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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap guru 

dan mata pelajaran fisika serta rendahnya motivasi dalam belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi 

guru fisika dengan motivasi belajar siswa di SMA Negeri se-Kota Sungai Penuh. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif  kuantitatif  jenis  korelasional. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi 

siswa terhadap kemampuan komunikasi guru fisika sedangkan motivasi belajar siswa sebagai variabel 

terikat. Populasi yang diambil adalah Siswa kelas XI MIPA di SMA Negeri se-Kota Sungai Penuh. Teknik 

yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling sistematis yaitu 

teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut dan 

sampel diambil dari kelipatan 5 dari total populasi. Dari total populasi 768 siswa didapatkan sampel sebesar 

154 siswa. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data uji prasyarat yang 

dilakukan diantaranya uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas dengan bantuan software SPSS 22. Hasil 

uji hipotesis menggunakan uji korelasi product moment dengan bantuan software SPSS 22 pada taraf nyata 

95%  α = 0.05 n = 154 diperoleh  nilai korelasi pearson 0.525 artinya ada korelasi dengan kekuatan 

hubungan antara kedua varibel masuk dalam kategori kuat antara persepsi siswa atas kemampuan 

komunikasi guru fisika dan motivasi belajar siswa dengan nilai sig.(2-tailed) = 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak 

hal ini dapat diartikan bahwa Ha diterima yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 

siswa atas kemampuan komunikasi guru fisika terhadap motivasi belajar siswa kelas XI MIPA di SMA 

Negeri se-Kota Sungai Penuh dan masuk dalam kriteria kuat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi guru sangat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa, yang mana keduanya memiliki hubungan yang kuat yang 

berada diantara rentang 0,41 - 0,70, signifikan dan searah. Oleh karena itu, guru harus mempunyai 

kemampuan komunikasi yang baik selama proses belajar mengajar serta menjadikan Fisika mata 

pelajaran yang disenangi untuk menciptakan persepsi yang positif dari siswa yang mana persepsi 

yang positif oleh siswa dapat mempengaruhi dan meningkatkan  semangat dan motivasi belajar 

siswa. Dari skor angket yang diperoleh diketahui bahwa siswa SMA N se-kota Sungai Penuh 

memiliki persepsi terhadap kemampuan komunikasi guru fisika berada pada rentang baik hingga 

sangat baik sedangkan motivasi belajar siswa SMA N se-kota Sungai Penuh berada pada rentang 

kurang baik hingga baik. 
 

Kata Kunci: Persepsi Siswa, Motivasi Belajar Siswa 

Pendahuluan 

 Pendidikan dimaknai sebagai proses 

peningkatan dan pengembangan kemampuan 

serta pembentukan pola pikir siswa atau biasa 

juga disebut dengan proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran meliputi interaksi antara 

guru dengan siswa. Kurangnya interaksi antar 

sesama siswa atau dengan guru dapat 

menyebabkan rendahnya motivasi belajar 

siswa. 

 Guru dianggap sebagai perantara 

pengetahuan dalam lingkup pendidikan. 

Sebagus apapun kurikulum yang dirancang 

oleh para ahli, namun pada akhirnya 

keberhasilan pendidikan siswa tergantung 

pada bagaimana seorang guru melaksanakan 
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tugasnya. Oleh karena itu guru harus mampu 

mengkondisikan interaksi komunikasi dengan 

baik selama proses pembelajaran. 

 Dari data yang diperoleh dari sekolah, 

diketahui rendahnya motivasi belajar siswa 

dikarenakan siswa beranggapan bahwa mata 

pelajaran fisika itu sulit, terlalu banyak rumus 

dan juga membingungkan ditambah lagi 

dengan guru yang kurang bisa berinteraksi 

dengan siswa. Sehingga tidak terjadinya 

proses pembelajaran yang menyenangkan dan 

menurunnya motivasi siswa. Hal ini tentu 

tidak akan terjadi jika guru menempatkan 

dirinya dengan baik, dan melakukan tugasnya 

sesuai dengan kompetensi. 

 Kurniasih dan Sani (2015) 

mengemukakan bahwa, "Kompetensi 

paedagogik guru merupakan kemampuan 

yang berkaitan dengan pemahaman peserta 

didik dan pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis". Daryanto dan Tasrial 

(2015) memaparkan tujuh aspek kompetensi 

paedagogik beserta indikatornya(1) 

Menguasai karakteristik siswa, (2) Menguasai 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik, (3) Pengembangan 

kurikulum, (4) Kegiatan pembelajaran yang 

mendidik, (5) Pengembangan potensi siswa, 

(6) Komunikasi dengan siswa, (7) Penilaian 

dan evaluasi. 

