya disalurkan 

ke otak melalui saraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut 

proses psikologis yaitu berfungsinya alat indera secara normal. 

c. Selanjutnya otak memproses stimulus sehingga individu menyadari obyek 

yang diterima oleh alat indera. Dalam hal ini adanya proses persepsi yaitu 

suatu proses dimana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek dari 

rangsangan (stimulus) yang mengenai alat inderanya11. 

 

3. Proses Terbentuknya Persepsi 

Persepsi tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses. 

Persepsi merupakan seluruh proses yang akan menghasilkan respon setelah 

adanya rangsangan kepada manusia. Bagian-bagian proses terbentuknya persepsi 

adalah pengenalan, perasaan dan penalaran. Rasa dan nalar bukanlah hal yang 

akan mempengaruhi rangsangan dan tanggapan, sekalipun individu sadar dan 

____________ 

11Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009). 
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bebas terhadap satu rangsangan, tetapi akal dan emosi akan mempengaruhi 

rangsangan terhadap persepsi. Ada dua komponen utama dalam proses persepsi 

yaitu: 

a. Seleksi 

Seleksi adalah proses pemilahan yang dilakukan indera manusia terhadap 

rangsangan dari luar, jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

b. Interprestasi 

Interprestasi ialah proses pengelompokan informasi sehingga mempunyai 

arti bagi individu. Interprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, 

kepribadian, kecerdasan, pengalaman masa lalu, dan sistem nilai yang dianut12. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi 

Sumber: Psikologi Komunikasi (Mutmainnah dkk, 2005) 

Objek atau peristiwa di dunia nyata (real world) diterima oleh alat indera 

(1), berupa energi atau informasi (stimulus). Selanjutnya stimulus akan diubah 

oleh alat indera menjadi sinyal yang dimengerti oleh otak (2). Kemudian otak 

____________ 

12Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling... ,h. 54 
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akan mengolahnya dengan membandingkan peristiwa-peristiwa yang relevan 

yang tersimpan diotak (3) sehingga menjadi pengalaman perseptual. Dunia yang 

dipersepsi bukanlah “dunia yang nyata” (real world) tetapi yang akan dipersepsi 

adalah “dunia yang kita pahami” (perceived world). Artinya, dunia yang kita 

kenal adalah dunia yang kita beri arti, makna atau tafsiran13. 

4. Jenis-jenis Persepsi 

Jenis-jenis persepsi adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi visual 

Persepsi visual berasal dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi visual 

adalah hasil dari apa yang dilihat, baik sebelum melihat atau masih 

membayangkan serta setelah melihat objek yang dituju. 

b. Persepsi auditoria 

Persepsi auditoria didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Setiap 

individu mempersepsikan sesuatu melalui dari apa yang telah didengarnya. 

c. Persepsi perabaan 

Persepsi perabaan didapatkan dari indera peraba yaitu kulit. Seseorang 

dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang telah disentuh atau akibat 

persentuhan sesuatu dengan kulitnya. 

d. Persepsi penciuman 

Persepsi penciuman yang terjadi dari indera penciuman yaitu hidung. 

Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dicium. 

 

____________ 

13Siti Mutmainnah dan Ahmad Fauzi, Psikologi Komunikasi, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2005). h. 98. 
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e. Persepsi pengecapan 

Persepsi pengecapan atau rasa adalah jenis persepsi yang didapat dari 

indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu 

berdasarkan dari apa yang telah ia ecap atau rasakan14. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut David Krech dan Richard S., yang ditulis oleh Jalaludin Rahmad 

didalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, persepsi dipengaruhi oleh 

tiga faktor, yaitu: 

a. Perhatian  

Perhatian merupakan suatu proses mental disaat menerima rangsangan 

(stimulus) atau rangkaian rangsangan yang muncul pada saat rangsangan lain 

melemah. Untuk adanya persepsi diperlukan perhatian yang merupakan langkah 

pertama sebagai kesiapan untuk mengadakan persepsi, jika tidak ada perhatian 

maka persepsi tidak bisa dilahirkan. Perhatian bila individu bisa 

mengkonsentrasikan diri pada salah atu alat indera dan mengesampingkan 

masukan-maksukan dari alat indera yang lain. 

1) Faktor Ekternal Penarik Perhatian 

Setiap yang diperhatikan oleh individu ditentukan oleh faktor situasional 

dan personal. Faktor situasional sering disebut dengan determinan perhatian yang 

bersifat eksternal atau penarik perhatian (attention getter). Rangsangan 

diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang timbul yaitu: gerakan, intensitas 

stimuli, kebauran, dan perulangan.  

____________ 

14Parek, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm 

15-16 



13 

 

 
 

2) Faktor Internal Penaruh Pehatian 

Peristiwa yang diketahui oleh beberapa orang selalu akan mengatakan 

benar atau salah, terjadi atau tidak akan menunjukkan betapa lemah alat indera 

kita, tetapi juga menunjukkan perhatian yang selektif (selective attention). Apa 

yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain atau apa yang menjadi 

perhatian orang lain lolos dari perhatian kita. Ada kecenderungan kita melihat apa 

yang ingin kita lihat, kita mendengar apa yang ingin kita dengar. Perbedaan 

perhatian tersebut timbul dari faktor internal dalam diri. 

b. Faktor Fungsional 

Kebutuhan, suasana hati, pelayanan, pengalaman masa lalu itu semua 

berasal dari faktor fungsional. Persepsi tidak ditentukan dari jenis dan bentuk 

rangsangan, akan tetapi tergantung pada karakteristik individu yang memberikan 

respon terhadap rangsangan tersebut. Secara fungsional persepsi bersifat selektif, 

artinya saat mempersepsikan sesuatu individu akan memberikan tekanan yang 

sesuai dengan tujuannya. Objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi 

biasanya objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Seperti 

kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional dan latar belakang budaya 

terhadap persepsi. 

c. Faktor Struktural 

Faktor struktural berasal dari sifat fisik dan efek saraf yang ditimbulkan 

pada sistem saraf individu. Menurut teori Gestalt, bila kita mempersepsikan 

sesuatu berarti harus mempersepsikan sebagai suatu keseluruhan. Jika kita ingin 
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memahami suatu persistiwa maka kita tidak dapat meneliti fakta yang terpisah 

akan terapi harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan15. 

Menurut Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang sehingga berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor 

ini terdiri atas perasaan, kepribadian, sikap, harapan, prasangka, perhatian, proses 

belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ini 

terdiri dari informasi yang diperoleh, latar belakang keluarga, pengetahuan dan 

kebudayaan sekitar, intensitas interaksi dengan suatu objek, dan hal-hal baru. 

Apabila sesuatu yang dipersepsi atas dasar pengalaman yang menyenangkan 

merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang mempersepsi, tetapi 

akan lain hasilnya jika persepsi tentang sesuatu yang memberikan pengalaman 

sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan persepsi siswa pada pelajaran fisika 

adalah suatu proses pemberian makna oleh siswa berupa pandangan dan pendapat 

mengenai pelajaran fisika16. 

Menurut Bimo Walgito  faktor yang berperan dalam  persepsi antara lain: 

____________ 

15Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdaya 

Karya, 2007), h 54 

16  Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2003), h 153 
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a. Objek yang dipersepsi 

Objek akan menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus tidak hanya datang dari luar tetapi juga bisa datang dari dalam 

individu dimana bersangkutan langsung dengan saraf penerima yang bekerja 

sebagai reseptor.  

b. Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf 

Alat indera atau reseptor adalah alat untuk menerima stimulus, disamping 

itu juga harus adanya saraf sebagai alat meneruskan stimulus yang diterima 

reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Alat untuk 

mengadakan respon diperlukan saraf motoris. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari persepsi diperlukan adanya perhatian. Perhatian 

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari semua aktivitas individu  yang 

ditunjukkan pada sesuatu atau sekumpulan objek.17 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang adalah: 

a. Frame of Reference (kerangka referensi) 

Kerangka pengetahuan yang dimiliki dipengaruhi oleh pendidikan, bacaan, 

penelitian, agama, kebudayaan, jenis kelamin. Pencapaian pembelajaran 

transformatif yaitu adanya perubahan kerangka acuan berpikir (Frame of 

Reference) merupakan hasil dari refleksi atas pengalaman belajar. Pembelajaran 

transformatif adalah proses perubahan makna lama yang dimiliki seseorang 

menuju makna baru berdasarkan hasil dari revisi interpretasi makna pengalaman 

____________ 

17Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling... ,h.101  
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sebagai acuan dimasa mendatang. Individu yang bertransformasi menjadi 

pembelajar adalah individu yang mampu mengarahkan diri sendiri, kritis dan 

mampu berpikir secara otonom18. 

