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SARI

Annah, Tri. 2011. Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Sejarah Di SMA Se-
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011. Skripsi, Jurusan Sejarah,FIS  
UNNES, Fakultas Ilmu Sosial Universitas  Negeri  Semarang.

Kata kunci: Persepsi, Pembelajaran Sejarah, SMA
Pembelajaran sejarah di sekolah, senantiasa memiliki persepsi yang 

kurang baik. Ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah selalu dianggap 
rendah. Pembelajaran sejarah dinilai memprihatinkan karena tidak dihargai. Untuk 
itu seorang guru harus mampu menggunakan metode yang sesuai dengan 
perkembangan zaman siswa, sehingga siswa lebih merasa tertarik. Pada dasarnya 
pembelajaran sejarah itu tidak membosankan melainkan hal-hal lain yang 
mempengaruhi pembelajaran sejarah itu membosankan atau tidak. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran 
sejarah siswa SMA se-Kecamatan Sukorejo. Persepsi sendiri  merupakan proses 
seseorang menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus yang ada dalam 
lingkungan. Persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah dalam hal ini antara 
lain mengenai penggunaan media dalam proses pembelajaran sejarah, pengelolaan 
kelas oleh guru, penggunaan sumber belajar, penilaian pembelajaran sejarah oleh 
guru dan materi yang disampaikan oleh guru. Melalui hal-hal tersebut dijadikan 
sebagai tolok ukur untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran 
sejarah.  

Populasi penelitian ini adalah siswa SMA se-Kecamatan Sukorejo 
berjumlah 1034 siswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel 
sebesar 13 % dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 147 siswa. Variabel yang 
dikaji dalam penelitian ini yaitu persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah. 
Data dikumpulkan menggunakan angket tentang persepsi siswa dalam penelitian 
ini dianalisis dengan teknik deskriptif presentase. Hasil penelitian bahwa persepsi 
siswa sudah baik, dari hasil pengisian angket bahwa persepsi siswa terhadap 
penggunaan media dalam pembelajaran sejarah masuk dalam kategori baik yaitu 
94 siswa atau 63,95%, persepsi siswa terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan 
oleh guru saat proses pembelajaran sejarah masuk dalam kategori baik  yaitu 65 
siswa atau 65,31%, persepsi siswa terhadap penggunaan sumber belajar masuk 
dalam kategori baik yaitu 99 siswa atau 67,95%, persepsi siswa terhadap penilaian 
pembelajaran sejarah oleh guru juga masuk dalam kategori bauk yaitu 96 siswa 
atau 65,31% dan persepsi siswa terhadap penyampaian materi oleh guru dalam 
proses pembelajaran juga masuk dalam kategori baik yaitu 95 siswa atau 64,63%, 
prosentase yang lain masuk dalam kategori sedang. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
siswa SMA se-Kecamatan Sukorejo memiliki persepsi yang baik terhadap 
pembelajaran sejarah. Siswa sebaiknya menyadari arti penting mempelajari
sejarah, selain itu guru juga hendaknya mempertahankan kualitas dalam mengajar 
sejarah sehingga siswa tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No. 41 Tahun 2007 

tentang standar proses menerangkan bahwa dalam rangka pembaharuan sistem 

pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan 

pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem 

pendidikan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Untuk mampu bersaing dengan dunia luar, dituntut 

adanya pengetahuan yang tinggi dari masyarakatnya.

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, 

pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat 

baik dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, 

pendidikan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pengelola 

pendidikan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, pendidikan menghadapi 

banyak tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menarik adalah peningkatan 

mutu pendidikan.
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Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena 

pendidikan menyangkut cita-cita hidup manusia. Pendidikan juga memberikan 

arahan pada terwujudnya suatu cita-cita hidup manusia itu. Pendidikan dapat 

mengarahkan perkembangan kerja atau mempertahankan perkembangan manusia 

yang berlangsung sejak manusia itu lahir sampai akhir hidupnya. Sehubungan 

dengan itu, dapat dikemukakan dengan jelas bahwa pendidikan adalah tuntutan 

dan perkembangan anak manusia ke arah kedewasaan dalam arti segi individual, 

moral serta sosial. Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat 

dimana ia hidup, proses sosial dimana orang diharapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol , sehingga ia dapat memperoleh atau 

mengalami perkembangan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, 

pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan 

memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan 

dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. 

Didalam praktek pendidikan khususnya pada sistem persekolahan, di dalam 

rentangan antara tujuan umum dan tujuan yang sangat khusus terdapat sejumlah 

tujuan antara. Tujuan antara berfungsi untuk menjembatani pencapaian tujuan 

umum dari sejumlah tujuan rincian khusus. Umumnya ada 4 jenjang tujuan di 

dalamnya terdapat tujuan antara , yaitu tujuan umum, tujuan institusional, tujuan 

kurikuler, dan tujuan instruksional.
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Secara keseluruhan macam-macam tujuan tersebut merupakan suatu 

kebulatan. Tujuan umum memberikan arah kepada semua tujuan yang lebih rinci 

(Tirtarahardja, 2005:37).  Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling 

berhubungan. Dari segi bahasa, mendidik adalah kata kerja sedangkan pendidikan 

adalah kata benda. Mendidik merupakan usaha untuk melakukan suatu kegiatan 

atau tindakan. Kegiatan mendidik menunjukan adanya yang mendidik di satu 

pihak dan yang dididik di lain pihak. Dengan kata lain, mendidik adalah suatu 

kegiatan yang mengandung komunikasi antara dua orang manusia atau lebih 

(Munif, 2007:31).

Kegiatan belajar tidak harus untuk ilmu-ilmu yang pasti saja, melainkan 

keseluruhan ilmu yang ada termasuk didalamnya ilmu mengenai sejarah. Sejarah 

merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan 

perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan pada 

metode dan metodologi tertentu. Terkait dengan pendidikan di SD sampai dengan 

SMA, pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang 

digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian 

peserta didik. Berusaha menanamkan perasaan cinta terhadap sejarah sebagai 

bukti bangsa yang besar yaitu bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dengan 

berbagai model pembelajaran, agar sejarah mampu sejajar dengan ilmu-ilmu yang 

lain. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut setiap sekolah 

membuat kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah tersebut. 

Namun dalam penyusunannya harus memperhatikan Standar Isi, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Kependidikan, Standar 
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Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar 

Penilaian yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 

Dalam kurikulum guru diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum dan murid 

sebagai objek dalam proses belajar mengajar. Dari situlah diharapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat memenuhi standarisasi evaluasi belajar.

Pengajaran sejarah menurut fungsinya adalah menyadarkan siswa tentang 

adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu 

dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah menemukan, memahami 

dan menjelaskan jati diri bangsa dimasa lalu, masa kini, dan masa yang akan 

datang ditengah-tengah perubahan dunia. Pada kenyataannya orang secara terus 

menerus menulis tentang sejarah di semua peradaban disepanjang waktu dan hal 

tersebut menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Sejarah dalam dokumentasi atau 

tulisan menjadi sarana yang penting dalam mempelajari kemajuan dan 

kemunduran yang terkandung dalam peristiwa di masa lalu. Dengan demikian, 

pelajaran yang terkandung dalam peristiwa masa lalu sangat berguna dalam 

memaknai yang tengah berjalan demi kemajuan di masa yang akan datang. Tujuan 

pembelajaran sejarah bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga 

mentransfer nilai-nilai estetika.

Pendidikan sejarah sebagai suatu ilmu yang diterapkan pada jenjang 

pendidikan SMA  merupakan cabang dari ilmu sosial yang memerlukan obyek 

kajian dan ruang lingkup. Aspek kajiannya berupa proses perubahan dari aktivitas 

manusia dan lingkungan kehidupannya pada masa lalu sejak manusia belum 

mengenal tulisan sampai perkembangan mutakhir, yang mencakup aspek-aspek 



5

politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, kepercayaan, geografi dan lain-

lainnya. Waktu menjadi perspektif utama dalam kajian ilmu sejarah karena 

manusia dengan berbagai aspek kehidupan yang berbeda pada seting ruang baik 

lokal maupun nasional hingga global itu berubah dari waktu ke waktu sejak 

zaman kuno, sampai perkembangan yang paling modern. Tujuan pengajaran 

sejarah salah satunya adalah menanamkan kesadaran nasional untuk 

perkembangan identitas bangsa.

Pengajaran sejarah (nasional dan umum) bertujuan agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah, selain itu juga agar siswa 

menyadari keragaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan 

adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa lampau untuk memahami masa 

kini dan membangun pegetahuan serta pemahaman untuk menghadapai masa 

yang akan datang. Pembelajaran sejarah di sekolah, senantiasa memiliki persepsi 

yang kurang baik. Ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah selalu 

dianggap rendah. Bahkan, Sejarah dianggap sebagai salah satu mata pelajaran 

yang membosankan. Kecenderungan yang muncul adalah, persepsi bahwa sejarah 

itu tidak memiliki manfaat atau kegunaan. Selain itu, penempatan jam pelajaran 

sejarah juga menjadi salah satu alasan kenapa siswa enggan untuk belajar sejarah. 

Pendapat lain mengenai pendidikan sejarah sampai saat ini masih sering terjadi 

seperti yang diungkapkan oleh Hamid (dalam artikel Kompas, Selasa 15 Maret 

2011) menyatakan bahwa mata pelajaran sejarah masih dinilai memiliki metode 

pembelajaran yang membosankan bagi siswa sehingga hampir tidak diminati. 

