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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis  

1. Persepsi 

a. Pengertian persepsi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca inderanya.
12

  

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di 

sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Atau persepsi adalah 

kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan 

perhatian terhadap suatu objek rangsang.
13

 

Menurut Sugihartono dalam Muhammad Irham & Novan Ardy 

persepsi adalah proses penerjemahan atau menginterpretasikan stimulus 

yang masuk melalui alat indera oleh individu yang melakukan proses 

penginderaan sebagai sebuah pengetahuana baru.
14

 

Menurut Pareek dalam jurnal Evi Fitriana,dkk. Mengemukakan 

bahwa persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberi reaksi kepada 
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rangsangan panca indera atau data. Persepsi terkait erat dengan panca 

indra karena persepsi terjadi setelah orang yang bersangkutan melihat, 

mendengar atau merasakan sesuatu dan mengorganisasi serta 

menginterpretasikannya sehingga timbul persepsi. Proses tersebut juga 

terjadi pada persepsi terhadap pembelajaran dikelas.
15

  

Persepsi yang dihasilkan oleh individu adalah berdasarkan 

pengalaman pada individu tersebut. Pendapat ini didukung oleh Desirato 

yang mengatakan bahwa persepsi siswa adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian 

makna pada stimuli indrawi. Menurut Agestina dalam jurnal Siti Robiah 

persepsi siswa merupakan proses perlakuan siswa terhadap informasi 

tentang suatu objek, melalui pengamatan dengan indera yang dimiliki.
16

  

Menurut Drever dalam jurnal Anisa Septiana persepsi siswa 

merupakan suatu kesan yang diterima siswa melalui panca indera, 

kemudian dipilih, diatur, dan diartikan menjadi sebuah informasi yang 

berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa akan sangat 

memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda antara orang satu 

dengan orang lain meskipun objeknya sama.
17
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa 

merupakan pengungkapan pengalaman siswa melalui penglihatan untuk 

menilai objek dan memberikan makna stimulus dari guru. Bentuk 

pengungkapan pendapat dari siswa bsangat ditentukan oleh tingkat 

pemahaman yang ia miliki, pemahaman tersebut berkaitan erat dengan 

persepsi. 

b. Jenis-jenis persepsi 

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan 

obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Persepsi positif, persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan 

dengan upaya pemanfaatannya. 

2) Persepsi negatif, persepsi yang menggambarkan segala 

pengetahuan(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang 

tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi.
18

 

c. Unsur-unsur persepsi 

1) Sensasi 

Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak melalui alat-

alat panca indra manusia (mata, telinga, hidung, kulit dan lidah). 

Panca indra adalah reseptor yang berfungsi sebagai penghubung 

antara otak manusia dengan lingkungan sekitar. 
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2) Atensi atau perhatian 

Atensi atau perhatian berarti sebelum manusia merespon atau 

menafsirkan objek atau kejadian atau rangsangan apapun, manusia 

atau kita terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan 

tersebut. Jadi persepsi mengisyaratkan kehadiran suatu objek untuk 

di persepsi, termasuk orang lain atau diri sendiri. 

3) Interpretasi 

Interpretasi yaitu menafsirkan atau memberi makna atas informasi 

yang sampai kepala kita melalui panca indra dengan bantuan kognisi 

dan afeksi (proses mental).
19

 

d. Faktor yang mempengaruhi Persepsi 

Menurut Sarlito Wirawan persepsi terjadi oleh beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Perhatian, perhatian biasanya kita tidak mengungkap seluruh 

rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan 

perhatian kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan antar fokus 

satu dengan yang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi antara 

mereka. 

2) Set, adalah harapan seseorang akan harapan yang timbul. 

3) Kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan sesaat atau yang menetap pada diri 

seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. 
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4) System nilai, sistem nilai yang berlaku disuatu masyarakat 

berpengaruh juga terhadap persepsi. 

5) Tipe kepribadian, ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi 

seseorang. 

6) Gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.
20

 

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab 

persepsi terjadi oleh beberapa hal sebagai berikut: 

1) Perhatian yang selektif 

2) Ciri-ciri rangsang 

3) Nilai dan kebutuhan individu 

4) Pengalaman dahulu.
21

 

Menurut Eva Latifah faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: 

1) Bawaan, berkembang pada masa yang sangat dini. 

