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ABSTRAK 
 

Mayasari, Aprilia Kartika. 2009. “ Kontribusi Kognisi Sosial Terhadap 
Sikap Sosial Mahasiswa UNNES Yang Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Tematik Penuntasan Buta Aksara (PBA) Di Kecamatan Sumowono 
Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009”. Skripsi, Jurusan Bimbingan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dr. Sugiyo, M.Si.; Pembimbing II Dra. Catharina Tri Anni, 
M.Pd. 
Kata kunci: kognisi sosial, sikap sosial, kuliah kerja nyata. 

Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan lingkungan dan pergaulan 
dengan sesama. Hal ini dapat dilihat dalam kesehariannya bahwa manusia tidak 
sanggup hidup sendiri tanpa lingkungannya. Kemampuan seseorang dalam 
bersosialisasi dengan lingkungan sangat dipengaruhi oleh yang dia pelajari sejak 
kecil, baik dari orang tuanya maupun orang terdekat di lingkungannya. Demikian 
halnya mahasiswa, harus pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 
sesuai dengan lingkungan yang menjadi pusat kegiatan KKN berlangsung. 
Kognisi sosial mahasiswa dalam bersosialisasi di masyarakat sangat 
mempengaruhi sikap sosial mereka selama mengikuti kegiatan KKN. Mahasiswa 
yang memiliki kognisi sosial tinggi, ia akan mudah menyesuaikan diri di 
lingkungan KKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi kognisi sosial terhadap sikap sosial mahasiswa yang telah mengikuti 
KKN di Kecamatan Sumowono Kabupetn Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi. Populasi dan sampel pada 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang telah mengikuti KKN di Sumowono 
tahun 2008/2009. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
angket. Perhitungan validitas dengan rumus korelasi product moment dan untuk 
perhitungan reliabilitas dengan rumus alpha. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif prosentase, korelasi dan regresi linier 
sederhana.  

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan sikap sosial dan 
kognisi sosial mahasiswa termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 78.20% dan 
76.50%. Hubungan antara kognisi sosial dengan sikap sosial pada mahasiswa 
yang telah mengikuti KKN di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun 
2008/2009 sebesar 74%. Hasil penelitian diketahui besarnya kontribusi kognisi 
sosial dalam mempengaruhi sikap sosial mahasiswa sebesar 53.8%. Hal ini berarti 
kognisi sosial memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap sikap sosial 
mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar mahasiswa 
memperdalam pengetahuannya tentang kognisi sosial dan sikap sosial serta 
diharapkan dapat memperdalam dengan kegiatan-kegiatan bersifat sosial 
kemasyarakatan, kepada jurusan BK diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi 
tentang wilayah kinerja konselor bahwa selain di sekolah dan panti sosial, 
konselor juga memiliki wilayah kerja sampai tingkat perguruan tinggi dengan 
mengadakan seminar-seminar tentang wilayah kerja konselor. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan Konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh 

konselor kepada konseli secara kontinu agar mereka memperoleh konsep diri 

dalam memperbaiki tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Tujuannya adalah 

konseli mampu mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan potensi-potensi 

yang dimiliki secara optimal, bertanggung jawab atas keputusan dan arah 

hidupnya. Selain itu, konseli dapat menyelesaikan tugas perkembangannya secara 

memuaskan. Dalam proses pendidikan, pelayanan Bimbingan dan Konseling pada 

masing-masing tingkat pendidikan akan berbeda disesuaikan dengan tahap 

perkembangan pada masing-masing tingkat pendidikan. Bimbingan dan 

Konseling dibagi dalam empat bidang bimbingan seperti yang dikemukakan oleh 

Prayitno (1997:65), meliputi : bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, 

bidang bimbingan belajar dan bidang bimbingan karier. Masing-masing bidang 

bimbingan memiliki peran yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan konseli, 

meskipun satu sama lainnya saling berkaitan.  

Bidang bimbingan pribadi-sosial membantu konseli mengenal, memahami 

dirinya, dan membina hubungan kemanusiaan dengan lingkungan sosial yang 

dilandasi budi pekerti luhur, serta tanggung jawab kemasyarakatan. Selain itu, 

membantu konseli untuk menerima dan menyampaikan pendapat, pemantapan 
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kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan menjunjung tinggi 

tata krama, sopan santun, nilai-nilai agama, dan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Individu yang telah beranjak dewasa tidak hanya 

dituntut untuk mengenal diri sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal dan  

mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Perpaduan yang tepat dan serasi 

antara unsur pribadi dan unsur lingkungan akan menghasilkan dampak positif 

antara individu dan lingkungan. 

Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan lingkungan dan pergaulan 

dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat 

dilihat dalam kesehariannya bahwa manusia tidak sanggup hidup sendiri tanpa 

lingkungannya. Kemampuan seseorang dalam bersosialisasi dengan lingkungan 

sangat dipengaruhi oleh yang dia pelajari sejak kecil, baik dari orang tuanya 

maupun orang terdekat di lingkungannya. Bila seseorang hidup dalam lingkungan 

tertentu maka dia akan memperlihatkan sikap yang khas seperti lingkungannya. 

Dengan demikian sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku 

terhadap objek tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Gerungan 

(2002:150) bahwa sikap sosial merupakan cara-cara kegiatan yang sama dan 

berulang-ulang terhadap objek sosial. Jadi merupakan proses sosialisasi dimana 

seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya dan berulang-ulang 

terhadap objek sosial. Ada 2 faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap yaitu 

faktor internal (fisiologis dan psikologis) dan eksternal (pengalaman, situasi, 
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norma-norma, hambatan dan pendorong). Walgito (2001:117) menegaskan bahwa 

keduanya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dalam pembentukan sikap: 

”Dalam mempersepsi objek sikap individu akan 
dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, cakrawala, 
keyakinan, proses belajar, dan hasil proses persepsi ini 
merupakan pendapat atau keyakinan individu mengenai objek 
sikap, dan ini berkaitan dengan segi kognisi. Afeksi akan 
mengiringi hasil kognisi terhadap objek sikap sebagai aspek 
evaluatif, yang dapat bersifat positif atau negatif. Hasil evaluasi 
aspek afeksi akan mengait segi konasi, yaitu merupakan kesiapan 
untuk bertindak, kesiapan untuk berperilaku.” 

 

Dengan kata lain, aspek kognisi merupakan aspek dasar untuk pembentukan 

sikap sosial karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan 

kemauan seseorang untuk bertindak terhadap objek sosial. Sikap sosial seseorang 

banyak dipengaruhi oleh latar belakang struktural yang merupakan suatu struktur 

dan proses yang akan selalu ada sepanjang hidup manusia, meskipun pada 

kenyataannya kualitas setiap orang berbeda-beda untuk memiliki sikap sosial. 

Proses kognisi sosial menunjukkan bahwa seseorang dapat menempatkan diri 

pada motif-motif, perasaan dan tingkah laku orang lain. Hal ini berarti individu 

mampu untuk melepaskan diri dari pandangan diri sendiri dan  dapat  memandang 

dunia  luar  dari  perspektif  orang  lain.  Demikian  halnya  mahasiswa,  sebagai 

individu  yang  telah  beranjak  dewasa  diharapkan  memiliki  sikap  sosial  yang 

baik dan  mampu  menempatkan  diri  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  

dalam masyarakat. Terutama  bagi  mahasiswa  yang  sedang  mengikuti  kegiatan 

KKN,  mereka  harus  pandai  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  baru  

sesuai  dengan lingkungan KKN.  Misalnya  pada lingkungan KKN yang   

berbeda  dari  kehidupan sehari-harinya, kurang  mendukung dan  menguntungkan 
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menguntungkan, mahasiswa dituntut untuk mampu menerimanya secara wajar dan 

berusaha bersikap positif terhadap diri sendiri dan lingkungannya, yang 

dinamakan kognisi sosial. 

Kecakapan kognisi sosial seseorang sangat berhubungan erat dengan sikap 

sosialnya di lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang dalam 

bersosialisasi menempatkan diri di lingkungan akan membentuk sikapnya sehari-

hari. Hal ini senada dengan yang telah dikemukakan oleh Santrock (2003:119) 

bahwa : 

”Kognisi sosial mengacu pada bagaimana seseorang 
memandang dan berpikir mengenai dunia sosial mereka, orang-
orang yang mereka amati dan yang berinteraksi dengan mereka, 
hubungan dengan orang-orang tersebut, kelompok tempat 
mereka bergabung dan bagaimana mereka berpikir mengenai 
diri mereka sendiri dan orang lain.” 

 

Kognisi adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. 

Menurut Lackie (dalam Monks, 2002:121) kognisi sosial adalah berpikir tentang 

kenyataan sosial. Sedangkan menurut Gerris dkk (dalam Monks, 2002:121) 

kognisi sosial berarti pengertian akan tingkah laku orang lain. Kecakapan kognisi 

sosial dimaksudkan untuk dapat menempatkan diri pada pendapat orang lain 

(ambil alih peran) atau dapat memahami perspektif orang lain di dalam 

lingkungan sosial. Pengembangan kognisi sosial seseorang dapat dibangun 

melalui pengembangan keterampilan-keterampilan tertentu, misalnya interaksi 

sosial, berkomunikasi dan menjalin relasi yang kemudian dapat berkembang 

menjadi kemampuan untuk memahami dunia sosialnya secara baik. Sehingga 

pada gilirannya akan terbentuk sikap sosial yang baik. 
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Sedangkan pengembangan sikap sosial mahasiswa dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya diwujudkan melalui kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan salah satu program dari Universitas 

Negeri Semarang (UNNES). Kegiatan KKN ini diharapkan dapat menjadikan 

mahasiswa bersikap secara realistis dan sebagai proses pembelajaran dalam 

mengimplementasikan teori yang telah diterima dibangku kuliah kepada 

masyarakat secara langsung. Kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh UNNES 

ini bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menuntaskan 

masyarakat dari buta aksara. Kerjasama ini diharapkan mampu menjadi strategi 

andalan serta dapat dijadikan sebagai model alternatif yang efektif dan efisien 

bagi pemerintah dalam upaya mempercepat penuntasan buta aksara di Jawa 

Tengah, sehingga obsesi Jawa Tengah bebas buta aksara di tahun 2009 benar-

benar dapat terwujud. Tujuannya adalah sebagai proses pendewasaan mahasiswa 

dalam berpikir, bersikap, dan komitmen yang tinggi untuk memberikan 

pengabdian terbaik bagi masyarakat. Secara khusus, tujuan utama dari kegiatan 

KKN adalah untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program 

percepatan Penuntasan Buta Aksara (PBA) di Jawa Tengah tahun 2009. 

Kognisi sosial mahasiswa dalam bersosialisasi di masyarakat sangat 

mempengaruhi sikap sosial mereka selama mengikuti kegiatan KKN. Mahasiswa 

yang kognisi sosialnya rendah, mereka akan kesulitan dalam mengambil alih 

peran, baik dengan sesama mahasiswa KKN maupun dengan masyarakat sekitar. 

Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki kognisi sosial tinggi, ia akan dengan 

mudah untuk menyesuaikan diri dengan sesama mahasiswa KKN dan masyarakat 
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sekitar, mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, serta tidak merasa 

canggung berada di lingkungan baru yang sangat berbeda dengan kehidupan 

sehari-harinya. Namun pada kenyataannya di lapangan, tidak semua mahasiswa 

memiliki kognisi sosial yang baik sehingga mempengaruhi sikap sosialnya saat 

harus mengikuti KKN yang sarat dengan kebersamaan dan gotong royong serta 

jauh dari kesan individual. 

Berdasarkan pengumpulan data awal yang dilakukan peneliti pada 

mahasiswa KKN di Sumowono, diperoleh data bahwa pada saat kegiatan KKN 

ada beberapa mahasiswa yang merasa terasing dengan teman-teman mahasiswa 

KKN yang lain. Misalnya saja dalam hal kebersamaan dan kekompakan mereka 

enggan untuk sekedar ngobrol atau bercanda bersama bila tidak membicarakan 

program kegiatan yang bersangkutan dengan KKN, cenderung lebih senang 

berada di kamar. Dari 12 posko yang ada di Sumowono, hampir di setiap posko 

dapat ditemui mahasiswa yang bersikap acuh dan individual. Hal ini berarti ada 

sekitar 10-12 mahasiswa yang bersikap acuh dan memiliki sikap sosial yang 

rendah di lingkungan KKN sehingga mereka sulit untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di tempat KKN. Sikap sosial mahasiswa KKN yang rendah 

ditunjukkan pada indikator rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap 

sosial sebesar 24,7% yaitu mahasiswa merasa canggung dan kurang nyaman 

berada di lingkungan baru yang sangat berbeda dengan kehidupan sehari-harinya. 

Kemudian pada indikator mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dalam 

dunia sosialnya sebesar 28% yaitu mereka sulit beradaptasi dengan masyarakat 

sekitar yang pada akhirnya berakibat sulit melakukan rekruitmen dan pendataan 

calon warga belajar.  
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Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat sekitar yang terbuka dan 

menerima dengan hangat kedatangan mahasiswa KKN. Masyarakat Sumowono 

berharap akan ada perubahan bagi kehidupan mereka khususnya untuk 

menuntaskan buta aksara dengan datangnya mahasiswa KKN. Selama ini 

masyarakat tidak terlalu mempersoalkan pendidikan akademik karena untuk 

sekolah menengah pertama dan umum hanya terdapat di Kecamatan Sumowono 

saja, sehingga bagi desa yang letaknya jauh dari kecamatan biasanya tidak lagi 

meneruskan pendidikannya, terutama kaum wanita. Meskipun begitu masyarakat 

Sumowono menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, seperti sopan santun, ramah, 

gotong royong, peduli terhadap sesama dan saling menolong. Ini dibuktikan 

masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam belajar PBA menjadi warga belajar 

(WB). Kurang lebih ada 600 orang yang ikut menjadi WB dengan jumlah 

terbanyak adalah ibu-ibu 380 orang, bapak-bapak 145 orang dan remaja 75 orang 

yang keseluruhannya memiliki status keaksaraan murni, Drop Out (DO) 1, DO 2, 

dan DO 3. 

Meskipun ada banyak warga yang mengikuti belajar PBA, namun bukan 

berarti tidak ada hambatan dalam merekrut WB. Tingkat kesulitan yang dominan 

dialami oleh mahasiswa KKN adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya membaca, menulis dan berhitung yang diselenggarakan melalui PBA, 

sebagian besar calon WB menutupi status keaksaraannya karena malu dengan 

masyarakat sekitar yang tidak mengikuti pembelajaran PBA, dan warga belajar 

yang rata-rata berusia di atas 40 tahun mengalami gangguan penglihatan dan 

kesulitan mengingat. Kemudian mahasiswa KKN melakukan pendekatan kepada 
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WB agar tidak ragu-ragu mengikuti belajar PBA dengan berbagai cara 

diantaranya membantu WB agar percaya diri dan merasa senang bahwa mereka 

bisa menulis dan membaca; memberikan materi yang menarik sesuai dengan 

pengalaman, minat, dan situasi kehidupan sehari-hari; menumbuhkan sikap agar 

WB senang bila aktifitas belajarnya menjadi bermakna bagi kehidupannya dan 

hasilnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; dan memberikan privat 

kepada WB yang memiliki tingkat keaksaraan murni. Karena belajar PBA ini 

bersifat kelompok, terlihat kecenderungan bahwa tidak semua mahasiswa 

melakukan pendekatan kepada calon WB. Terkadang ada beberapa yang dengan 

sengaja melalaikan tugasnya dan membiarkan teman satu kelompoknya bekerja 

sendiri.  

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN, ada beberapa mahasiswa yang sulit 

untuk menumbuhkan simpati masyarakat dengan kurang bersikap sopan santun, 

ramah tamah, dan rendah hati. Terkadang mereka terlalu menunjukkan diri 

sebagai mahasiswa yang datang dari kota sehingga terkesan arogan. Misalnya saja 

pada saat berkunjung ke rumah perangkat desa, alih-alih berbincang dengan tuan 

rumah mereka malah asyik berfoto dengan kamera digitalnya atau mendengarkan 

Media Player 3 (MP3) melalui hadset. Akibatnya mereka kesulitan untuk 

merekrut warga belajar karena masyarakat tidak simpati pada mahasiswa tersebut, 

dan hal ini jelas dapat merugikan teman satu kelompoknya. Ada juga beberapa 

mahasiswa dari jurusan non kependidikan yang enggan atau bahkan sengaja 

melalaikan tugasnya untuk mengajar WB. Alasan yang sering mereka kemukakan 

dikarenakan mereka bukan mahasiswa dari jurusan kependidikan sehingga tidak 

memiliki kemampuan untuk mengajar. 
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Berdasarkan kondisi di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

kognisi sosial memberikan kontribusi terhadap sikap sosial mahasiswa yang telah 

mengikuti KKN. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Kontribusi Kognisi Sosial Terhadap Sikap Sosial Mahasiswa 

UNNES Yang Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

Penuntasan Buta Aksara (PBA) Di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang Tahun 2008/2009”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana deskripsi kognisi sosial mahasiswa UNNES yang telah mengikuti 

KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 

2008/2009. 

(2) Bagaimana deskripsi sikap sosial mahasiswa UNNES yang telah mengikuti 

KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 

2008/2009. 

(3) Berapa besar kontribusi kognisi sosial terhadap sikap sosial mahasiswa 

UNNES yang telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

(1) Untuk mengetahui deskripsi kognisi sosial mahasiswa UNNES yang telah 

mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang Tahun 2008/2009. 