 Ketika guru mengajar akan terjadi 

suatu hubungan timbal balik, di mana setelah 

guru menjelaskan pelajaran, siswa akan 

memberikan respon dan mengemukakan 

pendapatnya. Hubungan timbal balik ini 

merupakan suatu proses komunikasi antara 

guru dan siswa. Proses tersebut tidak akan 

berlangsung kalau hanya satu pihak yang 

aktif. Oleh karena itu, guru harus mampu 

mengkondisikan interaksi komunikasi dengan 

baik. Melalui komunikasi dalam 

pembelajaran, guru dan siswa akan menghasil 

kan suatu keadaan dimana terjadinya proses 

persepsi antar keduanya. 

Walgito (2010) menyatakan bahwa 

“persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulasi oleh 

individu melalui alat indera atau juga proses 

sensoris. Namun pada prosesnya itu tidak 

berhenti begitu saja, melainkan stimulus 

tersebut diteruskan dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi”. Menurut 

Desmita (2012), “persepsi merupakan salah 

satu aspek kognitif manusia yang sangat 

penting, yang memungkinkannya untuk 

mengetahui dan memahami dunia 

sekelilingnya. Tanpa persepsi yang benar, 

manusia mustahil dapat menangkap dan 

memakai berbagai fenomena, informasi atau 

data yang ada di sekelilingnya". 

 Menurut Desmita (2012), Persepsi 

meliputi suatu interaksi rumit yang 

melibatkan setidaknya tiga komponen utama, 

yaitu: seleksi, penyusunan, dan penafsiran. (1) 

Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera 

terhadap stimulus. Dalam proses ini, struktur 

kognitif yang telah ada dalam kepala akan 

menyeleksi, membedakan data yang masuk 

dan memilih data yang relevan sesuai dengan 

kepentingan dirinya. Jadi, seleksi perseptual 

ini tidak hanya bergantung pada determinan-

determinan utama dari perhatian-seperti: 

intensitas (intensity), kualitas (quality), 

kesegaran (suddenness), kebaruan (novelty), 

gerakan (movement), dan kesesuaian 

(congruruity) dengan muatan kesadaran yang 

telah ada-melainkan juga tergantung pada 

minat, kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai 

yang dianut. (2) Penyusunan adalah proses 

mereduksi, mengorganisasikan, menata atau 

menyederhanakan informasi yang kompleks 

ke dalam suatu pola yang bermakna. Sesuai 

dengan teori Gestalt, manusia secara alamiah 

memiliki kecendrungan tertentu dan 

melakukan penyederhanaan struktur di dalam 

mengorganisasikan objek-objek perceptual. 

Oleh karena itu, sejumlah stimulus dari 

lingkungan cenderung diklasifikasikan 

menjadi pola-pola tertentu dengan cara-cara 

yang sama. Berdasarkan pemikiran ini, maka 

Gestalt mengajukan beberapa prinsip tentang 

kecenderungan-kecenderungan manusia 

dalam penyusunan informasi ini, diantaranya 

prinsip kemiripan (similarity), prinsip 

kedekatan (proximity), prinsip ketertutupan 

atau kelengkapan (closure), prinsip searah 

(direction), dan lain-lain. (3) Penafsiran 

adalah proses menerjemahkan atau 

menginterpretasikan informasi atau stimulus 

kedalam bentuk tingkah laku sebagai respons. 

Dalam proses ini, individu membangun 

kaitan-kaitan antara stimulus yang datang 

dengan struktur kognitif yang lama, dan 

membedakan stimulus yang datang untuk 

memberi makna berdasarkan hasil interpretasi 

yang dikaitkan atau bereaksi. Tindakan ini 

dapat berupa tindakan tersembunyi (seperti: 

pembentukan pendapat, sikap), dan dapat pula 

berupa tindakan terbuka atau prilaku nyata. 



 Persepsi dapat terjadi dan 

berlangsung di manapun dan kapanpun, tak 

terkecuali di dalam kelas. Siswa dan guru 

merupakan komponen yang saling berkaitan, 

dimana guru memberikan pembelajaran dan 

siswa menerima pembelajaran. Disini akan 

terjadi sebuah interaksi yang menjadikan 

setiap komponen memberikan tanggapan, 

penilaian dan persepsinya. Hal ini penting 

untuk menciptakan suasana belajar yang 

komunikatif dan menyenangkan, sehingga 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar. Persepsi adalah suatu proses yang 

komplek dimana seseorang menerima, 

mengolah, dan menyimpan informasi dari 

lingkungannya. 