1) Periode kritis, pengalaman tertentu pada periode waktu yang sangat 

penting (periode kritis). 

2) Faktor psikologi dan budaya, seperti kebutuhan, kepercayaan, emosi, 

dan ekspektasi.
22

 

2. Keterampilan Memberi Penguatan 

a. Pengertian Memberi Penguatan 

Menurut Mulyasa  ada 8 keterampilan mengajar yang harus 

dikuasi oleh guru yaitu: 
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1) Keterampilan bertanya  

2) Keterampilan memberi penguatan 

3) Keterampilan mengadakan variasi 

4) Keterampilan menjelaskan 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

7) Keterampilan mengelola kelas 

8) Mengajar perorangan.
23

 

 

Menurut Nurhasnawati, penguatan (reinforcement) adalah segala 

bentuk respon, apakah bersifat verbal atau non verbal, yang merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, 

yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) 

bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak 

dorongan atau koreksi. Penguatan juga diartikan sebagai suatu respon 

terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

berulangnya tingkah laku tersebut.
24

 

Menurut Barnawi dan Muhammad Arifin, penguatan adalah respon 

positif dalam pembelajaran yang diberikan guru terhadap perilaku peserta 

didik yang positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan 

perilaku tersebut. Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah 

laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang 

kembali.
25

  

Menurut Helmiati, penguatan dapat berarti penghargaan. Pada 

umumnya penghargaan memberi pengaruh positif terhadap kehidupan 
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manusia, karena dapat mendorong dan memperbaiki tingkah laku 

seseorang serta meningkatkan usahanya. Sudah menjadi fitrah manusia, 

bahwa ia ingin dihormati, dihargai dipuji, dan disanjung-sanjung , tentu 

saja semuanya ini dalam batas-batas yang wajar.
26

 

Penggunaan penguatan dalam proses belajar mengajar memiliki 

pengaruh yang positif terhadap proses belajar peserta didik dan bertujuan 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, minat 

dan perhatian siswa terhadap pembelajaran, membangkitkan dan 

memelihara perilaku, dan iklim belajar yang kondusif sehingga siswa 

dapat belajar secara optimal.
27

 

Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut.
28

 

Hal ini berarti penguatan merupakan suatu respon yang diberikan oleh 

guru sebagai suatu penghargaan terhadap kemampuan belajar siswa, baik 

dilakukan secara verbal atau non verbal, dimana respon tersebut 

dilakukan guru saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran dikelas. 

b. Tujuan Pemberian Penguatan 

Menurut Nurhasnawati tujuan memberikan  penguatan dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu: 

1) Meningkatkan perhatian siswa 

2) Melancarkan/memudahkan proses belajar mengajar 

3) Membangkitkan/mempertahankan motivasi siswa 
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4) Mengontrol/mengubah sikap siswa 

5) Mengendalikan dan mengubah tingkah laku belajar yang produktif 

6) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam mengajar 

7) Mengarahkan cara berfikir tingkat tinggi.
29

 

Menurut Moh. Uzer Usman penguatan memberi pengaruh yang 

berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran 

2) Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar 

3) Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa 

yang produktif.
30

 

c. Komponen-komponen Dalam Penguatan 

Menurut Helmiati dalam  bukunya keterampilan memberikan 

penguatan terdiri dari beberapa komponen yang perlu dipamahi yaitu: 

1) Penguatan Verbal 

Penguatan verbal yaitu komentar yang berupa kata-kata 

pujian, dukungan, pengakuan, dorongan yang dipergunakan untuk 

menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Penampilan jenis 

ini dapat berupa kata-kata dan kalimat. Kata-kata misalnya, benar, 

bagus, hebat, pintar, ya, tepat, dan lain-lain. Berupa kalimat 

misalnya “jawaban kamu benar”, “pendapatmu benar sekali”, “ya 

bapak/ibu sangat menghargai pandanganmu”, “pekerjaan mu baik 

sekali”, dan seterusnya. 
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2) Penguatan Non Verbal 

a) Penguatan berupa mimik dan gerakan badan 

Penguatan ini berupa mimik dan gerakan-gerakan badan  

(gesture) seperti ekspresi wajah yang manis dan bangga, 

senyuman, kerlingan mata, anggukan kepala, acungan jempol, 

dan tepukan tangan. 