Pembelajaran sejarah dinilai memprihatinkan karena tidak dihargai. Untuk terus 
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menghidupkan penghargaan terhadap sejarah bangsa, pembelajaran sejarah masa 

lalu termasuk perjuangan bangsa harus bisa diterapkan dengan konteks masa kini 

dan masa mendatang. Hamid menilai sejarah dianggap kurang menarik karena 

buku sejarah yang sangat kering karena penuh dengan fakta-fakta. Isi buku sejarah 

tidak membangkitkan keinginan untuk meniru atau meneladani sikap dan 

perbuatan tokoh pahlawan. Padahal pendidikan sejarah dan penanaman nilai-nilai 

kepahlawanan sangat penting. Perlu upaya identifikasi nilai-nilai yang perlu 

disosialisasikan pada anak didik. Internalisasi nilai itu proses yang panjang dan 

seharusnya dimulai sejak SD. Pembelajaran sejarah diyakini akan bisa lebih hidup 

apabila nilai-nilai kepahlawanan tidak hanya diajarkan dengan menceritakan 

tokoh-tokoh pahlawan nasional. Namun juga dengan menampilkan sosok-sosok 

masa kini yang melakukan perubahan dalam masyarakat ke arah kehidupan yang 

lebih baik  (www.kompas.com/diunduh pada Selasa 7 Mei 2011).

Belajar sejarah di kelas sering  membuat siswa mudah bosan dan 

mengantuk. Hal itu terjadi karena proses pembelajarannya memakai metode 

menghafal. Selain guru harus banyak membaca, pelajaran Sejarah juga bisa 

diaplikasikan oleh guru lewat kehidupan sehari-hari menurut Aprianita (Kompas 

edisi Jumat, 12 November 2010). Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Ratna 

Hapsari mengatakan, ada beberapa cara agar pelajaran Sejarah tidak 

membosankan. Salah satunya, guru Sejarah harus bisa melihat perkembangan 

zaman siswa. Dengan begitu, metode pembelajaran yang disampaikan juga lebih 

modern dan guru juga harus  banyak membaca. Terakhir, pelajaran sejarah bisa 

diaplikasikan lewat kehidupan sehari-hari. Ratna mengatakan, pelajaran Sejarah 
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tidak sekadar hafalan seperti menghafal nama pahlawan, peristiwa, atau tanggal-

tanggal. Pelajaran Sejarah harus mampu diterima siswa dengan menggali sendiri 

informasi dari berbagai sumber, melakukan diskusi, dan mempresentasikan materi 

yang sudah dipelajari itu. Pada pendidikan dasar, mata pelajaran sejarah diberikan 

sebagai bagian yang integral dari mata pelajaran ips. Guru harus mampu 

membangkitkan semangat belajar siswa. Untuk membangkitkan minat siswa 

terhadap pembelajaran sejarah diperlukan optimalisasai peran guru sejarah dalam 

kelas. Seorang guru sejarah dalam proses belajar mengajar bukanlah sekedar 

menyampaikan materi tetapi juga harus berupaya agar materi pelajaran yang 

disampaikan menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apabila guru tidak 

dapat menyampaikan materi secara tepat dan menarik hal ini dapat menimbulkan 

kesulitan belajar siswa.  Apabila tingkat kesulitan yang dialami begitu besar maka 

prestasi belajar akan sulit tercapai (www.kompas.com/ diunduh pada Selasa 7 Mei 

2011).

Pembelajaran sejarah bisa disampaikan dengan menggunakan contoh-

contoh nyata dengan melihat masyarakat sekitar sekolah misalnya, pada materi 

yang berhubungan dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 

Peninggalan pada masa itu bisa dijadikan sumber belajar siswa untuk saat ini.  

Harus diingat pula pembelajaran sejarah tidak melulu menghafalkan tetapi 

memetik pelajaran dari sosok-sosok pahlawan dan mempraktikkannya ke dalam 

masyarakat. Perencanaan pembelajaran sejarah bisa dengan mencari dan melihat 

sosok pahlawan di sekitar lingkungan  sehingga bisa menjadi sumber inspirasi. 

Guru-guru sejarah bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang kreatif dan 
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menarik. Guru hendaknya berani mencari metode sendiri untuk menarik minat 

siswa,  pelajaran sejarah penting guna membentuk karakter siswa dan sering 

dilupakan. 

Prestasi belajar juga sangat ditentukan oleh materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Guru yang mempunyai mutu yang baik akan senantiasa 

memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Guru yang baik sebaiknya 

mempersiapkan administrasi sebelum mengajar, seperti silabus dan RPP, seorang 

guru juga harus mampu menentukan KKM sesuai dengan kemampuan siswa. Jika 

semua hal sudah dipersiapka dengan matang maka seorang guru dapat 

menjalankan perannya dengan baik. Peran guru dalam pembelajaran di sekolah 

dalam membantu dan mengarahkan peserta didik merupakan tuntunan perubahan 

yang harus dipenuhi oleh guru. Guru yang mempunyai mutu yang baik akan 

senantiasa memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Peran guru dalam 

pembelajaran di sekolah dalam membantu dan mengarahkan peserta didik 

merupakan tuntunan perubahan yang harus dipenuhi oleh guru.

Selain itu tugas guru yang cukup penting adalah menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswanya dapat mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan  

dengan baik. Salah satu untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa melakukan sebagian besar 

pekerjaan yang harus dilakukan. Siswa menggunakan otak untuk mengeluarkan 

gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar 

aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan mendukung dan menarik hati 

dalam belajar. Untuk mempelajari dengan baik, belajar aktif membentuk untuk 
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mendengarkan, melihat, mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan 

mendiskusikan yang lain. Belajar aktif dapat berjalan dengan baik, apabila siswa 

menyukai mata pelajaran yang bersangkutan dan letak sekolah yang mendukung. 

sekolah yang terletak dipinggiran kota tentu berbeda dengan sekolah yang terletak 

di daerah pedalaman atau pegunungan, baik sumber daya manusianya maupun 

sumber daya alamnya juga sangat berbeda sehingga akan berpengaruh pada cara 

berpikir siswanya. 

Persepsi dapat timbul karena pengaruh lingkungan sosial yang ada di 

sekitar individu. Persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah di sekolah maka, 

yang mempengaruhi adalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah baik guru 

mata pelajaran, mata pelajaran itu sendiri maupun siswa yang ada dilingkungan 

sekolah tersebut. Letak sekolah yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian 

terletak didaerah yang jauh dari perkotaan, Kecamatan Sukorejo termasuk 

kedalam daerah dataran tinggi. Pengaruh lingkungan sosial yang berbeda akankah 

berpengaruh pada cara berpikir siswa. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti 

untuk melakukan penelitian di SMA se-Kecamatan Sukorejo, apakah mereka 

memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran sejarah itu membosankan, letak 

sekolah yang jauh dari kehidupan kota akan berpengaruh terhadap persepsi siswa 

jika salah satu dari faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi adalah 

lingkungan sosial. Selain hal itu yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi 

yaitu tingkat ketertarikan masyarakat terhadap sekolah yang ada di Kecamatan 

Sukorejo. Melihat adanya perbedaan jumlah siswa dari tiap sekolah yang ada. 



10

Berkaitan dengan uraian di atas dan untuk mengetahui persepsi siswa 

tentang pembelajaran sejarah, maka peneliti mengambil judul “Persepsi Siswa 

Terhadap Pembelajaran Sejarah Di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Kendal Tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran    sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

2011?

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

2011?

3. Bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan sumber belajar yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Kendal Tahun 2011?

4. Bagaimana persepsi siswa terhadap penilaian pembelajaran sejarah oleh guru  di 

SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011?

5. Bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sejarah di 

SMA se-Kecamatan Sukorejo.

2. Untuk mengetahui pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo.

3. Untuk mengetahui sumber-sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo.

4. Untuk mengetahui pengembangan penilaian sejarah di SMA se-Kecamatan 

Sukorejo.

5. Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah di SMA se-

Kecamatan Sukorejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memberi rekomendasi pada dunia pendidikan tentang 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, untuk selanjutnya memberikan motivasi 

pada siswa dalam mempelajari sejarah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

berupa :

a. Bagi peneliti

Memberikan masukan sebagai bekal untuk tenaga pengajar sesungguhnya.
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b. Bagi guru

Guru dapat menerapkan dan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan zaman sehingga siswa senang mengikuti proses belajar.  

Dapat membangkitkan kreativitas guru dalam menerapkan dan menciptakan 

berbagai variasi strategi pembelajaran.

c. Bagi sekolah 

Mamberi tolak ukur tentang kemampuan guru dalam mengelola dan 

menyampaikan materi sehingga dapat membantu dalam peningkatan prestasi 

belajar peserta didik sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam 

pembelajaran sejarah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang tidak dikehendaki terhadap judul 

yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah 

untuk menjelaskan batas-batas dalam judul sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi menurut kamus umum bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca indera (Poerwodarminto, 1998:675). 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan 

atau penerimaan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca indera. Persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu 

stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan 
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diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu (Walgito, 

2002:69).

2. Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik yaitu upaya membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan 

lingkungan dengan tingkah laku si belajar, karena juga disebut pembelajaran 

perilaku. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manuisawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi. Sejarah menurut Wasino (2007:2) bahwa sejarah mengandung arti 

kejadian-kejadian yang dibuat manusia atau yang mempengaruhi manusia, 

perubahan atau kejadian yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pembelajaran sejarah adalah belajar 

sejarah sehingga siswa akan memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman. 

Dengan pengalaman itu tingkah laku siswa akan bertambah baik kuantitas 

maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku siswa.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi 

Persepsi seseorang terhadap seseorang atau sesorang akan berbeda karena 

disebabkan faktor psikologis. Faktor psikologis ini sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial secara umum. Menurut Walgito 

(2002:53) persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan yaitu 

merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu ,melalui alat 

reseptornya. Namun proses itu tidak terhenti sampai disitu saja melainkan 

stimulus itu diteruskan ke pusat syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis 

sehingga individu menyadari apa yang ia dengar. 