(2) Untuk mengetahui deskripsi sikap sosial mahasiswa UNNES yang telah 

mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang Tahun 2008/2009. 

(3) Untuk mengetahui besar kontribusi kognisi sosial terhadap sikap sosial 

mahasiswa UNNES yang telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bahwa 

pembentukan sikap sosial tidak hanya berdasarkan lingkungan melainkan juga 

dari aspek kognisi sosial.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kalangan akademisi yang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pentingnya kognisi 

sosial terhadap terbentuknya sikap sosial  yang baik. 
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(2) Sebagai bahan masukan bagi UNNES terutama Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) untuk merancang kegiatan KKN sebagai 

instrumen pembentukan kognisi sosial dan sikap sosial mahasiswa. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Bagian awal, berisi tentang halaman judul, sari (abstrak), halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang alasan pemilihan 

judul, permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori, membahas teori yang melandasi permasalahan 

skripsi yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi. Pada bab 

ini berisi tentang Pengertian kognisi sosial dan pengertian sikap sosial. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan 

data penelitian, validitas dan reliabilitas, serta analisis data penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini mengemukakan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang simpulan dan hasil penelitian serta 

saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian. 

Bagian akhir, berisi daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang 

mendukung. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan pemaparan teori, dalil, hukum, rumusan dan 

segala ketentuan yang relevan dengan variabel-variabel dalam penelitian serta 

berguna sebagai tolak ukur (acuan) untuk memberikan jawaban terhadap masalah 

yang diajukan untuk diteliti. Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang 

melandasi penelitian yaitu kognisi sosial, sikap sosial, beserta kontribusi antara 

kognisi sosial terhadap sikap sosial. Sebelum menguraikan teori tentang variabel 

dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu memaparkan penelitian terdahulu 

yang dapat mendukung penelitian ini. 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelum 

penelitian ini, dengan variabel yang sama. Penelitian pernah dilakukan oleh 

Hasniah dengan judul penelitian ”Perbedaan Sikap Sosial Siswa Ditinjau Dari 

Jenis Pekerjaan Orang Tua Pada Siswa Kelas I SMU Negeri 1 Pemalang Tahun 

Pelajaran 2001/2002”.  Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sikap 

sosial siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wiraswasta cenderung lebih tinggi 

daripada sikap sosial siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri. 

Sedangkan penelitian Darto Hadi dengan judul ”Hubungan Antara 

Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Pramuka Penegak Dengan Sikap 

Sosial Siswa Kelas II SMA Negeri Larangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
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2002/2003” diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka penegak dengan sikap sosial 

siswa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase yang menunjukkan tingkat 

aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka penegak cukup yaitu 79,3% 

dan tingkat sikap sosial siswa cukup yaitu 77,8%. Dengan hasil perhitungan r 

hitung > r tabel sehingga hipotesis diterima, artinya adanya hubungan yang 

signifikan antara aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka penegak 

dengan sikap sosial siswa kelas II SMAN Larangan Kabupaten Tegal tahun 

pelajaran 2002/2003. 

Selanjutnya Hariyanto telah melakukan penelitian  dengan judul 

”Perbedaan Tahapan Kognisi Sosial Antara Siswa Yang Menjadi Pengurus OSIS 

dan Siswa Yang Bukan Jadi Pengurus OSIS SMU Negeri Se-Kotip Purwokerto 

Tahun 2001/2002.” diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara tahapan kognisi sosial siswa yang menjadi pengurus OSIS dan siswa yang 

bukan pengurus OSIS, dengan hasil perhitungan t hitung 8,810 dengan 

signifikansi <0,01 maka Ho ditolak yang berarti ada perbedaan, ini terlihat dari 

tahapan kognisi sosial yang dicapai oleh siswa pengurus OSIS lebih tinggi 

daripada siswa yang bukan pengurus OSIS. Hal ini berarti siswa yang menjadi 

pengurus OSIS mempunyai kemampuan untuk memahami lingkungan 

sekitar/orang lain dan hubungan sosialnya lebih baik daripada siswa yang bukan 

pengurus OSIS. 

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah bahwa jika kognisi sosial yang dimiliki oleh seseorang 



14 

 

cenderung lebih tinggi, maka kemungkinan besar sikap sosial yang ditunjukkan di 

lingkungan masyarakat akan lebih baik. 

 
2.2 Sikap Sosial 

2.2.1 Pengertian Sikap Sosial 

Sikap merupakan kepribadian manusia yang terbentuk melalui 

perkembangan hidup manusia. Sikap memiliki kecenderungan untuk merespons 

dan bertingkah laku terhadap suatu objek apabila telah terbentuk dalam diri 

manusia. Dengan kata lain sikap merupakan perkiraan dari perilaku manusia 

karena sikap dapat dipengaruhi, dibentuk dan berubah sesuai perkembangan 

hidupnya. Hal ini ditegaskan oleh Dayakisni (2003:96) bahwa ”manifestasi sikap 

tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai 

tingkah laku yang masih tertutup”. 

Baron & Byrne dalam Walgito (2001:109) berpendapat bahwa 

”Specifically, they define attitudes as relatively lasting cluster of feelings, beliefs, 

and behavior tendencies directed toward specific persons, ideas, objects, or 

groups”. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Baron & Byrne memandang 

sikap sebagai suatu tingkatan afeksi (feelings), tingkatan kognitif (beliefs), dan 

tingkatan konatif (behavior tendencies). Sikap memiliki tiga komponen yang 

saling berhubungan yaitu afeksi, kognisi, dan konasi. Sebagai contoh mahasiswa 

yang senang berada di lingkungan baru, yang asing dari kehidupan sehari-harinya 

(afeksi positif terhadap lingkungan baru), percaya bahwa di lingkungan baru akan 

mendapatkan banyak pengalaman dan menambah teman (kognisi), sehingga ia 
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bersedia menghabiskan waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru 

tersebut (konasi). 

Keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain dan 

lingkungan disebut sikap sosial. Seseorang dikatakan memiliki sikap sosial yang 

baik apabila mampu menjalin hubungan sosial yang baik terhadap teman maupun 

orang lain. Sikap sosial merupakan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-

ulang terhadap objek sosial (Gerungan, 2002:150). Sikap sosial ini dapat bersifat 

positif atau negatif dan menerima maupun menolak sesuai norma yang berlaku di 

lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, sikap sosial adalah proses sosialisasi 

seseorang dalam mereaksi rangsang yang diterimanya dan berulang-ulang 

terhadap objek sosial. Sikap sosial juga berpengaruh terhadap terjadinya tingkah 

laku yang khas pada seseorang dan dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja 

melainkan diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Sehingga bisa 

mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan, seperti membantu orang lain 

meskipun ia sendiri kadang mengalami kesulitan. 

Sikap sosial mahasiswa yang mengikuti KKN berbeda antara satu dengan 

yang lainnya sesuai dengan tingkat perkembangan dan lingkungan sekitarnya. Hal 

ini berarti mahasiswa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap 

suatu objek tertentu berdasarkan hasil pemikirannya sendiri. Karena mahasiswa 

masih berada dalam lingkungan pendidikan sehingga sikap sosialnya juga 

dipengaruhi oleh objek-objek yang dihadapi mahasiswa di lingkungan kampus, 

sesuai dengan teori atau praktik mata kuliah yang berhubungan dengan sikap 

sosialnya, diantaranya lingkungan KKN. Dengan kata lain, sikap sosial 
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mahasiswa KKN relatif bervariasi bila dilihat dari latar belakang psikologisnya. 

Dengan demikian berkaitan dengan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk 

menggambarkan sikap sosial yang di latarbelakangi oleh kognisi sosial, yaitu 

pemikiran terhadap dunia sosial. Pemikiran kita terhadap dunia sosial sangat 

berpengaruh terhadap sikap sosial di lingkungan KKN. Sikap berperan penting 

dalam setiap aspek kehidupan sosial karena memiliki pengaruh yang kuat dalam 

hubungannya dengan orang lain di sekitar kita. Hal ini dapat dilihat melalui sikap 

positif terhadap seseorang sehingga kita merasa nyaman dan senang berada dekat 

dengannya. 

2.2.2 Ciri-ciri Sikap Sosial 

Sikap sosial dapat memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu 

yang khas dalam kehidupan masyarakat. Seperti mahasiswa yang sedang 

mengikuti kegiatan KKN, sikapnya dapat berubah sesuai lingkungan dan tuntutan 

masyarakat sekitar. Adapun ciri-ciri sikap menurut Gerungan (2004:151-152) 

adalah sebagai berikut : ”(1) Attitude bukan dibawa orang sejak dilahirkan, (2) 

Attitude itu dapat berubah-ubah, (3) Attitude itu tidak berdiri sendiri, (4) Objek 

attitude dapat merupakan satu hal tertentu, (5) Attitude memiliki segi-segi 

motivasi dan segi-segi perasaan”. 

(1) Attitude bukan dibawa orang sejak dilahirkan 

Sikap dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan manusia. Senada 

dengan Mar’at (1982:17) yang menyatakan bahwa ”sikap lebih dipandang sebagai 

hasil belajar daripada sebagai hasil perkembangan atau sesuatu yang diturunkan”. 

Hal ini berarti sikap seseorang yang diperoleh melalui interaksi dengan objek 
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sosial yaitu orang lain atau lingkungan disebut sikap sosial. Sikap sosial seseorang 

dapat ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan yang berlaku dalam masyarakat. 

Dengan demikian sikap tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan sasarannya. 

Dalam penelitian ini objeknya adalah lingkungan KKN yaitu Kecamatan 

Sumowono. Oleh karena itu sikap sosial mahasiswa KKN diharapkan dapat 

dibentuk sesuai dengan konsep dan pemikiran dirinya terhadap lingkungan tempat 

ia tinggal selama kegiatan KKN. 

(2) Attitude itu dapat berubah-ubah 

Sikap dapat dipelajari dan dibentuk, sehingga sikap juga dapat berubah-

ubah. Apabila sikap itu belum mendalam maka secara relatif tidak akan bertahan 

lama dan mudah berubah. Namun sebaliknya apabila sikap telah terbentuk dan 

merupakan nilai dalam kehidupan seseorang maka secara relatif sikap akan 

bertahan lama dalam diri orang tersebut. Karena ”perubahan predisposisi afektif 

yang disebabkan oleh komponen afeksi adalah lamban” (Mar’at, 1982:17). 

Biasanya kecenderungan untuk sulit mengubah sikap sosial ini telah dimiliki 

seseorang sejak ia kecil sebagai hasil pembentukan dirinya. Misalnya seseorang 

yang sejak kecil diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu menyapa orang yang 

dikenalnya seperti tetangga, guru dan temannya maka sikap sosial ini akan 

menjadi konsep hidupnya yang selalu dipertahankan sampai ia dewasa dan 

menjadi mahasiswa sehingga berguna saat ia mengikuti KKN. Sikap sosial 

tersebut secara tidak langsung dapat menjadi modal untuk berinteraksi dengan 

lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan KKN. 
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(3) Attitude tidak berdiri sendiri 

”Sikap senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek” 

(Gerungan, 2002:152). Dengan kata lain, atitude itu terbentuk, dipelajari, atau 

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan 

dengan  jelas. Melalui interaksi dan relasi dengan oran lain, individu dapat 

berkembang menuju kedewasaan dengan sikap sosial yang ditunjukkan dalam 

lingkungannya. Perkembangan individu akan lebih optimal apabila mendapatkan 

dukungan dari lingkungan sosialnya, oleh karena itu setiap sikap yang ditunjukkan 

individu kepada orang lain dalam lingkungannya merupakan sikap sosial. Sears 

(1999:143) menyatakan bahwa ”salah satu sumber yang terpenting dari sikap 

sosial dan politik dasar pada awal kehidupan adalah keluarga”. Demikian halnya 

dengan mahasiswa, di rumah ia akan dapat mengembangkan sikap sosialnya 

dengan baik apabila mendapat dukungan dari keluarga, di lingkungan kampus ia 

akan memiliki sikap sosial yang tinggi dengan seringnya berinteraksi sosial 

dengan teman dan dosen, dan di lingkungan KKN ia juga akan memiliki sikap 

sosial yang baik apabila mampu mengembangkan pemikiran dan pengetahuannya 

mengenai dunia sosial di lingkungan yang baru bersama dengan orang-orang baru.  

(4) Objek attitude itu dapat merupakan satu hal tertentu 

”Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada 

sekumpulan objek-objek, sikap memiliki kecenderungan untuk 

menggeneralisasikan objek sikap” (Walgito, 2001:113). Dengan demikian sikap 

dapat berkenaan dengan satu objek saja, namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa sikap dapat berkenaan dengan beberapa objek sikap sekaligus. Dengan 
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sikap sosial yang tinggi mahasiswa KKN mampu untuk bekerjasama dengan tim 

satu posko untuk mensukseskan kegiatan KKN yaitu pemberantasan buta aksara 

pada masyarakat setempat. 

(5) Attitude mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan 

Sikap terhadap suatu objek akan selalu diikuti oleh perasaan dan 

mengandung motivasi yang mendorong individu untuk berperilaku tertentu 

terhadap objek yang dihadapinya. Baron & Byrne (2004:114) menyatakan bahwa 

”ketika dalam suasana hati yang baik, kita menilai hampir segala sesuatu secara 

postif daripada kalau berada dalam suasana hati yang buruk”. Hal ini berarti selain 

kognisi, afeksi juga berpengaruh terhadap terbentuknya sikap sosial seseorang di 

dalam lingkungannya. Misalnya mahasiswa KKN yang memandang secara positif 

lingkungan tempat ia tinggal selama KKN, maka ia akan merasa nyaman berada 

dalam lingkungan tersebut meskipun keadaannya sangat berbeda jauh dengan 

kondisi di rumahnya atau di tempat kosnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sikap sosial adalah 

sikap sosial dapat dipelajari dan dibentuk sepanjang perkembangan individu 

melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungannya, sikap sosial memiliki 

kecenderungan untuk dapat berubah mengikuti lingkungan sekitar, sikap sosial 

selalu menjalin relasi dengan suatu objek oleh karena itu sikap sosial tidak dapat 

berdiri sendiri, selain itu sikap sosial mengandung motivasi dan perasaan. Dalam 

penelitian ini, sikap sosial yang ditunjukkan oleh mahasiswa yang telah mengikuti 

kegiatan KKN diantaranya adalah mampu bekerjasama bersama tim satu posko, 

bertindak jujur, peduli terhadap orang lain, suka menolong, saling menghormati, 
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menunjukkan perhatian terhadap lingkungan, mampu mengenal tuntutan sosial 

dalam masyarakat setempat, dan lain-lain. 

2.2.3 Komponen Sikap Sosial 

Komponen-komponen sikap saling berinteraksi dalam memahami, 

merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek sosial yaitu orang lain dan 

lingkungannya. Rosenberg dan Hovland dalam Azwar (2008:8) menggambarkan 

skema mengenai komponen sikap sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan 

suatu konstrak multidimensional yang terdiri atas kognisi, afeksi dan konasi. 

”Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi menunjukkan bahwa 

STIMULI 
(individu, 
situasi, isyu 
sosial, 
kelompok 
sosial, dan objek 
sikap lainnya) 

SIKAP KOGNISI 

AFEKSI 

KONASI 

Respon syaraf 
simpatetik 
 
Pernyataan lisan 
tentang afek 

Respons 
perseptual 
 
Pernyataan lisan 
tentang keyakinan 

Tindakan yang 
tampak 
 
Pernyataan lisan 
mengenai perilaku 

Gambar 2.1 Konsepsi skematik Rosenberg & Hovland mengenai 
sikap (Azwar, 2008:8) 
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manusia merupakan suatu sistem kognitif” (Mar’at, 1982:21). Hal ini berarti 

aspek kognisi merupakan aspek dasar untuk pembentukan sikap sosial karena 

informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan seseorang untuk 

bertindak terhadap objek sosial. Sikap seseorang terhadap suatu objek sosial selalu 

berperanan sebagai perantara antara respons dan objek sikap sosial yang 

bersangkutan. Respon diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respons kognitif, 

respons afektif, serta respons konatif. Dengan melihat salah satu diantara ketiga 

bentuk respons tersebut, sebenarnya sikap sosial seseorang dapat diketahui. 

Walgito (2001:110) berpendapat bahwa sikap mengandung tiga komponen yang 

membentuk struktur sikap, yaitu : 

”1) Komponen kognitif/perseptual, yaitu komponen 
yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, 
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang 
mempersepsi terhadap objek sikap; 2) Komponen 
afektif/emosional, yaitu komponen yang berhubungan 
dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap; 
3) Komponen konatif/perilaku, yaitu komponen yang 
berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap 
objek sikap.” 