b) Penguatan dengan cara mendekati 

Yaitu berupa mendekatnya guru kepada siswa untuk 

menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap 

pekerjaannya, tingkah laku atau penampilan siswa. 

c) Penguatan dengan sentuhan 

Penguatan yang demikian dapat berupa menepuk-nepuk bahu, 

atau pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat 

tangan siswa yang menang pertandingan. 

d) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

Yaitu dengan memberikan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan 

yang disenangi siswa. 

e) Penguatan berupa simbol atau benda 

Penguatan jenis ini dapat berupa komentar atau tertulis pada 

buku siswa, kartu bergambar, bintang plastik, lencana, dan 

hadiah berupa benda.
31
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Menurut Nurhasnawati komponen-komponen yang terdapat dalam 

penguatan sebagai berikut: 

1) Penguatan secara verbal 

a) Berupa kata-kata: ya, bagus, tepat dan lain-lain. 

b) Berupa kalimat: pekerjaanmu baik sekali, saya menghargai 

pendapatmu, jalan pikiranmu bagus dan lain-lain. 

2) Penguatan secara gestural 

Diberikan dalam bentuk mimic, gerak, senyum, kerlingan mata, 

tepuk tangan, anggukan kepala, menaikkan jempol dan lain-lain. 

3) Penguatan secara mendekati siswa 

Mendekati siswa untuk menyatakan perhatian terhadap 

pekerjaannya, duduk dalam kelompok diskusi siswa dan lain-lain. 

4) Penguatan dengan sentuhan 

Dengan menepuk-nepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa, 

mengangkat tangan siswa dan sebagainya. 

5) Penguatan dengan memberikan pekerjaan yang menyenangkan. 

Meminta siswa untuk membantu temannya, meminta untuk 

memimpin suatu kegiatan dan sebagainya. 

6) Penguatan dengan memberi tanda/hadiah 

Memberikan benda atau hadiah sebagai penghargaan atas pekerjaan 

siswa, memberikan komentar didalam buku tulis siswa dan 

sebagainya.
32
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Penggunaan kedua bentuk penguatan ini dimaksudkan untuk 

mendorong siswa agar mau belajar lebih giat lagi dan lebih bermakna. 

Dalam rangka pengelolaan kelas, dikenal dengan penguatan positif dan 

negatif. 

Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan 

memelihara perilaku positif bertujuan untuk mempertahankan dan 

memelihara perilaku positif, berupa pemberian penghargaan untuk 

merespon perilaku siswa yang sesuai dengan harapan guru sehingga ia 

tetap merasa senang mengikuti pelajaran dikelas. Sedangkan penguatan 

negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan 

keadaan atau perilaku yang kurang menyenangkan atau menghapus 

rangsangan yang tidak menyenangkan sehingga siswa merasa terbebas 

dari keadaan seperti itu. Penguatan negarif juga dapat dilakukan secara 

verbal dan non verbal. Penguatan negatif non verbal misalnya berupa 

gelengan kepala dan kerut kening sebagai tanda tidak setuju. 

d. Cara Guru Memberikan Penguatan 

1) Penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu.  

Penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu dengan 

menyebutkan namanya sambil memandang kepada siswa yang 

berkepentingan langsung. 

2) Dapat juga diberikan kepada kelompok siswa 

Penguatan juga dapat diberikan kepada sekelompok siswa, 

umpamanya apabila satu kelas telah menyelesaikan tugas dengan 
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baik, maka guru memperbolehkan siswa bekerja bebas atau 

beristirahat. Dapat juga guru memberikan penguatan secara verbal 

(dengan kata-kata) misalnya: “Bapak/ibu bangga dengana kelas ini, 

tepuk tangan untuk kita semua”. 

3) Penguatan diberikan segera laku 

Penguatan harus diberikan begitu tingkah laku atau respon siswa 

yang diharapkan muncul. Misalnya dengan kata-kata bapak senang, 

ibuk bangga, terima kasih, pintar anak ibuk, jawaban seperti itu yang 

ibuk nanti-nanti. 

4) Memberikan penguatan kepada sebagian siswa, jika siswa 

menjawabnya tidak penuh. 