Dalam psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai salah satu perangkat 

psikologis yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan memaknai 

sesuatu yang ada di lingkungannya. Persepsi merupakan phenomena tentang objek 

distal itu sendiri, medium dan rangsangan proksinal. Dalam persepsi dibutuhkan 

stimulus yang mengenai alat indera dengan perantara syaraf sensorik, stimulus-

stimulus tersebut kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses 

psikologis). Selanjutnya dalam otak terjadilah sesuatu proses sehingga individu itu 

dapat mengalami persepsi. Oleh karena itu, penginderaan tidak terlepas dari 

persepsi. Individu mendapatkan stimulus dari luar dan penginderaan dapat 

berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus dari alat indera, 

melalui mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera penciuman, lidah 
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sebagai indera pengecap, telinga sebagai indera pendengar, dan telapak tangan 

sebagai indera perabaan. Semua indera tersebut merupakan alat indera yang 

digunakan untuk menerima stimulus dari luar (Walgito. 2002:69).

Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dan saling berkaitan, 

sehingga dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan pengorganisasian, 

perinterpretasian atau penafsiran terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera, 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan tanggapan yang 

integrated dalam diri individu dengan rangsangan stimulus, sehingga dalam 

persepsi orang akan mengaitkan dengan objek (Branca dalam Walgito, 2002:70). 

Persepsi merupakan proses dimana seseorang menafsirkan dan 

mengorganisasikan pola stimulus yang ada dalam lingkungan. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa persepsi adalah proses global dimana individu memberikan 

penafsiran terhadap objek melalui stimulus, sehingga timbul gambaran yang 

terstruktur, dan nantinya individu dapat memberi arti dalam lingkungannya.

Persepsi merupakan sebuah pandangan terhadap suatu hal dari seseorang. 

Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca inderanya (Moeliono dalam KBBI, 1998:671). 

Persepsi adalah sesuatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu 

kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari 

lingkungannya. Persepsi juga ditentukan oleh faktor fungsional atau faktor yang 

bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, 

kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural 

atau faktor dari luar individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum-hukum 
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yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, faktor yang mempengaruhi 

persepsi terdiri dari faktor personal dan struktural. Faktor personal antara lain 

pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap objek 

psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan keadaan sosial, hukum 

yang berlaku, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pelaku orang lain 

dan menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku atribusi dapat terjadi bila: (1) 

suatu kejadian yang tidak biasa menarik perhatian seseorang, (2) kejadian 

memiliki konsekuensi yang bersifat personal (Anonim.2008.pengertian persepsi, 

http://teori psikologi. Blogspot.com/2008/05/pengertian persepsi.html 12 April 

2011, Pukul:11.05 WIB). 

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar (ekstern) dan dapat datang 

dari dalam individu itu sendiri (intern). Namun demikian stimulus sebagian besar 

datang dari luar individu yang bersangkutan. Meskipun persepsi dapat timbul dari 

berbagai bermacam-macam alat indera, namun sebagian datang dari pengamatan 

melalui indera penglihatan (Walgito, 2002:70). Oleh karena itu, penelitian tentang 

persepsi adalah persepsi tentang penglihatan. Walaupun demikian persepsi juga 

dapat datang dari indera pendengaran. Dalam penelitian ini objek yang diteliti 

adalah siswa SMA se-Kecamatan Sukorejo, siswa dapat memberikan persepsi 

terhadap pembelajaran sejarah karena stimulus yang datang dari luar. Stimulus itu 

diterima oleh alat penglihatan dan pendengaran, siswa dapat melihat dan 

mendengar jalannya proses pembelajaran masa lampau yang relevan 

diorganisasikan sehingga timbul gambaran yang terstruktur dan bermakna pada 

situasi tertentu.
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B. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Dalam persepsi individu mengaitkan stimulus yang diterima, sehingga 

stimulus tersebut berarti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa stimulus atau rangsangan merupakan salah satu faktor yang 

berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan persepsi dapat dijabarkan faktor-faktor 

yang berperan dalam persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Dengan alat indera atau reseptor dapat mengidentifikasi objek melalui 

stimulus-stimulus yang ditimbulkan. Stimulus dapat datang dari luar (ekstern) dan 

datang dari dalam diri individu sendiri (intern) yang berlangsung mengenai syaraf 

sebagai reseptor. Namun demikian stimulus sebagian datang dari luar individu 

yang bersangkutan.

2. Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor berfungsi sebagai alat untuk menerima stimulus. 

Dalam persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus yang mengenai alat indera 

dengan perantara syaraf sensorik, stimulus-stimulus tersebut kemudian diteruskan 

ke otak sebagai kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan 

syaraf motorik, selanjutnya dalam otak terjadilah suatu proses hingga individu itu 

dapat mengalami persepsi. Oleh karena itu, penginderaan tidak terlepas dari 

persepsi.

3. Perhatian 
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Perhatian merupakan langkah pertama atau langkah persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian juga merupakan pemusatan atau 

konsentrasi individu dan seluruh aktivitas yang ditujukan kepada objek atau 

sekumpulan objek yang diteliti. Jadi perhatian yaitu penyeleksian terhadap 

stimulus. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu 

aktivitas yang dilakukan (Mahmud, 2004:14). Jadi apa yang diperhatikan akan 

benar-benar disadari dan terletak dalam pusat kesadaran. Apabila seseorang atau 

individu kurang memperhatikan objek, maka hal-hal yang terletak diluar pusat 

kesadaran. Objek makin jauh dari pusat kesadaran, maka objek tersebut akan 

makin kurang diperhatikan dan kurang disadari. Secara skematis hal itu dapat 

dijelaskan seperti bagan di bawah ini:

Bagan I

Daerah perhatian

Keterangan gambar:

Daerah I (pertama)  : merupakan bagian yang sepenuhnya disadari dan yang 

benar-benar diperhatikan.

Daerah II (kedua)  :    merupakan daerah peralihan (intermediated field), daerah 

ini daerah yang kurang diperhatikan sepenuhnya oleh 

individu yang bersangkutan.
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Daerah III (ketiga) :   merupakan daerah yang sama sekali tidak diperhatikan 

individu, oleh karena itu tidak disadari (Walgito, 

2002:78).

C. Proses Terjadinya Persepsi

Penginderaan terhadap suatu objek atau benda akan menimbulkan kesan 

dan stimulus, stimulus tersebut akan mengenai alat indera atau reseptor. Proses 

terjadinya persepsi meliputi, pertama proses fisik (kealaman) stimulus mengenai 

reseptor, dan proses yang kedua yaitu psikologis menuju ke otak. Setelah 

stimulus-stimulus diproses di otak sebagai pusat kesadaran, maka seseorang akan 

menyadari apa yang mengenai alat indera. Kesadaran individu tentang objek, 

berupa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba, dan apa yang dirasa. 

Proses inilah yang disebut persepsi (Walgito, 2002:71). Cara pandang individu 

timbul karena adanya respon, stimulus yang diterima dan masuk ke otak sangat 

komplek, kemudian diartikan, ditafsirkan dan diberi makna melalui proses yang 

rumit itulah persepsi dihasilkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya persepsi 

karena penginderaan individu terhadap objek suatu benda yang akan memberikan 

stimulus. Stimulus kemudian mengenai alat indera yang diteruskan ke otak 

sebagai pusat kesadaran. Maka, seseorang akan menyadari tentang apa yang 

diamati dan memberikan tafsiran dan makna. Dalam penelitian ini siswa di SMA 

se-Kecamatan Sukorejo akan mempersepsi tentang pembelajaran sejarah.

Proses pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan 

yang diawali dengan adanya stimulus, setelah mendapat stimulus, tahapan 
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selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan interpretasi. Begitu juga 

dengan interaksi closure, ketika seseorang memperoleh informasi, maka pada saat 

itulah suatu proses penyeleksian berlangsung. Proses closure terjadi ketika hasil 

dari proses penyeleksian akan disusun menjadi kesatuan yang berurutan dan 

bermakna, sedangkan penafsiran berlangsung ketika yang bersangkutan 

memberikan penafsiran terhadap objek tersebut secara holistik, pada fase 

interpretasi ini pengalaman masa lalu memberikan peranan yang penting. Adapun 

bunyi hukum bersamaan (Law of Similaryti) manusia mempunyai kecenderungan 

untuk menggabungkan unsur yang sama dalam satu keseluruhan ketika melihat 

bagian-bagian yang terjadi dan berbagai jenis unsur. Otak manusia juga 

cenderung melengkapi bagian-bagian yang tidak lengkap sehingga dipersepsikan 

menjadi suatu bentuk  tertentu (Law of Closure). 

Ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian :

1. Faktor yang berasal dari luar individu (faktor ekternal).

Faktor-faktor eksternal ini meliputi, intensitas (ukuran), kontras, kuat 

lemahnya rangsangan, pengulangan dan gerakan.

2. Faktor yang berasal dari dalam individu sendiri (internal).

Faktor-faktor internal ini meliputi, motif, kesediaan dan harapan. 

Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
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Bagan 2

Faktor yang mempengaruhi perhatian

(sumber. Walgito, 2002:72)

Keterangan gambar:

St : stimulus (faktor luar) 

Fi : faktor intern (faktor dalam)

Sp : struktur pribadi individu

D. Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah sebagai sejarah normatif substansi, dan tujuannya 

ditujukan pada segi-segi normatif, yaitu nilai dan makna sesuai tujuan pendidikan. 

