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ABSTREKSI

Penelician ini berlujuan untuk mengetahui hubungan
persepsi visual dengan prestasi membaca pada anak
kelas 2 SD. Persepsj. visual adalah suatu kemampuan
seorang anak dalam menangkap atau memahami suatu
simbol, yang nantsinya akan memlcantu anak dalam
memahami dan mempelajari bentuk-bentuk huruf .

Untuk mendapatkan data digunakan metode tes dan
dokumentasi. Metode test diqunakan untuk melihat taraf
kematangan persepsi visual a-nak dengan menggunakan al-at
test Marianne Frostig Development.al TesE of Visual
percept ion, sedangkan untuk mengungkap taraf
int.eligensi digunakan alat. t.est. "Coloured Progressive
Matr ices "  (TesE. CPM). Dokumentasi  dipakai  untuk
mengungkap taraf kemampuan membaca anak yang didapat
dar i  hasi l  n i la i  raport  yang diperoleh dar i  hasi l  test
bahasa Indonesia.

Subyek dalam penel i t ian in i  adalah siswa
kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri kalirungkut Surabaya.
Populasi  general isasi  hasi l  penel i t j -an didasarkan
pada populasi  hj-potet ik,  yai tu semua siswa kelas 2 SD
yang memiliki karakteristik yang sama dengan subyek
penel it ian .

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Tehnik
Korel-asi Parsial 0-jaIur, yang digunakan untuk menguj i
ada tidaknya hubungan persepsi visual dengan prestasi
membaca pada siswa keLas 2 SD. Dari  anal j -s is diperoleh
hasi l  sebagai ber ikut :
Ada korelasi  yang posi t i f  anlara persepsi  v isuaf dan
prestasi  membaca dengan mengontrol  ni la i  intel igensi .
N i l a i  r 1 - , y -2  =  0 ,394 ,  p=  0 .01  a tau  p  <  0 .01 .

Sebagai pembahasan, hasil penelj-tian menunj ukkan
bahwa ada korelasi  antara persepsi  v isual  dan prestasi
membaca. Hal ini dapat diartsikan bahwa apabila seorang
anak memiliki kemampuan persepsi visual yang baik maka
kemampuan membacanya juga akan baik.
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