 

Berdasarkan tiga komponen di atas dapat dirumuskan sikap sosial yang 

ada dalam penelitian ini, yaitu bahwa kognitif pada individu yang bersifat sosial 

misalnya mahasiswa KKN memiliki kesadaran untuk menyapa orang yang ia 

kenal, baik masyarakat di desa tempat tinggal selama KKN maupun sesama teman 

KKN saat bertemu di jalan. Mahasiswa KKN yang memiliki sikap sosial tinggi 

akan lebih mudah untuk mengembangkan pengetahuan dan pandangannya 

mengenai lingkungan sosial tempat ia tinggal selama KKN.  
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Sedangkan komponen afektif pada individu yang bersifat sosial yaitu 

mahasiswa KKN senang apabila bertemu di jalan dengan orang-orang yang ia 

kenal. Suasana hati membuat kita bereaksi secara positif atau negatif terhadap 

rangsangan baru, termasuk orang lain dan lingkungan yang baru. Ketika suasana 

hati mahasiswa KKN baik, ia akan memandang teman-teman baru dan lingkungan 

KKN-nya secara positif yang tanpa disadari akan meningkatkan sikap sosialnya 

dalam lingkungan baru tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Baron & Byrne 

(2004:114) bahwa ”ketika dalam suasana hati yang baik, kita menilai hampir 

segala sesuatu secara positif daripada kalau berada dalam suasana hati yang 

buruk”. Akhirnya berdasarkan ilustrasi tersebut akan mempengaruhi komponen 

konatif yang dapat diketahui ada atau tidaknya kecenderungan dalam bentuk 

tingkah laku pada individu yang bersifat sosial, misalnya mahasiswa KKN 

memiliki kecenderungan untuk menyapa orang yang dikenalnya saat bertemu 

dijalan sehingga akan terjalin suasana akrab antara sesama mahasiswa KKN dan 

masyarakat sekitar. 

Sebagai contoh mahasiswa KKN memiliki persepsi/pandangan bahwa di 

lingkungan baru akan mendapatkan banyak pengalaman dan menambah teman 

(kognisi), maka senang berada di lingkungan baru yang berbeda dari kehidupan 

sehari-harinya (afeksi positif terhadap lingkungan baru), sehingga ia memiliki 

kecenderungan untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru tersebut (konasi). 

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

berkaitan. Apabila masing-masing komponen berfungsi dengan baik, maka akan 
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terbentuk sikap sosial yang baik pada diri seseorang terhadap orang lain di 

lingkungannya. 

2.2.4 Macam-macam Sikap Sosial 

Gerris dkk dalam Monks (2002:122) mengemukakan bahwa macam-

macam sikap sosial yang berhubungan dengan perkembangan sosial dibagi dalam 

tiga bagian yaitu: 

”(1) Kognisi sosial artinya pengertian atau tingkah laku 
orang lain; (2) Kecakapan dalam bergaul dengan orang lain, 
seperti sikap altruistis dan sikap kooperatif; (3) Nilai-nilai 
sosial, artinya berpikir dan bertindak dalam kenyataan sosial 
dan berlangsung atas dasar pemikiran nilai-nilai.” 
 

Tinggi rendahnya sikap sosial mahasiswa yang positif kemungkinan besar 

dapat dilihat dari kecenderungan suka menolong, memiliki kepedulian terhadap 

sesama, dapat bekerjasama, suka bekerja keras, tenggang rasa dan tepo sliro, serta 

tidak egois. Sedangkan sikap sosial yang berlawanan dari sikap-sikap diatas 

merupakan sikap sosial yang negatif. Dengan adanya kecenderungan positif dan 

negatif maka individu akan merespons segala obyek sosial yang dihadapi dalam 

lingkungannya untuk menentukan pilihan sebagai hal yang harus diterima atau 

ditolak. Dengan kata lain, sikap sosial dapat menentukan tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan oleh individu dalam lingkungan sosialnya. Sikap sosial mahasiswa 

dengan latar belakang kognisi sosial yang bervariasi dapat ditunjukkan dengan 

kecenderungan suka menolong, suka berbagi, dapat bekerjasama, bertindak jujur, 

mudah akrab, dermawan, memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain, sikap 

peduli terhadap orang lain, simpati, dan empati. 

2.2.5 Pembentukan Sikap Sosial 
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Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan 

sembarangan saja. Melainkan senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan 

berkenaan dengan objek tertentu (Gerungan, 2002:154). Interaksi sosial di dalam 

lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi perubahan sikap seseorang dan 

membentuk sikap sosial yang baru. Interaksi sosial sangat diperlukan bagi 

mahasiswa KKN yang perlu penyesuaian diri dan pengamatan terhadap orang-

orang baru beserta lingkungan di sekelilingnya. Hal ini ditegaskan oleh Mar’at 

(1982:23) bahwa ”pembentukan sikap berawal dari proses pengamatan”. 

Berdasarkan proses pengamatan tersebut kemudian akan menghasilkan persepsi 

seseorang terhadap suatu objek sosial. 

Persepsi ini berasal dari komponen kognisi yang dipengaruhi oleh faktor 

pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuannya. Faktor pengalaman, 

proses belajar memberikan bentuk dan struktur terhadap objek sosial, sedangkan 

pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap objek psikologi tersebut. 

Melalui aspek kognisi akan timbul ide, kemudian terbentuk konsep sehingga 

muncul keyakinan (belief) terhadap objek tersebut. Kemudian aspek afeksi 

memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek sosial. 

Selanjutnya adapun aspek konasi yang menentukan kesediaan atau kesiapan 

jawaban berupa tindakan terhadap objek sosial. Dibawah ini dapat dilihat bagan 

persepsi mengenai pembentukan sikap : 
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Walgito (2001:119-120) menyimpulkan mengenai proses pembentukan 

sikap sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

(1) Faktor individu/internal 

Individu menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, ini berarti bahwa apa 

yang di dapat dari luar tidak semuanya begitu saja diterima tetapi individu 

mengadakan seleksi antara yang akan diterima dan yang akan ditolak. Misalnya 

melalui pengalaman, pengetahuan, dan emosi yang dimiliki individu. 
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Gambar 2.2  Pembentukan sikap (Mar’at, 1982:23) 
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(2) Faktor luar/eksternal 

Hal-hal atau keadaan yang ada di luar dari individu yang merupakan stimulus 

untuk membentuk atau mengubah sikap sosial antara individu dengan individu 

yang lain, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Misalnya 

pengaruh orang lain yang dianggap penting atau orang terdekatnya, pengaruh 

kebudayaan, lembaga pendidikan dan lainnya. 

Dengan melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap sosial 

terbentuk melalui interaksinya dengan suatu objek, hubungan antar individu, dan 

hubungan antar kelompok. Dalam penelitian ini faktor internal lebih memiliki 

peranan penting dalam pembentukan sikap sosial pada seseorang karena terlebih 

dahulu mengadakan seleksi dalam menanggapi dunia sosialnya sesuai dengan 

konsep dan pemikirannya mengenai dunia sosial dan lingkungannya. Dengan 

demikian pembentukan sikap sosial tidak terjadi dengan sendirinya melainkan 

melalui kognisi sosial yang terus berkembang mengikuti perkembangan individu. 

Hurlock (2000:5) menegaskan bahwa ”ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

sikap terhadap perubahan-perubahan dalam perkembangan individu, yaitu : 

penampilan diri, perilaku, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan peranan, 

dan pengalaman pribadi”. 

(1) Penampilan diri 

Tak dapat dipungkiri bahwa penampilan merupakan salah satu 

penunjang diterimanya seseorang dalam suatu lingkungan. Apabila seseorang 

berpenampilan menarik maka besar kemungkinan untuk mudah diterima 

dalam lingkungannya. Kemudian melalui penerimaan yang baik dari 
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lingkungannya, secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap sosialnya 

terhadap lingkungan yang telah menerimanya tersebut. Hurlock (2000:5) 

menambahkan ”perubahan-perubahan yang meningkatkan penampilan diri 

seseorang akan diterima dengan senang hati, dan mengarah kepada sikap 

yang menyenangkan. Sedangkan perubahan-perubahan yang mengurangi 

penampilan diri akan ditolak, dan segala cara akan diusahakan untuk 

menutupinya”. Pada usia dewasa awal seperti halnya mahasiswa memiliki 

kecenderungan untuk selalu memperhatikan penampilannya agar terlihat 

menarik sehingga mudah diterima oleh lingkungan.  

(2) Perilaku 

Perubahan perilaku yang negatif akan mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap perubahan yang kurang menyenangkan. Misalnya pada usia dewasa 

awal yang memiliki kecenderungan mobilitas tinggi, sehingga ia mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri yang mengakibatkan buruknya 

penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Hurlock (2000:7) menyatakan 

bahwa ”beberapa tahap perkembangan ke arah pendewasaan ditandai dengan 

perilaku yang lebih sulit dibandingkan dengan tahap perkembangan lainnya”.  

(3) Stereotip budaya 

Stereotip budaya dapat dipelajari oleh individu melalui media massa. 

Stereotip ini memiliki kecenderungan untuk dijadikan patokan atau penilaian 

terhadap orang-orang dalam rentangan berbagai usia. Hal ini dikarenkan 

perkembangan individu dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan standar-

standar budaya dan segala hal yang ideal, maka perubahan dalam standar-

standar tersebut akan mempengaruhi pola-pola perkembangan. 
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(4) Nilai-nilai budaya 

Setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu yang dikaitkan dengan 

usia-usia yang berbeda. Misalnya usia dewasa awal dianggap sebagai usia 

produktif, sehingga sikap masyarakat terhadap usia ini lebih menyenangkan. 

Apalagi bila usia tersebut merupakan mahasiswa KKN yang aktif di lingkungan 

masyarakat, rajin, dan suka bekerja keras. Namun sebaliknya apabila 

mahasiswa KKN tidak mampu mengembangkan pribadi yang ulet, aktif, rajin 

dan suka bekerja keras maka masyarakat akan bersikap kurang menyenangkan. 

(5) Perubahan peranan 

Sikap seseorang terhadap masyarakat dari berbagai macam usia sangat 

dipengaruhi oleh peran yang mereka mainkan. Misalnya kepada pengangguran, 

maka sikap masyarakat terhadap mereka kurang simpatik karena dianggap 

kurang kurang produktif dalam usia yang relatif masih muda. 

(6) Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap sosial 

seseorang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan. Apabila perubahan tersebut kurang menyenangkan maka sikap 

sosial yang ditunjukkan cenderung kurang menyenangkan. 

2.2.6 Perubahan Sikap Sosial 

Proses mekanisme untuk mengubah sikap biasa disebut strategi persuasi. 

Azwar (2008:61) menyatakan bahwa persuasi merupakan usaha pengubahan sikap 

individu dengan memasukkan ide, fikiran, pendapat dan bahkan fakta baru lewat 

pesan-pesan komunikatif. Pesan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan 
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kontradiksi dan inkonsistensi diantara komponen sikap individu atau diantara 

sikap dan perilakunya sehingga mengganggu kestabilan sikap dan membuka 

peluang terjadinya perubahan yang diinginkan. Sikap akan mudah berubah apabila 

terjadi ketidakseimbangan (disonansi) kognitif diantara komponen sikap dalam 

diri individu. Teori disonansi kognitif ini dikemukakan oleh Leon Festinger yang 

memiliki pandangan dasar bahwa jika seseorang mempunyai dua kognisi (ide-ide 

dan pikiran-pikiran) secara simultan dan saling berkontradiksi, maka orang 

tersebut akan mengalami disonansi kognitif (Dayakisni, 2003:104).  

Menurut Brehm (dalam Azwar, 2008:45) disonansi kognitif mempunyai 

arti bahwa keadaan psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul ketika 

dalam diri manusia terjadi konflik antara dua kognisi. Dua unsur kognisi yang 

relevan tapi tidak konsisten satu sama lain ini yang nantinya akan menimbulkan 

disonansi kognitif. Misalnya, seorang mahasiswa yang mengerti sopan santun, 

sebaiknya menyapa orang yang kita kenal apabila tidak sengaja bertemu/ 

berpapasan di jalan. Kognisi : ”saya memalingkan wajah saat bertemu dosen di 

jalan”, tidak sesuai dengan kognisi ”sebaiknya menyapa orang yang kita kenal 

ketika bertemu di jalan”. Festinger (dalam Sarlito, 2006:116) menyatakan bahwa, 

disonansi dapat terjadi dari beberapa sumber, sebagai berikut : inkosistensi logis, 

nilai-nilai budaya, pendapat umum dan pengalaman manusia. 

Disonansi kognitif ini akan menimbulkan ketegangan psikologis yang 

akan mendorong seseorang untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan 

disonansi tersebut. Usaha untuk mengurangi disonansi ini biasanya berupa 

pengubahan salah satu atau kedua unsur kognisi yang terlibat yaitu perilaku dan 
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lingkungan, selanjutnya berupa penambahan unsur kognitif ketiga sedemikian 

rupa sehingga konsonansi tercapai kembali (Azwar, 2008:49-51). 

1. Mengubah unsur kognitif yang berupa perilaku. Apabila perilaku ternyata 

disonan dengan apa yang diyakini (kognisi), akan lebih mudah untuk 

mengubah sikap sosial dari pada keyakinannya. Contoh : mahasiswa yang 

mengetahui bahwa menyapa orang yang kita kenal ketika bertemu di jalan 

merupakan sopan santun dalam budaya ketimuran, maka untuk 

menghilangkan disonansi mahasiswa sebaiknya menyapa dosennya ketika 

bertemu di jalan. 

2. Mengubah unsur kognitif dari lingkungan. Terkadang untuk mengurangi 

disonansi memang lebih mudah mengubah unsur kognitif pada lingkungan 

yang relevan. Misalnya : mahasiswa tersebut meyakinkan teman-temannya 

bahwa tanpa menyapa dosen pun tidak akan menambah dosa. 

3. Menambahkan unsur kognitif yang baru. Ketika terjadi disonansi, tidak selalu 

mudah untuk mengubah salah satu unsur kognitif. Sehingga dalam keadaan ini 

seringkali penambahan unsur kognitif baru akan dapat mengurangi disonansi 

yang ada. Misalnya mencari pendapat dari teman lain yang mendukung bahwa 

tidak menyapa dosen saat bertemu di jalan tidak akan berdosa. 

Dengan penyesuaian diri melalui pengubahan dan atau penambahan unsur 

kognitif untuk meminimalisir disonansi, maka akan tercapai keseimbangan. Hal 

ini berarti menunjukkan adanya perubahan sikap. 
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2.3 Kognisi Sosial 

2.3.1 Pengertian Kognisi Sosial 

Kemampuan seseorang untuk memahami lingkungan sosialnya disebut 

kognisi sosial, yaitu berpikir dan mengamati diri sendiri dan orang lain secara 

sehat melalui tingkah lakunya. Kognisi sosial menunjukkan bahwa seseorang 

dapat menempatkan diri pada motif-motif, perasaan dan tingkah laku orang lain. 

Hal ini berarti individu mampu untuk melepaskan diri dari pandangan diri sendiri 

dan dapat memandang dunia luar dari perspektif orang lain. Dengan pandai 

menempatkan diri dan berpikir positif terhadap lingkungan, memungkinkan 

seseorang untuk dapat dengan mudah mengamati, mengevaluasi dan menangkap 

realitas sosial yang ada dalam dunia sosialnya. Menurut Lackie (dalam Monks 

dkk, 2002:121) kognisi sosial adalah berpikir tentang kenyataan sosial. Senada 

dengan Gerris dkk (dalam Monks dkk, 2002:121) yang mengemukakan bahwa 

kognisi sosial berarti pengertian akan tingkah laku orang lain. Individu diharapkan 

dapat berpikir positif terhadap lingkungannya melalui kemampuan berpikir 

mengenai dunia sosialnya.  

Adapun Baron & Byrne (2004:78) mengemukakan bahwa kognisi sosial 

merupakan cara-cara seseorang untuk menginterpretasi, menganalisa, mengingat 

dan menggunakan informasi mengenai dunia sosial. Dengan kata lain, apabila 

kognisi sosial tidak dikelola dan diasah dengan baik maka tidak akan berkembang 

secara maksimal. Sebaliknya, apabila seseorang mampu mengelola dan 

menggunakan potensi kognisi sosial maka akan dapat menginterpretasi, 

menganalisis, mengingat dan menggunakan informasi mengenai dunia sosial 
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secara tepat. Kecakapan kognisi sosial yang dimiliki seseorang sangat 

berhubungan erat dengan sikap sosialnya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang dalam bersosialisasi menempatkan diri 

di lingkungan akan membentuk sikapnya sehari-hari. Seperti ditegaskan oleh 

Santrock (2003:119) yang berpendapat bahwa : 

“Kognisi sosial mengacu pada cara seseorang 
memandang dan berpikir mengenai dunia sosial mereka, 
orang-orang yang mereka amati dan yang berinteraksi 
dengan mereka, hubungan dengan orang-orang tersebut, 
kelompok tempat mereka bergabung dan cara mereka 
berpikir mengenai diri mereka sendiri dan orang lain.” 

 

Demikian juga Taylor (1997:29) mengemukakan bahwa ”social cognition 

is the study of how people form inferences from social information in the 

environment” (kognisi sosial adalah suatu pengertian tentang bagaimana 

seseorang membentuk suatu kesimpulan dari informasi-informasi sosial yang ada 

dalam lingkungannya). Dengan demikian kognisi sosial memiliki peranan dalam 

mempengaruhi sikap sosial yang merupakan implikasi dari cara seseorang 

mengamati orang lain dan berpikir mengenai situasi sosial melalui informasi-

informasi sosial yang ada dalam dunia sosialnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kognisi sosial 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami dan 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu kognisi sosial memusatkan 

diri pada proses-proses psikologis di dalam diri individu mengenai dirinya sendiri 

dan atau orang lain serta mengenai hubungan antar individu dalam dunia sosial. 

Seseorang yang pandai menempatkan diri dan berpikir positif terhadap 
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lingkungan, memungkinkan dia untuk dapat dengan mudah mengamati, 

mengevaluasi dan menangkap realitas sosial yang ada dalam dunia sosialnya. 

Sehingga kognisi sosial dapat digunakan untuk mengetahui yang dilakukan 

seseorang dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya. 