Kegunaan pembelajaran sejarah bagi siswa menurut  Hill (dalam Isjoni, 1996:39) 

antara lain:  
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1. Secara unik memuaskan rasa ingin tahu dari anak tentang orang lain, 

kehidupan, tokoh-tokoh, perbuatan dan cita-citanya, yang dapat 

menimbulkan gairah dan kekaguman.

2. Lewat pembelajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan dari umat 

manusia, penghargaan terhadap sastra, seni serta cara hidup orang lain.

3. Melatih tertib intelektual, yaitu ketelitian dalam memahami dan ekspresi, 

menimbang bukti, memisahkan yang penting dari yang tidak penting, 

antara propaganda dan kebenaran.

4. Melalui pelajaran sejarah dapat dibandingkan kehidupan zaman sekarang 

dengan masa lampau.

5. Pelajaran sejarah memberikan latihan dalam pemecahan masalah-masalah 

atau pertentangan dunia masa kini.

6. Mengajar siswa untuk berpikir sejarah dengan menggunakan metode 

sejarah, memahami struktur dalam sejarah, dan menggunakan masa 

lampau untuk mempelajari masa sekarang dan masa yang akan datang.

7. Mengajar siswa untuk berpikir kreatif.

8. Untuk menjelaskan masa sekarang, ( belajar bagaimana masa sekarang, 

menggunakan pengetahuan masa lampau untuk memahami masa sekarang 

untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer).

9. Untuk menjelaskan sejarah bahwa status apapun hari ini adalah hasil dari 

apa yang terjadi di masa lalu, dan pada waktunya apa yang terjadi di masa 

lalu, dan pada waktunya apa yang terjadi hari ini akan mempengaruhi 

masa depan.
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10. Menikmati sejarah.

11. Membantu siswa akrab dengan unsur-unsur dalam sejarah.  

Pembelajaran sejarah disekolah bertujuan membangun kepribadian dan 

sikap mental anak didik, membangkitkan keinsyafan akan suatu dimensi 

fundamental dalam eksistensi umat manusia (kontinuitas gerakan dan peralihan 

terus menerus dari yang lalu ke arah masa depan, mengantarkan manusia ke arah 

kejujuran dan kebijaksanaan pada anak didik, dan menanamkan cinta bangsa dan

sikap kemanusiaan Meulen (dalam Isjoni, 1987: 40). Arti terpenting pelajaran 

sejarah adalah dapat memecahkan masalah masa kini dengan menggunakan masa 

lampau. 
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji persepsi siswa tentang 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo adalah metode kuantitatif 

deskriptif prosentase. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang 

(Sudjana, 2007:64). Penelitian deskriptif prosentase bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang suatu keadaan atau suatu status fenomena (Arikunto, 

1986:195). Data yang berupa angka dijumlah pada setiap kelompoknya kemudian 

diolah menjadi bentuk prosentase.

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan ini maka lokasi 

penelitian adalah SMA yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, yaitu 

SMA Negeri 1 dan SMA negeri 2 Sukorejo.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua anggota kelompok manusia, binatang, 

peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana 

menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Populasi dapat berupa 

guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga sekolah, dan sebagainya (Sukardi, 

2008:53). Dalam hal ini populasi yang akan diteliti adalah siswa di SMA yang ada 
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di Kecamatan Sukorejo. Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang 

dipilih untuk sumber data tersebut.

Tabel 1. Jumlah populasi

Tabel 2. Jumlah sampel

Nama Sekolah Jumlah 

Populasi

Jumlah 

Sampel

SMA NEGERI 1SUKOREJO 684 93

SMA NEGERI 2 SUKOREJO 350 54

JUMLAH 1034 147

D. Variabel  Penelitian

Variabel merupakan gejala yang bervariasi atau sebagai suatu konsep 

seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin (Hadi dalam Suharsimi, 

2006:116).  Variabel dapat dibedakan berdasarkan yang kuantitatif dan yang 

kualitatif. Penyebutan variabel ini dimaksudkan agar peneliti sendiri mantap 

dengan variabel yang akan diteliti sehingga pandangan hati dan pikirannya tertuju 

kesana karena variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi objek sasaran 

atau titik pandang dari kegiatan penelitian. Variable dalam penelitian ini adalah 

persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah.

No. Nama sekolah Jumlah siswa

1. SMA NEGERI 1 SUKOREJO 684

2. SMA NEGERI 2 SUKOREJO 350

JUMLAH 1034
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah (Arikunto, 2005:101). Instrumen merupakan 

alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket merupakan 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang 

yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan 

pengguna atau kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang (yang dalam hal ini disebut responden), dan cara menjawab juga 

dilakukan dengan tertulis. Dalam penelitian ini jenis instrumen angket yang 

dipakai adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan 

dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda 

centang atau silang pada kolom atau tempat yang disesuaikan. 

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya instrumen menunjukan sejauh 
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mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 

yang dimaksud.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Adapun validitas yang digunakan adalah validitas isi 

yang digunakan untuk mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan 

materi, atau isi pelajaran yang diberikan. Validitas berhubungan dengan 

kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Ini berarti, alat ukur 

tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. 

Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk menghitung validitas adalah 

rumus korelasi product moment, yaitu: 

rxy = 

Keterangan:
rxy = nilai koefisien korelasi
X = nilai skor butir
N = jumlah responden
X2 = jumlah kuadrat nilai X

Y2 = jumlah kuadrat nilai Y
2. Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas tes, yaitu:

r11            = 

keterangan:
r11         = reliabilitas instrumen
K       = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

= jumlah varian butir
= varian total
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan tujuan yang ditetapkan peneliti. Ada tiga 

langkah yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, yaitu persiapan, 

tabulasi dan penerapan data terpercaya (Arikunto, 2002:213).

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah (a) mengecek kelengkapan 

identitas responden, (b) mengecek kelengkapan instrumen, (c) mengecek 

kelengkapan isi. Pada tahap tabulasi yang harus dilakukan adalah (a) memberikan 

skor pada item-item angket, (b) mengubah data dari kualitatif menjadi kuantitatif, 

(c) menghitung keseluruhan skor.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, 

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

prosentase . Analisis deskriptif prosentase bertujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang suatu keadaan atau suatu status fenomena (Arikunto, 1986 : 195 ). Data 

yang berupa angka dijumlah pada setiap kelompoknya kemudian diolah menjadi 

bentuk prosentase. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data dari 

dokumen, kemudian memilah-milahnya ke dalam tabel. Adapun penentuan indeks 

persentase dihitung dengan rumus persentase sebagai berikut :

Keterangan :
% : persentase nilai yang diperoleh
n : skor yang diperoleh
N : skor maksimal/skor ideal 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi 

penelitian ini yaitu sekolah SMA yang ada di Kecamatan Sukorejo. Kecamatan 

Sukorejo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal yang terletak di 

daerah dataran tinggi. Terdapat dua Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA 

Negeri 1 Sukorejo dan SMA Negeri 2 Sukorejo yang dijadikan sebagai tempat 

penelitian oleh peneliti.

SMA Negeri 1 Sukorejo, berdiri 24 tahun yang lalu, yakni tanggal 24 

Oktober 1987 dengan alamat Jl. Banaran 5 Sukorejo Kendal. Pada saat ini yang 

menjabat sebagai Kepala Sekolah Drs. Budiman. Visi SMA Negeri 1 Sukorejo 

“Unggul Dalam Prestasi Santun Dalam Perilaku”. Terdapat 39 guru dengan 

jumlah siswa sebanyak 684, di SMA Negeri 1 Sukorejo untuk saat ini. Bangunan 

sekolah ini menghadap ke utara, bagian ruang yang berada di sebelah aula sebelah 

kiri aula terdapat ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, kamar mandi guru, 

parkir guru sebelah parkir guru terdapat ruang kelas XII IPA 1, XII IPA2 dan XII 

IPS 1. Bagian sebelah kanan dari aula terdapat ruang kepala sekolah, ruang tata 

usaha, ruang BK, ruang UKS, koperasi siswa dan laboratorium IPA. Bagian 

selatan terdapat laboratorium komputer bersebelahan dengan ruang multimedia, 

tiga berbanjar ke sebelah kiri dari laboratorium komputer terdapat ruang kelas XF, 

XE, XD berhadapan dengan ruang kelas XC, XB, XA. Kemudian disebelahnya 
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terdapat ruang kelas XI BAHASA, XI IPS3, IPS2 berhadapan dengan ruang kelas 

XI IPS 1, XI IPA 2 dan XI IPA1. Bagian barat terdapat ruang kelas XII IPS 2, XII 

IPS 3 dan XII BAHASA. Bagian timur terdapat ruang OSIS, perpustakaan dan 

kamar mandi siswa, dibelakang ruang perpus terdapat bangunan mushola dan 

tempat parkir siswa juga kantin sekolah. 

SMA Negeri 2 Sukorejo, berdiri pada tanggal 1 April 2003, dengan alamat

Jl. Lingkar Utara Kebumen Sukorejo Kendal atau di Desa Kebumen Kecamatan 

Sukorejo, lebih tepatnya di Dukuh Gendring berdekatan dengan SMP Negeri 2 

Sukorejo. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan SMP Negeri 2 Sukorejo 

dimaksudkan untuk memudahkan para siswa tingkat SMP tersebut untuk 

melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas. Sekolah ini pada awal berdiri 

dipimpin oleh  Drs. Budiman (2003 - 2006), yang kemudian digantikan oleh 

Ashari (2006-2007) dan sekarang dipimpin oleh Drs. Budi Wahono, M.Pd (2007-

sekarang). Saat ini SMA Negeri 2 Sukorejo memiliki tenaga pendidik yang 

berjumlah 29 guru sudah termasuk guru tetap dan guru bantu, dengan jumlah 

siswa sebanyak 350 siswa. Visi dari SMA Negeri 2 “ Menjadi Sekolah Penghasil 

Pendidik Yang Terpuji Dalam Perilaku, Terdepan Dalam Prestasi Terampil Dalam 

Hidup Dan Yang Mampu Bersaing Diera Global”.