Proses transformasi dapat dicapai melalui empat cara yaitu: 

1) Mengelaborasi kerangka acuan berpikir saat ini (existing frame of reference). 

2) Mempelajari kerangka acuan berpikir baru (new frame of reference). 

3) Mengubah cara pandang (points of view). 

4) Mengubah kebiasaan (habits of mind). 

Menurut Mezirow kerangka acuan berpikir adalah struktur asumsi yang 

membatasi persepsi, kognisi dan perasaan individu. Perubahan kerangka acuan 

berpikir akan menghasilkan perubahan cara berprilaku dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir adalah kumpulan asumsi yang bertindak sebagai penyaring atau filter 

ketika memaknai pengalaman belajar dan hidup. Selanjutnya akan menjadikan 

cara pandang yaitu ekspektasi, kepercayaan, perasaan, sikap dan penilaian yang 

mempengaruhi dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi pengalaman belajar. 

Siswa di pendidikan non formal secara tidak langsung telah 

disosialisasikan oleh masyarakat secara umum bahwa pengalaman belajar di 

sekolah bukan arus utama, tidak akan sama bahkan lebih rendah kualitasnya 

dibandingkan dengan pengalaman belajar yang ditawarkan di sekolah fornal. 

Sosialisasi tersebut membentuk kebiasaan berpikir peserta didik, kemudian 

____________ 

18Sirimorok N, Membangun Kesadaran Kritis: Kisah Pembelajaran Orang Muda, 

(Yogyakarta: Insist Press, 2010). h. 76. 
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mempengaruhi bagaimana mereka menilai pengalaman belajarnya di pendidikan 

non formal19. 

b. Frame of experience (kerangka pengalaman) 

Experience atau pengalaman merupakan sejumlah memori yang dimiliki 

individu sepanjang perjalanan hidupnya. Pengalaman yang dialami oleh setiap 

individu tentu adanya perbedaan antara satu dengan yang lain, bahkan anak yang 

terlahir kembar dan berada pada keluarga dan lingkungan yang sama juga 

memiliki pengalaman yang berbeda. 

Pengalaman yang berbeda antara individu (bahkan antar anak kembar) 

bermula karena adanya perbedaan persepsi masing-masing tentang sesuatu. Hal 

tersebut sering sekali di pengaruhi oleh adanya kemampuan kognitif antara 

individu termasuk anak kembar. Perbedaan persepsi kemudian ditambah dengan 

adanya perbedaan kemampuan penyimpanan hal yang dipersepsi dalam 

penyimpanan (strorage) otak masing-masing individu menjadi long-term 

momorinya. Selain itu perbedaan berlanjut dalam hal perbedaan kemampuan 

memanggil memori mereka saat diperlukan. 

Pola-pola perilaku seseorang berdasarkan persepsi mengenai realitas sosial 

yang telah dipelajari (pada masa lalu) artinya persepsi individu terhadap 

seseorang, objek atau kejadian, reaksi terhadap hal-hal itu sangat tergantung pada 

pengalaman masa lalu berkaitan dengan seseorang, objek bahkan kejadian serupa. 

Berdasarkan pengalaman yang telah dialami tidak terlepas dari keadaan 

____________ 

19Mezirow Jack, Learning as transformation: Critical Perspectives on a Theory In 

Progress, San Fransisco, CA: Jossey-Bass, (2000). Di akses pada 14 desember 2019 pukul 23:20 

http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/317-326.  

http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/317-326


18 

 

 
 

lingkungan sekitar. Persepsi di pengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, 

cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Seseorang bisa 

membentuk sebuah persepsi setelah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. 

Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya keadaan dan situasi. 

Menurut Stephen P. Robins terdapat tiga faktor yang akan mempengaruhi 

persepsi seseorang: 

a. Individu yang bersangkutan (pemersepsi) 

Seseorang akan memberikan pendapat atau gangguan terhadap apa yang 

dilihat, yang mempengaruhinya adalah kareakteristik dari individu, seperti motif, 

kepentingan, pengalaman, pengetahuan, minat dan harapan. 

b. Sasaran dari persepsi 

Manusia, benda atau peristiwa akan menjadi sasaran dalam persepsi. 

Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori 

melainkan dalam kaitannya dengan orang yang terlibat. Seseorang cenderung 

mengelompokkan orang, benda atau peristiwa sejenis dan memisahkan diri dari 

kelompok lain yang tidak serupa. 

c. Situasi  

Persepsi selalu dilihat secara Kontekstual yang berarti situasi dimana 

persepsi tersebut timbul, dan harus mendapatkan perhatian. Situasi merupakan 

faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang20. 

Faktor-faktor diatas akan menjadikan persepsi setiap individu berbeda 

meskipun objeknya bena-benar sama. Perbedaan persepsi terjadi karena adanya 

____________ 

20Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi Edisi ke12, (Jakarta: Salemba Empat, 2008). 

h. 98.  
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perbedaan-perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya 

proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga 

di pengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuan yang dimiliki21. 

 

B. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar menurut pengertian secara psikologi adalah suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan. Perubahan tersebut akan nyata jika dilihat dalam seluruh aspek 

tingkah laku. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu agar 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya22. 

Menurut Durton yang ditulis oleh Mutadi dalam bukunya yang berjudul 

Pendekatan Efektif dalam Pembelajaran Matematika, belajar adalah suatu 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai hasil interaksi dari 

lingkungan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan menjadikannya lebih 

melestarikan lingkungan serta memadai. “Learning is a change the individual due 

to interaction of that individual and his environments which fills a need and 

makes him capable of dealing adequality with his environment (Belajar adalah 

perubahan individu akibat interaksi individu tersebut dengan lingkungannya yang 

____________ 

21Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling..., h.70. 

22Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h.2 
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memenuhi suatu kebutuhan dan membuatnya mampu menghadapi kesesuaian 

dengan lingkungannya)”23. 

Menurut James O. Wittaker belajar adalah proses tingkah laku ditimbulkan 

atau diubah melalui pengalaman dan latihan24. Menurut Hilgrad dan Bower yang 

ditulis oleh Aunurrahman didalam bukunya yang berjudul Belajar dan 

Pembelajaran, belajar (to learn) memiliki arti: to gain knowledge, comprehension, 

or mastery of trough experience or study, to fix in the mind or memory; memorize; 

to acquire trough experience, to become in forme of to find out. 

Berdasarkan definisi diatas, belajar adalah pengertian untuk memperoleh 

pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, 

menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Dengan 

demikian belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan 

penguasaan tentang sesuatu25. Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disumpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu kegitan yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada individu. Perubahan yang terjadi dapat berupa pengetahuan, pemahaman, 

sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-

aspek lain yang ada pada seseorang yang belajar. 

 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemapuan yang diterima siswa setelah 

melalui pengalaman belajarnya. Guru akan menetapkan tujuan belajar yang 
____________ 

23Mutadi, Pendekatan Efektif dalam Pembelajaran Matematika, (Semarang: Balai Diktat 

Keagamaan Semarang, 2007), h. 12. 

24Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 35. 