2.3.2 Teori Kognisi Sosial 

Kognisi sosial sangat berperan dalam membentuk sikap sosial seseorang. 

Meskipun begitu, kognisi sosial tidak muncul secara tiba-tiba melainkan terbentuk 

mengikuti proses perkembangan seseorang dan lingkungannya. Dalam dunia 

sosial, saat kita ingin mengetahui lebih jauh untuk mengetahui dan memahami 

penyebab di balik perilaku orang lain, lebih dikenal dengan atribusi. Atribusi 

merupakan upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, 

dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri (Baron & 

Byrne, 2004:49). Kesalahan seseorang dalam mencari penyebab perilaku orang 

lain dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang berujung pada konflik atau 

pertengkaran dalam hubungan antar pribadi. Sebaliknya, orang yang mampu 

melakukan atribusi dengan baik maka dapat secara tepat memahami perilaku 

orang lain, memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam masalah 

tertentu dapat mengerti penyebab dari perilaku diri sendiri. Teori atribusi ini 

dikemukakan oleh Heider, yang menurutnya perilaku manusia dapat disebabkan 

dua faktor yakni eksternal dan internal.  

Faktor eksternal terdiri dari faktor situasi yang menekan sehingga 

memunculkan perilaku tertentu, sedangkan faktor internal dilihat sebagai hasil 

dari kemampuan (ablity), kekuatan (power), dan usaha yang ditunjukkan oleh 
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seseorang (Dayakisni, 2003:47). Meskipun begitu, tidak semua individu mampu 

memberikan interpretasi tentang perilaku seseorang dengan baik. Menurut 

Walgito (2001:62) kesalahan dalam memberikan interpretasi mengenai perilaku 

seseorang bersumber pada kesesatan atribusi, sebagai berikut : 

(1) The fundamental attribution error, sumber kesesatan yang 
disebabkan orang sangat menekankan faktor internal dalam 
melihat perilaku seseorang, sedangkan faktor eksternal 
tidak dihiraukan. 

(2) The actor-observer effect, merupakan sumber kesesatan 
dimana seseorang melihat perilaku orang lain disebabkan 
karena faktor dalam, sedangkan perilaku dirinya sendiri 
disebabkan karena faktor luar. 

(3) The self-serving bias, merupakan sumber kesesatan dimana 
orang memandang atau berasumsi bahwa diriny itu tidak 
dapat berbuat salah. Bila seseorang mengalami 
keberuntungan, ia menyatakan bahwa itu disebabkan 
karena faktor dalam, namun sebaliknya apabila mengalami 
kegagalan hal tersebut disebabkan oleh faktor luar. 

 

Ada beberapa cara agar seseorang dapat terhindar dari kesalahan atribusi 

yaitu dengan memperhatikan faktor eksternal. Berikut adalah yang perlu 

dijalankan agar kita mampu melakukan atribusi dengan baik : 

(1) Memperhatikan tingkah laku yang dipilih secara bebas, seseorang memilih 

suatu perilaku atau tindakan yang diambil dengan bebas, tanpa adanya 

tekanan dari situasi atau eksternal. Karena tidak ada tekanan dari luar 

dirinya, maka ia bebas memilih untuk menentukan sikap yang positif atau 

yang negatif. 

(2) Rendah tingkat harapan sosial, kita perlu memperhatikan tindakan yang 

tingkat harapan sosialnya rendah dengan tindakan yang tingkat harapan 

sosialnya tinggi. Apabila seseorang melakukan tindakan yang berada pada 
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harapan sosial rendah dalam lingkungan masyarakat yang memiliki harapan 

sosial tinggi maka orang tersebut mempunyai kepribadian yang tidak 

menarik simpati masyarakat. 

Meskipun begitu, ada kalanya seseorang tidak bisa sepenuhnya 

menghindari kesalahan atribusi. Hal ini dikarenakan kognisi sosial setiap orang 

berbeda-beda sehingga tidak setiap orang mampu melakukan atribusi di 

lingkungan tempat ia tinggal. Dalam proses belajarnya, dari waktu ke waktu 

seseorang diharapkan mampu mengembangkan kognisi sosialnya terhadap 

lingkungan baru agar tercapai kemajuan dalam kehidupannya. Misalnya 

mahasiswa yang mengikuti KKN, mereka tidak dapat menolak ketika ditempatkan 

di desa terpencil yang jauh dari pusat kota. Dengan merubah cara berpikir bahwa 

ini merupakan tugas mulia untuk membantu pemerintah menuntaskan masyarakat 

dari buta aksara, maka mahasiswa tersebut akan mampu menunjukkan sikap sosial 

yang baik kepada masyarakat, nrimo dan tidak menggerutu ketika harus tinggal di 

lingkungan asing yang jauh berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa proses kognisi sosial merupakan faktor 

penting dalam pembentukan sikap sosial, terutama dalam perkembangan individu. 

2.3.3 Aspek Dasar Kognisi Sosial 

Objek dari kognisi sosial adalah proses-proses psikologis di dalam diri 

seseorang mengenai dirinya sendiri dan orang lain mengenai hal-hal yang 

dilakukannya dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya. Ada beberapa aspek 

dasar kognisi sosial menurut Baron & Byrne (2004:79) adalah skema, jalan pintas 

mental (heuristics), dan penyimpangan dalam pemikiran sosial. 
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(1) Skema 

Banyaknya hal-hal yang kita hadapi dalam lingkungan sosial, membuat kita 

harus selektif untuk memperhatikan, mengamati, dan mengevaluasi secara cermat. 

Untuk memudahkan dan mempercepat pemrosesan informasi sosial, biasanya 

digunakan skema. ”Skema merupakan struktur mental yang berpusat pada tema-

tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisasi informasi sosial 

(Baron&Byrne, 2004:80)”. Skema berkisar pada suatu subjek atau tema tertentu, 

dalam penelitian ini adalah lingkungan KKN. Skema berpengaruh pada kognisi 

sosial, semakin selektif seseorang memperhatikan, mengamati dan mengevaluasi 

lingkungan sosialnya maka akan semakin baik kognisi sosial yang dimilikinya. 

Dengan demikian, akan mempengaruhi sikap sosial seseorang di lingkungan 

sekitar tempat tinggal, yaitu atensi (attention), pengodean (encoding), dan 

mengingat kembali (retrieval). 

Pertama, atensi berkaitan dengan informasi yang kita perhatikan, dalam hal 

ini skema seringkali berperan sebagai penyaring. Dengan kata lain, informasi 

yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin untuk masuk 

ke dalam kesadaran kita. Sedangkan informasi yang tidak cocok dengan skema 

kita seringkali diabaikan. Kedua, pengodean merupakan fakta bahwa informasi 

yang menjadi fokus atensi kita lebih mungkin untuk disimpan dalam ingatan 

jangka panjang. Dengan demikian, informasi yang konsisten dengan skema kita 

yang akan di-encode, sebaliknya informasi yang tidak sesuai dengan harapan kita 

kadang juga dikodekan dalam ingatan namun kurang bisa masuk dalam ingatan 

jangka panjang. Ketiga, mengingat informasi kembali (retrieval) secara umum 
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orang cenderung mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan 

skema, lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang tidak konsisten.  

(2) Jalan pintas mental (heuristics) 

Dalam mengelola kognisi sosial, yang perlu dicermati agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam menginterpretasikan (menafsirkan) dunia sosial adalah 

heuristics. Menurut Baron & Byrne (2004:85) heuristics adalah aturan sederhana 

dalam membuat keputusan yang kompleks atau menyusun kesimpulan dalam 

waktu cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Untuk sampai pada suatu 

kesimpulan atau atribusi, proses kognisi sosial sering kali menggunakan jalan 

pintas demi efisiensi. Hal ini secara otomatis dapat dilakukan karena biasanya 

berhasil dan tidak salah (Sarlito, 2002:115). Sehingga semakin baik heuristic yang 

dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi kognisi sosialnya. Beberapa jenis 

heuristics adalah : 

a) Representasi (keterwakilan), yaitu membuat penilaian berdasarkan pada 

aturan-aturan sederhana. Misalnya semakin mirip seseorang dengan ciri 

khas dari suatu kelompok, semakin mungkin ia merupakan bagian dari 

kelompok tersebut.  

b) Pengutamaan (priming), adalah peningkatan ketersediaan informasi 

sebagai akibat dari pemaparan suatu rangsangan atau peristiwa tertentu. 

c) Ketersediaan informasi, yaitu semakin mudah suatu informasi masuk ke 

pikiran, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian atau keputusan 

yang akan dibuat. Namun jika menggantungkan penilaian sosial hanya 

pada ketersediaan informasi saja, maka hal ini juga dapat juga mengarah 

pada kesalahan. 
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(3) Penyimpangan dalam pemikiran sosial 

Individu diberi karunia oleh Tuhan untuk dapat berpikir logis, namun dalam 

pengalamannya seringkali memiliki kecenderungan kegagalan dan kesalahan 

ketika dituntut untuk dapat memahami orang lain dan dunia sosialnya. Berikut ini 

beberapa hal yang menyebabkan kesalahan dalam kognisi sosial tersebut : 

a) Bias negativitas, kecenderungan untuk memberikan perhatian lebih pada 

informasi negatif. Kecenderungan untuk memperhatikan yang negatif 

lebih sering dilakukan oleh seseorang karena dengan memperhatikan yang 

negatif ia akan menjadi lebih waspada terhadap bahaya yang mungkin 

terjadi (Sarlito, 2002:122). Padahal dengan tidak memperhatikan kognisi 

yang positif akan dapat merugikan atau mempersulit hubungan antar 

pribadi dalam dunia sosialnya. Sehingga dengan dalih waspada terhadap 

bahaya yang mungkin terjadi, seseorang cenderung tetap memilih untuk 

memperhatikan yang negatif. 

b) Bias optimistik, kecenderungan untuk melihat lingkungan melalui kaca 

mata optimisme. 

c) Pemikiran konterfaktual, pemikiran konterfaktual dapat berpengaruh kuat 

terhadap kodisi afek kita dan dapat mengarah pada kelambanan apatis, 

yang muncul ketika individu gagal melakukan sesuatu yang dapat 

memberikannya hasil positif, kemudian menolak untuk mencoba lagi di 

kemudian hari agar terhindar dari pemikiran mengenai telah hilangnya 

kesempatan awal. 
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2.3.4 Tahap Perkembangan Kognisi Sosial 

Perkembangan kognisi sosial pada individu terjadi karena pengalaman 

pribadi dan komunikasi yang luas di lingkungan masyarakat. Adapun tahap-tahap 

perkembangan kognisi sosial menurut Selman dalam Santrock (2002:123) yaitu 

sebagai berikut : 

(1) Tahap 0 :  sudut pandang egosentris (usia 3-6 tahun) 
yaitu anak belum dapat membedakan antara perspektif 
sendiri dengan perspektif orang lain. 

(2) Tahap 1 : sudut pandang subjektif (usia 6-8 tahun) yaitu 
anak mulai menyadari bahwa masing-masing pribadi 
memiliki suatu kehidupan psikologis yang tertutup dan 
bersifat subjektif serta unik. Artinya anak mulai 
menyadari bahwa tiap pribadi dapat memiliki pikiran-
pikiran dan perasaan yang berbeda dengannya. 

(3) Tahap 2 : sudut pandang yang timbal balik (8-10 tahun) 
yaitu anak telah mampu merefleksikan pikiran-pikiran 
perasaannya, sehingga ia mulai mampu memahami 
subjektifitas orang lain. 

(4) Tahap 3 : sudut pandang timbal balik/orang ketiga (10-12 
tahun) yaitu anak telah mampu menempatkan diri pada 
posisi orang ketiga yang netral. Dia tahu bahwa 
pemikirannya bisa menjadi objek pemikiran orang lain 
dan sebaliknya. 

(5) Tahap 4 : sudut pandang yang bersifat 
kemasyarakatan/yang bersifat pendalaman (12-dewasa), 
yaitu tindakan, pikiran, motif/perasaan dipahami secara 
kejiwaan dan munculnya pemahaman baru tentang 
kepribadian yaitu produk dari sifat-sifat bawaan, 
keyakinan-keyakinan, norma dan sikap-sikap. 

 

Tahap sudut pandang egosentris pada rentangan usia 3-6 tahun, anak mulai 

menyadari adanya perbedaan antara dirinya dan orang lain. Anak juga mampu 

melihat perasaan orang lain yang nampak namun ia tidak dapat melihat hubungan 

sebab akibat dari penalaran tindakan sosial. Dalam teori perkembangan sosial, 

Monks dkk (2002:183) menjelaskan bahwa perkembangan sosial dan kepribadian 

dimulai dari usia pra sekolah sampai dengan akhir masa sekolah yang ditandai 
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dengan meluasnya lingkungan sosial.  Selanjutnya tahap sudut pandang subjektif, 

anak menyadari bahwa masing-masing pribadi memiliki suatu kehidupan 

psikologis yang tertutup dan bersifat subjektif serta unik. Artinya anak mulai 

menyadari bahwa tiap pribadi dapat memiliki pikiran-pikiran dan perasaan yang 

berbeda dengannya. Meskipun demikian, anak memiliki kecenderungan untuk 

fokus pada satu perspektif saja daripada mengkoordinasikan sudut pandang. 

Kemudian sudut pandang timbal balik, individu telah menyadari bahwa 

setiap orang memiliki perspektif yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini secara 

tidak langsung akan mempengaruhi pandangan diri dan orang lain tentang satu 

sama lainnya. Dengan mencoba untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, 

maka anak mampu belajar untuk menilai keinginan, tujuan dan tindakan orang 

lain agar dapat membentuk suatu perspektif yang terkoordinasi. Pada umumnya 

anak sudah mulai beranjak remaja ketika memasuki tahap sudut pandang timbal 

balik orang ketiga. Remaja telah mampu menempatkan diri pada posisi orang 

ketiga yang netral. Dia tahu bahwa pemikirannya bisa menjadi objek pemikiran 

orang lain dan sebaliknya.  

Pada tahap akhir yaitu sudut pandang yang bersifat kemasyarakatan 

meliputi tindakan, pikiran, motif/perasaan yang dipahami secara kejiwaan. 

Selanjutnya akan muncul pemahaman baru tentang kepribadian yaitu produk dari 

sifat-sifat bawaan, keyakinan-keyakinan, norma dan sikap-sikap. Remaja akan 

membandingkan informasi yang diperolehnya mengenai suatu kegiatan dalam 

dunia sosialnya dengan pengetahuan atau pemikirannya selama ini mengenai 

dunia sosialnya tersebut. ”Memiliki pengalaman dan komunikasi yang luas dan 
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kaya pada remaja sudah cukup dapat mengakibatkan perubahan kognisi sosial di 

masa remaja” (Santrock, 2003:125). Melalui pengalaman dan komunikasi akan 

menambah wawasan sosial seseorang dalam dunia sosialnya.  

Selanjutnya wawasan sosial yang dimiliki seseorang akan cenderung lebih 

baik apabila ia mampu melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial. Misalnya 

OSIS, pramuka, PMR dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya, sehingga pengalaman 

ini bisa dijadikan modal untuk meningkatkan sikap sosial terutama ketika 

mahasiswa mengikuti kegiatan KKN. Menurut Hurlock (2000:214) ”semakin 

banyak partisipasi sosial, semakin besar kompetensi sosialnya”. Dengan demikian 

individu memiliki kepercayaan diri yang diungkapkan melalui sikap sosial yang 

ditunjukkan kepada lingkungannya. Untuk menjadi orang yang mampu 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat memerlukan proses yang berbeda dan 

terpisah, namun saling berkaitan antara lain : 

(1) Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok 

sosial mempunyai standar bagi setiap para anggotanya tentang perilaku yang 

dapat diterima.  

(2) Memainkan peran sosial yang dapat diterima. Setiap kelompok sosial 

mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para 

anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi. Misalnya, ada peran yang telah 

disetujui bersama bagi orang dan anak-anak, bagi guru dan murid. 

(3) Perkembangan sikap sosial. Untuk bermasyarakat/bergaul dengan baik, 

seseorang harus menyukai orang dan aktivitas sosial. Jika mereka 

melakukannya, mereka akan berhasil dalam penyesuaian sosial yang baik dan 
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diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan 

diri. 

 
2.4 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik PBA Mahasiswa 

UNNES 
 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengintegrasian kegiatan 

antara masyarakat dengan pendidikan dan penelitian terutama oleh mahasiswa 

dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Kegiatan KKN 

dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler, sehingga menjadikan 

mahasiswa bersikap secara realistis dan sebagai proses pembelajaran dalam 

mengimplementasikan teori yang telah diterima di bangku kuliah kepada 

masyarakat secara langsung. Bahtiar (dalam www.lintasberita.com) 

mengemukakan bahwa ”KKN adalah salah satu bentuk pengabdian yang 

dilakukan mahasiswa kepada masyarakat dengan menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang didapat pada bangku kuliah sesuai bidang keahlian masing-

masing mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat”. 

Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dapat ditunjukkan melalui 

eksistensinya dalam berbagai kegiatan KKN. Salah satunya program KKN 

tematik Penuntasan Buta Aksara (PBA).  