 Siswa menerima bermacam-macam 

stimulus yang datang dari lingkungan kelas 

dan gurunya. Tetapi tidak semua stimulus 

akan diproses dan ditanggapi siswa. Hal ini 

dapat dikarenakan kurangnya perhatian siswa 

terhadap stimulus tersebut atau karena ada 

stimulus lain yang lebih menarik 

perhatiannya. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Walgito (2010), "Tidak semua stimulus 

mendapatkan respon individu untuk 

dipersepsi. Stimulus mana yang akan 

dipersepsi atau mendapatkan respon dari 

individu tergantung pada perhatian individu 

yang bersangkutan". 

 Dari penjelasan diatas dapat dilihat 

bahwa, persepsi seseorang terhadap suatu 

objek berbeda dengan orang lain.  Keadaan 

ini dipengaruhi oleh penilaian dan pemaknaan 

terhadap stimulus yang di terimanya. 

Diproses tidaknya suatu stimulus tergantung 

pada bagaimana penilaian dan pemaknaan 

akan kebutuhan seseorang terhadap stimulus 

yang diterimanya. 

 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Febri (2014),  menunjukkan 

bahwa "Adanya hubungan antara persepsi 

siswa atas kompetensi paedagogik, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru dengan motivasi berprestasi siswa 

akselerasi. Hasil dari penelitian ini juga dapat 

dijelaskan dalam bentuk perspektif kognitif 

yang mana ia menganggap bahwa pemikiran 

siswa akan memandu motivasi mereka". Dari 

penelitian Febri terlihat jelas bahwa seorang 

siswa yang merasa punya guru yang 

berkompetensi baik, bersahabat dan 

komunikatif dapat memacu mereka untuk 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.  

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menjadikan siswa sebagai subjek dan guru 

sebagai objek. Dimana siswa dituntut untuk 

menyampaikan persepsinya tentang cara 

mengajar guru dan penerapan dari kompetensi 

guru yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Dalam hal ini, pada kenyataannya siswa 

memang belum mengerti apa itu kompetensi 

guru, akan tetapi dari segi penerapannya di 

dalam kelas secara tidak langsung siswa dapat 

mengetahui dan menilai kompetensi guru 

tersebut selama proses pembelajaran. 

 Berdasarkan penjelasan di atas 

peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

persepsi siswa atas penerapan kompetensi 

paedagogik guru dalam hal ini kemampuan 

komunikasi guru, bagaimana motivasi belajar 

siswa dan bagaimana kompetensi paedagogik 

guru dapat mempengaruhi motivasi belajar 

siswa dalam belajar. Untuk itu penelitian ini 

diberi judul "Hubungan Persepsi Siswa 

Terhadap Kemampuan Komunikasi Guru 

Fisika Dengan Motivasi Belajar Siswa Sma 

Negeri Se-Kota Sungai Penuh". 

 Berdasarkan uraian diatas penelitian 

ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persepsi 

siswa tentang kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan siswa pada mata 

pelajaran fisika. (2) Mengetahui motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran fisika. (3) 

Mengetahui hubungan antara persepsi siswa 

atas kemampuan komunikasi guru fisika 

sebagai salah satu kompetensi paedagogik 

terhadap motivasi belajar siswa SMA Negeri 

se-Kota Sungai Penuh. Berikut manfaat dari 

penelitian ini: (1) Penelitian ini diharapkan 

mampu dijadikan sebagai bahan masukan dan 

referensi dalam penelitian lain, khususnya 

yang berkaitan dengan hubungan antara 

persepsi siswa terhadap kompetensi 

paedagogik guru fisika dengan motivasi 

belajar siswa di SMA. (2) Memberikan 

informasi bagi setiap guru untuk 

meningkatkan kompetensi keguruan. (3) 

Memberikan informasi kepada setiap sekolah 

khususnya SMA Negeri Se-kota Sungai 

Penuh mengenai kompetensi paedagogik 

guru. (4) Sebagai bahan masukan bagi siswa, 

bahwa siswa dituntut berperan aktif dan 

membentuk respon positif terhadap 

kompetensi paedagogik guru. 

 

 



Hipotesis Penelitian 

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

persepsi siswa atas kemampuan komunikasi 

guru fisika sebagai salah satu kompetensi 

paedagogik terhadap motivasi belajar siswa 

SMA Negeri se-Kota Sungai Penuh. 