25Baharuddin, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogyakarta: Arruz Media, 2010), h.13 
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terprogram dan terkontrol dengan kegiatan pembelajaran. Guru dikatakan berhasil 

dalam proses belajar mengajar ketika siswanya mengerti dan memahami atas apa 

yang diajarkannya. Hal itu ditunjukkan oleh siswa ketika mengalami peningkatan 

dalam hasil belajar. Setiap pendidik harus siap dengan berbagai keadaan dalam 

menghadapi siswa dan lingkungannya, juga harus mempunyai kompetensi yang 

tinggi untuk menjalankan kewajiban sebagai guru teladan agar dapat tercipta 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Setiap akhir dari proses pembelajaran siswa akan mendapatkan hasil 

belajar. Skor maupun angka merupakan pencapaian siswa yang didapat dari ujian 

atau tes yang telah dilalui. Hasil dari proses pembelajaran dalam bentuk rapor atau 

sertifikat jika dilakukan dalam bentuk kursus. Hasil pada dasarnya merupakan 

sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan, sedangkan belajar merupakan suatu 

kegiatan individu yang mengakibatkan perubahan, yakni berupa perubahan 

tingkah laku, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil 

belajar adalah suatu istilah yang ditujukan untuk keberhasilan seseorang setelah 

melakukan usaha tertentu26.  Hasil belajar fisika akan diperoleh setelah melalui 

pengalaman atau proses belajar mengajar dalam waktu tertentu yang akhirnya 

akan mendapatkan skor atau nilai yang diberikan oleh guru.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Pencapaian hasil belajar dikatakan berhasil atau tidak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam peserta didik yang belajar 

____________ 

26Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009). Cet. 14, h.22.  
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(faktor internal) dan ada pula yang berasal dari luar peserta didik yang belajar 

(faktor eksternal). Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu: 

a. Faktor internal: 

1) Faktor jasmaniah. 

2) Faktor psikologi. 

b. faktor eksternal:  

1) Faktor keluarga. 

2) Faktor sekolah. 

3) Faktor masyarakat27. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik 

secara garis besar terbagi dua yaitu: 

 

a. Faktor internal siswa: 

1) Faktor fisiologi siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik serta 

kondisi panca inderanya terutama pendengaran dan penglihatan. 

2) Faktor psikologi siswa, misalnya minat, motivasi, bakat, intelegensi dan 

kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, 

berpikir dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki. 

 

 

____________ 

27Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 3. 
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b. Faktor eksternal  

1) Faktor lingkungan siswa, pertama faktor lingkungan sosial seperti manusia 

dan budaya. Kedua faktor lingkungan nonsosial seperti kelembaban udara, 

keadaan suhu, waktu (pagi, siang, sore, malam), letak sekolah. 

2) Faktor instrumental dapat berupa guru, kelas, gedung, sarana atau alat 

pembelajaran, media pembelajaran, kurikulum, dan materi pembelajaran serta 

strategi pembelajaran28. 

Faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu: 

a. Faktor internal yakni kondisi atau keadaan jasmani dan rohani peserta didik 

b. Faktor eksternal (dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar peserta 

didik misalnya faktor lingkungan. 

c. Faktor pendekatan belajar, yakni upaya belajar siswa meliputi metode dan 

strategi yang digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi 

pembelajaran. 

4. Manfaat Hasil Belajar 

Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor merupakan hakikat 

perubahan tingkah laku individu setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar. 

Kemampuan dan pengembangan sekaligus tingkat keberhasilan pendidikan dapat 

diketahui dengan adanya hasil belajar siswa. Hasil belajar harus menunjukkan 

perubahan keadaan menjadi lebih baik, sehingga bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan, memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya, 

____________ 

28M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Edisi V, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010), 

h.59-60. 
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mengembangkan keterampilan, pandangan yang baru atas sesuatu hal, dan lebih 

menghargai sesuatu dari pada sebelumnya29. 

5. Pengajaran dan Pembelajaran siswa dengan masalah prestasi 

a. Siswa yang berprestasi rendah dan mempunyai ekspektasi keberhasilan 

rendah 

Menurut Jere Brophy (1998): siswa-siswa yang mengalami prestasi rendah 

dan mempunyai ekspektasi keberhasilan rendah perlu konsistensi untuk 

meyakinkan mereka serta memberi siswa bantuan dan dukungan yang dibutuhkan 

agar siswa berhasil. Selain itu, perlu di ingatkan bahwa siswa akan menerima 

kemajuan ketika melakukan usaha yang nyata. 

b. Siswa yang melindungi nilai diri dengan menghindari kegagalan. 

Mengejar tujuan dan menghindari kegagalan dibutuhkan beberapa strategi 

khusus yaitu: 

1) Nonkinerja, tidak berusaha merupakan strategi paling nyata untuk 

menghindari kegagalan. Seperti contoh, nonkinerja ingin menjawab 

pertanyaan guru tetapi berharap guru tersebut melemparkan pertanyaannya 

kepada siswa yang lain. Menghindari kontak langsung dengan guru seperti 

bersembunyi. 

2) Prokastinasi, siswa yang menunda belajar hingga menit terakhir akan 

dilaksankannya ujian sehingga ia akan mengalami kegagalan pada 

manajemen waktu yang buruk dan berasumsi bahwa mereka tidak kompeten. 

____________ 

29 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, (2009), h. 3. 
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3) Menetapkan tujuan yang tidak terjangkau, keberhasilan sebenarnya tidak 

mungkin tercapai meskipun siswa menetapkan tujuan yang tinggi, karena 

sebenarnya siapapun bisa mengalami kegagalan. 

c. Siswa yang melakukan Prokastinasi 

Prokastinasi memiliki berbagai macam bentuk seperti dibawah ini: 

1) Mengabaikan tugas dengan harapan tugas tersebut akan pergi. 

2) Meremehkan kerja yang terlibat dalam tugas. 

3) Menghabiskan waktu dengan bermain. 

4) Menipu diri sendiri. 

5) Melakukan substitusi aktivitas yang berguna, tetapi mempunyai prioritas 

lebih rendah. Seperti memilih membersihkan rumah dari pada belajar. 

6) Meyakini penundaan kecil yang berulang-ulang tidak akan merugikan. 

Sebagai contoh, membawa buku ketempat liburan tetapi tidak pernah 

membukanya. 

7) Rajin hanya pada bagian tugas, seperti menulis kembali paragraf dari sebuah 

makalah tetapi tidak pernah sampai kepada pokok. 

8) Bingung ketika harus memilih dua alternatif dalam waktu bersamaan, sebagai 

contoh bingung memilih melakukan perkerjaan fisika atau bahasa inggris 

terlebih dahulu. 

d. Siswa yang perfeksionis 

Perfeksionis adalah standar kinerja harus selalu tercapai tanpa menerima 

kesalahan. Menurut Haring dkk, gangguan kesehatan, masalah hubungan dan nilai 

diri rendah merupakan penyebab dari turunnya produktifitas perfeksionis 
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e. Siswa dengan kecemasan tinggi 

Ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan tidak menyenangkan merupakan 

bagian dari kecemasan. Para peneliti mengemukakan bahwa siswa yang berhasil 

adalah siswa yang memiliki kecemasan tingkat menengah. Akan tetapi, ada 

sebagian siswa yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi secara konstan, yang 

secara signifikan bisa merusak kemampuan mereka untuk berprestasi30. 

 

 

 

 

____________ 

30John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Salemba Humanika, (2009), h. 233. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional merupakan suatu penelitian untuk 

mengetahui adanya tingkat hubungan dua variabel, data yang telah diperoleh tidak 

dilakukan perubahan terhadap suatu apapun31.  

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian 

yang berupa angka-angka dan diolah menggunakan analisis statistik32. Metode 

deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap obyek yang telah diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari 

tahu ada tidaknya hubungan persepsi siswa dengan hasil belajar fisika di SMAN 2 

Kluet Utara. 

____________ 

31Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006). h. 90. 

32Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019). h. 117. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Kluet Utara, yang beralamat di Pasi 

Kuala Ba’u, Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Adapun mengenai 

pelaksanaan penelitian dilakukan pada 24-26 April 2021. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang dilihat 

dalam suatu kegiatan penelitian (points to be noticed), yang menunjukkan variasi, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian variabel penelitian 

adalah setiap hal yang terdapat dalam suatu penelitian yang datanya ingin 

diperoleh oleh peneliti, dinamakan variabel karena nilai dari data tersebut 

bervariasi. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat, 

variabel bebas yaitu hubungan persepsi (X), dan satu variabel terikat yaitu hasil 

belajar (Y). 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi juga bukan 

hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subjek yang dipelajari, akan tetapi 

juga meliputi seluruh sifat/karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu 



 

 
 

sendiri33. Populasi ialah keseluruhan subjek penelitian34. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

semua siswa kelas XI SMAN 2 Kluet Utara. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara yang 

jelas, tertentu dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel 

merupakan bagian dari sebuah populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi35. 

Sampel merupakan sebagian atau wakil yang akan diteliti. Dinamakan penelitian 

sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneraliasikan hasil penelitian36. 

Sampel ialah subjek yang sesungguhnya atau bagian dari populasi yang akan 

menjadi bahan penelitian. Sebagian jumlah populasi yang dipilih untuk menjadi 

sumber data disebut sampel37. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan menjadi sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah 

sensus38. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka sampel yang 

____________ 

33Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan...h. 104. 

34Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019). h. 72.  

35Augusty Ferdinand, Metode Penenlitian Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2011). h. 43. 

36Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013). h. 111. 

37Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h, 54 

38Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, (2019). h. 59.   



 

 
 

diambil secara keseluruhan, tetapi jika lebih besar dari 100 orang populasi, maka 

bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.39 Pengambilan kelas 

untuk mengetahui hubungan persepsi siswa dengan hasil belajar maka sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jumlah 31 orang siswa dengan 

menggunakan sampel jenuh. 

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang perlu tentang “hubungan persepsi siswa 

dengan hasil belajar fisika kelas XI SMAN Kluet Utara”. Dalam penelitian ini 

meliputi beberapa instrumen antara lain sebagai berikut: 

1. Instrument Primer 

Instrumen primer dalam penelitian ini menggunakan angket dan observasi. 

Angket yaitu penelitian langsung yang diberikan kepada peserta didik, kemudian, 

peserta didik diminta untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam suatu daftar 

yang telah disediakan. Sedangkan observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan 

secara langsung pada siswa kelas XI SMAN 2 Kluet Utara. 

2. Instrument Sekunder 

Instrument sekunder dalam penelitian ini adalah nilai rapor siswa kelas XI 

di SMAN 2 Kluet Utara. 

 

 

 

____________ 

39Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013). h. 95. 



 

 
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa sistem angket yang 

berisi butir-butir pernyataan untuk diberikan tanggapan oleh subjek penelitian. 

Skala pengukuran angket menggunakan skala bertingkat (model skala Likert) 

dengan empat alternatif jawaban, dengan bobot nilai 4,3,2 dan 1. Pemberian skor 

untuk pernyataan positif adalah untuk alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) skor 

4, alternatif jawaban Setuju (S) skor 3, alternatif jawaban Tidak Setuju (TS) skor 

2 dan alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) skor 140. 

Instrumen yang digunakan untuk mengungkap data penelitian ini disusun 

dengan faktor yang mempengaruhi, aspek, indikator, nomor butir pernyataan 

didalam angket hubungan persepsi peserta didik dengan hasil belajar. Kisi-kisi 

variabel hubungan persepsi peserta didik dengan hasil belajar adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Persepsi Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Fisika 

Faktor yang 

mempengaru

hi persepsi 

Aspek Indikator No. 

Butir 

No 

Butir 

perny

ataan 

Freme Of 

Reference 

Budaya dan 

agama 

1. Cara pandang siswa 

terhadap fisika 

1, 2, 3 3 

2. Integrasi siswa tentang 

sains dan Al-Qur’an 

4 1 

Pendidikan 1. Pengetahuan siswa 

tentang pembelajaran 

fisika 

5, 6, 

7, 8 

4 

2. Kesulitan materi fisika 9, 10, 

11, 12 

4 

3. Partisipasi siswa dalam 13, 14 2 

____________ 

40Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019).  



 

 
 

belajar dikelas 

4. Guru menguasai bahan 

dan tujuan pembelajaran 

fisika 

15, 16 2 

5. Guru menguasai berbagai 

metode pengajaran 

17 1 

6. Guru dapat 

berkomunikasi dengan 

peserta didik 

18 1 

Bacaan 1. Pilihan buku bacaan 

siswa 

19 1 

2. Buku yang sering dibaca 20 1 

Freme Of 

Experience 

Keingintahuan Proses keingintahuan 

peserta didik terhadap fisika 

21 1 

eksperimen  Eksperimen yang dilakukan 22, 23 2 

kreativitas Kreativitas baru 24 1 

Hasil setelah 

belajar 

Hasil belajar yang diperoleh  25 1 

Jumlah 25 

 

 Angket hubungan persepsi siswa dengan hasil belajar fisika kelas XI MIA 

di SMAN 2 Kluet Utara terdiri dari 25 item pernyataan dengan kriteria Sangat 

Setuju (SS), setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Kuisioner ini sudah dilakukan uji validasi dengan hasil r > 0,355 dan uji 

reliabilitas 0,822 dan uji normalitas dengan nilai signifikansi  > 0,05 artinya data 

berdistribusi normal. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data 

primer, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung, seksama, dan 

sistematis dengan menggunakan alat indera41. Metode Observasi penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang lokasi sekolah, jumlah ruang belajar, proses 

____________ 

41Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), h. 94. 



 

 
 

belajar mengajar, hasil belajar dan sarana lain yang dimiliki sekolah tersebut. Data 

observasi realisasi pembelajaran disekolah selama pembelajaran berlangsung 

dianalisis dengan menggunakan rumus persentase42. 

Nilai =
(skor pengamat )

total skor maksimal
 X 100 % 

Kriteria penilaian aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran menurut 

Kunandar43. Data realisasi pembelajaran di sekolah dianalisis berdasarakan hasil 

skor rata-rata pengamatan. Dengan interpresentasi yang dikembangkan oleh 

Sudjana sebagai berikut: 

76 - 100 % = Sangat tinggi 

51 – 75 % = Tinggi 

26 – 50 % = Rendah 

0 – 25 % = Sangat rendah44 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

No.  Angka Kriteria  

1 4 Sangat Baik 

2 3 Baik 

3 2 Cukup 

4 1 Kurang 

 

Tabel 3.3 Indikator Kriteria Aktivitas Guru dan Siswa 

Indikator  Nomor Item Pertanyaan 

1. Situasi kelas saat pelajaran akan dimulai 1, 2 

2. Keadaan guru saat proses pembelajaran 3, 4, 5 

3. Kegiatan siswa saat proses pembelajaran 6, 7 

4. Kreativitas guru setelah menyampaikan 

materi 

8, 9, 10, 11, 12 

5. Ketertiban peserta didik dalam 13, 14 

____________ 

42Annas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008). h. 134. 

43Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 234. 

44Annas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008). h. 42 



 

 
 

pembelajaran 

6. Respon siswa 15, 16, 17 

7. Minat siswa 18, 19, 20, 21 

8. Sarana dan prasarana 22, 23, 24, 25, 26, 27 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan 

penelitian atau permasalahan  yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis data 

adalah suatu proses untuk menyusun atau mencari secara sistematis data yang 

telah diperoleh dari hasil angket, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dengan jelas 

kepada orang lain. Statistik deskriptif adalah statistik yang gunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data-data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. 