Letak sekolah menghadap ke timur, bagian gedung yang menghadap ke 

timur antara lain aula, sebelah kiri aula terdapat ruang wakil kepala sekolah, ruang 

BK, ruang guru, koperasi sekolah dan dapur, sebelah kanan aula terdiri dari ruang 

kepala sekolah, ruang tata usaha, gudang, ruang OSIS dan mushola . Sebelah barat 

terdapat tempat parkir siswa dan kamar mandi siswa, yang di depannya terdapat 
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sebuah gedung baru yang belum di pakai dan laboratorium komputer. Sebelah 

utara terdapat ruang kelas XE, XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI IPA 1 yang menghadap 

ke arah selatan. Di sebelah selatan terdapat ruang kelas XI IPA 2, XII IPA 1, 

berdampingan dengan ruang perpustakaan dan laboratorium multimedia, bagian 

selatan yang menghadap ke selatan terdapat ruang kelas XA, XB, XC, XD dan 

XII IPS, lapangan upacara terletak di bagian tengah bangunan sekolah ini.  

B. Hasil Penelitian 

Pengolahan data hasil penelitian dari jawaban siswa terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner tentang persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo berupa data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. 

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil 

perhitungan dari jawaban siswa terhadap pertanyaan tentang persepsi siswa SMA 

se-Kecamatan Sukorejo terhadap pembelajaran sejarah, dihitung dengan 

menggunakan analisis data statistik dengan rumus deskriptif prosentase. Hasil 

analisis data disajikan dengan cara dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah 

yang diharapkan dan diperoleh prosentase. Hasil persentase tersebut kemudian 

ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk  

mempermudah dalam memahami hasil akhir dalam mengkualifikasikan hasil 

penelitian tersebut.

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah berdasarkan data yang diperoleh di lapangan seperti 

terlampir diperoleh rata-rata skor sebesar 130 dengan persentase skor 88,44% dan 
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termasuk kategori baik. Untuk lebih jelasnya skor persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Distribusi Jawaban Pada Persepsi Siswa Tentang 
Pembelajaran Sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Tahun 2011

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

84% < skor < 100%

68% < skor <  84%

52% < skor < 68%

36% < skor < 52%

20% < skor < 36%

Sangat baik

Baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

6

130

11

0

0

4,08%

88,44%

7,48%

0,00%

0,00%

Jumlah 147 100

Sumber : Data penelitian, diolah

Data diatas dapat juga dilihat melalui gambar berikut ini.

Gambar 1
Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa SMA se-Kecamatan Sukorejo terhadap Pembelajaran 

sejarah
Sumber : Data Penelitian 2011

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 1 tersebut di atas diketahui 

bahwa sebagian besar siswa (88,44%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap 
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pembelajaran sejarah, sedangkan yaitu 4,08% siswa memiliki persepsi terhadap 

pembelajaran sejarah yang sangat baik, dan 7,48% siswa memiliki persepsi 

terhadap pembelajaran sejarah yang cukup baik. 

Persepsi siswa SMA se-Kecamatan Sukorejo terhadap pembelajaran 

sejarah  dari masing-masing indikator yaitu persepsi siswa terhadap penggunaan 

media dalam proses pembelajaran sejarah, persepsi siswa terhadap pengelolaan 

kelas oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah, persepsi siswa terhadap 

penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran sejarah, persepsi siswa 

terhadap penilaian pembelajaran sejarah oleh guru, persepsi siswa tentang materi 

yang disampaikan dalam proses pembelajaran sejarah dapat dilihat pada 

penjelasan di bawah ini.

1. Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Media Dalam Proses Pembelajaran Sejarah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata skor untuk indikator 

persepsi siswa terhadap penggunaan media dalam proses pembelajaran sejarah 

sebesar 63,95% dan termasuk kategori baik, secara rinci data hasil penelitian 

dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Distribusi Jawaban Pada Persepsi Siswa Terhadap 
Penggunaan Media Dalam Proses Pembelajaran Sejarah Di SMA se-
Kecamatan Sukorejo Tahun 2011

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

84% < skor < 100%

68% < skor <  84%

52% < skor < 68%

36% < skor < 52%

20% < skor < 36%

Sangat baik

Baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

41

94

12

0

0

27,89%

63,95%

8,16%

0,00%

0,00%

Jumlah 147 100
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Untuk lebih jelasnya persepsi siswa terhadap penggunaan media dalam 

pembelajaran sejarah dapat dilihat melalui gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2
Persepsi Siswa Terhadap  Penggunaan Media Dalam Proses Pembelajaran sejarah
Sumber : Data Penelitian Tahun 2011

Pada gambar diatas menunjukan bahwa sebagian besar siswa yaitu 63,95% 

telah memiliki persepsi yang baik terhadap penggunaan media dalam proses 

pembelajaran sejarah, selebihnya yaitu  27,89 % memiliki persepsi yang sangat 

baik, dan 8,16% memiliki persepsi yang cukup baik.

2. Persepsi Siswa Terhadap Pengelolaan Kelas Oleh Guru Dalam Proses 

Pembelajaran Sejarah

Persepsi siswa terhadap pengelolaan kelas oleh guru dalam proses  

pembelajaran sejarah berdasarkan data hasil penelitian termasuk dalam kategori 
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baik dengan presentase  65,31%. Dilihat dari persepsi masing-masing siswa pada 

pengelolaan kelas oleh dalam pembelajaran sejarah diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Distribusi Jawaban Pada Persepsi Siswa Terhadap pengelolaan 
Kelas Oleh Guru Dalam Proses Pembelajaran Sejarah di SMA se-

Kecamatan Sukorejo tahun 2011
No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

84% < skor < 100%

68% < skor <  84%

52% < skor < 68%

36% < skor < 52%

20% < skor < 36%

Sangat baik

Baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

11

96

39

1

0

7,48%

65,31%

26,53%

0,68%

0,00%

Jumlah 147 100

Sumber : Data penelitian, diolah

Lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 3 

dibawah ini:

Gambar 3
Persepsi Siswa Terhadap Pengelolaan Kelas Oleh Guru Dalam Proses

Sumber : Data Penelitian Tahun 2011
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Pada gambar 3 di atas diketahui bahwa 65,31% siswa yang memiliki 

persepsi terhadap pengelolaan kelas oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah 

yang masuk dalam kategori baik, 26,53% dalam kategori cukup baik dan 7,48% 

dalam kategori sangat baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap pengelolaan kelas oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah di SMA 

se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011 secara umum telah baik.

3. Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Sumber Belajar Dalam Proses 

Pembelajaran Sejarah 

Data hasil penelitian untuk indikator persepsi siswa terhadap penggunaan 

sumber belajar dalam proses pembelajaran sejarah termasuk dalam kategori baik 

dengan presentase 67,35% yang terangkum dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 3 Distribusi Jawaban Pada Persepsi Siswa Terhadap Sumber Belajar 
Dalam Proses Pembelajaran Sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Tahun 

2011
No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

84% < skor < 100%

68% < skor <  84%

52% < skor < 68%

36% < skor < 52%

20% < skor < 36%

Sangat baik

Baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

3

99

43

2

0

2,04%

67,35%

29,25%

1,36%

0,00%

Jumlah 147 100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dilihat dari persepsi masing-masing siswa terhadap penggunaan sumber 

belajar dalam proses pembelajaran sejarah diperoleh hasil seperti terangkum pada 

gambar 4 berikut: 
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Gambar 4
Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Sumber Belajar Dalam Proses Pembelajaran

Sumber : Data Penelitian Tahun 2011

Gambar di atas menunjukan presentase persepsi siswa terhadap 

penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran sejarah yaitu 67,35% 

masuk dalam kategori baik, 29,25% masuk dalam kategori cukup baik, selebihnya 

2,04% masuk dalam kategori sangat baik dan 1,36% masuk dalam kategori 

kurang baik.

4. Persepsi Siswa Terhadap Penilaian Pembelajaran Sejarah Oleh Guru

Persepsi siswa terhadap penilaian pembelajaran sejarah oleh guru 

memperoleh persepsi yang baik oleh siswa di SMA se-Kecamatan Sukorejo 

Tahun 2011. Dilihat dari persepsi masing-masing siswa terhadap penilaian 

pembelajaran sejarah oleh guru diperoleh hasil seperti pada tabel 5 yang 

tercantum di bawah  ini:
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Tabel 4 Distribusi Jawaban Pada Persepsi Siswa Terhadap Penilaian 
Pembelajaran Sejarah Oleh Guru di SMA se-Kecamatan Sukorejo Tahun 

2011
No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

84% < skor < 100%

68% < skor <  84%

52% < skor < 68%

36% < skor < 52%

20% < skor < 36%

Sangat baik

Baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

16

96

32

2

1

10,88%

65,31%

21,77%

1,36%

0,68%

Jumlah 147 100

Sumber : Data penelitian, diolah

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5
Persepsi Siswa Terhadap Penilaian  Pembelajaran Sejarah Oleh Guru
Sumber : Data Penelitian Tahun 2011

Data hasil penelitian terlihat pada gambar 5  diatas terdapat 65,31% siswa 

memiliki persepsi yang baik terhadap penilaian pembelajaran sejarah oleh guru, 

21,77% dalam kategori cukup baik, 210,88% dalam kategori sangat baik, 1,36% 

dalam kategori kurang baik dan 0,68% dalam kategori tidak baik. Dengan 
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demikian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap penilaian pembelajaran 

sejarah oleh guru di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011 

secara umum telah baik.