 

Metode Penelitian 

Jenis  Penelitian 

 Penelitian ini termasuk kedalam jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif jenis 

korelasional. bertujuan untuk menyelidiki 

keadaan dan kondisi dimana data yang 

diperoleh berupa angka-angka yang dianalisis 

menggunakan statistik. Penelitian 

korelasional bertujuan untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel, yaitu 

kompetensi paedagogik guru yang berfokus 

pada kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dengan siswa (variabel independen) dan 

motivasi belajar siswa (variabel dependen). 

 

Alur Penelitian 

 

        

Tidak Layak                            Layak 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian Korelasional 

(Sumber: Taqwa, 2014) 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan dilima SMA Negeri 

di Kota Sungai Penuh Jadwal penelitian ini 

dilakukan pada semester genap tahun ajaran 

2016-2017. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kompetensi paedagogik 

guru yang berfokus pada kemampuan guru 

dalam berkomunikasi dengan siswa sebagai 

variabel bebas (X) dan motivasi belajar siswa 

sebagai variabel terikat (Y). 
  

 

 

Gambar 2. Paradigma Sederhana. 
(Sumber : Sugiyono, 2014) 

 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi  

 Dalam penelitian ini, yang menjadi 

populasi adalah siswa kelas XI MIPA SMA 

se-Kota Sungai Penuh yang berjumlah (768 

siswa), dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Jumlah Populasi Siswa Kelas XI 

MIPA SMA se-Kota Sungai Penuh 

  (Sumber: TU setiap sekolah) 

 
 

 

Sampel 

 Penelitian ini menggunakan teknik 

sampling sistematis. Dimana populasi 

disetiap sekolah diberi nomor urut, misalnya 

dari nomor 1 sampai nomor 243. . 
Pengambilan sampel dapat diambil dari 

kelipatan lima. Untuk itu maka yang diambil 

sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20 dan 

seterusnya hinga nomor 243. 
Tabel 2. Jumlah Sampel Siswa Kelas XI MIPA 

SMA se-Kota Sungai Penuh 

 (Sugiyono, 2014). 

 

Jenis Data 

 Adapun jenis dan bahan penelitian ini 

adalah data kuantitatif yang diambil secara 

langsung dari siswa. Data yang diperlukan 

dalam penilaian ini yaitu: (1) Data primer 

No Sekolah Jumlah 

Kelas XI 

MIPA 

Jumlah 

Siswa  XI 

MIPA 

1     

2     

3     

4     

5 

SMAN 1 Kota Sungai Penuh   

SMAN 2 Kota Sungai Penuh 
SMAN 3 Kota Sungai Penuh 

SMAN 4 Kota Sungai Penuh 

SMAN 5 Kota Sungai Penuh 

6 kelas           

5 kelas           
7 kelas           

7 kelas           

1 kelas 

243 siswa  

112 siswa 
144 siswa 

247 siswa   

22 siswa 

Jumlah  768 siswa 

No Sekolah Jumlah 

Siswa  XI 

MIPA 

Sampel 

1     

2     

3     

4     

5 

SMAN 1 Kota SPN   

SMAN 2 Kota SPN    
SMAN 3 Kota SPN    

SMAN 4 Kota SPN   

SMAN  5   Kota    SPN 

243 siswa     

112 siswa  
144 siswa       

247 siswa    

22 siswa 

49               

22               
29                

50                 

4 

Jumlah  768 siswa 154 

X Y 

Penyusunan 

Instrumen Penelitian 

Pertimbangan 

Instrumen Oleh Ahli 

Layak/Tidak 

Layak 

Uji Coba 

Validitas 

Reliabilitas 

Pengumpulan data Analisis data 

Penarika Kesimpulan 



yaitu data yang didapatkan langsung dari 

sumber data. (2) Data sekunder yaitu data 

yang didapatkan tidak langsung dari sumber 

data. 

 

Instrumen Penelitian 

 Adapun instrumen dalam  penelitian ini 

adalah (1) Angket Persepsi Siswa Atas 

Kemampuan Komunikasi guru 

fisika(2)Angket Motivasi Belajar Siswa. 

 

Untuk variasi analisis validasi 

Lembar Angket digunakan rumus korelasi 

Product Moment dikutip dari Arikunto (2013) 

dengan rumus: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑  ) +* ∑   (∑ ) +
 ..............(1) 

Keterangan: n   Jumlah Sampel 

               Nilai Koefisien Validasi 

 

 Sebelum instrumen angket digunakan 

dalam penelitian terlebih dahulu diuji cobakan 

kepada responden. Angket diuji cobakan ke 

SMA Negeri 3 Kota Sungai Penuh dengan 

responden yang berjumlah 33 siswa/i. Uji 

coba instrumen angket dilaksanakan pada 

tanggal 24 maret 2017. Dalam hal ini penguji 
mengujicobakan dua angket yaitu angket 

persepsi siswa atas kemampuan komunikasi 

guru fisika dan angket motivasi belajar siswa. 