Program KKN Tematik PBA yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah ini bekerjasama dengan Perguruan Tinggi guna 

menuntaskan masyarakat dari buta aksara. Dalam pelaksanaannya, ”Perguruan 

Tinggi memiliki program dalam bentuk paket ajar pendidikan keaksaraan tingkat 

dasar selama dua bulan” (Retno, www.antara.co.id). Tujuannya adalah sebagai 
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proses pendewasaan mahasiswa dalam berpikir, bersikap, dan komitmen yang 

tinggi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat; sebagai proses 

pendidikan bagi mahasiswa agar berjiwa penuh tanggung jawab yang tinggi atas 

kesejahteraan masyarakat maupun masa depan bangsa dan negara. Herdjoko 

(dalam www.sinarharapan.co.id/index/sho8.html) menegaskan bahwa ”tujuan 

KKN PBA untuk mendewasakan mahasiswa dengan mengetahui komunitas 

masyarakat di pedesaan dan apa saja yang sebenarnya mereka butuhkan”. Secara 

khusus, tujuan utama program KKN Tematik PBA adalah membantu pemerintah 

dalam melaksanakan program percepatan penuntasan buta aksara pada masyarakat 

di Jawa Tengah dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan 

ketidakberdayaan melalui keaksaraan fungsional. Sehingga program KKN tematik 

ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi target perubahan, 

melainkan mahasiswa pun memperoleh pengalaman menjadi mandiri. 

Keaksaraan fungsional terdiri dari dua konsep yaitu “keaksaraan” dan 

“fungsional”. Keaksaraan (literacy) secara sederhana diartikan sebagai 

kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Istilah “keaksaraaan” 

didefinisikan sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh 

semua warga negara dan salah satu fondasi bagi penguasaan kecakapan-

kecakapan hidup yang lain. Sedangkan “fungsional” (functional) dalam 

keaksaraan berkaitan erat dengan fungsi dan atau tujuan dilakukannya 

pembelajaran dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa 

hasil pembelajarannya benar-benar bermakna dan bermanfaat bagi peningkatan 

mutu dan taraf hidup warga belajar dan masyarakatnya. Yulaelawati (dalam 
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www.harian-global.com/index.php) menyatakan bahwa ”pendekatan 

pembelajaran keaksaraan fungsional yang dilaksanakan melalui cara tematik 

tersebut terbukti memberikan sumbangan berarti dalam menurunkan buta aksara”. 

Dengan demikian keaksaraan fungsional merupakan suatu pendekatan ataupun 

bentuk pemberdayaan masyarakat buta aksara melalui peningkatan kemampuan 

membaca, menulis, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar, dan berbicara 

yang berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat kehidupan warga belajar 

dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. 

Sasaran pembelajaran kegiatan KKN Tematik PBA diarahkan kepada 

masyarakat penyandang buta aksara di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 

sekitarnya meliputi daerah pesisir dan nelayan, daerah perbatasan, daerah kaki 

gunung atau komunitas adat terpencil. Masyarakat tersebut terdiri dari : a) 

masyarakat penyandang buta aksara murni, yang sama sekali tidak sekolah; b) 

masyarakat penyandang buta aksara drop out (DO) kelas 1 SD; c) masyarakat 

penyandang buta aksara DO kelas 2 SD; d) masyarakat penyandang buta aksara 

DO kelas 3 SD. 

Dengan demikian penuntasan buta aksara melalui kelompok belajar 

keaksaraan fungsional yang merupakan bentuk pelayanan Pendidikan Luar 

Sekolah tidak hanya berhenti pada kecakapan melek aksara, melainkan lebih jauh 

pada peningkatan kemampuan memanfaatkan kecakapan melek aksara untuk 

membangun kepercayaan diri dan pengembangan daya nalar praktis (fungsional), 

yang pada gilirannya mampu mengembangkan potensi diri guna memenuhi hajat 

hidupnya sehingga tetap exist dan survive dalam menghadapi perkembangan 

kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. 
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2.5 Kontribusi Kognisi Sosial Terhadap Sikap Sosial 
Mahasiswa UNNES Yang Telah Mengikuti KKN Tematik 
PBA Di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

 
Kognisi sosial mengacu pada cara seseorang memandang dan berpikir 

mengenai dunia sosial mereka, orang-orang yang mereka amati dan yang 

berinteraksi dengan mereka, hubungan dengan orang-orang tersebut, kelompok 

tempat mereka bergabung dan cara mereka berpikir mengenai diri mereka sendiri 

dan orang lain (Santrock, 2003:119). Kognisi sosial memiliki peranan dalam 

mempengaruhi sikap sosial karena merupakan implikasi dari cara seseorang 

mengamati dan memahami orang lain serta situasi sosial. Kognisi sosial 

memusatkan diri pada proses-proses psikologis di dalam diri individu mengenai 

dirinya sendiri dan orang lain serta mengenai hubungan antar individu. Dengan 

demikian kognisi sosial dapat digunakan untuk mengetahui yang dilakukan 

seseorang dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya.  

Kecakapan kognisi sosial seseorang sangat berhubungan erat dengan sikap 

sosialnya di masyarakat. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang dalam 

bersosialisasi menempatkan diri di lingkungan akan membentuk sikap sosialnya 

sehari-hari. Pengembangan kognisi sosial seseorang dapat dibangun melalui 

pengembangan keterampilan-keterampilan tertentu, misalnya interaksi sosial, 

komunikasi, atribusi dan menjalin relasi yang kemudian dapat berkembang 

menjadi kemampuan untuk memahami dunia sosialnya secara baik. Pamela W. 

Garner, Diane Carlson Jones, dan Douglas J. Palmer telah melakukan penelitian 

dengan judul Social Cognitive Correlates of Preschool Children’s Sibling 

Caregiving Behavior dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan antara kognisi sosial dengan perilaku perhatian saudara kandung pada 

anak usia pra sekolah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase kognisi sosial 

yaitu sebesar 80% yang berarti termasuk dalam kriteria tinggi dan perhatian 

saudara kandung pada anak usia pra sekolah yaitu sebesar 82%. Dengan hasil 

perhitungan r hitung > r tabel sehingga hipotesis diterima, artinya adanya 

hubungan yang signifikan antara kognisi sosial dengan perhatian yang diterima 

anak pra sekolah dari saudara kandungnya. Keterkaitan jurnal penelitian diatas 

dengan penelitian ini adalah bahwa kognisi sosial dapat berkembang sepanjang 

kehidupan individu seiring pemikirannya yang selalu dinamis. Dengan 

pemikirannya yang selalu dinamis dalam memandang lingkungan sosial, 

diharapkan akan terbentuk sikap sosial yang baik dalam lingkungannya. 

Sikap sosial adalah proses sosialisasi seseorang dalam mereaksi rangsang 

yang diterimanya dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap sosial juga 

berpengaruh terhadap terjadinya tingkah laku yang khas pada seseorang dan 

dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja melainkan diperhatikan oleh orang-

orang sekelompoknya. Keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap 

orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya apabila ia 

mampu menjalin hubungan sosial yang baik terhadap teman maupun orang lain. 

Sehingga bisa mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan seperti 

membantu orang lain meskipun ia sendiri kadang mengalami kesulitan. 

Apabila seseorang memiliki kognisi sosial yang baik, ia akan mudah untuk 

memahami dirinya dan tingkah laku yang ditunjukkan orang lain di lingkungan 

sekitar. Ia akan berkembang menjadi pribadi yang memiliki sikap sosial, 
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diantaranya adalah mampu berempati, peduli terhadap orang lain, suka menolong, 

mampu bekerjasama bersama tim satu posko, bertindak jujur, saling menghormati, 

menunjukkan perhatian terhadap lingkungan, mampu mengenal tuntutan sosial 

dalam masyarakat dan lain sebagainya. Namun sebaliknya bila seseorang tidak 

memiliki kognisi sosial yang baik ia akan berkembang menjadi individu yang 

egois, mau menang sendiri, selalu ingin diperhatikan oleh orang lain tanpa 

memberikan timbal balik. 

 
2.6 Hipotesis 

Hipotesis aalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Merujuk pada latar belakang diatas, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: “Kognisi sosial memberikan kontribusi 

terhadap sikap sosial mahasiswa UNNES yang telah mengikuti KKN Tematik 

PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan usaha yang harus ditempuh dalam penelitian 

ilmiah guna menemukan serta menguji kebenaran suatu objek yang diteliti. Hal ini 

ditegaskan oleh pendapat Hadi (2001:4) yang menyatakan bahwa metodologi 

penelitian sebagaimana dikenal memberikan garis-garis yang cermat dan 

mengajukan syarat yang benar, artinya menjaga agar pengetahuan yang dicapai 

dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian adalah metode yang 

digunakan harus disesuaikan dengan objek penelitian dan tujuan yang akan 

dicapai, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan sistematis. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka aspek-aspek yang dibahas dalam metode 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi Kognisi 

Sosial Terhadap Sikap Sosial Mahasiswa UNNES Yang Telah Mengikuti KKN 

Tematik PBA Di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 

2008/2009”, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional bertujuan untuk melihat sejauh mana atau berapa besar 

kontribusi kognisi sosial terhadap sikap sosial mahasiswa menggunakan analisis 

data-data numerikal yang diolah dengan menggunakan statistik. 
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3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Oleh karena itu variabel merupakan salah 

satu komponen penting dalam suatu penelitian, sehingga peneliti diharapkan 

untuk memahami dan menganalisis setiap variabel. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu Kognisi sosial dan Sikap Sosial. 

(2) Variabel Independen 

Variabel independen artinya veriabel bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen (variabel terikat). Jadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kognisi sosial yang merupakan variabel X. 

(3) Variabel Dependen 

Variabel dependen artinya variabel terikat. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiono,2003:3). Jadi variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah sikap sosial yang merupakan variabel Y. 

3.2.2 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar dua variabel dalam penelitian ini adalah hubungan positif, 

bahwa variabel bebas menyebabkan munculnya variabel lain yaitu variabel 

terikat. Dalam penelitian ini kognisi sosial memberikan kontribusi terhadap sikap 

sosial mahasiswa, semakin tinggi kognisi sosial yang dimiliki mahasiswa maka 

akan semakin baik sikap sosialnya. 
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Gambaran dari hubungan antar variabel ini adalah sebagai berikut : 

 

(Sugiyono, 2005:5) 

Gambar 3. Hubungan kognisi sosial dengan sikap sosial. 

Keterangan : 

X : Kognisi sosial mahasiswa 

Y : Sikap sosial mahasiswa 

Gambar di atas menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y). Hubungan dua variabel dinyatakan positif apabila 

suatu nilai variabel ditingkatkan maka akan meningkatkan variabel yang lain. 

Sebaliknya jika satu variabel diturunkan maka akan menurunkan variabel lain. 

3.2.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Kognisi Sosial 

Kognisi sosial merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang 

mengenai dunia sosialnya sehingga ia dapat memahami, menempatkan diri dan 

berpikir positif terhadap lingkungan, serta memungkinkannya untuk dapat dengan 

mudah mengamati, mengevaluasi dan menangkap realitas sosial yang ada dalam 

dunia sosialnya. 

(2) Sikap Sosial 

Sikap sosial adalah proses sosialisasi seseorang dalam mereaksi rangsang 

yang diterimanya sehingga mampu menyesuaikan diri dan menjalin hubungan 

sosial yang baik terhadap orang lain dan lingkungan sosialnya.  

X Y 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005:55). 

Sedangkan populasi menurut Arikunto (2006: 130) adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa UNNES yang 

telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang tahun 2008/2009 sebanyak 60 mahasiswa. Adapun ciri-ciri populasi 

yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

(1) Mahasiswa yang telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009 

(2) Masih tercatat sebagai mahasiswa UNNES (belum dinyatakan lulus) Tahun 

Pelajaran 2008/2009 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap, berikut ini 

disajikan tabel daftar jumlah mahasiswa yang telah mengikuti KKN Tematik PBA 

di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang : 
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 
 

No  Nama Desa Jumlah 
Mahasiswa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

KEMAWI 
JUBELEN 
NGADIKERSO 
BUMEN 
SUMOWONO 
LOSARI 
KEBONAGUNG 
LANJAN 
TRAYU 
PLEDOKAN 
KEMITIR 
CANDIGARON 

6 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
6 
6 

Total 60 
 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam sebuah 

penelitian tidak bisa dilakukan asal-asalan. Sampel pada penelitian ini adalah 52 

mahasiswa, hal ini berdasarkan pada tabel Krecjie yang menggunakan taraf 

kesalahan 5% (Sugiyono, 2005:63). Dengan demikian sampel penelitian adalah : 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 
 

No  Nama Desa Jumlah 
Mahasiswa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

KEMAWI 
JUBELEN 
NGADIKERSO 
BUMEN 
SUMOWONO 
LOSARI 
KEBONAGUNG 
LANJAN 
TRAYU 
PLEDOKAN 
KEMITIR 
CANDIGARON 

5 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
4 
4 
5 
5 

Total 52 
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Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan sifat 

populasi yang homogen. Artinya populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

yang berada pada satu tingkat jenjang pendidikan yang sama, usia yang relatif 

sama, serta dalam kondisi yang relatif tidak berbeda. Mengingat populasi bersifat 

homogen sehingga teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple 

random sampling. Dengan demikian setiap responden memiliki kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel penelitian. 

Sebelum mengadakan penelitian, penulis melakukan uji coba instrumen 

kepada mahasiswa KKN di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sebanyak 

26 mahasiswa. Digunakan mahasiswa tersebut untuk uji coba instrumen dengan 

pertimbangan : mahasiswa KKN Kecamatan Sumowono terbatas jumlahnya, 

termasuk dalam satu Kabupaten sehingga informasi yang diperoleh berkaitan 

dengan sikap sosial dan kognisi sosial dipandang sama bila dilihat dari keadaan 

geografis dan kebiasaan masyarakat setempat. 

 
3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses kegiatan yang sangat penting dalam 

penelitian ilmiah karena akan digunakan untuk menguji hipotesis dan 

mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan metode 

yang tepat dan instrumen yang baku. Di dalam kegiatan penelitian, cara 

memperoleh data dikenal sebagai metode pengumpulan data (Arikunto, 2006: 

149).  Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala psikologi dalam bentuk skala sikap sosial dan skala kognisi sosial. 
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Melalui skala psikologi, akan diungkap konsep yang menggambarkan aspek 

psikologi atau kepribadian individu. Hal ini dinyatakan oleh Azwar (2005:3) 

bahwa skala psikologi merupakan istilah yang dipakai untuk menamakan alat ukur 

aspek afektif atau untuk mengukur atribut afektif. Skala psikologi memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang 
tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur 
melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut 
yang bersangkutan. 

2. Skala psikologi selalu berisi banyak aitem karena melalui 
aitem inilah perilaku seseorang dapat diterjemahkan. 

3. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban 
benar atau salah, semua jawaban dapat diterima sepanjang 
diberikan secara jujur. (Azwar, 2005:4) 

 

Alasan peneliti menggunakan skala psikologi adalah : 

1. Penggunaan skala psikologi bersifat praktis, hemat waktu, tenaga dan biaya. 

2. Dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah 

banyak dalam waktu yang singkat. 

3. Dengan skala psikologi setiap responden menerima pernyataan yang sama. 

4. Responden lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan skala psikologi karena 

tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti dengan 

responden. 

5. Responden mempunyai waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan. 

6. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas dan tidak  malu-malu dalam 

menjawab. 

7. Data yang telah terkumpul lebih mudah dianalisis sebab pertanyaan yang 

diajukan kepada setiap responden adalah sama. 
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Data yang diperoleh dari hasil skala psikologi dianalisis secara kuantitatif 

dengan pemberian skor berdasarkan skala interval menggunakan metode likert 

pada jawaban dari responden. Skala likert memiliki lima kategori kesetujuan dan 

memiliki interval skor 1-5. Skor tertinggi diberikan untuk jawaban yang 

mendukung pertanyaan atau pernyataan dan skor terendah diberikan untuk 

jawaban yang tidak mendukung pertanyaan atau pernyataan. Adapun pemberian 

skor tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 3.3 

Kriteria Skor Butir Item 
 

No. Alternatif Jawaban Skor Item (+) Skor Item (-) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Kadang Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3.4.2 Penyusunan Instrumen 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa seperangkat pernyataan yang 

digunakan untuk memperoleh data atau informasi mengenai sikap sosial dan 

kognisi sosial mahasiswa yang telah mengikuti KKN. Adapun langkah-langkah 

dalam penyusunan instrumen yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:166) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Perencanaan, meliputi perumusan tujuan, menentukan 
variabel, kategori variabel. 

2. Penulisan butir soal atau item kuesioner, penyusunan 
skala. 

3. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan 
pedoman mengerjakan. 

4. Uji coba instrumen. 
5. Penganalisisan hasil, analisis item. 
6. Mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang 

baik dengan mendasarkan pada data yang diperoleh 
sewaktu uji coba. 

 
Sejalan dengan pendapat tersebut, maka langkah-langkah penyusunan 

instrumen pada penelitian ini adalah : 

1. Perencanaan, meliputi pembuatan kisi-kisi instrumen untuk masing-masing 

alat pengumpul data. Menentukan indikator masing-masing pada skala sikap 

sosial dan kognisi sosial. 

2. Menulis butir-butir pertanyaan dan atau pernyataan masing-masing pada skala 

sikap sosial dan skala kognisi sosial. 

3. Penyuntingan yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan. 

4. Uji coba instrumen yang diberikan pada responden di luar sampel penelitian. 

5. Penganalisisan hasil item dengan validitas dan reliabilitas. 

6. Mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik dengan 

mendasarkan pada data yang diperoleh sewaktu uji coba. 