1. Teknik Uji Instrumen 

a. Uji validasi 

Uji validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen. Rumus validasi angket yang digunakan adalah product moment 

correlation yaitu sebagai berikut: 

rxy = 
𝑛 𝛴𝑥𝑦−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√𝑛 𝛴𝑥2− (𝛴𝑥)2(𝑛 𝛴𝑦2)−(𝛴𝑦)2)
 

 

 

 

keterangan: 

rxy : koefisien validasi skor butiran pernyataan 



 

 
 

Σxy : jumlah perkalian antara variabel x dan variabel y 

Σx2 : jumlah dari kuadrat nilai x 

Σy2 : jumlah dari kuadrat nilai y 

(Σx)2 : jumlah nilai x kemudian dikuadratkan 

(Σx)2 : jumlah nilai y kemudian dikuadratkan 

n : banyaknya responden kriteria validitasnya adalah akan valid jika “rhitung>    

rtabel” 

Selain dari menggunakan rumus kita dapat mencari uji validitas dengan 

menggunakan SPSS dalam penelitian. Untuk menggunakan SPSS dalam mencari 

uji validasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Masukkan data mentah ke exel 

2) Lalu copy data tersebut ke SPSS  

3) Variable View (ganti nama misal X1, X2 dst) 

4) Lalu pilih menu Analyse kemudian correlate selanjutnya tekan bivariate 

blok dan pindahkan kesebelah kanan untuk data dari variabel yang kita 

ingin cari nilai validasinya 

5) Klik (√) untuk pearson, two-failed dan flag significant correlations 

6) Menggunakan df (derajat kebebasan) 

df = N-2 

N adalah jumlah responden. 

b. Uji Realibilitas 

Realibilitas adalah untuk melihat adanya konsistensi hasil pengukuran hal 

yang sama jika dilakukan dalam konteks waktu yang berbeda45. Rumus yang 

digunakan adalah Korelasi Alpha Cronbach sebagai berikut: 

rii =[
𝑛

𝑛−1
] [1 −  

𝛴𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

____________ 

45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, (2019). h.145 



 

 
 

keterangan: 

rii : Realibilitas 

n : banyaknya jumlah butir pernyataan yang diuji 

𝛴𝑣𝑖 : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑉𝑡 : Varians skor total 

Kriteria reliabilitas ialah: Jika “rhitung> rtabel”. 

 Selain menggunakan rumus, uji reliabilitas juga dapat dicari dengan 

menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya menggunakan SPSS adalah: 

1) Pilih Analyse lalu tekan scald dan selanjutnya reliabilitas 

2) Pilih yang valid kemudian copy 

3) Statistic 

4) Scal if item deleted 

Cacatan: 

1) Perhatikan alpha cronbach. 

2) Perhatikan corrected item total correlation yang harus lebih besar dari r 

tabel. 

3) Apabila tidak reliable hapus caranya dengan menekan analyse pilih scal 

jika data dikotomi split half dengan gutmad. 

 

Jika tidak berhasil bisa menggunakan dengan cara lainnya: 

1) Analyse, correlate, bivariate dan pindah kekanan lalu klik OK 

2) Hapus yang tidak valid 

3) Analyse dan masukkan yang valid 

Untuk dua arah kita juga bisa klik two-tile dan pearson product dengan 

moment sebesar 0,05 untuk taraf signifikannya. Namun data akan dikatakan valid 



 

 
 

apabila r hitung > r tabel. Selain itu kita juga bisa melihat valid atau tidak juga 

kita bisa melihat signifikan two fail yaitu dikatan valid jika two-tilenya < 0,05 

(taraf kesalahan yang kita tentukan) yang bisa kita lihat di sig (2-failed). Cara lain 

adalah dengan melihat tanda bintang (*) di pearson correlation “dimana ** valid 

ditaraf 1% dan * ditaraf 5%. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. 

𝑥2 = 𝛴
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Keterangan: 

𝑥2 : Nilai chi-kuadrat 

𝑓𝑜 : Nilai observasi atau frekuensi yang diperoleh 

𝑓𝑒 : Nilai expected/harapan, luasan interval kelas berdasarkan table normal                         

dikalikan N (total frekuensi) 

𝑁   : Banyaknya angka pada data (total frekuensi) 

Langkah-langkah untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan rentang/jangkauan 

Rentang (R) = data terbesar-data terkecil 

2) Menentukan banyak kelas interval 

Banyaknya kelas (K) = 1 + 3,3 log n 

3) Menentukan panjang kelas interval 

Panjang kelas (P) = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

4) Mencari nilai rata-rata dan standar deviasi 

Rata-rata: �̅� = 
𝛴𝑓𝑖𝑥𝑖

𝛴𝑓𝑖
 



 

 
 

Standar deviasi: SD = √
𝛴𝑓𝑖𝑥𝑖

𝛴𝑓𝑖
− (

𝛴𝑓𝑖𝑥𝑖

𝛴𝑓𝑖
)

2

 

5) Mencari nilai Z 

Z = 
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠−�̅�

𝑆𝐷
 

6) Mencari frekuensi yang diharapkan 

Ei = luas tiap interval x n (jumlah responden) 

7) Menentukan taraf nyata 

𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 𝑥(1−𝑎)(𝑑𝑘)

2   

Untuk (dk) = banyaknya kelas-3 

Uji normalitas dapat juga dicari menggunakan SPSS dengan langkah 

sebagai berikut: 

1) Masuk ke aplikasi SPSS, dengan data yang sebelumnya telah tersedia 

2) Variabel view 

3) Tulis nama 

4) Pilih menu analyse, descriptive sratistic, explore, plots, kemudian pindah 

data ke kanan, factor levels together, stem-and lead kemudian tekan 

normality,continue dan klik OK. 

Cacatan: 

Kolmogoroew-sminau jika sampel > 50 

Shapiro-wilk jika sampel < 50 

 

 

 



 

 
 

2. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam menyajikan dan menganalisis data 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana  gambaran data penelitian. 

Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum46. Analisis deskriptif  data 

yang digunakan  dalam penelitian ini meliputi: 

a. Nilai rata-rata (mean) 

Mean adalah nilai rata-rata yang mewakili kumpulan data yang 

representatif. Dengan menggunakan rumus: 

Me = 
𝛴 𝑥𝑖

𝑁
 

Keterangan: 

Me : rata-rata (mean) 

𝛴 𝑥𝑖  : jumlah nilai x ke i sampai ke n 

N : jumlah individu 

Untuk data bergolong yang tersusun dalam tabel distribusi frekuensi, 

menggunakan rumus: 

Me = 
𝛴 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝛴 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

Me  : rata-rata (mean) 

𝛴 𝑓𝑖  : jumlah data/sampel 

𝛴 𝑓𝑖𝑥𝑖 : produk perkalian antara f1 pada tiap interval data dengan tanda 

kelas (xi) pada tabel distribusi frekuensi. 

b. Perhitungan Standar Deviasi 

____________ 

46Imam Gozalie, Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program SPSS, (Semarang: 

Universitas Semarang, 2011)  



 

 
 

Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dalam 

tabel distribusi frekuensi dapat di hitung dengan menggunakan rumus: 

s = √
𝛴(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 

Keterangan: 

s : simpangan baku 

n : jumlah sampel 

c. Varians 

Varians adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok. Varians dari sekelompok data suatu variabel bisa 

menggunakan rumus 

s2= 
𝛴(𝑋𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 

keterangan: 

s2 : varians sampel 

n : jumlah sampel 

n-1 : derajat kebebasan 

Analisis deskriptif bisa juga dicari dengan menggunakan SPSS dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Masuk ke aplikasi SPSS, dengan data yang sebelumnya telah tersedia. 

2) Variabel view. 

3) Pilih menu analyse, descriptive statistic, lalu pilih descriptives, kemudian 

pindah kekanan, options lalu pilih apa saja yang ingin kita cari, continue dan 

klik ok. 

 

 



 

 
 

3. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Korelasi 

Uji korelasi adalah untuk mengetahui keterkaitan antar variabel dalam sutu 

penelitian dan menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan dua variabel serta 

memperlihatkan arah korelasi antara variabel yang diteliti. Analisis korelasi 

berkaitan erat dengan analisis regresi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

perhitungan analisis korelasi adalah: 

1) Mencari korelasi antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

rXY = 
𝑛 (𝛴𝑋𝑌)−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√[𝑛 𝛴𝑋2− (𝛴𝑋)2][𝑛 𝛴𝑌2− (𝛴𝑌)2]
 

Keterangan: 

rxy : korelasi antara variabel x dengan y 

n  : jumlah sampel 

Σ X : jumlah skor butir 

XY : jumlah skor total 

ΣXY : jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

ΣX2 : jumlah kuadrat skor butir 

ΣY2 : jumalah kuadrat skor total47.   