Pengujian validitas dalam menganalisis hasil 

uji coba angket dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi product 

moment. 

Instrumen angket Persepsi siswa yang 

digunakan setelah diseleksi terdiri dari 24 

item yang valid dan 4 item tidak valid. 

Sedangkan instrumen angket Motivasi belajar 

siswa terdiri dari 22 item yang valid dan 8 

item yang tidak valid. 

  

Reliabilitas Angket 

 Untuk menguji reliabilitas item soal 

digunakan rumus koefisien alfa (α) seperti 

yang tertulis dalam buku Sugiyono (2014), 

yaitu: 

    *
 

   
+ [  

∑  
 

  
 ]..................................(2)     

Dimana:  

K      = mean kuadrat antara subyek 

∑  
  = mean kuadrat kesalahan 

  
     = varians total 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

  
   

∑  
 

 
  

(∑  )
 

  
....................................(3) 

  
   

   

 
 
   

  
.............................................(4) 

Dimana: 

     = jumlah kuadrat seluruh skor item 

      = jumlah kuadrat subjek 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

alpha cronbach’s diperoleh nilai alpha sebesar 

0,8934 untuk angket persepsi siswa dengan 

koefisien reliabilitas masuk dalam kategori 

sangat tinggi. Sedangkan untuk angket 

motivasi belajar siswa diperoleh nilai alpha 

sebesar 0,8577 dengan koefisien reliabilitas 

masuk dalam kategori sangat tinggi. 

 

 

Teknik Analisis data 

 Pada teknik analisis data Persepsi 

siswa dalam lembar angket. Skor hasil angket 

jika siswa memilih selalu 4, sering 3, kadang-

kadang 2, sangat tidak setuju 1. Klasifikasi 

skor berdasarkan jumlah yang di peroleh 

dapat di hitung menggunakan rumus menurut 

Widoyoko (2014) sebagai berikut: 

 

Jarak interval (i) = Skor Tertinggi – Skor 

Terendah 

                         4  

     =   96 – 24  

     4 

                     =    18 

 

Dari hasil data penelitian, terlihat 

bahwa siswa-siswa SMA N se-Kota Sungai 

Penuh memiliki persepsi terhadap 

kemampuan komunikasi guru fisika berada di 

antara baik hingga sangat baik. Berikut 

adalah nilai rerata masing-masing sekolah 

dalam bentuk grafik: 



Gambar 3. Grafik Persepsi Siswa Atas 

Kemampuan Komunikasi Guru di SMA N se-Kota 

Sungai Penuh 

 

Sedangkan untuk angket motivasi 

belajar siswa terlihat bahwa siswa SMA N se-

Kota Sungai Penuh memiliki motivasi belajar 

siswa berada diantara kurang baik hingga 

baik. Berikut adalah nilai rerata angket 

motivasi masing-masing sekolah dalam 

bentuk grafik: 

Gambar 4. Grafik Motivasi Belajar Siswa di 

SMA N se-Kota Sungai Penuh 

 

Uji Asumsi 

Uji Normalitas 

 Dari analisis data penelitian 

menggunakan SPSS 22 dapat dilihat pada 

lampiran  bahwa nilai Sig (2-tailed) > 0,05 

sehingga data berdistribusi normal. 

 

Uji Homogenitas 

 Dari tabel test of homogeneity of 

variances dapat diketahui nilai sig untuk 

kedua angket jika nilai  Sig (2-tailed) > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data homogen 

atau populasi yang diteliti mempunyai varian 

yang sama. 
 

Uji Linearitas 

 Adapun hasil perhitungan uji linearitas 

yang dilakukan dengan SPSS 22 untuk 

hubungan persepsi siswa dengan motivasi 

belajar siswa didapatkan nilai Sig (2-tailed) > 

0,05, maka Ho ditolak. Artinya model regresi 

linier sederhana dapat digunakan dalam 

mengukur motivasi belajar siswa yang 

dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi 

guru fisika. 

 

Pengujian Hipotesis 

 Adapun hasil perhitungan hipotesis yang 

dilakukan dengan SPSS 22 untuk hubungan 

persepsi dengan motivasi belajar siswa 

didapatkan nilai sig.(2-tailed) < 0,05 maka Ho 

ditolak atau dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang positif antara persepsi siswa. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 

Se-Kota sungai Penuh, dengan jumlah 

populasi keseluruhan 768 siswa, dengan 

jumlah sampel sebanyak 154 siswa yang 

diambil dengan menggunakan teknik 

sampling sistematis. 

