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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Persepsi  

a. Pengertian Persepsi 

 Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, 

pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi.
 20

 Menurut Leavitt dikutip dalam 

buku Desmita, perception dalam pengertian sempit adalah penglihatan yaitu 

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan arti luas, perception 

adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan 

sesuatu.
21

 

 Menurut Slameto, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya 

pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia 

terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya, hubungan 

ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, 

perasa dan pencium.
22

 

 

 Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar 

yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam 

otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam 

sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.
23

 

 Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa persepsi merupakan proses masuknya pesan yang ditangkap oleh panca 

indra dan dilanjutkan ke otak atau syaraf untuk dikelompokkan dan kemudian 

                                                             
 20

 Sarlito W. Sarwono, Ibid 

 21 Desmita, Ibid 
 22

 Slameto, Op. Cit., h. 102. 

 23
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2010), cet II, h. 86 
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ditafsirkan atau diinterpretasikan oleh individu. Setelah indvidu melakukan 

persepsi terhadap suatu objek, apa yang dipersepsinya akan membawa indvidu 

tersebut melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. 

 Sehubungan dengan penelitian ini, yang dimaksud persepsi adalah 

kemampuan siswa dalam mengelompokkan dan menginterpretasikan tentang 

suatu objek yang diamatinya yaitu tentang keterampilan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran Fikih di MTs Al Muttaqin Pekanbaru. 

b. Macam-Macam Persepsi 

Persepsi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: 

1) Persepsi positif, yaitu manifestasinya berupa rasa senang sehingga dalam 

memberikan respon atau reaksi selanjutnya akan menampakkan 

kecenderungan untuk berbuat. 

2) Persepsi negatif, yaitu manifestasinya berupa rasa tidak senang sehingga 

akan menampakkan kecenderungan reaksi untuk menghindar, menjauh dan 

bisa menimbulkan antisipasi atau cuek.
24

 

Menurut Triadi Ardi macam-macam persepsi berasal dari alat 

indra, yaitu: 

1)    Persepsi melalui indra penglihatan. 

2)    Persepsi melalui indra pendengaran. 

3)   Persepsi melalui indra pencium. 

4)   Persepsi melalui indra pengecap.
25

  

 

                                                             
 

24
 Syaefi, Op.Cit. 

 25
 Triadi Ardi Andani, Psikiatri Islam, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), h. 107-112. 
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c. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Persepsi 

 Berkaitan dengan faktor –faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu: 

1) Objek yang dipersepsi  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian 

terbesar stimulus datang dari luar individu. 

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf 

motoris. 

3) Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau 

sekumpulan objek.
26

 

 

                                                             
 26 Sarlito Wirawan Sarwono, Op. Cit., h. 101 
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d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada persepsi, yaitu: 

1)  Perhatian yang Selektif 

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak 

sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus 

menanggapi semua rangsang yang diterimanya untuk itu, individu 

memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja.
27

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perhatian yang selektif 

adalah perhatian siswa terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan 

materi pembelajaran Fikih. 

2) Ciri-ciri Rangsang 

Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih 

menarik perhatian. Begitu juga rangsang yang paling besar diantara yang 

kecil dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ciri-ciri rangsang 

sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi adalah segala aktivitas guru 

ketika menjelaskan materi pembelajaran Fikih. 

3) Nilai dan Kebutuhan Individu 

Seorang seniman tentunya punya pola dan cita rasa yang berbeda 

dalam pengamatannya dibanding dengan seorang yang bukan seniman. 

                                                             
 27 Ibid 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nilai dan kebutuhan 

individu sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi adalah mencakup 

pada minat, kemauan dan pembawaan siswa. 

4) Pengalaman dahulu 

  Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi 

dunianya.
28

 Adapun pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah siswa mengingat kembali pengalaman mereka ketika sedang dalam 

proses pembelajaran dimana guru menjelaskan materi pembelajaran Fikih. 

e. Indikator-indikator Persepsi  

Menurut Robbin sebagaimana dikutip Miftah Thoha, indikator-

indikator persepsi ada dua macam,  yaitu: 

1) Penerimaan, proses penerimaan merupakan indikator terjadinya  

 persepsi dalam hidup fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk 

 menangkap rangsangan dari luar. 

2)   Evaluasi, ransangan-ransangan dari luar yang telah ditangkap  

 indera, kemudian di evaluasi oleh individu.
29

 

 Sedangkan menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-

indikator sebagai berikut: 

1) Penyerapan terhadap ransangan atau objek dari luar individu. Ransangan 

atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik 

penlihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan 

                                                             
 28

 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 

2004), h. 118-119. 

