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SARI 
 

Gigih Yanuar Wijaya, 2013. hubungan partisipasi warga belajar paket C dengan 
hasil belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
Tegal. Skripsi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. Drs. Soroso, M.Si. Drs. Tukidi, M.Pd. 62 Halaman. 
 
Kata Kunci: Partisipasi Warga Belajar, Hasil Belajar. 
 

Proses pembelajaran pada program paket C harus dilaksanakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, perkembangan fisik dan psikologis 
peserta didik baik pada kegiatan tatap muka (tutorial) maupun kegiatan mandiri. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa besar tingkat partisipasi 
warga belajar paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
Tegal? dan (2) Adakah hubungan antara partisipasi warga belajar dengan hasil 
belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?. 
penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui besar tingkat pertisipasi warga 
belajar paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 
dan (2) Untuk mengetahui adakah hubungan antara partisipasi warga belajar paket 
C dengan hasil belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah warga belajar paket C PKBM Sumber 
Ilmu kelas X dan XI sebanyak 154 warga belajar. Sampel diambil berdasarkan 
teknik proporsional random sampling mengambil 20% dari jumlah populasi. 
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) Partisipasi warga belajar 
sebagai variabel bebas, (2) Hasil belajar geografi sebagai variabel terikat. 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, 
dokumentasi, dan observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik 
analisis deskriptif dan korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kegiatan tatap muka 
(tutorial) termasuk dalam kriteria sedang, hal ini ditunjukkan adanya mean 
sebesar 26 dengan persentase 47%. Untuk partisipasi kegiatan mandiri termasuk 
dalam kriteria sedang, hal ini ditunjukkan adanya mean sebesar 25,5 dengan 
persentase 38%. Secara keseluruhan partisipasi warga belajar paket C termasuk 
dalam kriteria sedang, hal ini ditunjukkan juga pada mean sebesar 51 dengan 
persentase 56%. Ada hubungan yang signifikan antara partisipasi warga belajar 
dengan hasil belajar geografi, hal ini ditunjukkan dengan korelasi product moment 
dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai rhitung > rtabel yaitu 0,765 >  0,349, 
sehingga Ha diterima. Jika partisipasi warga belajar itu tinggi maka hasil belajar 
yang didapat akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila partisipasi warga belajar 
itu rendah maka hasil belajar yang didapat akan rendah pula. 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: warga belajar 
paket C dalam kegiatan tatap muka supaya lebih berpartisipasi dalam kehadiran 
dengan cara selalu mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
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Partisipasi dalam bertanya dengan cara menanyakan materi apa yang belum 
dipahami selama kegiatan mandiri atau menanyakan penjelasan dari tutor yang 
kurang dipahami. Partisipasi dalam menjawab pertanyaan dan partisipasi 
berpendapat dengan cara semakin sering membaca modul atau memperbanyak 
referensi sehingga akan memliliki kemampuan kognitif dan wawasan yang tinggi. 
Partisipasi dalam kerja kelompok dengan cara lebih aktif dan bertanggungjawab 
atas pembagian tugas yang telah diberikan. Partisipasi dalam presentasi dengan 
cara selalu mengerjakan dengan baik apa yang telah diberikan dari tutor, sehingga 
selalu siap saat ditunjuk tutor untuk berpresentasi. Partisipasi dalam mencatat 
pokok dengan cara selalu membaca buku catatan serta mendengar atau 
memperhatikan apa yang telah dijelaskan sehingga dapat bagian mana yang 
mestinya harus dicatat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar yang baik berupa prestasi yang memuaskan merupakan 

harapan bagi peserta didik, orang tua, dan juga guru, namun memperoleh 

prestasi belajar yang baik tidaklah mudah karena banyak faktor yang 

berpengaruh di dalamnya. Faktor peserta didik memegang peranan penting 

dalam pencapaian prestasi belajar, karena peserta didik yang melakukan 

kegiatan belajar perlu memiliki ketekunan belajar, motivasi yang tinggi, 

disiplin belajar yang baik, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan belajar. 