Apabila seorang siswa memberikan jawaban yang benar hanya 

sebagian, tindakan guru yang efektif adalah memberikan penguatan 

partial (tidak penuh) misalnya dengan kalimat: 

a) Ya, jawabanmu sudah baik, namun masih perlu dikembangkan 

sedikit 

b) Bagus jawaban anak bapak, namun masih perlu ditambah lagi.
33

 

e. Prinsip-prinsip Penggunaan Penguatan 

1) Kehangatan dan keantusiasan 

Sikap dan gaya guru, termasuk suara, mimik dan gerak badan akan 

menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam 

memberikan penguatan. Dengan demikian tidak terjadi kesan bahwa 
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guru tidak ikhlas dalam memberikan penguatan karena tidak disertai 

kehangatan dan keantusiasan. 

2) Kebermaknaan 

Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan 

penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut 

diberi penguatan. Dengan demikian penguatan itu bermakna jadinya. 

Yang jelas jangan sampai terjadi sebaliknya. 

3) Menghindari penggunaan respon yang negatif 

Walaupun teguran dan hukuman masih bisa digunakan, respons 

negatif yang diberikan guru berupa komentar, bercanda menghina, 

ejekan yang kasar perlu dihindari karena akan mematahkan semangat 

siswa untuk mengembangkan dirinya. Misalnya, jika seorang siswa 

tidak dapat memberikan jawaban yang diharapkan, guru jangan 

langsung menyalahkannya, tetapi bisa melontarkan pertanyaan 

kepada siswa lain.
34

 

Menurut Helmiati dalam memberikan penguatan harus diperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Hangat dan antusias 

Hal ini diperlihatkan dalam gerakan, ekpresi wajah, suara serta 

bahasa tubuh. 

2) Sungguh-sungguh dan bermakna Penguatan diberikan dengan serius 

dan tidak hanya bersifat basa basi. 

                                                             
34

 Moh Uzer Usman, Op.Cit., hlm: 82 



21 
 

3) Menghindari respon dan komentar jika siswa tidak mampu menjawab 

pertanyaan sesuai harapan  

4) Penguatan harus bervariasi, baik yang verbal maupun non verbal. 

Penguatan tidak selalu dengan kata-kata yang sama, tetapi 

menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas jawaban siswa. Penguatan 

non verbal dapat berupa anggukan, senyum, sentuhan bahasa tubuh 

dan gerakan badan 

5) Sasaran penguatan harus jelas 

Penguatan harus jelas tujuannya kepada siswa tertentu dengan 

menyebutkan namanya dan menuju pandangan ke siswa tersebut.
35

 

Penguatan dapat ditujukan kepada pribadi tertentu, kepada kelompok 

tertentu, dan kepada kelas secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya 

penguatan harus dilakukan dengan segera dan bervariasi. Sehubungan 

dengan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memberikan 

penguatan sebagai berikut: 

1) Penguatan harus diberikan dengan sungguh-sungguh 

2) Penguatan yang diberikan harus memiliki makna yang sesuai dengan 

kompetensi yang diberi penguatan 

3) Hindarkan respon negatif terhadap jawaban peserta didik 

4) Penguatan harus dilakukan segera setelah suatu kompetensi 

ditampilkan  

5) Penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi.
36
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f. Jenis-jenis Penguatan 

Ada beberapa jenis penguatan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu: 

1) Penguatan Verbal 

Biasanya diungkapkan dan diutarakan dengan menggunakan kata-

kata pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Misalnya, 

bagus, hebat, betul pintar, seratus buat kamu. 

2) Penguatan non Verbal 

a) Penguatan pendekatan 

Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan 

kesenangan terhadap pelajaran, tingkah laku, atau penampilan 

siswa. Misalnya, berdiri disamping siswa, berjalan menuju siswa, 

atau berjalan disisi siswa. Penguatan ini berfungsi menambah 

penguatan verbal. 

b) Penguatan gerak isyarat 

Anggukan atau gelengan kepala, senyuman, kerut kening, 

acungan jempol, wajah mendung, wajah cerah, sorot mata yang 

sejuk bersahabat dan tajam memandang. 

c) Penguatan dengan sentuhan (contact) 

Guru dapat menyatakan persetujuan, penghargaan terhadap usaha 

dan penampilan siswa dengan cara menepuk-nepuk bahu atau 

pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa yang 

menang dalam pertandingan. Penggunaan harus dipertimbangkan 
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dengan seksama agar sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan latar 

belakang budaya setempat. 

d) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas 

yang disenangi oleh siswa sebagai penguatan. Misalnya seorang 

siswa yang menunjukan kemajuan dalam pelajaran musik dapat 

ditunjuk sebagai pemimpin paduan suara sekolah. 

e) Penguatan berupa simbol atau benda 

Penguatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai simbol 

berupa benda seperti kartu bergambar, bintang plastik, lencana 

atau komentar tertulis pada buku siswa. Hal ini jangan terlalu 

sering digunakan, agar tidak sampai terjadi kebiasaan siswa 

mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. 

f) Jika siswa memberikan jawaban yang benar hanya sebagian saja 

yang benar. Guru hendaknya jangan langsung menyalahkan 

siswa. Dalam keadaan seperti ini guru sebaiknya menggunakan 

atau memberikan penguatan tak penuh (partial).
37
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3. Kebutuhan dan Kelangkaan 

a. Kebutuhan 

1) Pengertian Kebutuhan 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia 

agar dapat hidup secara layak. Segala sesuatu yang diperlukan manusia 

untuk mencapai kemakmuran.
38

  

2) Jenis-jenis Kebutuhan 

a) Kebutuhan Menurut Intensitas/Tingkatan 

(1) Kebutuhan Primer, kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia 

dapat hidup secara layak, disebut juga kebutuhan alamiah. 

Contoh: sandang, pangan, papan, pendidikan 

(2) Kebutuhan Sekunder, merupakan kebutuhan pelengkap yang   

fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Contoh: kipas 

angin, radio, tv, meja, kursi dll. 

(3)  Kebutuhan Tersier, kebutuhan akan barang mewah.  

 Contoh: mobil, perhiasan, pesiar dll. 

b) Kebutuhan Menurut Sifat 

(1) Kebutuhan Jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan 

fisik/tubuh/jasmani. Contoh: kebutuhan makan, minum, 

pakaian, biologis. 

(2) Kebutuhan Rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan 

kejiwaan atau batin. Contoh: beribadah, musik, nonton film. 
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c) Kebutuhan Menurut Subjek 

(1) Kebutuhan Individu,  kebutuhan yang pemenuhannya bersifat 

perseorangan. Contoh: buku, seragam 

(2) Kebutuhan Sosial, kebutuhan yang diperuntukan oleh banyak 

orang. Contoh: jembatan, jalan raya, pasar, tempat ibadah. 

d) Kebutuhan Menurut Waktu 

(1) Kebutuhan Sekarang, kebutuhan yang dipenuhi saat ini. Contoh: 

obat bagi orang sakit, makan jika lapar. 

(2)  Kebutuhan Masa Akan Datang, kebutuhan yang diperuntukan 

untuk masa yang akan datang. Contoh: tabungan, asuransi. 

3) Jenis-Jenis Barang Pemuas Kebutuhan 

a) Barang Menurut Tujuan Penggunaan 

(1) Barang Produksi/barang modal, barang yang digunakan untuk 

menghasilkan barang lain. 

(2) Barang Konsumsi, barang yang secara langsung digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Disebut juga barang 

jadi,  terdiri dari barang lama (durable good). Contoh: 

perabotan rumah tangga, dan barang tidak tahan lama 

(nondurable good) contoh:roti. 

b) Barang Menurut Cara Memperolehnya 

(1) Barang Bebas, barang yang bisa dinikmati tanpa harus 

mengeluarkan pengorbanan. Contoh: udara, air laut, matahari. 
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(2) Barang Ekonomi, barang yang jumlah terbatas dan untuk 

mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Sebagian besar 

barang  yang dihasilkan manusia adalah barang ekonomi. 

c) Barang Menurut Hubungannya Dengan Barang Lainnya 

(1) Barang Substitusi, barang yang sifatnya menggantikan. Contoh: 

bolpoint - pensil 

(2) Barang Komplementer, barang yang nilai gunanya meningkat 

apabila digunakan bersama-sama dengan barang lain. Contoh: 

kompor – minyak tanah. 

d) Barang Menurut Proses Pembuatannya 

(1) Barang Mentah/Bahan Baku, merupakan bahan dasar    

pembuatan pembuatan barang pemuas kebutuhan. 

(2)  Barang Setengah Jadi, merupakan hasil prosesan barang mentah 

dan masih digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

(3) Barang Jadi, merupakan barang akhir dari rangkaian proses 

produksi dan siap untuk dikonsumsi. 

4) Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan 

a) Peradaban atau perkembangan zaman 

b) Kondisi alam 

c) Agama/kepercayaan 

d) Adat istiadat/tradisi 
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b. Kelangkaan  

1) Pengertian kelangkaan  

 Kelangkaan diartikan sebagai suatu kondisi dimana sumber daya 

ekonomi jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia 

yang harus dipenuhi.
39

 Suatu kondisi dimana ketersediaan sumber daya 

tidak mampu mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. 

2) Faktor-faktor penyebab kelangkaan 

a) Keterbatasan sumber daya 

b) Kerusakan SDA akibat ulah manusia 

c) Bencana alam 

d) Perkembangan jumlah produk 

c.    Sumber Daya 

1) Sumber daya alam: semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia 

2) Sumber daya manusia: disebut juga manusia yang dimanfaatkan 

tenaga dan pikirannya untuk memenuhi kebutuhan 

3) Sumber daya modal (capital): segala sesuatu yang memberikan 

kontribusi bagi kegiatan produksi melalui investasi, uang, peralatan, 

mesin, teknologi dan gedung. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

                                                             
39

 Ibid, hlm: 95 



28 
 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. 

Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan antara lain: 

1. Aslamiyah Ritonga, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama 

Islam, Tahun 2011 dengan Judul Keterampilan Guru Memberikan Penguatan 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Mata Pelajaran Al-

Quran Hadits di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Hasil penelitian 

ini secara umum menunjukkan bahwa keterampilan guru memberikan 

penguatan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dikategorikan 

“cukup terampil” karena pada rentang 56-75% tepatnya observasi 61,11% 

dengan angket 74,2%.
40

 

2. Fajri Memori, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam 

Tahun 2015 dengan judul Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian 

Guru Fikih di Sekolah Mengengah Pertama Pondok Pesantren Babussalam 

Pekanbaru. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa persepsi 

siswa tentang keterampilan guru fiqih adalah “positif” dengan persentase 

74,88%. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan standar yang ditetapkan 

bahwa perolehan angka antara 61 %- 80% adalah positif.
41

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah penjabaran konsep teoritis dalam bentuk yang 

konkrit sehingga mudah dipahami, sebagai acuan dalam penelitian, bagaimana 

seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang dari konsep teoritis. Hal ini 
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sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini. 

Kajian ini berkenaan dengan persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

ekonomi dalam memberi penguatan di sekolah menengah kejuruan 

muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

Adapun indikator keterampilan guru memberi penguatan adalah: 

1. Keterampilan memberikan penguatan verbal 

a. Guru memberikan penguatan dengan kata-kata pujian seperti: benar, 

bagus, tepat, bila siswa menjawab/mengajukan pertanyaan 

b. Guru memberikan penguatan dengan kalimat pujian seperti: pekerjaanmu 

baik sekali, pikir dulu, lihat lagi, untuk memberikan dorongan pada siswa. 

2. Keterampilan memberi penguatan non verbal 

a. Guru memberikan ekspresi berupa senyuman, mimik wajah gembira dan   

kerlingan mata dengan hangat dan antusias 

b. Guru memberikan gerakan seperti anggukan kepala, acungan jempol dan 

tepukan tangan untuk memberikan semangat kepada siswa 

c. Guru berdiri disamping siswa saat diskusi untuk memberikan motivasi 

kepada siswa  

d. Guru berjalan mendekati siswa untuk melihat hasil kerja siswa 

e. Guru memberikan sentuhan seperti menepuk bahu atau pundak siswa 

untuk menunjukkan perhatian 

f. Guru memberikan sentuhan seperti memegang kepala, atau tangan  siswa 

untuk menenangkan siswa, apabila siswa tidak mampu menjawab sesuai 

harapan 
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g. Guru mengajak siswa untuk menonton video terkait dengan materi untuk 

menumbuhkan semangat belajar siswa  

h. Guru menggunaka metode mengajar yang bervariasi untuk menumbuhkan 

keaktifan belajar siswa  

i. Guru memberikan komentar tertulis, tanda ceklis atau nilai seratus dalam 

penilaian hasil kerja siswa  

j. Guru memberikan hadiah berupa benda kepada siswa apabila mampu 

menjawab atau menanggapi pertanyaan, sebagai penghargaan atas 

usahanya. 

 