2) Menafsirkan koefisien korelasi yang diperoleh dengan pedoman berdasarkan 

r product moment. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, (2019), h.228.. 

 



 

 
 

Tabe 3.4. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 

0,600 – 0,799 

0,400 – 0,599 

0,200 – 0,399 

0,000 – 0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Lemah 

Sangat Lemah 

3) Menguji tingkat signifikasi koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui 

keberartian derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y yang 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi. Rumus yang digunakan adalah: 

thitung = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
 

keterangan: 

t : nilai yang dicari 

r : koefisien korelasi 

n : jumlah sampel 

Apabila hasil konsultasi harga thitung>ttabel, maka Ho dan Ha diterima, dapat 

dikatakan bahwa koefisien korelasi antara variable X dan Y adalah signifikan. 

4) Mencari koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

presentase kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y). Dengan menggunakan rumus: 

KD =(𝑟2) x 100% 

 

Keterangan: 

KD : koefisien determinasi yang dicari 

r2 : koefisien korelasi48 

Langkah-langkah  analisis korelsi pearson dengan SPSS versi 22 

____________ 

48Akdon dan Riduwan,Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta, 

2008). h. 38. 



 

 
 

1) Buka program SPSS kemudian klik Variabel View, pada kolom nama baris 

pertama tuliskan X dan baris kedua tuliskan Y. Pada bagian Label untuk X 

tuliskan Persepsi dan untuk Y tuliskan Hasil Belajar. Abaikan pilihan yang 

lainnya dan biarkan tetap default. 

2) Klik Data View, pada tampilan Data View terlihat ada dua buah variabel 

yakni variabel X dan Y, selanjutnya tuliskan atau masukkan data penelitian 

untuk masing-masing variabel. 

3) Jika sudah di input dengan benar, selanjutnya klik menu Analyze > Correlate 

> Bivariate. 

4) Muncul kotak dialog “Bivariate Correlations” langkah selanjutnya masukkan 

variabel X dan Y ke kolom Variables, kemudian pada bagian Correlation 

Coefficient beri tanda centang (√) pada pilihan Pearson, pada bagian “Test of 

Significance” pilih Two-tailed. Selanjutnya, beri tanda centang (√) pada Flag 

significant correlations, lalu klik Options. 

5) Klik Ok, maka akan muncul output korelasi pearson. 

b. Perhitungan Koefisien Determinasi 

Perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan koefisien 

determinsi agar diketahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan atau 

pengaruh variabel independen dan dependen.49 Rumus yang digunakan untuk 

mencari koefisien determinasi sebagai berikut: 

____________ 

49Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, (2019). h. 174. 



 

 
 

R = (r)2 x 100% 

Keterangan:  

R : koefisien determinasi 

r : koefisien korelasi 

Untuk memberikan penafsiran terdahap rendahnya nilai R, digunakan 

kriteria yang dikemukakan oleh Guilford sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Pedoman untuk Memberikan Penafsiran Koefisien Determinasi 

Besarnya nilai R Interpretasi 

>81% 

50% - 81% 

17% - 49% 

5% - 16% 

<4 

Sangat Tinggi 

Tinggi/Kuat 

Cukup Berarti 

Rendah Tapi Pasti 

Rendah Sekali 

 (Sumber: Rahmat, 1997) 

Dengan menggunakan SPSS koefisien determinasi dapat kita lihat 

langsung dengan uji korelasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengggunakan angket 

dan observasi yang dilakukan pada siswa kelas XI SMAN Kluet Utara.  

1. Angket 

Angket hubungan persepsi dengan hasil belajar memiliki 25 item pernyataan 

yang diberikan kepada 31 jumlah siswa kelas XI SMAN Kluet Utara yang 

memiliki kriteria dengan alternatif jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kuisioner ini sudah dilakukan uji 

validitas dengan hasil r > 0,355, uji reabilitas 0,822 dan uji normalitas nilai signya  

>  0,05 artinya berdistribusi normal. Selain menggunakan SPSS kuisioner ini juga 

sudah divalidkan oleh 6 dosen ahli sebagai validator yang berasal 2 dari BK, 2 

dari Psikolog dan 2 dari Fisika. Adapun tabel angket dan hasil belajar yang 

didapatkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data Angket Persepsi (X) dan Hasil belajar Rapor (Y) 
No Nama Persepsi (X) Hasil Belajar (Y) 

1 ADA 60 69 

2 AN 58 71 

3 AM 77 78 

4 AH 58 78 

5 AM 57 74 

6 AR 69 73 

7 CIF 73 83 

8 CAM 56 80 

9 CKR 69 74 

10 CMS 72 84 

11 CMF 58 77 

12 CNN 59 80 

13 CSW 67 67 

14 DI 67 80 

15 DM 76 78 

16 ER 75 72 

17 FA 67 72 

18 IA 69 75 

19 MAF 67 67 

20 ME 62 85 

21 NRD 76 83 

22 NF 79 67 

23 PMR 60 66 

24 RR 81 78 

25 RN 85 73 

26 RM 65 83 

27 RMA 68 81 

28 S 80 67 

29 SY 76 82 

30 SMH 77 83 

31 SM 74 84 

 

Data hasil penelitian diatas terlebih dahulu harus di uji apakah data 

terdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian tersebut dapat dilakukan secara 

manual dengan menggunakan persamaan dibawah ini, atau dengan menggunakan 

SPSS 

𝑥2 = Σ
(𝑓𝑜−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 



 

 
 

Tetapi dengan menggunakan SPSS maka dapat diperoleh hasil penelitian 

data seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 Data Uji Normalitas dengan SPSS 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Persepsi ,121 31 ,200* ,951 31 ,171 

Hasil Belajar ,130 31 ,195 ,926 31 ,034 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dapat dilihat dari hasil output tabel diatas ada dua teknik yang dapat 

digunakan untuk uji normalitas yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. 

Untuk Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila sampel dalam penelitian > 100 

sedangkan Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel dalam penelitian < 100. 

Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 31 orang siswa kelas XI MIA 

yang jumlahnya < 100, maka dapat disimpulkam bahwa uji normalitas yang dapat 

digunakan adalah Shapiro-Wilk. 

Dari uji normalitas yang ada pada tabel Shapiro-Wilk dapat dilihat bahwa 

taraf signifikannya sebesar 0,171 dan 0,034 yang berarti ada nilai yang kurang 

dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok data hubungan persepsi 

dengan hasil belajar ada yang terdistribusi dengan normal dan ada juga yang 

terdistribusi dengan tidak normal. Karena syarat dari data tersebut terdistribusi 

dengan normal atau tidak dilihat dari nilai signifikan dengan nilai probabilitasnya, 



 

 
 

jika nilai signifikan >  0,05 = valid namun jika nilai signifikan < 0,05 = tidak 

valid. 

 
 

Dengan demikian maka dilakukan tranformasi data agar kedua data yang 

didapat terdistribusi dengan normal, dimana ada data dari hasil belajar yang 

dihilangkan yaitu data ke 20 maka jumlah data menjadi 30 data. 

Tabel 4.3 Data Uji Normalitas yang telah Terdistribusi dengan SPSS 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Persepsi ,135 30 ,173 ,948 30 ,151 

Hasil Belajar ,080 30 ,200* ,976 30 ,712 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 30 orang siswa karena 

ada satu data dihapuskan setelah melakukan distribusi data yaitu nilai hasil belajar 

dari siswa no urut ke 20. Dari uji normalitas yang ada pada tabel Shapiro-Wilk 

dapat dilihat bahwa taraf signifikan sebesar 0,151 dan 0,712 yang berarti besar 



 

 
 

dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok data hubungan persepsi 

dengan hasil belajar terdistribusi dengan normal karena telah memenuhi syarat 

yaitu jika nilai signifikan > 0,05 = valid namun jika nilai signifikan < 0,05 tidak 

valid. 