PKBM  (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) merupakan wahana 

penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar masyarakat yang berdasarkan pada 

kebutuhan warga, melayani kebutuhan pendidikan, informasi, keterampilan 

kerja, kemitraan, teknologi tepat guna, dan fasilitas pemberdayaan 

masyarakat. Penyelenggaraan program pendidikan nonformal melalui PKBM 

yang didirikan berdasarkan keinginan dan kebutuhan belajar masyarakat 

dengan memperhatikan filosofi pendirian PKBM, yakni dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. 

Program pendidikan nonformal melalui  penyelenggaraan program 

pendidikan keaksaraan fungsional, kelompok bermain, pendidikan kesetaraan 

(Paket A, Paket B, dan Paket C), pendidikan keterampilan dan program 

lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat sasaran. 
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Salah satu PKBM yang ada di Kabupaten Tegal adalah PKBM Sumber Ilmu 

yang terletak di Kecamatan Adiwerna. Berdiri sejak tahun 1998 dengan 

beberapa program yaitu keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan (Paket 

A, Paket B dan Paket C), paud, kelompok belajar usaha (KBU), dan taman 

baca masyarakat. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal bagi 

warga Negara Indonesia usia sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan keperibadian 

professional. Program ini berorientasi pada proses pemberdayaan masyarakat 

yang ada di Kecamatan Adiwerna khususnya masyarakat yang ada di Desa 

Adiwerna, Pesarean, Lemahduwur, dan Kalimati. Kegiatan Paket C di PKBM 

Sumber Ilmu dari tahun ke tahun telah berjalan, kegiatan Paket C ini 

dilaksanakan tiga kali seminggu di lokasi SDN 2 Adiwerna. Warga belajar 

Paket C 90% sudah bekerja dari 245 jumlah warga belajar, sehingga kegiatan 

ini bisa dilaksanakan mulai dari sore hari. 

Beban belajar program Paket C dinyatakan dalam satuan kredit 

kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai 

oleh peserta didik dalam mengikuti program belajar, baik melalui tatap muka, 

tutorial, dan mandiri. Pengaturan ketiga kegiatan belajar tersebut diatur 

dengan tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri 

maksimal 50%. Bobot SKK mata pelajaran geografi kelas X ada 1 SKK dan 

kelas XI, XII ada 7 SKK, sehingga secara total ada 8 bobot SKK mata 

pelajaran geografi pada paket C. Menurut Permendiknas nomor 14 tahun 
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2007 tentang Standar Isi Program Paket C menjelaskan kegiatan tatap muka 

merupakan kegiatan pembelajaran dalam interaksi langsung antar peserta 

didik dengan pendidik sebagai kegiatan tutorial untuk pendalaman materi 

yang sulit, penguatan motivasi, dan peningkatan ketuntasan belajar, serta 

penilaian hasil belajar. Kegiatan belajar mandiri merupakan kegiatan belajar 

yang dirancang dan dilaksanakan oleh peserta didik dengan bimbingan 

pendidik atau disesuaikan dengan: kebutuhan, kesempatan, penyelesaian, dan 

ketuntasan yang diatur oleh peserta didik. Salah satu prinsip pembelajaran 

kesetaraan paket C yaitu proses partisipatif, bahwa pendidikan kesetaraan 

paket C harus berorientasi pada tindakan, dan semua unsur yang terlibat di 

dalamnya harus secara aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam 

keseluruhan kegiatan. 

Fenomena yang ada di lapangan banyak warga belajar yang jarang 

mengikuti kegiatan belajar bahkan ada yang tidak pernah sekalipun ikut. 