Untuk mengatasi kecenderungan kebanyakan responden memilih jawaban 

selalu, maka dalam penyusunan butir pernyataan dibuat pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Adapun pengembangan kisi-kisi instrumen penelitian dapat 

dilihat dalam dua tabel di berikut ini: 
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Tabel 3.4 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Sikap Sosial 

 

Variabel Indikator Deskriptor Item 
(+) (-) 

Sikap Sosial 
mahasiswa 

1. Kognisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Afeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Konasi 

 
 

1.1 Persepsi terhadap 
objek sikap sosial 

 
 
 
1.2 Keyakinan terhadap 

objek sikap sosial 
1.3 Pengetahuan 

terhadap objek 
sikap sosial 

 
 
 
2.1 Rasa senang atau 

tidak senang 
terhadap objek sikap 
sosial 

 
2.2 Mengungkapkan dan 

mengekspresikan 
perasaan dalam 
dunia sosialnya 

 
 
2.3 Menunjukkan 

eksistensinya dalam 
dunia sosial 

 
 
 
3.1 Kecenderungan 

bereaksi terhadap 
objek sikap sosial 

 
 
3.2 Tindakan yang 

tampak 

 
 

1.1.1 Mengetahui bahwa 
individu adalah makhluk 
sosial 

1.1.2 Memahami kodratnya 
sebagai makhluk sosial 

1.2.1 Berpikiran positif terhadap 
lingkungan KKN 

1.3.1 Memiliki pengetahuan luas 
di lingkungan KKN 

1.3.2 Belajar dari pengalaman 
1.3.3 Bersosialisasi di 

lingkungan KKN 
 
2.1.1 Menyapa saat bertemu di 

jalan 
2.1.2 Nyaman berada di 

lingkungan KKN 
2.1.3 Penyesuaian diri 
2.2.1 Kemampuan berinteraksi 

dengan teman-teman baru 
2.2.2 Menyampaikan pikiran dan 

perasaannya secara terbuka 
2.2.3 Menunjukkan bahasa 

tubuh yang positif 
2.3.1 Memberikan pendapat atau 

masukan terhadap kegiatan 
di lingkungan KKN  

2.3.2 Berpartisipasi dalam ke-
giatan di lingkungan KKN 

 
3.1.1. Mudah akrab dengan 

lingkungan baru 
3.1.2. Tenggang rasa 
3.1.3. Kemampuan berempati 
3.1.4. menghargai orang lain 
3.2.1 Menolong orang lain 
3.2.2 Bekerjasama 
3.2.3 Peduli terhadap orang lain 
3.2.4 Dermawan 

 
 

1, 2 
 
 
4 
 

7, 8 
 

10 
 

12 
14 
 
 

17 
 

19 
 

22 
24 
 

26, 27 
 

29 
 

31 
 
 

33, 34 
 
 

37 
 

39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 

 
 

3 
 
 

5, 6 
 
9 
 

11 
 

13 
15, 16 

 
 

18 
 

20, 21 
 

23 
25 
 

28 
 

30 
 

32 
 
 

35, 36 
 
 

38 
 

40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
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Tabel 3.5 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kognisi Sosial 

 

Variabel Indikator Deskriptor Item 
(+) (-) 

Kognisi Sosial 
mahasiswa 

1. Skema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Heuristic 

(jalan pintas 
mental) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 Memperhatikan 
informasi yang 
didapat dari dunia 
sosial  

 
1.2 Menyaring informasi 

yang didapat dari 
dunia sosial 

 
 
1.3 Menyimpan 

informasi jangka 
pendek 

 
1.4 Menyimpan 

informasi jangka 
panjang 

1.5 Mengingat kembali 
informasi dari dunia 
sosial 

1.6 Menggunakan infor-
masi yang konsisten  

 
2.1 Menilai dunia sosial 

melalui aturan yang 
sederhana 

 
 
 
2.2 pemikiran mengenai 

dunia sosial dapat 
terwakili 

 
 
 
2.3 pengaruh pikiran 

terhadap penilaian 
dunia sosial 

 

 
 

1.1.1 Perhatian dengan 
lingkungan KKN 
beserta masyarakatnya 

1.1.2 Perhatian terhadap 
sesama teman KKN 

1.2.1 Berpikir positif 
terhadap masyarakat 
lingkungan KKN 

1.2.2 Berpikir positif 
terhadap teman KKN 

1.3.1 Mengenali kebiasaan 
masyarakat KKN 

1.3.2 Mengenali kebiasaan 
teman KKN 

1.4.1 Menjalin silaturahmi 
dengan teman KKN 

 
1.5.1 Mengingat pengalaman 

selama KKN 
 
1.6.1 Kemampuan bergaul 
1.6.2 Percaya diri 
 
2.1.1 Rasa ingin tahu 

mengenai kehidupan 
masyarakat 

2.1.2 Menilai lingkungan 
KKN dilihat dari 
kebiasaan masyarakat 

2.2.1 Memahami orang lain 
berdasarkan 
lingkungannya 

2.2.2 Menilai orang lain 
berdasarkan 
lingkungannya 

2.3.1 Memahami dan menilai 
lingkungan KKN ber-
dasarkan pemikiran 
sosial 

 
 

1, 2 
 
 
4 
 
6 
 
 
8 
 

10 
 

12 
 

14 
 
 

17, 18 
 
 

20,21 
24 
 

27 
 
 

29 
 
 

31 
 
 

33 
 
 

35, 36 
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5 
 
7 
 
 
9 
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13 
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19 
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25, 26 

 
28 
 
 

30 
 
 

32 
 
 

34 
 
 

37 
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3. Penyim-
pangan 
dalam 
pemikiran 
sosial 

3.1 bias negativitas 
 
 
 
 
 
3.2 bias optimistik 
 
 
3.3 pemikiran 

konterfaktual 
 

3.1.5. Kemampuan 
menempatkan diri di 
lingkungan KKN 

3.1.6. Berpikir negatif 
terhadap lingkungan 
KKN 

3.2.1 Optimis dalam 
memandang dunia 
sosial 

3.3.1 Pemikiran kita dapat 
mempengaruhi 
perasaan 

3.3.2 Mudah putus asa untuk 
mencoba memperbaiki 
kegagalan 

 

38 
 
 

40 
 
 

43 
 
 

45 
 
 

47 
 

39 
 
 

41, 42 
 
 

44 
 
 

46 
 
 

48 

 
 
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas 

Arikunto (2006:168) menyatakan bahwa validitas merupakan suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid sehingga dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

karena item-item dalam penelitian ini dijabarkan berdasarkan bangunan teori yang 

sudah ada. Menurut Saifuddin Azwar (2008:48) validitas konstruk adalah tipe 

validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkap suatu trait/konstruk 

teoritis yang hendak diujinya. Sedangkan uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap 

item instrumen dalam skor total. Rumus yang digunakan adalah Product Moment 

oleh Pearson dengan alasan sumber data dari kedua variabel adalah sama, yaitu 



60 

 

skala psikologi yang meliputi skala sikap sosial dan skala kognisi sosial. Adapun 

rumusnya sebagai berikut : 

       
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=

})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

 xyr  = Skor total item dengan skor total 

 N = Jumlah subjek 

 ∑X  = Jumlah skor total variabel X 

 ∑Y  = Jumlah skor total variabel Y 

 ∑ 2X  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑ 2Y  = Jumlah kuadrat skor variabel  Y 

(Arikunto, 2006:170) 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala sikap sosial 

dan skala kognisi sosial. Sebelum instrumen digunakan untuk pengambilan data, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui instrumen tersebut layak 

digunakan atau tidak melalui valid dan reliabel. Hasil uji coba instrumen akan 

dianalisis untuk diketahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang 

baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya xyr , maka hasil perhitungan rxy 

dikonsentrasikan dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 

95%. Jika didapatkan harga  rxy > rtabel, maka butir instrumen dapat dikatakan 

valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rxy < rtabel maka dikatakan bahwa 

instrumen tersebut tidak valid. 
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3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:178). Suatu instrumen dikatakan 

reliabel apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas yang skor bukan 1 dan 0, rumusnya adalah sebagai berikut : 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
= ∑

2

2

11 1 tk
kr b

σ
σ

 

 
Keterangan : 

11r   = Reliabilitas 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ  = Jumlah varian butir 

2tσ   = Varian total 

(Arikunto, 2006:196) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai r tabel  apabila r hitung ≥  r tabel  maka butir soal dikatakan reliabel. 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah langkah yang harus ditempuh untuk menguraikan data 

menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga mudah dibaca dan 

diintepretasikan. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk membuktikan 

hipotesis setelah diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil yang meyakinkan. 
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Dalam menganalisis data, peneliti mencari item-item yang memenuhi 

syarat validitas. Setelah pengumpulan data diperoleh, langkah yang dilakukan 

peneliti selanjutnya adalah menganalisis data. Prosedur yang digunakan dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Analisis Deskriptif Prosentase 

Teknik analisis data deskriptif prosentase dimaksudkan untuk mengetahui 

status variabel, yaitu mendiskripsikan sikap sosial dan kognisi mahasiswa yang 

telah mengikuti KKN yang disajikan melalui prosentase.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

% = n : N x 100 

Keterangan : 

% = Prosentase  

n = Skor yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh skor 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui model regresi yang digunakan 

untuk variabel bebas dan variabel terikat normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

dapat dilihat dengan pola pada kurva penyebaran P Plot. Dalam penelitian ini, 

untuk menguji data yang berdistribusi normal atau tidak digunakan program 

SPSS. 
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2) Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji model regresi yang 

digunakan terjadi ketidaksamaan variance atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Ada atau tidaknya 

heteroskedasitas dapat diketahui melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan variabel bebasnya. 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

1) Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, dengan demikian penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara sikap sosial dan kognisi sosial. Alat uji yang 

digunakan untuk melakukan uji korelasi pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS. Dalam penelitian ini, analisis korelasi dilakukan melalui uji 

signifikansi parameter. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas 

signifikansi variabel X. Jika probabilitas diatas 0.05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel Y. 

2) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi 

antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu kognisi sosial terhadap sikap 

sosial mahasiswa. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

11Χ+=Υ βα  
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Keterangan : 

=Υ  Variabel  terikat yaitu sikap sosial mahasiswa KKN 

=α konstanta 

=1β koefisien variabel 1Χ  

Perhitungan analisis regresi linier dalam penelitian ini dilakukan melalui 

analisa statistik dengan menggunakan program SPSS 12.0 for windows. Dari 

perhitungan regresi tersebut kemudian dapat dilihat dengan probabilitas 

signifikansi. Apabila probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka kognisi 

sosial berpengaruh terhadap sikap sosial mahasiswa. Untuk mengetahui besarnya 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat maka akan dilakukan uji 

koefisien determinasi menggunakan program SPSS 12.0 for windows. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai hasil penelitian yang 

meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis dan pembahasan 

hasil penelitian mengenai kontribusi kognisi sosial terhadap sikap sosial 

mahasiswa UNNES yang telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009. 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Persiapan penelitian 

Penelitian dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempersiapkan 

perizinan pra penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Kepala Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Semarang guna 

membantu dalam penyajian data. Perizinan kemudian dilanjutkan kepada Dekan 

Fakultas, baik untuk pelaksanaan uji coba ataupun pelaksanaan penelitian. Alat 

ukur yang digunakan untuk memperoleh data tentang kognisi sosial dan sikap 

sosial mahasiswa UNNES yang telah mengikuti KKN Tematik PBA di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun 2008 adalah dengan alat ukur 

berupa skala psikologi.  

Sebelum skala psikologi digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan untuk 

mengukur validitas dan reliabilitas sebuah instrumen. Uji coba instrumen 

dilaksananakan pada tanggal 22-29 Mei 2009 dengan responden berjumlah 26 



66 

 

mahasiswa yang telah mengikuti KKN di Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. Uji coba dilakukan di luar populasi dan sampel dengan pertimbangan 

bahwa responden penelitian terbatas jumlahnya, kecamatan yang digunakan 

sebagai uji coba masih dalam satu wilayah Kabupaten Semarang. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas angket dijelaskan sebagai berikut:  

a. Hasil Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu 

mengukur data dari variabel yang diteliti secara tepat. Hasil uji coba dianalisis 

validitasnya dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Butir angket 

dinyatakan valid jika xyr ≥  r tabel . Dari 52 butir pertanyaan variabel sikap sosial, 

diperoleh 3 butir yang tidak valid yaitu nomor 26, 29, dan 31. Kemudian dari 48 

butir pertanyaan variabel kognisi sosial, diperoleh 4 butir yang tidak valid yaitu 

nomor 13, 22, 38, 39.  

Butir-butir pernyataan tersebut mempunyai koefisien korelasi yang kurang 

dari r tabel  pada α = 5 % dengan n = 26 yaitu 0,388. Selanjutnya butir pernyataan 

yang tidak valid tersebut 5 diantaranya dilakukan perbaikan, sementara 2 lainnya 

tidak dilakukan perbaikan karena dari 52 dan 48 pernyataan yang valid sudah 

mewakili masing-masing indikator dari variabel penelitian. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 99 dan 109. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen tersebut cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk mengetahui reliabilitas 

instrumen digunakan rumus Alpha dan hasil perhitungannya kemudian 
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dikonsultasikan dengan r tabel  untuk N = 26 dengan taraf signifikansi 5% = 0,388. 

Pertimbangannya adalah bahwa skor dalam penelitian ini merupakan rentangan 

dari 1-5. Hasil uji reliabilitas sikap sosial diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 

0,960 ≥  r tabel  yaitu 0,388 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel, sedangkan hasil uji reliabilitas kognisi sosial diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,963 ≥  r tabel  yaitu 0,388 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel.  

4.1.2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dapat dilaksanakan setelah diperoleh hasil uji coba angket 

penelitian. Penelitian dilakukan pada delapan Fakultas Universitas Negeri 

Semarang pada tanggal 12-19 Juni 2009. Responden penelitian adalah mahasiswa 

UNNES yang telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009 sebanyak 52 mahasiswa. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian adalah skala sikap sosial dan skala kognisi sosial, 

dengan jumlah masing-masing 51 dan 47 butir pernyataan. 

4.1.3. Hasil Analisis Deskriptif  Penelitian 

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh 

mana kognisi sosial dan sikap sosial dimiliki mahasiswa yang telah KKN di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Pengambilan data dilakukan 

dengan menyebarkan instrumen berupa skala sikap sosial dan skala kognisi 

sosial kepada 52 responden, dengan skor tertinggi 5 dan terendah 1 dengan 

jumlah item sikap sosial 51 dan jumlah item kognisi sosial 47. 
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Hasil perhitungan analisis deskriptif ini masih berupa data kuantitatif 

atau angka dalam bentuk prosentase sehingga perlu dideskripsikan secara 

kualitatif. Hal ini ditegaskan oleh Azwar (1999:105) bahwa sebagai suatu hasil 

ukur berupa angka (kuantitatif), skor skala memerlukan suatu norma 

pembanding agar dapat diinterpretasikan secara kualitatif. Pada dasarnya 

interpretasi skor skala psikologi selalu bersifat normatif, artinya makna skor 

diacukan pada posisi relatif skor dalam kelompok yang telah dibatasi. 

Menentukan kategori atau kriteria prosentase kognisi sosial terhadap 

sikap sosial mahasiswa KKN terlebih dahulu akan dihitung: 

Persentase maksimal = (5:5) x 100% = 100% 

Persentase minimal  = (1:4) x 100% = 20% 

Rentang persentase  = 100% - 20% = 80% 

Interval persentase  = 80% : 5 = 16% 

 

Tabel 4.1 

Kriteria Prosentase Kognisi Sosial dan Sikap Sosial 
 

Interval Kriteria 
84,01%  -  100% Sangat Tinggi 
68,01%  -  84% Tinggi 
52,01%  -  68% Cukup Tinggi 
36,01%  -  52% Rendah 
20%       -  36% Sangat Rendah 

 

 

Untuk mengetahui secara keseluruhan hasil perhitungan analisis 

deskriptif prosentase sikap sosial yang dimiliki mahasiswa KKN terinci pada 

tabel berikut:  
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Tabel 4.2 

Prosentase Sikap Sosial Mahasiswa Yang Mengikuti KKN Tematik PBA 

di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009 

 
No Sub 

Variabel Indikator % Kriteria 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 

Kognisi 
 
 
 
 
 
Afeksi 
 
 
 
 
 
 
Konasi 

1.1 Persepsi terhadap objek sikap 
sosial 

1.2 Keyakinan terhadap objek 
sikap sosial 

1.3 Pengetahuan terhadap objek 
sikap sosial 

2.1 Rasa senang atau tidak senang 
terhadap objek sikap sosial 

2.2 Mengungkapkan dan mengeks-
presikan perasaan dalam dunia 
sosialnya 

2.3 Menunjukkan eksistensinya 
dalam dunia sosialnya 

3.1 Kecenderungan bereaksi 
terhadap objek sikap sosial 

3.2 Tindakan yang tampak 

87,80 
 

69,20 
 

82,50 
 

75,30 
 

72,00 
 
 

74,40 
 

75,30 
 

81,90 

Sangat Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
Sikap Sosial Mahasiswa  yang Telah Mengikuti 

KKN 78,20 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diuraikan bahwa sikap sosial mahasiswa yang 

telah mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang tahun 2008/2009 termasuk dalam kriteria tinggi yaitu menunjukkan 

angka sebesar 78,20 %. Hal ini memberikan makna bahwa sikap sosial yang 

dimiliki mahasiswa KKN di Kecamatan Sumowono sudah baik. Mahasiswa KKN 

mampu mengembangkan kognisinya sebagai makhluk sosial, sehingga mereka 

merasa perlu untuk memiliki teman dan sahabat untuk mewarnai hari-harinya. Hal 

ini juga berlaku ketika kegiatan KKN berlangsung, mereka berusaha untuk 

beradaptasi agar dapat diterima di lingkungan baru. Dengan kemampuannya 

dalam memahami kodratnya sebagai makhluk sosial, mahasiswa tidak sungkan 
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ataupun merasa canggung ketika harus berinteraksi dengan warga sekitar yang 

usianya jauh di atas mereka. Selanjutnya dengan memiliki keyakinan yang positif 

di lingkungan KKN, mahasiswa dapat lebih mudah untuk mengembangkan sikap 

sosialnya ketika mengikuti kegiatan KKN. Mahasiswa memiliki persepsi bahwa 

lingkungan KKN akan menyenangkan dan tidak ada perbedaan dengan kehidupan 

sehari-harinya. Mereka mampu menjauhkan pemikiran-pemikiran atau keyakinan 

yang negatif bahwa tidak semua teman KKN bisa menjadi sahabat yang baik. 