 
 

Data analisis deskriptif diketahui nilai rata-rata (mean) dari persepsi 69,16 

dan nilai mean dari hasil belajar 76,25, standar deviasi persepsi 8,204 dan standar 

deviasi hasil belajar 5,418, varians dari persepsi 67,31 dan varians dari hasil 

belajar 29,35, maksimum dari persepsi 85 dan maksimum dari hasil belajar 86,25 

sedangkan untuk nilai minimum dari persepsi 56 dan nilai minimum dari hasil 

belajar 65,14 dengan sampel yang digunakan 30 orang siswa. 

Tabel 4.4 Data Analisis Deskriptif dengan SPSS 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Persepsi 30 56,00 85,00 69,1667 8,20464 67,316 

Hasil Belajar 30 65,14 86,25 76,2583 5,41816 29,356 

Valid N (listwise) 30      

 



 

 
 

 

a. Uji Korelasi 

Uji korelasi secara manual bisa dicari dengan menggunakan rumus: 

rXY = 
𝑛 (𝛴𝑋𝑌)−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√[𝑛 𝛴𝑋2− (𝛴𝑋)2][𝑛 𝛴𝑌2− (𝛴𝑌)2]
 

Namun dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai korelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Korelasi dengan SPSS 

Correlations 

 Persepsi Hasil Belajar 

Persepsi Pearson Correlation 1 ,146 

Sig. (2-tailed)  ,441 

N 30 30 

Hasil Belajar Pearson Correlation ,146 1 

Sig. (2-tailed) ,441  

N 30 30 

 

Berdasrkan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) dari tabel output diatas maka 

diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara Persepsi (X) dengan Hasil Belajar (Y) adalah 

sebesar 0,441 > 0,05. Walaupun nilai signifikansinya besar dari 0,05 namun 

koefisien korelasi berharga positif yang menunjukkan arah yang sama yakni 

sama-sama mengalami peningkatan pada variabel X dan variabel Y. Syarat 

signifikan jika < 0,05 berarti terdapat korelasi namun jika > 0,05 berarti tidak 

terdapat korelasi. 

Berdasarkan nilai r hitung (Pearson Correlation) diketahui nilai r hitung 

untuk hubungan Persepsi (X) dengan Hasil Belajar (Y) adalah sebesar 0,146 <  

dan r tabel 0,361 maka 0,146 < 0,361. Syarat pearson correlation apabila r hitung 



 

 
 

> 0,05 maka terdapat hubungan/berkorelasi sedangkan jika r hitung < 0,05 maka 

tidak terdapat hubungan/korelasi.  

Cacatan:  

Rumus untuk menghitung nilai r tabel product moment adalah dengan 

melihat jumlah nilai N pada distribusi nilai r tabel product moment statistik. 

Karena N atau jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini ada 30 orang 

siswa dengan signifikansi 5% maka untuk nilai r tabel adalah sebesar 0,361. Dari 

output diatas r hitung atau Pearson Correlations memiliki nilai 0,146 dalam 

analisis ini tidak memiliki tanda negatif maka artinya kedua variabel tersebut 

memiliki arah hubungan yang positif dengan derajat hubungan yang sangat lemah. 

 Berdasarkan arah hubungan korelasi diketahui memiliki arah hubungan 

yang positif, dapat disimpulkan semakin tinggi persepsi yang dimiliki maka 

semakin tinggi hasil belajar atau semakin rendah persepsi maka semakin rendah 

pula hasil belajar yang dimiliki. 

Tabe 4.6. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 

0,600 – 0,799 

0,400 – 0,599 

0,200 – 0,399 

0,000 – 0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Lemah 

Sangat Lemah 

 

b. Uji koefisien determinasi  

Uji derajat koefisien determinasi dapat dicari secara manual dengan 

menggunakan rumus: 

R = (𝑟)2 x 100% 



 

 
 

Namun  dengan menggunakan SPSS diperoleh uji derajat koefisien 

determinasi dapat diketahui: 

 

Tabel 4.7. Data Koefisien Determinasi dengan SPSS 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,146a ,021 -,014 8,26043 

a. Predictors: (Constant), Hasil Belajar 

 

Dari outpput diatas dapat menjelaskan besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) yaitu sebesar 0,146, dan diketahui (R squere) 0,021 mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap varibel terikat sebesar 2,1%. 

Sedangkan sisa lainnya 97,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2.  Observasi 

Data observasi telah dilakukan validasi oleh dosen ahli dari fisika. Data 

observasi realisasi pembelajaran disekolah selama pembelajaran berlangsung 

dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Observasi yang dilakukan oleh 

satu orang pengamat. 

Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Pengamat 

 

No 

 

Item Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SB 

(4) 

B 

(3) 

C 

(2) 

K 

(1) 

1 Guru mengatur kondisi kelas agar semua siswa 

dapat memperhatikan dengan jelas apa yang akan 

diajarkan. 

 √   

2 Guru mempersiapkan sumber belajar seperti 

buku ajar, modul  

  √  

3 Guru memberikan pengarahan kepada siswa agar 

siswa dapat mengerti dan aktif, seperti mencatat 

apa yang dijelaskan oleh guru. 

  √  

4 Guru memulai pembelajaran dengan kegiatan-

kegiatan yang dapat menimbulkan siswa berpikir. 

   √ 



 

 
 

Seperti memberikan contoh, pertanyaan dan teka-

teki yang dapat menimbulkan siswa termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. 

5 Guru meyakinkan siswa untuk memperhatikan 

proses pembelajaran 

   √ 

6 Siswa mengikuti aturan yang diberikan oleh guru 

untuk dapat melihat dan memperhatikan proses 

berlangsungnya pembelajaran 

  √  

7 Siswa mencatat penjelasan oleh guru.    √ 

8 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 

terhadap materi yang dipelajari. 

 √   

9 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempertanyakan apa saja yang belum di 

mengerti 

 √   

10 Guru memberikan penjelasan tentang materi 

yang belum di mengerti oleh siswa. 

 √   

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa agar 

dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 

  √  

12 Guru menyimpulkan hasil pembahasan mengenai 

materi yang telah disampaikan 

 √   

13 Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

√    

14 Siswa bertanya hal-hal yang ingin diketahui 

kepada guru. 

   √ 

15 Siswa aktif dalam proses pembelajaran.  √   

16 Adanya interaksi yang baik antara guru dan 

siswa. 

√    

17 Siswa mampu memecahkan masalah yang ada 

pada saat proses pembelajaran. 

   √ 

18 Siswa semangat dalam proses berlangsungnya 

pembelajaran. 

√    

19 Siswa senang dalam proses berlangsungnya 

pembelajaran. 

√    

20 Siswa tertarik dengan materi yang di ajarkan 

guru. 

  √  

21 konsentrasi saat belajar.    √ 

22 Ruang kelas yang nyaman.    √ 

23 Pencahayaan yang bagus di ruang kelas. 

Media pendidikan lengkap ketika proses belajar 

mengajar, seperti proyektor, dan laptop 

untukmempermudah proses pembelajaran. 

   √ 

24 kursi, meja, dan papan tulis yang layak 

digunakan. 

√    

25 Laboratorium yang lengkap dan nyaman.    √ 

26 Pepustakaan yang lengkap.   √  



 

 
 

27 Halaman sekolah, lokasi, dann taman sekolah 

yang bersih dan nyaman.  

 

   √ 

Jumlah 5 6 6 10 

  

Analisis data observasi dilakukan dengan menghitung persentase dengan 

rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Nilai =
(skor pengamat )

total skor maksimal
X 100 % 

=
60

108
X 100 % 

= 55,6 %  (tinggi) 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data hubungan persepsi dengan 

hasil belajar fisika kelas XI MIA SMAN 2 Kluet Utara yang dihitung dengan uji 

korelasi produck moment didapat hasil nilai taraf signifikasi adalah 0,441 maka 

nilai signifikasi > 0,05 sehingga dapat dikatakan adanya hubungan persepsi siswa 

dengan hasil belajar akan tetapi tidak terlalu besar. Selain itu untuk melihat 

seberapa besar pengaruh hubungan persepsi dengan  hasil belajar fisika kelas XI 

MIA SMAN 2 Kluet Utara secara statistik menggunakan uji Koefisien 

Determinasi didapat sebesar 2,1% hal ini menunjukkan pengaruh yang lemah 

antara Persepsi dengan hasil belajar, sedangkan 97,9% ada faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor-faktor tersebut seperti minat belajar, 

motivasi belajar, sikap, bakat dan lain sebagainya.    