 Dari data penelitiaan 

mengindikasikan bahwa siswa-siswa 

SMA N se-Kota Sungai Penuh memiliki 

persepsi terhadap kemampuan komunikasi 

guru fisika. Data hasil angket persepsi siswa 

terhadap kemampuan komunikasi guru fisika 

di SMA N se-Kota Sungai Penuh dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.  Skor Angket persepsi SMA N se-Kota 

Sungai Penuh 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai 

rerata angket persepsi siswa SMA N se-Kota 

Sungai Penuh berada di antara baik hingga 

sangat baik. Kemudian juga diperoleh data 

untuk angket persepsi bahwa terdapat 41 

siswa memiliki persepsi yang sangat baik, 94 

siswa memiliki persepsi baik, dan 19 siswa 

memiliki persepsi yang kurang baik. Dalam  

bentuk persentase 26,62% memiliki persepsi 
sangat baik, 61,03% memiliki persepsi 

baik, dan 12,33% memiliki persepsi 

kurang Baik. Berikut diagram pie hasil 

persepsi siswa : 

Gambar 5. Diagram Persentase Persepsi dari 154 

siswa 

 

27% 

61% 

12% 
Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

SMA N 1 SMA N 2 SMA N 3 SMA N 4 SMA N 5

1 Skor Max 84 90 87 90 86

2 Skor Min 47 60 56 53 77

3 Rerata 65,59 71,4 74,17 76,46 82,5

No Hasil
SEKOLAH



Data motivasi belajar siswa diambil 

dengan menggunakan angket terhadap 154 

siswa sebagai sampel yang tersebar di lima 

SMA N se-Kota Sungai Penuh. Hasil 

angket motivasi belajar siswa juga akan 

dijelaskan secara kualitatif sesuai dengan 

skala sikap yang digunakan, berdasarkan 

data motivasi belajar siswa pada gambar 

4.3 nilainya adalah sebagai berikut,  SMA 

N 1 Kota Sungai Penuh dengan nilai 

rerata angket motivasi belajar siswa 

60,86, masuk dalam kategori kurang baik, 

SMA N 2 Kota Sungai Penuh dengan nilai 

rerata angket motivasi belajar siswa 

62,81, masuk dalam kategori baik, SMA 

N 3 Kota Sungai Penuh dengan nilai 

rerata angket motivasi belajar siswa 63,55 

masuk dalam kategori baik, SMA N 4 

Kota Sungai Penuh dengan nilai rerata 

angket motivasi belajar siswa 62,56, 

masuk dalam kategori baik, SMA N 5 

Kota Sungai Penuh dengan nilai rerata 

angket motivasi belajar siswa 67, masuk 

dalam kategori baik. 
Dari data penelitiaan 

mengindikasikan bahwa siswa-siswa SMA N 

se-Kota Sungai Penuh memiliki motivasi 

belajar siswa berada pada kategori kurang 

baik hingga baik. Data hasil angket motivasi 

belajar siswa di SMA N se-Kota Sungai 

Penuh dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.  Skor Angket Motivasi SMA N se-Kota 

Sungai Penuh 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai 

rerata angket motivasi siswa SMA N se-Kota 

Sungai Penuh berada di antara kurang baik 

hingga baik. Kemudian juga diperoleh data 

untuk angket motivasi bahwa terdapat 12 

siswa memiliki persepsi yang sangat baik, 106 

siswa memiliki persepsi baik, dan 36  siswa 

memiliki persepsi kurang baik atau dalam  

bentuk persentase 7,79%  memiliki persepsi 

sangat baik, 68,83%  memiliki persepsi baik, 

dan 23,37%  memiliki persepsi tidak baik. 

Berikut diagram pie hasil motivasi belajar 

siswa: 

 
Gambar 6. Diagram Persentase Motivasi dari 

154 siswa 

 

Uji asumsi 

Uji Normalitas 

Tabel 5. Uji Normalitas Angket Persepsi  

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Uji Normalitas Angket Motivasi 

 

 Dari analisis data penelitian 

menggunakan SPSS 22 dapat dilihat pada 

lampiran  bahwa nilai Sig (2-tailed) untuk 

angket persepsi > α, yakni 0,200 > 0,05 dan 

nilai sig (2-tailed) untuk angket motivasi > α, 

yakni 0,200 > 0,05 sehingga data berdistribusi 

normal. 