Sehingga ketika kegiatan KKN telah selesai mahasiswa juga berusaha untuk tetap 

menyambung silaturahmi dengan teman-teman KKN. 

Mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas terhadap objek sikap sosial, 

ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan yang luas di lingkungan KKN bahwa 

setiap orang mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Sehingga dapat saling 

menghargai satu dengan yang lain. Dengan demikian mahasiswa akan merasa 

mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, khususnya teman KKN 

dan warga sekitar. 

Dalam mengembangkan afeksinya, mahasiswa KKN menunjukkan rasa 

senang ketika mengikuti kegiatan KKN dengan menyapa warga ketika tidak 

sengaja berpapasan di jalan. Mahasiswa juga merasa senang ketika mendapatkan 

teman-teman baru di lingkungan yang baru. Dengan demikian mahasiswa tidak 

merasa kesulitan ketika harus menyesuaikan diri di lingkungan KKN. Selain itu, 

mahasiswa yang sikap sosialnya baik akan mudah untuk mengungkapkan dan 

mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Ia mampu berinteraksi dengan baik 

dengan warga masyarakat maupun teman-teman KKN yang baru saja dikenalnya. 
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Sehingga ketika sedang marah ia tidak melampiaskan kepada orang-orang di 

sekelilingnya. Dengan kemampuannya mengekspresikan dan mengungkapkan 

peraasannya, ini menunjukkan eksistensinya dalam dunia sosial yaitu lingkungan 

KKN. Mahasiswa yang memiliki sikap sosial akan terbuka dalam menyampaikan 

pendapat dan masukan terhadap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan KKN. 

Selanjutnya ia tidak sungkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang 

diselenggarakan masyarakat. 

Sikap sosial yang dimiliki mahasiswa KKN akan terlihat pada 

kecenderungan bereaksi dan tindakan yang tampak di lingkungan sosialnya. 

Diantaranya adalah mudah akrab dengan lingkungan baru, bertenggang rasa dan 

berempati tanpa memandang status sosialnya. Sedangkan tindakan yang biasanya 

ditunjukkan adalah mampu menghargai orang lain, menolong teman yang sedang 

kesulitan, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang disekitarnya. Hal 

ini mengasahnya untuk mampu bekerja sama dalam tim yang sangat dibutuhkan 

dalam kegiatan KKN. 

Prosentase sikap sosial mahasiswa KKN yang baik selanjutnya dapat 

dijelaskan pada deskripsi sub variabel dan indikator sebagai berikut: 

a. Sub Variabel aspek Kognisi 

Sikap sosial mahasiswa pada aspek kognisi tergolong tinggi dengan 

skor per-indikator masing-masing 87,8%; 69,2%; dan 82,5%. Hal ini berarti 

bahwa sikap sosial mahasiswa cenderung baik, yaitu meliputi persepsi 

terhadap objek sikap sosial, memiliki keyakinan yang positif terhadap objek 

sikap sosial, dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai objek sikap sosial 

yaitu lingkungan KKN. 
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Mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap lingkungan KKN, ini 

dapat diketahui bahwa mahasiswa mengerti dan memahami kodratnya sebagai 

makhluk sosial. Selanjutnya dapat dilihat dari keinginan mereka untuk 

memiliki teman dan sahabat dari kegiatan KKN yang mereka ikuti, mahasiswa 

juga beranggapan bahwa kekompakan tim dapat terbentuk seiring terjalinnya 

hubungan yang baik diantara mereka. Dengan demikian, dalam berteman 

mereka tidak membeda-bedakan status sosial. Yang terpenting bagaimana cara 

untuk tetap menyambung tali silaturahmi ketika kegiatan KKN telah berakhir. 

Selain menjalin hubungan baik dengan sesama teman KKN, mahasiswa tidak 

lupa untuk berinteraksi dengan warga sekitar di lingkungan KKN. 

Mahasiswa memiliki keyakinan yang baik mengenai objek sikap 

sosial, hal ini berarti mahasiswa mampu untuk bepikir positif terhadap 

lingkungan KKN. Dengan berpikir positif maka mahasiswa akan lebih mudah 

untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, yaitu lingkungan KKN. 

Sehingga mereka akan merasa nyaman berada di lingkungan yang mungkin 

berbeda dengan kehidupannya di rumah/kost. 

Pengetahuan mahasiswa terhadap objek sikap sosial termasuk dalam 

kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari luasnya wawasan dan pengetahuan 

mahasiswa mengenai lingkungan KKN yang mereka tinggali. Diantaranya 

mahasiswa mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-

masing, dengan demikian mereka dapat belajar untuk saling menghargai satu 

dengan lainnya sehingga tidak merasa canggung atau kesulitan untuk 

beradaptasi dan bersosialisasi terhadap lingkungan baru. 
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b. Sub Variabel aspek Afeksi 

Sikap sosial mahasiswa pada aspek afeksi tergolong tinggi dengan skor 

per-indikator masing-masing 75,3%; 72%; 74,4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sikap sosial mahasiswa cenderung baik, yaitu meliputi rasa senang atau 

tidak senang terhadap objek sikap sosial, mengungkapkan dan 

mengekspresikan perasaan dalam dunia sosialnya, serta menunjukkan 

eksistensinya dalam dunia sosial. 

Mahasiswa akan menunjukkan afeksi yang positif ketika ia merasa 

nyaman berada dalam suatu lingkungan yang baru, yaitu lingkungan KKN. 

Sehingga ia tidak merasa berada di tempat asing dan sendiri. Mahasiswa yang 

merasa senang dan nyaman berada di lingkungan KKN, akan ditunjukkan 

dengan menyapa sesama teman KKN maupun warga sekitar apabila kebetulan 

sedang bertemu di jalan. Selain itu mereka tidak akan merasa canggung untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan KKN yang mungkin berbeda dengan 

kehidupan sehari-harinya.  

Mahasiswa mampu mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan 

ketika berada dalam lingkungan KKN, yaitu mampu berinteraksi dengan 

teman-teman baru dan tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan 

yang lainnya. Dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada teman 

KKN, seperti bercerita mengenai hal-hal yang bersifat privasi dan bertukar 

pendapat ketika sedang diskusi. Selain itu mahasiswa juga mampu 

mengekspresikan perasaannya melalui bahasa tubuh yang positif, sehingga 

ketika sedang sedih atau marah dia tidak menunjukkan apalagi melampiaskan 

kepada teman-temannya. 
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Mahasiswa yang memiliki sikap sosial tinggi akan lebih mudah untuk 

menunjukkan eksistensinya dalam dunia sosial. Hal ini dapat dilihat melalui 

kegiatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan KKN, ia akan lebih mudah 

untuk terjun dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut. Yaitu seperti ikut 

berpartisipasi ketika ada kegiatan di lingkungan KKN. 

c. Sub Variabel aspek Konasi 

Sikap sosial mahasiswa pada aspek konasi tergolong tinggi dengan 

skor per-indikator masing-masing 74,40%; 75,30%; 81,90%. Hal ini berarti 

bahwa sikap sosial mahasiswa cenderung baik, yaitu meliputi kecenderungan 

bereaksi terhadap objek sikap sosial, dan dapat dilihat dari tindakan yang 

tampak. Mahasiswa yang memiliki sikap sosial tinggi akan mudah untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan di masyarakat, mereka tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan mudah akrab dengan 

lingkungan baru, yaitu teman-teman KKN dan masyarakat sekitar tempat 

tinggal KKN. Dengan demikian mahasiswa akan lebih mudah untuk 

menunjukkan empatinya dan bertenggang rasa dengan sesama.  

Mahasiswa yang memiliki sikap sosial tinggi dapat menghargai orang 

lain. Biasanya tindakan yang tampak dari sikap sosial tersebut adalah mampu 

mengahrgai pendapat orang lain ketika sedang diskusi, tidak merasa kesulitan 

untuk mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah menolongnya, dan 

membantu teman yang membutuhkan pertolongannya. Selanjutnya mahasiswa 

juga mampu untuk bekerjasama dengan kelompok/timnya, sehingga dari 

sinilah akan muncul kepedulian antara satu dengan lainnya.  
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Tabel 4.3 

Prosentase Kognisi Sosial Mahasiswa Yang Mengikuti KKN Tematik PBA 

di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2008/2009 

 

No  
Sub 

Variabel 
Indikator % Kriteria 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 
3. 

Skema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heuristic 
(jalan pintas 
mental) 
 
 
 
Penyimpang
an dalam 
pemikiran 
sosial 

1.1 Memperhatikan informasi 
yang didapat dari dunia 
sosial 

1.2 Menyaring informasi yang 
didapat dari dunia sosial 

1.3 Menyimpan informasi jangka 
pendek 

1.4 Menyimpan informasi jangka 
panjang 

1.5 Mengingat kembali 
informasi dari dunia sosial 

1.6 Menggunakan informasi 
yang konsisten 

2.1 Menilai dunia sosial melalui 
aturan yang sederhana 

2.2 Pemikiran mengenai dunia 
sosial dapat terwakili 

2.3 Pengaruh pikiran terhadap 
penilaian dunia sosial 

3.1 Bias negativitas 
3.2 Bias optimistik 
3.3 Pemikiran konterfaktual 

80,90 
 
 

65,80 
 

77,10 
 

71,70 
 

87,30 
 

78,30 
 

73,00 
 

68,90 
 

80,10 
 

75,20 
82,50 
80,80 

 

Tinggi 
 
 

Cukup 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Sangat Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

 
Kognisi Sosial Mahasiswa  yang Telah Mengikuti 

KKN 76,50 Tinggi 

 

Dari tabel 4.3 dapat diuraikan bahwa kognisi sosial mahasiswa yang telah 

mengikuti KKN Tematik PBA di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

tahun 2008/2009 termasuk dalam kriteria tinggi yaitu menunjukkan angka sebesar 

76,50%. Hal ini memberikan makna bahwa kognisi sosial yang dimiliki 

mahasiswa KKN berkembang dengan baik. Kemampuan mahasiswa dalam 

memperhatikan informasi yang didapatkan dari lingkungan KKN, membuat 
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mereka mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh teman-teman KKN 

maupun masyarakat sekitar. Dengan mengetahui kebiasaan masyarakat, 

mahasiswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong 

royong membersihkan lingkungan dan di beberapa desa mahasiswa KKN 

membantu anak-anak usia sekolah dasar untuk memberikan pelajaran tambahan. 

Setelah mengetahui kebiasaan-kebiasaan masyarakat maupun sesama mahasiswa 

KKN, mereka cukup dapat berpikir positif terhadap teman KKN dan masyarakat 

sekitar. Dalam menyimpan informasi jangka pendek, mahasiswa mampu untuk 

mengenali kebiasaan teman KKN dan masyarakat sekitar sehari-hari. Kegiatan 

masyarakat ketika tidak sedang belajar Calistung (baca, tulis, hitung) bersama 

mahasiswa KKN adalah bertani di kebun (tegalan). Sedangkan kegiatan 

mahasiswa KKN ketika tidak sedang mengajar WB (warga belajar) biasanya 

membantu pekerjaan rumah di tempat yang menjadi posko, berdiskusi, dan 

terkadang berkunjung ke posko lain yang masih dalam satu wilayah satu 

kecamatan. 

Menyimpan informasi jangka panjang terfokus pada hal-hal yang 

berkaitan dengan setelah selesainya kegiatan KKN, yaitu mahasiswa masih 

menjalin silaturahmi dengan sesama teman KKN meskipun mereka tidak berada 

dalam satu posko. Dengan demikian mahasiswa mampu mengingat kembali 

informasi dari dunia sosial, yaitu mengingat pengalaman yang terjadi selama 

KKN. Berdasarkan pengalaman KKN, mahasiswa dapat menggunakan informasi 

secara konsisten. Mereka mampu bergaul dan tetap percaya diri dengan 

kemampuan yang dimilikinya meskipun berada di lingkungan baru. 
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Kemampuan mahasiswa KKN dalam menilai dunia sosial melalui aturan 

yang sederhana ditunjukkan dengan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai 

kehidupan dan kebiasaan masyarakat. Dari sini, selanjutnya berkembang menjadi 

kemampuan menilai lingkungan KKN berdasarkan kebiasaan masyarakatnya. 

Pemikiran mahasiswa mengenai dunia sosial yang terwakili dapat dilihat dari cara 

mereka memahami orang lain berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, 

kemudian menyimpulkan atau menilainya. Pemikiran mahasiswa terhadap 

penilaian dunia sosialnya di lingkungan KKN terlihat dari cara mereka memahami 

dan menilai lingkungan KKN berdasarkan pemikiran sosial. Banyak mahasiswa 

yang merasakan sikap individunya mulai berkurang setelah mengikuti KKN. 

Kemampuan mahasiswa dalam menempatkan diri di lingkungan KKN 

ditunjukkan dengan kemudahan mereka dalam beradaptasi dengan teman-teman 

baru dan di lingkungan yang berbeda dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan 

keoptimisan yang mereka miliki, mahasiswa mampu beradaptasi di lingkungan 

KKN dengan baik. Sehingga mahasiswa merasa senang dan nyaman ketika 

mengikuti KKN dan berada dalam lingkungan dan orang-orang yang baru dalam 

kehidupannya.  

Kognisi sosial mahasiswa KKN yang berkembang dengan baik selanjutnya 

dapat dijelaskan pada deskripsi sub variabel dan indikator sebagai berikut: 

a. Sub Variabel Skema 

Hasil prosentase pada indikator memperhatikan informasi yang didapat 

dari dunia sosial tergolong tinggi, yaitu sebesar 80,90%. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa mahasiswa memiliki perhatian terhadap lingkungan KKN 
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beserta masyarakat sekitarnya. Dapat ditunjukkan dengan bergotong-royong 

membantu warga membersihkan lingkungan dan atau berpartisipasi membantu 

anak-anak usia sekolah dengan belajar kelompok. Selanjutnya indikator 

menyaring informasi yang didapat dari dunia sosial termasuk dalam kriteria 

cukup dengan prosentase 65,8%. Hal ini berarti mahasiswa belum sepenuhnya 

dapat percaya dan berpikir positif terhadap lingkungan KKN, yaitu 

masyarakat sekitar dan teman-teman KKN. Terkadang mahasiswa masih 

sering berburuk sangka kepada teman-teman KKN yang baru dikenalnya. 

Indikator berikutnya adalah menyimpan informasi jangka pendek yang 

termasuk dalam kriteria tinggi dengan prosentase 77,1%. Hal ini berarti ketika 

mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa mampu mengenali kebiasaan teman-

teman KKN dan masyarakat sekitar. Ini dapat ditunjukkan bahwa mahasiswa 

mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika mereka tidak 

sedang mengikuti kelompok belajar, seperti ke sawah, tegalan dan kegiatan 

lainnya. Mahasiswa juga mengetahui dan terkadang ikut berpartisipasi ketika 

masyarakat merayakan hari besar agama. Sementara dengan sesama teman 

KKN, mahasiswa lebih mudah untuk mengetahui kebiasaan masing-masing 

temannya ketika sedang berada di posko, mereka tidak merasa asing dengan 

teman yang baru dikenalnya karena kegiatan KKN ini. Kalaupun ada yang 

merasa asing dengan situasi di posko biasanya hal ini dikarenakan mereka 

belum terlalu akrab, ini lazim terjadi ketika minggu-minggu pertama mereka 

tiba di posko KKN. 
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Pada indikator keempat yaitu mengingat informasi jangka panjang 

yang termasuk dalam kriteria tinggi dengan prosentase 71,7%. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa setelah KKN usai, mahasiswa masih menjaga hubungan baik 

dengan teman KKN dan tetap menjalin silaturahmi dengan beberapa warga 

masyarakat, terutama dengan keluarga pak lurah atau warga yang menjadi 

tuan rumah ketika kegiatan KKN berlangsung. Selanjutnya indikator kelima 

yaitu mengingat kembali informasi dari dunia sosial termasuk pada kriteria 

sangat tinggi dengan prosentase 87,3%. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 

mahasiswa bagaimana mereka mengingat kembali pengalaman selama KKN, 

terutama mengenai hal-hal yang menyenangkan dan spesial yang mungkin 

tidak mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai 

mahasiswa.  

Indikator yang terakhir dalam sub variabel ini adalah menggunakan 

informasi yang konsisten. Indikator ini termasuk pada kriteria tinggi dengan 

prosentase 78,3%. Dalam kehidupan sosialnya, mahasiswa KKN mampu 

untuk bergaul dengan lingkungan dan memiliki kepercayaan diri untuk dapat 

bergabung serta menyesuaikan diri di lingkungan KKN.  

b. Sub Variabel heuristic (jalan pintas mental) 

Hasil prosentase pada indikator menilai dunia sosial melalui aturan 

yang sederhana termasuk dalam kriteria tinggi dengan jumlah prosentase 73%. 