 

 
 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh satu orang pengamat 

maka didapat nilai 55,6 % dengan intreprestasi kategori tinggi. Dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar diketahui bahwa persepsi siswa berada dalam 

faktor internal yaitu faktor psikologi. Rendahnya nilai pengaruh persepsi siswa 

terhadap hasil belajar mengidedikasikan bahwa adanya faktor internal lain yang 

lebih berperan dalam peningkatannya, seperti minat, motivasi, bakat, intelegensi, 

dan kemampuan-kemampuan kognitif. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, Andri Kurniawan dan 

Sumadi (2016), yang menyatakan bahwa:   

1. Persepsi siswa yang positif terhadap mata pelajaran fisika akan 

menumbuhkan ketertarikan dan minat pada diri siswa untuk belajar fisika 

dengan rajin dan semangat. Rasa ketrtarikan yang tinggi untuk belajar fisika 

akan mendorong siswa untuk belajar dengan sendirinya tanpa ada paksaan 

dari orang lain terutama pada mata pelajaran yang disukainya, sehingga siswa 

melakukan kemandirian belajar. Dalam mendu`kung kemandirian belajar 

peran fasilitas belajar sangat penting. Fasilitas belajar yang terpenuhi dengan 

baik akan mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan proses belajarnya, sehingga siswa akan nyaman dan betah untuk terus 

belajar fisika dan sebagai hasil belajar akan semakin baik dari sebelumnya.  

2. Persepsi siswa terhadap mata pelajaran fisika adalah faktor internal dari 

dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar fisika. Jika persepsi 

siswa siswa buruk terhadap mata pelajaran fisika dengan menganggap bahwa 

mata pelajaran fisika adalah pelajaran yang sulit maka siswa tersebut akan 



 

 
 

enggan atau malas untuk mempelajari fisika. Sebaliknya jika siswa memiliki 

persepsi positif terhadap mata pelajaran fisika dengan menganggap mata 

pelajaran fisika bukanlah mata pelajaran yang harus ditakuti bahkan menarik 

untuk dipelajari maka akan tumbuh minat dalam diri siswa untuk mempelajari 

fisika, ia akan memusatkan perhatian lebih pada mata pelajaran fisika 

dibandingkan dengan pelajaran lain. Ia akan belajar lebih dan lebih pada mata 

pelajaran fisika sehingga hasil belajar fisikanya akan tinggi. 

3. Jika kemandirian belajar siswa sudah tumbuh dengan baik maka akan 

berdampak pada tumbuhnya sikap positif pada diri siswa diantaranya ia akan 

mampu menentukan cara belajarnya sendiri, tidak mudah bergantung pada 

orang lain dalam mengatasi permasalahan dalam belajarnya, memiliki 

kecakapan untuk mengatasi permasalahan, memiliki orientasi belajar untuk 

masa depan dan masih banyak lagi. Jika sikap positif tersebut sudah melekat 

pada diri siswa maka hasil belajar fisika yang diperoleh akan tinggi dan akan 

lebih tinggi lagi dari sebelumnya. 

4. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah maupun di rumah memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa. Jika siswa tidak memiliki 

fasilitas belajar yang memadai, siswa akan banyak menghadapi hambatan 

dalam proses belajarnya, sehingga siswa merasa tidak nyaman dalam belajar 

maka siswa akan malas untuk meneruskan belajarnya.berbeda dengan siswa 

yang memiliki fasilitas belajar yang memadai, ia akan merasa nyaman dan 

betah untuk belajar lagi dan lagi sehingga hasil belajar yang dimiliki juga 

akan semakin tinggi. 



 

 
 

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, Nila Kurnia, Menza 

hendri dan Haerul Pathoni (2016). Menyatakan bahwa guru seharusnya bisa 

menjadikan fisika mata pelajaran yang disenangi, supaya siswa memlilliki 

pandangan atau persepsi yang lebih baik, sehingga akan mendorong siswa untuk 

lebih semangat dan termotivasi dalam belajar, agar hasil belajar siswa menjadi 

lebih baik lagi.  

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, Riza Fitri (2017). 

Menyatakan persepsi sulit terhadap pelajaran fisika disebabkan oleh: 

1. Penggunaan stategi pembelajaran satu arah (berpusat kepada guru). Strategi 

pembelajaran yang tidak bervariasi atau cenderung berpusat kepada guru 

membuat interaksi antara siswa dengan guru menjadi terbatas. Keterlibatan 

siswa dalam pelajaran kurang sehingga siswa beranggapan fisika itu 

membosankan. 

2. Siswa kurang memahami konsep fisis dari fisika. Suasana pembelajaran satu 

arah membuat siswa tidak meminati pelajaran fisika,sehingga berpengaruh 

pada penguasaan konsep siswa menjadi lemah. Penguasaan konsep lemah ini, 

apabila bertemu dengan permasalahan-permasalahan dalam fisika membuat 

persepsi siswa terhadap fisika menjadi rendah sehingga siswa akan 

mengatakan fisika itu sulit. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang hubungan persepsi 

dengan hasil belajar fisika kelas XI MIA SMAN 2 Kluet Utara dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara persepsi dengan hasil belajar 

siswa pada bidang studi fisika khususnya di kelas XI SMAN 2 Kluet 

Utara, dengan nilai sig yang diperoleh 0,441 dan R square atau pengaruh 

persepsi dengan hasil belajar memiliki pengaruh yang lemah yaitu 2,1%  

sedangkan 97,9% ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar fisika. 

2. Pembelajaran di sekolah terealisasi dengan baik dimana memiliki nilai 

55,6% dengan intreprestasi kategori tinggi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan maka 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Hasil analisis data diketahui bahwa persepsi dengan hasil belajar memiliki 

hubungan kategori sangat lemah maka dari itu guru diharapkan supaya lebih 

mengetahui terlebih dahulu bagaimana persepsi siswa terhadap mata pelajaran 

agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian diketahui bahwa persepsi siswa berada dalam kategori 

sangat lemah. Oleh karena itu, para siswa disarankan untuk memperbaiki cara 

pandang atau persepsi terlebih dahulu agar lebih memahami dan mengerti mata 

pelajaran fisika supaya memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam tentang 

hasil belajar siswa dengan menambah faktor-faktor selain persepsi, misalnya 

motivasi, minat, intelegensi, bakat, kemampuan-kemampuan kognitif, sikap 

keterampilan, lingkungan belajar dan lain sebagainya. Pada indikator instrumen 

angket lebih di perdalam lagi cakupan yang membahas tentang persepsi sehingga 

di peroleh adanya korelasi yang tinggi dengan hasil belajar, diskusi secara intensif 

dengan pakar psikologi sangat di perlukan untuk bisa menggali informasi tentang 

persepsi siswa sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya juga disarankan agar menggunakan metode lain 

dalam meneliti hasil belajar siswa, misalnya menggunakan metode wawancara 

yang mendalam terhadap para siswa, sehingga informasi yang diperoleh dapat 

lebih bervariasi dari pada angket dan lembar observasi. 
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Foto Penenlitian 

 

Foto 1: Siswa Kelas XI MIA SMAN 2 Kluet Utara sedang mengisi angket 

persepsi 

 

Foto 2 : Proses Belajar Mengajar kelas XI MIA SMAN 2 Kluet Utara 
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Foto 3: Pengamat Sedang Melakukan Observasi pada Kelas XI MIA SMAN 2 

Kluet Utara 

 

Foto 4 : Peneliti Sedang Melakukan Penelitian di Kelas XI MIA SMAN 2 Kluet 

Utara 
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