 

Uji Homogenitas 

Tabel 7. Homogenitas Angket Persepsi 

8% 

69% 

23% Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tests of Normality 

 kelas_p

ersepsi 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

persepsi persepsi ,064 154 ,200* ,985 154 ,101 

kelas_pe

rsepsi 
,071 154 ,056 ,983 154 ,057 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Tests of Normality 

 kelas_moti

vasi 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

motivasi motivasi 
,061 154 ,200* ,990 

15

4 
,332 

kelas_moti

vasi 
,068 154 ,082 ,990 

15

4 
,383 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

persepsi Based on Mean ,174 1 306 ,677 

Based on Median ,174 1 306 ,677 

Based on Median 

and with adjusted df 
,174 1 305,885 ,677 

Based on trimmed 

mean 
,164 1 306 ,686 

SMA N 1 SMA N 2 SMA N 3 SMA N 4 SMA N 5

1 Skor Max 77 79 74 84 72

2 Skor Min 50 37 53 40 63

3 Rerata 60,86 62,81 63,55 62,56 67

No Hasil
SEKOLAH



 

Tabel 8. Homogenitas Angket Motivasi 

 

 Dari tabel test of homogeneity of 

variances dapat diketahui nilai sig untuk 

angket Persepsi >   = 0,686 > 0,05, dan nilai 

sig untuk angket motivasi >   = 0,515 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data homogen 

atau populasi yang diteliti mempunyai varian 

yang sama. 
 

 

Uji Linearitas 

Tabel 10. Lieneritas Angket Persepsi dan 

Angket Motivasi 

 

 

 Adapun hasil perhitungan uji linearitas 

yang dilakukan dengan SPSS 22 untuk 

hubungan persepsi siswa dengan motivasi 

belajar siswa didapatkan nilai signifikasi = 

0,316 > 0,05, maka Ho ditolak. Artinya model 

regresi linier sederhana dapat digunakan 

dalam mengukur motivasi belajar siswa yang 

dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi 

guru fisika. 

 

Pengujian Hipotesis 

Korelasi 

Tabel 8. Uji Korelasi 

 

 Adapun hasil perhitungan hipotesis yang 

dilakukan dengan SPSS 22 untuk hubungan 

persepsi dengan motivasi belajar siswa 

didapatkan nilai sig.(2-tailed)= .000, dengan 

pearson correlation 0,525 > 0,05 maka Ho 

ditolak atau dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang positif antara persepsi siswa 

dan motivasi belajar siswa dengan kekuatan 

hubungan antar kedua variabel masuk dalam 

kriteria kuat  

Dari data penelitian, mengindikasikan 

bahwa siswa-siswa SMA N se-Kota Sungai 

Penuh memiliki persepsi atas kemampuan 

komunikasi guru yang berada pada kategori 

baik hingga sangat baik. Dan motivasi belajar 

siswa berada diantara kurang baik hingga 

baik. Didapatkan skor persepsi siswa atas 

kemampuan komunikasi belajar siswa yang 

tertinggi terjadi pada SMA N 5 Kota Sungai 

Penuh dengan nilai rata-rata 82,5 dan yang 

terendah terjadi pada SMA N 1 Kota sungai 

Penuh yaitu sebesar 65,59. Sedangkan skor 

untuk angket motivasi belajar siswa yang 

tertinggi juga terjadi pada SMA N 5 Kota 

Sungai Penuh yaitu sebesar 67 dan yang 

terendah terjadi pada SMA N 1 Kota Sungai 

Penuh yaitu sebesar 60,86. Berikut ini adalah 

hasil penelitian kedua angket yang 

ditunjukkan dalam bentuk grafik: 

 Gambar 7. Grafik hasil angket persepsi siswa 

terhadap kemampuan guru dan motivasi 

belajar fisika Di sma n se-kota sungai penuh 

 

Dari grafik diatas, menjelaskan 

bagaimana siswa mempersepsikan 

kemampuan komunikasi guru fisika dan 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

motivasi Based on Mean ,440 1 306 ,508 

Based on Median ,369 1 306 ,544 

Based on Median 

and with adjusted df 
,369 1 305,667 ,544 

Based on trimmed 

mean 
,424 1 306 ,515 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

persepsi * 

motivasi 

Betwee

n 

Groups 

(Combine

d) 
5781,351 35 165,181 2,793 ,000 

Linearity 3521,398 1 3521,398 59,551 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

2259,954 34 66,469 1,124 ,316 

Within Groups 6977,642 118 59,133   

Total 12758,99

4 
153    

Correlations 

 persepsi motivasi 

persepsi Pearson 
Correlation 

1 ,525
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 154 154 

motivasi Pearson 
Correlation 

,525
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 154 154 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



mengukur seberapa besar motivasi belajar 

siswa. Sehingga dapat dilihat hubungan antara 

dua variabel tersebut berdasarkan data yang 

diperoleh.  