5. Persepsi Siswa Terhadap Materi Yang Disampaikan Dalam Proses 

Pembelajaran Sejarah 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata skor untuk indikator persepsi siswa 

terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran sejarah oleh guru 

yaitu 64,63% dan termasuk kategori baik. Untuk lebih jelasnya skor persepsi 

siswa terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran sejarah oleh 

guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Distribusi Jawaban Pada Persepsi Siswa Terhadap Materi Yang 
Disampaikan  Dalam Proses Pembelajaran Sejarah di SMA se-Kecamatan 

Sukorejo Tahun 2011
No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

84% < skor < 100%

68% < skor <  84%

52% < skor < 68%

36% < skor < 52%

20% < skor < 36%

Sangat baik

Baik

Cukup baik

Kurang baik

Tidak baik

37

95

14

1

0

25,17%

64,63%

9,52%

0,68%

0,00%

Jumlah 147 100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari data dalam tabel diatas dapat dilihat lebih jelas melalui gambar 6 

dibawah ini:
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Gambar 6
Persepsi Siswa Terhadap Materi Yang Disampaikan Oleh Guru Dalam Proses 
Pembelajaran Sejarah
Sumber : Data Penelitian Tahun 2011

Pada gambar 6 di atas menunjukan bahwa terdapat 64,63% siswa memiliki 

persepsi yang baik terhadap materi yang disampaikan guru dalam proses 

pembelajaran sejarah, 25,17% dalam kategori sangat baik, 9,52% dalam kategori 

cukup baik baik dan 0,68% dalam kategori kurang baik. Secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru 

dalam proses pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo secara umum 

telah baik. 

C. Pembahasan 

Pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan atau potensi 

individu sehingga dapat hidup secara optimal baik sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota masyarakat serta memiliki nilai-nilai moral dan sebagai pedoman 

hidupnya. Proses belajar mengajar mata pelajaran sejarah akan berjalan dengan 

lancar bilamana pelajar dan pengajar sama-sama aktif dalam melakukan kegiatan. 
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Keberhasilan dalam proses belajar mengajar, merupakan salah satu tanggung 

jawab guru atau pengajar, sedangkan unsur-unsur yang lain berfungsi sebagai 

pendukungnya, seperti kelengkapan sarana dan prasarana juga sangat 

menentukan. Persepsi siswa yang baik tentang proses belajar mengajar dan sarana 

prasarana pendukungnya akan mampu mendorong minat dan motivasi siswa 

mengikuti pembelajaran tersebut dengan sungguh-sungguh.

Persepsi merupakan suatu penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi 

yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang 

dari situasi tertentu. Rahmat (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa 

persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa 

faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, 

pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang 

bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain: 

lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam 

masyarakat. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor 

personal dan struktural. Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses 

belajar, kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap obyek psikologis. Faktor-

faktor struktural meliputi lingkungan keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-

nilai dalam masyarakat (http://google.com/faktor yang mempengaruhi persepsi).

Faktor yang mempengaruhi persepsi salah satunya alat indera, dalam 

penelitian ini alat indera terutama mata sebagi indera penglihatan dan telinga 

sebagai indera pendengaran berperan penting dalam pembentukan persepsi. 
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Dalam penelitian ini, siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dilihat, 

didengar dan dirasaka selama proses belajar sejarah berlangsung. Pembentukan 

persepsi siswa dimulai dengan adanya objek yang dilihat, didengar, dirasakan 

berupa suatu stimulus yaitu proses pembelajaran sejarah. Stimulus tersebut 

kemudian diteruskan ke otak melalui syaraf sensorik, hingga siswa tersebut sadar, 

dan menghasilkan persepsi terhadap stimulus. Hasil dari proses ini  adalah 

persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo telah masuk dalam kategori 

baik. Hal ini ditunjukkan dari  : (1) Persepsi siswa terhadap penggunaan media 

dalam pembelajaran di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

2011 yang termasuk dalam kategori baik, (2) Persepsi siswa terhadap pengelolaan 

kelas oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011  yang termasuk dalam kategori baik, (3) 

Persepsi siswa terhadap penggunaan sumber belajar sejarah dalam proses 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

2011 yang termasuk dalam kategori baik, (4) Persepsi siswa terhadap penilaian 

pembelajaran sejarah oleh guru di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Kendal Tahun 2011 termasuk dalam kategori baik dan (5) Persepsi siswa terhadap 

materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran sejarah yang termasuk dalam 

ketegori baik.
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1. Persepsi siswa terhadap penggunaan media dalam pembelajaran di SMA se-

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011

Pada dasarnya persepsi seseorang merupakan pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda 

walaupun yang diamati benar-benar sama. Persepsi juga dapat berupa penafsiran 

terhadap suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa di SMA se-

Kecamatan Sukorejo terhadap penggunaan media dalam pembelajaran sejarah 

telah baik. Sebagian besar siswa memandang bahwa media yang digunakan dalam 

pembelajaran sejarah yang diajarkan di SMA se-Kecamatan Sukorejo telah 

mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan 

media terutama media power point mampu membantu siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peran guru 

dalam menguasai media menjadi faktor pendukung siswa mudah dalam 

memahami materi dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

pencapaian nilai yang baik.

Selain persepsi siswa pada materi dan guru sejarah yang baik, persepsi 

siswa pada sarana dan prasarana yang ada di SMA se-Kecamatan Sukorejo juga 

telah baik. Para siswa menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada telah 

mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran sejarah secara memadai, selain itu 

ditinjau dari kualitas sarana dan prasarana yang ada sebagaian besar memiliki 

kualitas yang baik sehingga dapat memperlancar kegiatan pembelajaran.
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Baiknya persepsi siswa terhadap penggunaan media dalam pembelajaran 

sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo ini tentunya akan berdampak positif 

terhadap perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah itu sendiri. Hal ini 

sesuai pendapat Walgito (2002 : 54) yang menyatakan bahwa terjadinya persepsi 

melalui pengamatan pada suatu obyek atau sasaran yang dapat menimbulkan 

stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera kemudian 

disalurkan ke otak melalui saraf sensoris. Selanjutnya otak memproses stimulus 

hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Dalam hal ini 

terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses di mana individu mengetahui 

dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya. 

Baik buruknya persepsi siswa terhadap obyek sangat tergantung pada keadaan 

obyek itu sendiri dan dalam hal ini adalah pelajaran sejarah dan komponen 

pendukungnya yaitu guru maupun sarana prasarana yang ada.  Oleh karena itu 

dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan persepsi siswa pada 

pembelajaran sejarah yang saat ini telah baik, upaya yang dapat dilakukan adalah 

menjaga dan mempertahankan kondisi obyek dari pembeljaran sejarah itu sendiri 

agar keadaannya tetap berada pada kondisi yang baik.

2. Persepsi Siswa Terhadap Pengelolaan Kelas Oleh Guru Dalam Proses 

Pembelajaran Sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

2011  
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Persepsi siswa terhadap pengelolaan kelas oleh guru dalam proses 

pembelajaran sejarah dilihat dari cara guru dalam menguasai dan mengendalikan 

kelas selam proses pembelajaran berlangsung. Menurut Usman (2003:97) 

“pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya 

proses belajar mengajar yang efektif”. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu 

aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar, di antara sekian  

macam tugas guru di dalam kelas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru mata pelajaran sejarah sudah 

mampu melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Terbukti dengan hasil dari 

pengisian angket oleh responden dengan jumlah 96 responden dengan prosentase 

65,31% dari jumlah total sampel sebanyak 147 responden. Para siswa menyatakan 

mereka merasa senang karena guru melakukan perpindahan posisi duduk saat 

proses pembelajaran sehingga mereka merasa nyaman. Hal ini disebabkan jika 

tempat duduk siswa yang sering berbuat gaduh pada saat pelajaran berlangsung 

tidak dipindah maka mereka akan selalu melakukan hal yang sama pada peristiwa 

yang sama sehingga dilakukan perubahan posisi duduk. Selain perubahan posisi 

duduk, pengelolaan kelas yang dilakukan guru sejarah dapat mengajak siswa 

belajar sejarah di luar kelas, seperti di perpustakaan atau tempat yang lain selain 

di dalam kelas. Dengan suasana belajar yang baik, dan tidak membuat siswa cepat 

merasa bosan akan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan dalam proses pembelajran.
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3. Persepsi siswa terhadap penggunaan sumber belajar sejarah dalam proses 

pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

2011

Baiknya persepsi siswa terhadap penggunaan sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah ditunjukkan dari perhatiannya terhadap pembelajaran 

sejarah yang baik. Sumber belajar yang digunakan oleh siswa terdiri dari buku-

buku yang relevan, informasi dari teman lain dan juga materi yang disampikan 

oleh guru. Perhatian siswa terhadap pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan 

Sukorejo yang telah baik ditunjukkan dari minat siswa yang tinggi dalam 

mengikuti pembelajaran sejarah. Para siswa di SMA se-Kecamatan Sukorejo 

secara umum telah menyukai pelajaran sejarah, selain itu mereka juga senang 

mencari sumber belajar sejarah dengan fasilitas internet yang ada pada saat ini 

yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada peningkatan pengetahuan 

mereka pada sejarah. Dalam hal ini siswa menyadari bahwa sumber belajar dapat 

diperoleh dari mana saja tidak hanya buku pelajaran yang mereka miliki.