Hal ini dapat dimaknai bahwa mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

terhadap lingkungan KKN. Selain itu mereka dapat belajar menilai lingkungan 

KKN dari kebiasaan masyarakat sekitar. Selanjutnya pada indikator pemikiran 
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mengenai dunia sosial dapat terwakili termasuk dalam kriteria tinggi dengan 

prosentase 68,9%. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara mahasiswa untuk 

memahami dan menilai orang lain berdasarkan lingkungannya. Seperti 

misalnya mereka beranggapan bahwa warga masyarakat memiliki kekerabatan 

yang erat antara satu dengan lainnya. 

Kemudian hasil prosentase pada indikator pengaruh pikiran terhadap 

penilaian dunia sosial adalah termasuk dalam kriteria tinggi dengan prosentase 

80,1%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemikiran dapat mempengaruhi 

penilaian terhadap dunia sosial.  

c. Sub Variabel Penyimpangan dalam dunia sosial 

Hasil prosentase pada indikator bias negativitas termasuk dalam 

kriteria tinggi dengan jumlah prosentase 75,2%. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

mahasiswa mampu menempatkan diri di lingkungan KKN dan tidak berpikir 

negatif terhadap lingkungan KKN. Sedangkan hasil prosentase pada indikator 

bias optimistik termasuk dalam kriteria tinggi dengan jumlah prosentase 

82,5%. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dapat optimis memandang dunia 

sosialnya, mereka tidak takut untuk berada di dalam lingkungan yang baru. 

Selanjutnya hasil prosentase pada indikator pemikiran konterfaktual 

termasuk dalam kriteria tinggi dengan jumlah prosentase 80,8%. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa apa yang kita pikirkan dapat mempengaruhi perasaan, seperti 

misalnya dengan berpikir positif akan dapat merasa nyaman berada di 

lingkungan yang baru. Selain itu mahasiswa juga tidak mudah putus asa ketika 

mendapati dirinya mengalami kegagalan dan berusaha untuk kembali bangkit 

agar mampu untuk beradaptasi di lingkungan KKN. 



81 

 

4.1.4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui model regresi dalam penelitian 

ini berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat diketahui dengan melihat 

normal probability plot. Data berdistribusi normal adalah apabila membentuk 

garis lurus diagonal, dan data tidak berdistribusi normal jika data menyebar atau 

tidak membentuk garis lurus mendatar maupun lurus ke bawah. Hasil uji 

normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas Data 
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Berdasarkan gambar P Plot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik 

memiliki kecenderungan membentuk sebuah garis diagonal. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui model regresi dalam 

penelitian ini terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya atau tidak. Uji heteroskedasitas dapat dilakukan dengan 

melihat gambar scatterplots. Hasil uji heteroskedasitas dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada scatterplots gambar 4.2. 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas 
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Berdasarkan gambar scatterplots, diketahui bahwa data tidak mengalami 

heteroskedasitas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah titik nol. Data 

mengalami heteroskedasitas apabila dalam gambar scatterplots titik-titik 

membentuk pola garis lurus ataupun pola yang bergelombang teratur. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi kesamaan variance dari satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya atau data tidak mengalami perubahan yang 

signifikan ketika dilakukan pengamatan dari waktu yang berbeda. 

4.1.5. Uji Hipotesis 

a. Hasil Analisis Korelasi Penelitian 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Analisis korelasi dalam penelitian ini 

dilakukan melalui uji signifikansi parameter. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melihat probabilitas signifikansi variabel X (kognisi sosial). Jika probabilitas 

diatas 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y 

(sikap sosial). Adapun hasil uji signifikansi dari data penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Uji Signifikansi 

 

ANOVAb

415.727 1 415.727 60.356 .000 a

344.395 50 6.888
760.122 51

Regression
Residual
Total

Model
1 

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), Kognisi sosiala. 

Dependent Variable: Sikap sosialb. 
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Dari tabel 4.4 diketahui bahwa probabilitas signifikansi yang diperoleh 

sebesar 0.000 dan lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi signifikan dan dapat digunakan untuk mengukur sikap sosial 

mahasiswa. Dengan kata lain terdapat pengaruh antara kognisi sosial terhadap 

sikap sosial. 

b. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dilakukan 

melalui analisa statistik dengan menggunakan program SPSS 12.0 for windows. 

Adapun hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana 

 

Berdasarkan hasil analisis data responden dapat diketahui beberapa hal 

sebagai berikut : 

1) Konstanta pada persamaan regresi sebesar 16.282 berarti bahwa apabila nilai 

perolehan kognisi sosial sebesar 0 (nol) maka besarnya nilai sikap sosial 

responden adalah 16.282. 

2) Koefisien regresi variabel X sebesar 0.810 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan kemampuan kognisi sosial sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan peningkatan atau kenaikan sikap sosial sebesar 0.810 satu 

satuan variabel. 

Coefficientsa

16.282 7.979 2.041 .047 
.810 .104 .740 7.769 .000 .740

(Constant) 
Kognisi sosial 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial 
Correlations

Dependent Variable: Sikap sosiala. 
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Dengan demikian persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Y = 16.282 + 0.81X 

Keterangan : 

Y = Variabel Sikap Sosial 

X = Variabel Kognisi Sosial 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana di atas 

diketahui bahwa probabilitas signifikansi kognisi sosial sebesar 0.000 dan lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel Sikap Sosial (Y) 

dipengaruhi oleh variabel Kognisi Sosial (X). 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk mengetahui derajat hubungan 

antara variabel X terhadap variabel Y. Berdasarakan hasil analisis data penelitian 

maka akan dapat diketahui besarnya kontribusi masing-masing variabel kognisi 

sosial terhadap sikap sosial secara simultan. 

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan hasil tampilan output SPSS di atas diketahui bahwa besarnya 

adjusted R2 sebesar 0.538, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kognisi sosial 

terhadap sikap sosial mahasiswa dalam penelitian ini adalah sebesar 53.8%. Untuk 

Model Summaryb

.740 a .547 .538 2.62448 60.356 1 50 .000
Model
1

R R Square 
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kognisi sosiala. 

Dependent Variable: Sikap sosialb. 
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46.2% adalah faktor lain yang mempengaruhi sikap sosial mahasiswa di luar 

kognisi sosial yang tidak penulis teliti. Standar error of estimate dalam penelitian 

ini sebesar 2.624. Semakin kecil Standar error of estimate dalam suatu penelitian 

berarti bahwa semakin tepat model regresi dalam penelitian tersebut untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

4.2. Pembahasan 

Kognisi sosial dapat diartikan sebagai proses-proses mental atau aktivitas 

pikiran sosial manusia yang mengarah pada sikap yang ditunjukkan dalam 

lingkungan sosialnya. Kognisi sosial memproses informasi yang didapatnya dari 

pengalaman ataupun lingkungan sekitar, sebelum akhirnya mengarah kepada 

sikap yang ditunjukkan manusia. Hal ini dimaksudkan agar kognisi sosial menjadi 

pengetahuan yang disimpan dalam ingatan manusia, sehingga berpengaruh pada 

sikap yang ditunjukkan sehari-hari. Ellis dan Hunt (dalam Suharnan, 2005:2) 

menjelaskan bahwa ”proses mental atau pikiran ini meliputi : bagaimana 

seseorang memperoleh informasi, bagaimana informasi itu kemudian 

direpresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan, bagaimana 

pengetahuan itu disimpan dalam ingatan kemudian dimunculkan kembali, 

bagaimana pengetahuan itu digunakan seseorang untuk mengarahkan sikap-sikap 

dan perilakunya”. 

Kognisi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memahami 

lingkungan sosialnya sehingga dapat memahami dirinya dan orang lain, mampu 

menempatkan diri dan berpikir positif terhadap lingkungannya. Dengan kognisi 
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sosial yang dimiliki, seseorang akan mudah untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan dimana ia berada. Kognisi sosial adalah cara seseorang memandang 

dan berpikir mengenai dunia sosial mereka, orang-orang yang mereka amati dan 

yang berinteraksi dengan mereka dan cara mereka berpikir mengenai diri mereka 

sendiri dan orang lain (Santrock, 2003:119). Dalam implementasinya kognisi 

sosial akan mempengaruhi sikap sosial seseorang di lingkungan masyarakat. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mampu menempatkan diri 

dan berpikir positif terhadap lingkungan, memungkinkan ia untuk dapat dengan 

mudah mengamati dan beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang baru di 

sekitarnya. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis deskriptif prosentase kognisi sosial 

mahasiswa yang telah mengikuti KKN di Kecamatan Sumowono tergolong tinggi. 

Ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kognisi sosial 

mahasiswa KKN diperoleh hasil rata-rata 76,50%. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa yang telah KKN di 

Kecamatan Sumowono memiliki kognisi sosial yang baik. Dijelaskan secara rinci 

pada sub variabel juga tergolong tinggi. Pada sub variabel heuristic (jalan pintas 

mental) dan penyimpangan dalam pemikiran sosial terdapat hasil yang konsisten. 

Sedangkan pada sub variabel skema, meskipun termasuk dalam kriteria tinggi 

namun ada kecenderungan tidak konsisten dalam indikator. Menurut 

Baron&Byrne (2004:85) skema merupakan struktur mental yang berpusat pada 

tema-tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisasi informasi sosial. 

Demikian halnya pada penelitian koginisi sosial mahasiswa yang telah mengikuti 
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KKN, bahwa dengan skema yang baik maka akan diperoleh hasil yang optimal. 

Namun sebaliknya, apabila skema yang dimiliki mahasiswa tidak maksimal 

kemungkinan akan terjadi kerancuan atau ketidaksesuaian dalam mengorganisasi 

informasi yang didapat dari dunia sosial. 

Mencermati hasil penelitian bahwa kognisi sosial mahasiswa yang telah 

mengikuti KKN diperoleh hasil tinggi, maka fenomena yang dikaji sebelum 

diadakannya penelitian telah terbukti. Namun pada indikator menyaring informasi 

yang didapat dari dunia sosial dengan mengingat kembali informasi dari dunia 

sosial terjadi ketidaksesuaian. Ini terlihat dari hasil prosentase deskriptif bahwa 

pada indikator menyaring informasi yang didapat dari dunia sosial termasuk 

dalam kriteria cukup, sedangkan hasil prosentase deskriptif pada indikator 

mengingat kembali informasi dari dunia sosial termasuk dalam kriteria sangat 

tinggi. Hal ini menjadi tidak konsisten, karena skema seringkali berperan sebagai 

penyaring informasi dari dunia sosial dan biasanya ada kecenderungan bahwa 

manusia hanya mengingat informasi yang didapat dari dunia sosialnya. Keadaan 

ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian 

skema dalam menyaring informasi dengan mengingat informasi dari dunia 

sosialnya, yaitu adanya perbedaan dalam ingatan aktual dan kecenderungan 

respon yang sederhana.  

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menyaring 

informasi dari dunia sosialnya dan kemudian mengingatnya kembali. Untuk 

mendapatkan ingatan yang aktual, manusia tidak harus menyaring semua 

informasi yang didapatkannya dari dunia sosial, karena terkadang informasi yang 
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hanya sepintas ia dapatkan pun bisa diingatnya dengan baik. Menurut Byrne 

(2004:82) ingatan aktual merupakan informasi yang tidak konsisten dengan skema 

mungkin muncul dalam ingatan sekuat atau bahkan lebih kuat daripada informasi 

yang konsisten dengan skema, tapi pada umumnya orang memiliki kecenderungan 

untuk menjelaskan informasi yang konsisten dengan skema mereka. Dengan 

kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam menyaring dan mengingat 

informasi dari dunia sosial, selanjutnya berusaha untuk merespon secara 

sederhana. Dengan kata lain, untuk mengolah banyaknya informasi sosial yang 

masuk dalam satu waktu bersamaan, maka digunakan kembali skema-skema yang 

ada karena dapat membantu untuk merespons informasi dengan usaha yang lebih 

sedikit. 

Keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain dan 

lingkungan dinamakan sikap sosial. Sikap berperan penting dalam setiap aspek 

kehidupan sosial karena memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungannya dengan 

orang lain di sekitar kita. Seseorang dikatakan memiliki sikap sosial yang baik 

apabila mampu menjalin hubungan sosial yang baik terhadap teman maupun 

orang lain di lingkungannya. Gerungan (2004:151-152) menjelaskan ciri-ciri sikap 

diantaranya bahwa attitude bukan dibawa orang sejak dilahirkan, attitude dapat 

berubah-ubah, attitude tidak dapat berdiri sendiri, dan attitude memiliki segi 

motivasi dan segi perasaan. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis deskriptif prosentase sikap sosial 

mahasiswa yang telah mengikuti KKN di Kecamatan Sumowono tergolong tinggi. 

Ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sikap sosial mahasiswa 
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KKN diperoleh hasil rata-rata 78,20%. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan mahasiswa yang telah KKN di Sumowono memiliki 

sikap sosial yang baik. Hal ini telah dijelaskan secara rinci pada sub variabel yang 

juga tergolong tinggi secara konsisten.  

Sikap memiliki tiga komponen yang saling berhubungan yaitu kognisi, 

afeksi, dan konasi. Aspek kognisi merupakan aspek dasar untuk pembentukan 

sikap sosial karena informasi yang diterima dari dunia sosial menentukan 

perasaan dan kemauan seseorang untuk bertindak terhadap objek sosial. Sikap 

sosial mahasiswa yang mengikuti KKN berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Hal ini berarti mahasiswa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap 

suatu objek tertentu berdasarkan hasil pemikiran ataupun persepsinya sendiri. 

Menurut Suharnan (2005:23) persepsi merupakan suatu proses menginterpretasi 

atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. 

Apabila persepsi mengenai suatu objek sikap bisa berkembang dengan baik, maka 

konasi yang ditampakkan juga akan optimal. Ada beberapa hal yang berperan 

dalam membentuk persepsi terhadap objek sikap, yaitu keadaan stimulus, situasi 

atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus dan keadaan orang yang 

mempersepsi (Tagiuri dalam Walgito, 2001:57). Dengan demikian, meskipun 

stimulusnya sama namun apabila situasi sosial yang melatarbelakanginya berbeda, 

maka akan berbeda hasilnya.  

Mencermati hasil penelitian bahwa sikap sosial mahasiswa yang telah 

mengikuti KKN diperoleh hasil tinggi, maka fenomena yang dikaji sebelum 

diadakannya penelitian telah terbukti. Ini terlihat dari hasil prosentase deskriptif 
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yang termasuk dalam kriteria tinggi. Dengan demikian ada kesinambungan dan 

tetap konsisten antara persepsi manusia terhadap objek sikap dengan tindakan 

yang akan dilakukannya berdasarkan persepsi tersebut. Dalam penelitian ini 

pengalaman-pengalaman selama KKN atau keadaan pribadi mahasiswa yang 

mempersepsi akan berpengaruh ketika ia mempersepsi orang lain, yaitu teman 

KKN maupun warga masyarakat. 

Sesuai dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kognisi sosial dengan sikap sosial 

pada mahasiswa yang telah mengikuti KKN di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang tahun 2008/2009 sebesar 74%. Adapun berdasarkan hasil penelitian 

diketahui besarnya kontribusi kognisi sosial dalam mempengaruhi sikap sosial 

mahasiswa sebesar 53.8%. Untuk sisanya 46.2% ditentukan oleh faktor lain yang 

tidak penulis teliti, diantaranya adalah pengaruh kebudayaan/lingkungan dan 

pengaruh orang-orang terdekat yang dianggap penting. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan kebudayaan lingkungan asal adalah Kota Semarang, yang 

sebagian besar mahasiswa KKN di Kecamatan Sumowono berasal dari Semarang. 

Secara tidak langsung pengaruh lingkungan yang baik akan mempengaruhi sikap 

sosial seseorang, begitu juga sebaliknya. Ini dapat dilihat dari pengaruh orang-

orang terdekat, seperti orang tua, teman dan lingkungan tempat tinggalnya. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kognisi sosial yang tinggi, 

mahasiswa akan memiliki sikap sosial yang baik dengan menyesuaikan antara 

mengerti dan memahami diri sendiri dengan orang lain di lingkungan tempat 

tinggalnya. Hal ini berarti kognisi sosial memberikan pengaruh yang besar 

terhadap sikap sosial mahasiswa.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kognisi sosial dan sikap sosial 

mahasiswa yang telah mengikuti KKN di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang tahun 2008/2009 yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara kognisi sosial dengan sikap sosial mahasiswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil prosentase sebesar 74% yang tergolong kriteria tinggi. 

Adapun kontribusi kognisi sosial terhadap sikap sosial mahasiswa dalam 

penelitian ini adalah sebesar 53.8%. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka perlu disarankan sebagai 

berikut : 

1. Jurusan BK diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi tentang wilayah 

kinerja konselor bahwa selain di sekolah dan panti sosial, konselor juga 

memiliki wilayah kerja sampai tingkat perguruan tinggi dengan mengadakan 

seminar-seminar tentang wilayah kerja konselor. 

2. Bagi mahasiswa BK, agar memperdalam pengetahuannya tentang kognisi 

sosial dan sikap sosial serta diharapkan dapat memperdalam dengan 

kegiatan-kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan kemudian melakukan 

penelitian dengan tema kognisi sosial dan sikap sosial. 
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