Untuk menjawab hipotesis penelitian, 

dilakukan analisa terhadap kedua angket 

dengan menggunakan analisis korelasi 

pearson Menurut Siregar (2014), “korelasi 

adalah suatu bentuk analisis data dalam 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

kekuatan atau bentuk arah hubungan diantara 

dua variabel dan besarnya pengaruh yang 

disebabkan oleh variabel yang satu (variabel 

bebas) terhadap varibael lainnya (varibel 

terikat)”. Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian menggunakan SPSS 22 diperoleh 

nilai signifikansi antara persepsi siswa 

terhadap kemampuan komunikasi guru fisika 

sebagai salah satu kompetensi paedagogik 

dengan motivasi belajar siswa sebesar 0,525 

dengan nilai sig.(2-tailed)= .000,. Dengan 

pearson correlation 0,525 > 0,05 maka Ho 

ditolak atau dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang positif antara persepsi siswa 

dan motivasi belajar siswa dengan kekuatan 

hubungan antar kedua variabel masuk dalam 

kriteria kuat.  

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan kuat antara persepsi siswa atas 

kemampuan komunikasi guru fisika sebagai 

salah satu kompetensi paedagogik terhadap 

motivasi belajar siswa SMA negeri se-Kota 

Sungai Penuh.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh, 

diketahui bahwa persepsi siswa terhadap 

kemampuan komunikasi guru sangat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. yang 

mana keduanya memiliki hubungan yang kuat 

yang berada diantara rentang 0,41 - 0,70, 

signifikan dan searah. Oleh karena itu, guru 

harus mempunyai kemampuan komunikasi 

yang baik selama proses belajar mengajar 

untuk menciptakan persepsi yang positif dari 

siswa yang mana persepsi yang positif oleh 

siswa dapat mempengaruhi dan meningkatkan  

semangat dan motivasi belajar siswa. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Ambardjaya (2008), bahwa terdapat 7 

kebiasaan guru efektif yang dapat 

mempengaruhi persepsi siswa, yaitu: (1) 

Konsistensi dalam menegakkan peraturan dan 

kesepakatan di kelas, (2) Memperlakukan 

siswa sebagai individu, (3) Lingkungan kelas 

bernuansa belajar, (4) Melibatkan diri dalam 

pengetahuan formal maupun informal, (5) 

Membuka diri terhadap kebutuhan siswa, (6)  

Umpan balik, (7) Penilaian terhadap siswa 

secara objektif. 

Berdasarkan hal tersebut guru 

diharapkan mengetahui bagaimana 

menempatkan diri agar dapat 

mengkomunikasikan pembelajaran secara 

efektif dan menyenangkan sehingga siswa 

antusias, semangat dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

untuk melihat hubungan antara dua variabel 

yang dalam hal ini adalah persepsi siswa 

terhadap kemampuan komunikasi guru dan 

motivasi belajar siswa dapat dilakukan 

melalui uji korelasi dengan nilai sig.(2-

tailed)= .000, dan pearson correlation 0,525 

> 0,05 maka Ho ditolak atau dapat dikatakan 

terdapat hubungan yang positif antara 

persepsi siswa terhadap kemampuan 

komunikasi guru fisika sebagai salah satu 

kompetensi paedagogik dengan motivasi 

belajar siswa SMA negeri se-Kota Sungai 

Penuh masuk dalam kategori kuat. 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

hubungan  persepsi siswa terhadap 

kemampuan komunikasi guru fisika sebagai 

salah satu kompetensi paedagogik dengan 

motivasi belajar siswa SMA negeri se-Kota 

Sungai Penuh: 

1. Bagi siswa, diharapkan mampu untuk 

memiliki cara pandang yang lebih positif 

terhadap guru fisika maupun pelajaran 

fisika itu sendiri. 

2. Bagi guru, guru diharapkan mampu 

mengembangkan dan memperbaiki cara 

berkomunikasi dengan siswa. Baik itu 

melalui pujian, penghargaan dan 

sebagainya yang membuat siswa merasa 

diperhatikan. Melalui komunikasi yang 

baik, siswa akan lebih bersemangat dan 

tidak malu-malu untuk ikut aktif dalam 

pembelajaran.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan 

dapat menambahkan subjek penelitian 



supaya dapat dilakukan generalisasi  

penelitian. 
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