4. Persepsi siswa terhadap penilaian pembelajaran sejarah oleh guru di SMA se-

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011 

Penilaian pembelajaran sejarah oleh guru dinilai baik oleh siswa, siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh nilai di atas batas ketuntasan 

minimum. Nilai yang didapat melalui tugas yang diberikan oleh guru kepada 

siswa, setiap tugas yang diberikan dapat berupa tugas di  ataupun tugas yang harus 

dikerjakan dalam kelas pada saat itu juga. Tugas yang diberikan sering kali berupa 

tugas siswa untuk menuangkan pemahaman tentang materi yang telah selesai 
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disampaikan, selain itu juga mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan 

dalam lembar kerja siswa. Siswa juga diberikan ulangan sebanyak tiga kali selain 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan guru memberikan batasan-

batasan materi yang akan digunakan ulangan sehingga siswa mendapat nilai yang 

baik.

Bagi mereka yang mendapat nilai kurang dari batas ketuntasan maka, guru 

akan memberikan tugas yang harus dikerjakan sehingga nilai mencapai batas 

ketuntasan. Selain nilai tugas guru juga menilai siswa melalui keaktifan kelas, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Penilaian oleh guru mendapat persepsi yang baik dari siswa, 

menurut hasil penelitian 65,31% termasuk dalam kategori baik. 

5. Persepsi siswa terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran 

sejarah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa di SMA se-

Kecamatan Sukorejo terhadap materi yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran sejarah telah baik. Sebagian besar siswa memandang bahwa materi 

pembelajaran sejarah yang diajarkan di SMA se-Kecamatan Sukorejo telah 

mampu mengembangkan pemahaman siswa tentang sejarah, selain itu 

penyampaian materi telah dikemas secara menarik sehingga dapat mendorong 

siswa untuk memperhatikan guru secara baik saat menyampaikan materi. Ditinjau 

dari obyek berupa guru menunjukkan bahwa guru sejarah telah memiliki dedikasi 

yang tinggi pada bidangnya, mereka telah memiliki penguasaan terhadap materi 

yang memadai, memiliki keterampilan mengendalikan kelas yang baik dan 
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mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik pula sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara lancar. 

Baiknya persepsi siswa pada obyek pembelajaran  ini tentunya akan 

berdampak positif terhadap perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah 

itu sendiri. Alport (dalam Mar’at, 1991), proses persepsi merupakan suatu proses 

kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan 

individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur 

bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala 

akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya 

komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang 

berupa sikap dan tingkah laku terhadap objek yang ada 

(http://google.com/pengertian persepsi). Baik buruknya persepsi siswa terhadap 

obyek sangat tergantung pada keadaan obyek itu sendiri dan dalam hal ini adalah 

pelajaran sejarah dan komponen pendukungnya yaitu guru maupun sarana 

prasarana yang ada. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan persepsi siswa pada pembelajaran sejarah yang saat ini telah baik, 

upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mempertahankan kondisi obyek 

dari sejarah  itu sendiri agar keadaannya tetap berada pada kondisi yang baik.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu 

simpulan yaitu :

Persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah di SMA se-Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2011 telah baik yaitu 130 siswa dengan 

presentase 88,44% masuk dalam kategori baik, 11 siswa dengan presentase 7,48% 

masuk dalam kategori cukup baik, dan 6 siswa dengan presentase 4,08% masuk 

dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari persepsi siswa terhadap 

penggunaan media dalam proses pembelajaran sejarah yang baik, pengelolaan 

kelas oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah yang baik, penggunaan sumber 

belajar dalam proses pembelajaran sejarah yang baik, penilaian pembelajaran 

sejarah oleh guru yang baik dan penyampaian materi pada pembelajaran sejarah 

yang telah baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut :

1. Pihak sekolah hendaknya mempertahankan persepsi siswa terhadap 

pembelajaran sejarah yang telah baik dengan tetap menyediakan sarana dan 

prasarana pembelajaran yang memadai.
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2. Guru sejarah seharusnya memperhatikan perkembangan zaman siswa 

sehingga dan menggunakan metode atau cara tertentu sehingga siswa merasa 

tertarik saat mengikuti proses pembelajaran. 

3. Guru pembelajaran sejarah hendaknya tetap mempertahankan perfoma dalam 

mengajar yang telah baik agar persepsi siswa terhadap pembelajaran yang 

diajarkan tetap baik dan mampu memotivasi siswa untuk berprestasi pada masa-

masa yang akan datang.

4. Siswa hendaknya menyadari arti penting pembelajaran sejarah bagi dirinya 

karena dengan mengikuti pembelajaran sejarah secara serius tidak hanya 

mendapatkan hasil belajar yang baik akan tetapi juga dapat memperoleh pelajaran 

berupa pengalaman-pengalaman masa lalu yang dapat digunakan untuk langkah 

kita dalam menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.
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Lampiran 1

Daftar Nama Responden SMA Negeri 1 Sukorejo

Tahun Ajaran 2010/2011

No. Nama Responden Jenis Kelamin
1 Jayanti Liliana Perempuan
2 Hevita Dhani .P Laki-laki
3 Akhmalia Syarifa  Dewi Perempuan
4 Siti Maryati Perempuan
5 Puji Sri Hartiningsih Perempuan
6 Riski Tri Utami Perempuan
7 Afrilian Riska Dewi Perempuan
8 Ayu Ratri. W Perempuan
9 Fiqi Aska Laki-laki
10 Feri Nur Rizki Laki-laki
11 Ardiyanto Laki-laki
12 Uviq Novitasari Perempuan
13 Kemala Dewi Perempuan
14 Muhammad Fauzi Laki-laki
15 Eka Hartanti Perempuan
16 Swesty Oriestya  Pratiwi Perempuan
17 Faisal Ardhanto Laki-laki
18 Suharyanto Laki-laki
19 Hannu Yudistya Perempuan
20 Bayu Ragil Prasetya Laki-laki
21 Akhmad Nang Laksono Laki-laki
22 Fida Aulia Perempuan
23 Mursinah Perempuan
24 Kukuh Kundiarto Laki-laki
25 Muhammad Rizqi Laki-laki
26 Ita Purnamasari Perempuan
27 Wafa Luluatul. M Perempuan
28 Yusuf Widiyanto Laki-laki
29 Oktaviana Purwati Perempuan
30 Emiliana Puspita Dewi Perempuan
31 Fitriyanto Laki-laki
32 Jiwa Jimmy Alhuda Laki-laki
33 Alan Oky. H Laki-laki
34 Hermawan Aji Santoso Laki-laki
35 Dwi Agustina Perempuan
36 Dwi Apriyanto Laki-laki
37 Riskiana Wulida Perempuan
38 Wahyu Asih S Perempuan
39 Vinda R.D Perempuan



51

40 Sony Wicaksono Laki-laki
41 Yanuar Aulia Laki-laki
42 Bayu Setyoko Laki-laki
43 Samsul. M Laki-laki
44 Aldila. A.K Perempuan
45 Fitriya Setyawati Perempuan
46 Purwanti Perempuan
47 Sofi. A Perempuan
48 Zudita Nawasaki Perempuan
49 Yunida Khrismawati Perempuan
50 Yulehah Perempuan
51 Shantika Cintya Dewi Perempuan
52 Wiwik Sri Rejeki Perempuan
53 Oktavia Dwi. H Perempuan
54 Zulfa Said Perempuan
55 Puspita Yunianita Perempuan
56 Mustaghfiroh Perempuan
57 Ganang Hardi Laksono Laki-laki
58 Dewi Widowati Perempuan
59 Ferdy Ramadiansyah Laki-laki
60 Khatul Faizah Perempuan
61 Kanisa Widyawati Perempuan
62 Witriyanti Perempuan
63 Teguh Dwi Susilo Laki-laki
64 Ermanto Laki-laki
65 Fitri Fatimah Perempuan
66 Gisella Ivone Perempuan
67 Ika Listyawati Perempuan
68 Ina Dewi Rosana Perempuan
69 Samuel Dewi .A Perempuan
70 Arigi Laksmita Dewi Perempuan
71 Hanung Pangestuti Perempuan
72 Oktaviana Andhi Prasetyo Perempuan
73 Latifatun Nasiroh Perempuan
74 Meida Alifiani Perempuan
75 Nungki Werdyaningsih Perempuan
76 Fitarin Darmayanti Perempuan
77 Eni Indrawati Perempuan
78 Aprilia Indah Trifani Perempuan
79 Widya Furi Indriyani Perempuan
80 Imanita Dwi Nastuti Perempuan
81 Syari’ah Perempuan
82 Dwi Astuti Perempuan
83 Luluk Mufidah Perempuan
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84 Musina Ulfah Perempuan
85 Andang Yoga Pradana Laki-laki
86 Abdul Haris Rifa’i Laki-laki
87 Ayunita Meilina Wati Perempuan
88 Vina Amalia Perempuan
89 Darmawan Budi P Laki-laki
90 Fajar Alan F Laki-laki
91 Igan Akenadi Putra Laki-laki
92 Oktariva Reynaldy Laki-laki
93 M. Bagus P Laki-laki
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Lampiran 2