 29
 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 142. 
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oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, 

atau kesan di dalam otak. 

2)  Pengertian atau pemahaman, setelah terjadi gambaran-gambaran atau 

kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, 

diklasifikasi, dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian 

atau pemahaman. 

3) Penilaian atau evaluasi, setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, 

terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian 

atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma 

yang dimiliki individu secara subjektif.
30

 

   Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami indikator-indikator 

persepsi yaitu menyerap, mengerti dan menilai. 

f. Proses Persepsi  

  Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses 

fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris 

ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian 

terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari 

apa yang dilihat, atau yang didengar , atau apa yang diraba, yaitu stimulus 

                                                             
 30

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 99-100.  
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yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari 

persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya.
31

 

2. Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi professional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Turney (1973) dalam buku E. Mulyasa, 2005 mengungkapkan 8 

keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan 

variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan 

perorangan.
32

 

Dari beberapa keterampilan guru tersebut, penulis hanya memfokuskan 

pada salah satu keterampilan mengajar saja yaitu keterampilan menjelaskan. 

3. Keterampilan Menjelaskan Materi 

a.  Pengertian Keterampilan Menjelaskan  

Sebagai guru/pendidik penguasaan keterampilan dasar mengajar menjadi 

salah satu persyaratan utama dalam proses pembelajaran di samping persyaratan 

yang lain. Keterampilan menjelaskan ini dimaknai sebagai keterampilan 

menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan 

dapat menunjukkan hubungan antar materi yang telah dikumpulkan dan dikuasai 

serta disiapkan untuk disajikan. Selain dari itu penekanan memberikan penjelasan 

merupakan proses penalaran peserta didik dan bukan indoktrinasi. 

                                                             
 

31
 Sarlito Wirawan Sarwono, Op. Cit., h. 102 

 32
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h. 69. 
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Menjelaskan adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Walaupun guru tersebut menguasai suatu bahan pelajaran, namun akan sia-sia 

apabila ia kurang atau tidak mampu menguasai keterampilan menjelaskan bahan 

pelajaran yang dikuasainya. Keterampilan memberi penjelasan adalah penyajian 

informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan antara satu dengan yang lainnya.
33

 

Pengertian menjelaskan dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran 

mengacu kepada perbuatan mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan 

yang terencana dan sistematis sehingga dalam penyampaianya siswa dengan 

mudah dapat memahaminya.
34

 Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan 

yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan untuk menunjukkan 

hubungan. Penekanan dalam memberikan penjelasan adalah proses penalaran 

siswa dan bukan indoktrinasi.
35

 

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjelaskan 

materi pelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran 

secara lisan yang diorganisasikan dan disusun secara sistematis agar penjelasan 

yang disampaikan tersebut dapat mudah oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Ciri utama keterampilan guru dalam menjelaskan yaitu penyampaian 

informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang 

                                                             
 33

 Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  cet.ke-5, h. 84. 

 34
 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet.ke-3,h. 4. 

 35 J.J Hasibuan dan Moedjiono, Loc. Cit 
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cocok. Memberikan penjelasan dalam meberangkan merupakan salah satu aspek 

yang penting dalam perbuatan guru.
36

  

Menurut Helmiati untuk dapat menjelaskan dengan baik bahan pelajaran 

yang diberikan, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan 

menjelaskan sebagai berikut:  

1) Menggunakan bahasa secara baik dan benar 

2) Menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun ungkapan 

3) Suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas 

4) Volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-adang rendah  sesuai 

dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan 

5) Menghindari kata-kata yang tdak perlu; dan tdak memiliki arti sama sekali 

misalnya: e..., em..., apa ini..., apa itu 

6) Menghindari penggunaan kata “mungkin” yang salah pemakaian. Misalnya 

seharusnya pasti tetapi selalu dikatakan mungkin, sehingga karena segala 

sesuatu selalu memmakai kata “mungkin” maka yang diperoleh oleh siswa 

adalah kemungkinan, bukan kepastian. 

7) Menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas, sehingga 

tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan siswa 

8) Meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru, apakah sudah dipahami 

dengan baik atau belum. Jika belum, hal-hal yang belum dipahami perlu 

diulang. 

9) Memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari 

10) Memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktifdan 

mengaitkan dengan generalisasi 

11) Menggunakan multi media untuk pokok bahasan tertentu 

12) Menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hirarki 

13) Menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian yang disampaikan 

14) Memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan contoh sesuai dengan 

pengalamannya masing-masing 

15) Memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang 

dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya “Yang terpenting adalah”, 

“Perhatikan baik-baik konsep ini”, atau “Perhatikan! Yang ini agak sukar”
37

 

 

 

 

 

                                                             
 36

 Zainal Asril, Loc. Cit 

 37 Helmiati,Op.Cit., h. 53 
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Buchari Alma juga mengemukakan komponen-komponen keterampilan 

menjelaskan yaitu:  

1) Charity/kejelasan (penggunaan bahasa secara fasih, kejelasan dalam 

menyatakan sesuatu ide secara eksplisit dan upaya untuk menghindari 

kekaburan) 

2) Menggunakan contoh-contoh dan ilustrasi (kesederhanaan, jelas dan konkret, 

selaras dengan tingkat pemahaman siswa, kalau mungkin faktual dan actual) 

3) Penekanan 

4) Organization 

5) Feedback (umpan balik).
38

 

Menurut Hamid Darmadi penyajian penjelasan harus didasari prinsip-

prinsip:  

1) Adanya relevansi antara penjelasan dengan tujuan pembelajaran 

2) Sesuai dengan keperluan  

3) Mengingat latar belakang dan kemampuan siswa  

4) Diberikan secara spontan atau sesuai dengan rencana yang telah disiapkan  

5) Isi penjelasan bermakna bagi siswa.
39

  

Menurut Wardani (1984) dalam Zainal Asril (2011) mengemukakan 

bahwa prinsip-prinsip penjelasan itu adalah:  

1) Penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau diakhir  

2) Penjelasan harus relevan dengan tujuan  

                                                             
 38

 Buchari Alma, Guru Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 28 

 39 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.4 
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3) Guru dapat memberi penjelasan bila ada  pertanyaan siswa atau dirancang 

guru sebelumnya  

4) Penjelasan itu materinya harus bermakna bagi siswa  

5) Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa.
40

 

Sedangkan menurut Nurhasnawati komponen keterampilan menjelaskan 

adalah:  

1) Kejelasan: kejelasan tujuan, bahasa dan proses penjelasan.  

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi: sangat diperlukan dalam menjelaskan 

konsep yang sulit dan abstrak.  

3) Memberikan penekanan: dilakukan dengan memvariasikan gaya megajar 

(mimic, suara) dengan diikuti pemberian ikhtisar, pengulangan.  

4) Pengorganisasian: dilakuan dengan cara membuat hubungan antara contoh: 

dalil, dsb sehingga jelas.  

5) Balikan: tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pertanyaan 

siswa dan pendapat-pendapat siswa.
41

 

Berdasarkan teori-teori diatas tentang komponen dalam keterampilan 

menjelaskan, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi indikitaor penulis 

terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan adalah: 1) Keterangan guru 

berfokus pada tujuan inti pelajaran, 2) Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami siswa, 3) Penggunaan  contoh dan ilustrasi yang sesuai dengan 

pembelajaran dan tingkat pengalaman siswa, 4) Pengorganisasian yaitu guru 

memberikan pola atau struktur kajian pembelajarandan atau guru memberikan 
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ikhtisar butir yang penting, 5) Penekanan pada bagian yang penting, yaitu dengan 

pengontrolan suara, 6) Balikan (feed back), yaitu dengan cara guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa, memperhatikan respon siswa , lalu guru menjawab 

pertanyaan siswa dan  guru menanggapi respon siswa tersebut agar menjadi jelas 

dan mengerti. 

b.  Alasan Perlunya Keterampilan Menjelaskan Dikuasai Oleh Guru 

Memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

perbuatan guru. Beberapa alasan mengapa keterampilan menjelaskan perlu 

dikuasai: 

1) Pada umunya interaksi komunikasi lisan idalam kelas didominasi   guru. 

2) Sebagian besar kegiatan guru adalah inormasi. Untuk itu efektifitas 

pembicaraan perlu ditingkatkan. 

3) Penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi siswa, dan hanya 

jelas bagi guru sendiri. 

4) Tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari 

buku. Kenyataan ini menuntut guru unuk memberikan penjelasan kepada 

siswa untuk hal-hal tertentu. 

5) Sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa sendiri 

sering sangat terbatas. 

6) Guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan 

memberikan penjelasan.
42

  

 

c. Prinsip-Prinsip Keterampilan Menjelaskan Materi 

Menurut Wardani, sebagaimana yang dikutip oleh J.J. Hasibuan 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip menjelaskan perlu dipahami antara lain: 

1) Penjelasan dapat diberikan di awal, ditengah, atau diakhir jam pertemuan, 

tergantung pada keperluan. 

2) Penjelasan dapat diselingi tanya-jawab. 

3) Penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran. 

4) Penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau  

direncanakan oleh guru. 

5) Materi pelajaran harus bermakna bagi siswa. 

                                                             
 42
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6) Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa.
43

 

 

  Dari penjelasan prinsip-prinsip keterampilan dalam menjelaskan materi 

di atas yang dikemukakan oleh J.J. Hasibuan diatas perlu dikuasai oleh 

seorang guru agar dalam menjelaskan kepada peserta didik benar-benar bisa 

membuat peserta didik memahami apa yang sedang dipelajari, karena 

keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam 

memberikan penjelasan materi pelajaran. 

  Adapun tujuan menjelaskan materi pembelajaran ialah:
44

 

 1) Membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil,   fakta, 

definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. 

 2) Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan maslah- masalah 

atau pertanyaan.  

 3) Untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahaman dan 

mengatasi kesalahpahaman mereka. 

4. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manupulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

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

Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan antara lain: 

1.   Julisah. 2015. Meneliti dengan judul Persepsi Siswa Terhadap 

 Keterampilan Guru Fikih Dalam Memberi Penguatan Pembelajaran Di 

 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis  data 
                                                             
 43 J.J Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

h. 71. 
 44

 Helmiati, Op. Cit., h. 52 
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yang diperoleh menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap keterampilan guru 

fikih dalam memberi penguatan pembelajaran di  Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru tergolong dalam kategori “baik” dengan persentase 

78.37%.  Adapun persamaan penelitian ini  adalah sama-sama meneliti tentang 

persepsi siswa terhadap keterampilan  dasar guru, sedangkan letak perbedaan 

penelitian ini adalah jenis  keterampilan gurunya yaitu penulis meneliti 

tentang persepsi siswa  terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran.  Sedangkan saudari Julisah meneliti tentang persepsi siswa 

terhadap  keterampilan guru dalam memberi penguatan pembelajaran. 

2. Suci Rahmadani. 2016. Meneliti dengan judul Keterampilan Guru Dalam 

 Menjelaskan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 

 Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. Dengan  persentase 

60% dan terletak pada kisaran 41%-60%, maka hal ini menggambarkan bahwa 

guru PAI di SMA N 2 Tambang Kabupaten  Kampar termasuk dalam kategori 

“cukup baik”. Adapun persamaan  penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang keterampilan dasar guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. 

Sedangkan letak perbedaannya dilihat subjek penelitian: subjek penulis yaitu 

siswa, sedangkan saudari Suci Rahmadani subjeknya adalah guru yang mengajar. 

3. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam memberi 

batasan terhadap konsep teoretis. Adapun konsep yang perlu dioperasionalkan 

adalah persepsi. Secara konseptual atau teoretis, persepsi adalah tanggapan atau 

pandangan seseorang, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan 
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sesuatu. Namun secara operasional, persepsi adalah tanggapan atau pandangan 

siswa terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih. 

Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa memandang bahwa penjelasan guru fokus pada tujuan inti pelajaran. 

2. Siswa memandang bahwa guru menggunakan kata-kata yang jelas  

3. Siswa memandang bahwa guru menggunakan ungkapan yang jelas  

4. Siswa memandang bahwa guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami 

5.  Siswa memandang bahwa guru menggunakan bahasa yang fasih 

6. Siswa memandang bahwa guru menggunakan contoh atau ilustrasi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 

7. Siswa memandang bahwa guru menggunakan contoh dan ilustrasi yang sesuai 

tingkat pengalaman siswa. 

8. Siswa memandang guru melakukan pengorganisasian materi pelajaran dengan 

membuat hubungan antar contoh. 

9. Siswa memandang suara guru terdengar sampai ke seluruh bagian kelas 

10. Siswa memandang guru melakukan penekanan dengan mengatur variasi suara 

pada bagian yang penting 

11. Siswa memandang guru menjelaskan pengertian istilah baru secara tuntas 

12. Siswa memandang guru melakukan balikan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 
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 Adapun indikator faktor yang mempengaruhi persepsi siwa adalah: 

1. Perhatian yang selektif 

2. Ciri-ciri rangsang 

3. Nilai dan kebutuhan individu 

4. Pengalaman dahulu 

 