Daftar Nama Responden SMA Negeri 2 Sukorejo
Tahun Ajaran 2010/2011

No. Nama Responden Jenis Kelamin
1 Pandu Wibowo Laki-laki
2 Danis Nur Wulandari Perempuan
3 Ermasari Perempuan
4 Indriyani Perempuan
5 Adi Tirta Atmawan Laki-laki
6 Wahyu Aditya Laki-laki
7 Hilma Arivian Laki-laki
8 Siswo Setyadi Laki-laki
9 Lailatul Umanah Perempuan
10 Nurul Maulidah Perempuan
11 Siti Mualifah Perempuan
12 Fatimatul Ain Perempuan
13 Riatun Nisa’ Perempuan
14 Ninik Meikawati Perempuan
15 Virdha Heni. R Perempuan
16 Afika Septyani Perempuan
17 Eka  Puji Astuti Perempuan
18 Dwi Setyowati Perempuan
19 Luqman Hakim Laki-laki
20 Alif  Satya. D Laki-laki
21 Akhmad Musyafak Laki-laki
22 Alif Fiyani Laki-laki
23 Tartinah Perempuan
24 Siti Zulaekah Perempuan
25 Bhekti Wahyu Lestari Perempuan
26 Ryan Agung.P Laki-laki
27 Emilia Widyasari Perempuan
28 Indah Purwaningsih Perempuan
29 Ici Hidayah Perempuan
30 Arifatul Khasanah Perempuan
31 Umi Choerini Perempuan
32 Aprilia Ningrum Perempuan
33 Nanik Supriyati Perempuan
34 Eni Dwi. S Perempuan
35 Novi Dwi Prastiwi Perempuan
36 Muhammad Arif Laki-laki
37 Yunianto Laki-laki
38 Abel Fahrus Rozi Laki-laki
39 Nur Inayah Perempuan
40 Esti Wijayanti Perempuan
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41 Wahyuni Perempuan
42 Desy Lisfina Perempuan
43 Noviatun Maghfiroh Perempuan
44 Vita Ardiana Sari Perempuan
45 Anifatur Rohmaniah Perempuan
46 Jiven Nova Setyanto Laki-laki
47 Kukuh Restu Singgih Laki-laki
48 Dicky Dwi. V Laki-laki
49 Muhammad Nurul Azmi Laki-laki
50 Khaerurozi Laki-laki
51 Ali Nur Rohim Laki-laki
52 Fatchul Faiz Laki-laki
53 M. Rifa’i Laki-laki
54 Rahmat Efendi Laki-laki
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Lampiran 3

Daftar Nama Uji Coba Instrumen Penelitian

No. Nama Respoden Jenis Kelamin
1 Diah Eka. C Perempuan
2 Hollisotun Marfuah Perempuan
3 Wenina Arum Diasti Perempuan
4 Nindita .N. W Perempuan
5 Hilyah Amalia Perempuan
6 Yulis Suryaningsih Perempuan
7 Desiana Wintari Perempuan
8 Anisa Perempuan
9 Septina Oknorita Perempuan
10 Nurul Latifah Perempuan
11 Lia Wahyu W Perempuan
12 Ardian Adnan D.R Laki-laki
13 Diah Rifani Perempuan
14 Ela Nur Lindasari Perempuan
15 Akhmad Aris Laki-laki
16 Lilis Susanti Perempuan
17 Anna Fadhilah Perempuan
18 Marfuah Perempuan
19 Ganing Sukma Dwi Ariani Perempuan
20 Lesta Anistisia Perempuan
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Lampiran 4

Instrument penelitian
Kisi – Kisi Pernyataan Pada Lembar Kuesioner Responden Siswa“Persepsi Siswa 

Terhadap Pembelajaran Sejarah di SMA se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Kendal Tahun 2011”

No Indikator Nomor soal
1 Persepsi siswa terhadap penggunaan media 

dalam  proses pembelajaran sejarah
2, 14, 15, 16, 17, 18, 20

2 Persepsi siswa terhadap pengelolaan kelas oleh 
guru dalam proses pembelajaran

3, 5, 10. 11, 12, 13

3 Persepsi siswa terhadap penggunaan sumber 
belajar dalam proses pembelajaran sejarah

6, 32, 35, 36, 37, 38, 40

4 Persepsi siswa terhadap penilaian pembelajaran 
sejarah oleh guru 

4, 30, 31, 32, 34

5 Persepsi siswa terhadap materi yang 
disampaikan dalam poses pembelajaran sejarah

7, 8, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28
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Lembar Kuesioner Responden Siswa

Jenis Penelitian : Kuantitatif

Waktu Pelaksanaan :

Tempat Penelitian :

Responden :

Petunjuk:

Berikut ini disajikan sejumlah data pernyataan yang berhubungan dengan 

persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah. Anda diminta untuk menanggapi 

masing-masing pernyataan tersebut dengan memberi tanda chek list (V) pada 

salah satu dari lima alternatif pilihan yang disediakan dengan kriteria:

1 = sangat tidak setuju (STS)

2 = tidak  setuju (TS)

3 = kurang setuju (KS)

4 = setuju (S)

5 = sangat setuju (SS)

Jawaban dalam pernyataan ini tidak ada yang benar atau salah. Hal ini 

hanya berhubungan dengan pendapat anda dan tidak mempengaruhi nilai anda 

dalam pelajaran tertentu. Oleh karenanya diisi dengan sejujur-jujurnya dan jangan 

sampai ada soal yang terlewati. Terimakasih atas kerjasama anda.

Selamat Mengerjakan

Daftar Pertanyaan

No Indikator SS S KS TS STS
1 Bagaimana persepsi anda, anda sering 

mengunjungi perpustakaan sekolah untuk 
mencari buku yang digunakan sebagai 
sumber belajar sejarah anda!

2 Bagaimana persepsi anda, guru sejarah anda 
selalu menggunakan media yang sama dalam 
proses pembelajaran?

3 Bagaimana persepsi anda, pelajaran sejarah 
itu menyenangkan jika suasana kelas 
mendukung saat proses pembelajaran 
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berlangsung! 
4 Bagaimana persepsi anda, mendapatkan nilai 

yang baik dalam pelajaran sejarah itu hal 
yang mudah!

5 Bagaimana persepsi anda, jika jam pelajaran 
sejarah kosong agar tidak ramai anda dan 
teman-teman anda belajar bersama-sama!

6 Bagaimana persepsi anda, anda lebih suka 
belajar sejarah dengan membaca buku-buku 
yang berhubungan dengan sejarah?

7 Bagaimana persepsi anda, anda lebih mudah 
memahami materi sejarah dengan belajar 
diluar kelas?

8 Bagaimana persepsi anda, guru anda pandai 
menyampaikan materi!

9 Bagaimana persepsi anda, guru sejarah anda 
sudah mampu mengelola kelas dengan baik!

10 Bagaimana persepsi anda jika pengelolaan 
kelas dilakukan dengan cara mengubah 
posisi duduk siswa?

11 Bagaimana persepsi anda, jika pengelolaan 
kelas dilakukan dengan merubah posisi 
tempat duduk di dalam kelas?

12 Bagaimana persepsi anda, belajar sejarah 
diluar kelas lebih menyenangkan? 

13 Bagaimana persepsi anda dengan 
penggunaan media dalam proses 
pembelajaran sejarah?

14 Bagaimana persepsi anda, jika seorang guru 
selalu menggunakan media dalam proses 
pembelajaran?

15 Bagaimana persepsi anda, bahwa 
penggunaan media mempermudah dalam 
memahami materi pelajaran?

16 Bagaimana persepsi anda, penggunaan media 
dalam pembelajaran akan meningkatkan nilai 
belajar sejarah anda!

17 Bagaimana persepsi anda, jika seoarang guru 
menggunakan media power point dalam 
proses pembelajaran!

18 Bagaimana persepsi anda, anda sering 
mengalami kesulitan saat guru 
menyampaikan materi menggunakan media 
seperti power point?



59

19 Bagaimana persepsi anda, dengan 
menggunakan media pembelajaran guru anda 
mampu menyampaikan materi dengan baik?

20 Bagaimana persepsi anda, materi yang 
disampaikan oleh guru mudah anda pahami?

21 Bagaimana persepsi anda, guru anda 
memiliki cara yang menarik dalam 
menyampaikan materi?

22 Bagaimana persepsi anda, jika guru sejarah 
anda selalu bercerita saat proses 
pembelajaran sjarah berlangsung?

23 Bagaimana persepsi anda, jika guru sejarah 
anda menyampaikan materi diselingi dengan 
gurauan?

24 Bagaimana persepsi anda, jika dilakukan 
diskusi di dalam kelas untuk memahami 
materi agar lebih jelas?

25 Bagaimana persepsi anda, materi dari 
pelajaran sejarah lebih mudah dipahami dari 
pada materi pelajaran yang lain?

26 Bagaimana persepsi anda, jika anda disuruh 
mencacat materi pelajaran sejarah oleh guru 
anda?

27 Bagaimana persepsi anda, bahwa memahami 
materi sejarah harus dengan cara menghafal?

28 Bagaimana persepsi anda, anda mendapatkan 
nilai sejarah dari guru dengan mudah?

29 Bagaimana persepsi anda, anda selalu 
mencapai batas kriteria ketuntasan minimum 
setiap diadakan ulangan sejarah?

30 Bagaimana persepsi anda, jika guru anda 
memberikan tugas rumah untuk menambah 
nilai yang kurang dalam ulangan?

31 Bagaimana persepsi anda, belajar sejarah 
cukup dengan materi yang disampaikan oleh 
guru?

32 Bagaimana persepsi anda, jika guru 
menambah nilai anda melalui keaktifan anda 
di dalam kelas?

33 Bagaimana persepsi anda, anda membaca 
buku sejarah sebagai sumber belajar anda?

34 Bagaimana persepsi anda, informasi dari 
teman tentang sejarah anda gunakan sebagai 
sumber belajar sejarah?

35 Bagaimana persepsi anda, jika anda 
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mempunyai buku sejarah anda selalu 
membaca buku tersebut?

36 Bagaimana persepsi anda, anda tidak 
menyukai cara guru anda dalam memberi 
nilai anda?

37 Bagaimana persepsi anda, menggunakan 
bahan dari internet lebih mudah dijadikan 
sumber belajar sejarah?