Berdasarkan daftar hadir peserta didik Paket C semester satu untuk kelas X 

warga belajar yang aktif berpartisipasi dalam kehadiran hanya 34% dari 77 

warga belajar, kelas XI 21% dari 77 warga belajar, dan kelas XII 32% dari 91 

warga belajar. Berdasarkan dari hasil nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 

mata pelajaran Geografi warga belajar Paket C semester satu menunjukkan 

kelas X dengan rata-rata nilai 65, kelas XI dengan rata-rata 66, dan kelas XII 

dengan rata-rata 67. Dengan hasil nilai rata-rata tersebut maka warga belajar 

dikatakan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditentukan yaitu 75. 
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Diketahui rata-rata nilai UTS mata pelajaran Geografi warga belajar 

yang aktif dalam kehadiran dan tidak aktif dalam kehadiran pada tabel 1: 

Tabel 1. Nilai Rata-rata UTS Mata Pelajaran Geografi 
Kelas Aktif Tidak Aktif 

X 66 60 
XI 67 63 
XII 67 62 

Sumber: Data Penilaian Guru Geografi PKBM Sumber Ilmu. 

Dari data tabel 1 menunjukkan perbedaan hasil nilai rata-rata antara 

warga belajar yang aktif dan tidak aktif, dimana warga belajar yang aktif 

dalam kehadiran mendapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

warga belajar yang tidak aktif dalam kehadirannya. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa partisipasi warga belajar yang baik akan menghasilkan 

pencapaian prestasi yang baik dalam kegiatan belajar. Hal tersebut menjadi 

ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang hubungan partisipasi 

warga belajar paket C dengan hasil belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat partisipasi warga belajar paket C di PKBM 

Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?. 

2. Adakah hubungan antara partisipasi warga belajar paket C dengan hasil 

belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besar tingkat partisipasi warga belajar paket C di 

PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

2. Untuk mengetahui adakah hubungan antara partisipasi warga belajar 

paket C dengan hasil belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberi sumbangan yang berguna bagi 

perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal. 

Sumbangan yang masih sederhana ini perlu dikaji dan dikembangkan 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan sekaligus informasi para instansi pemerintah yang 

bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan nonformal. 

b. Sebagai tumpuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

E. Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul dari penelitian yang akan diteliti, ada istilah yang 

perlu ditegaskan agar tidak terjadi salah penafsiran, guna membatasi 
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permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu diberikan 

penjelasan adalah: 

1. Partisipasi 

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang 

berkaitan dengan keadaan lahiriyahnya (Sastropoetro, 1995: 11). 

Partisipasi peserta didik berarti keikutsertaan peserta didik dalam suatu 

kegiatan yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. 

Partisipasi yang dimaksud dari penelitian ini adalah partisipasi peserta 

didik dalam kegiatan belajar tatap muka (tutorial) dan kegiatan belajar 

mandiri. 

2. Warga Belajar 

Warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dalam 

program Paket C, warga belajar bisa juga disebut peserta didik (Juknis 

Standar Isi Program Paket C, 2011: 4). Dalam penelitian ini warga 

belajar yang dimaksud adalah warga belajar paket C kelas X dan XI di 

PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwera Kabupaten Tegal, mengingat 

kelas XII sudah mengalami kelulusan saat penulis melakukan penelitian. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran 
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Geografi dalam bentuk nilai Ujian Akhir Semester genap warga belajar 

paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat 

dibahas secara urut dan terarah. Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu Bab I 

sampai Bab V. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan, 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika skripsi. 

2. Bab II Landasan teori 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mencakup partisipasi, 

hasil belajar, peran partisipasi terhadap hasil belajar, kerangka berfikir, 

dan hipotesis. 

3. Bab III Metode penelitian 

Bab ini berisi tentang metode penentuan objek penelitian yang 

meliputi: populasi, sampel, variabel penelitian, jenis data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan mengenai 

objek yang dikaji sehingga data yang ada mempunyai arti. 
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5. Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan, saran yang memuat masukan-

masukan dari penulis yang terkait dengan penelitian, kemudian bagian 

akhir skripsi terdiri dari pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Partisipasi 

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang 

berkaitan dengan keadaan lahiriyahnya (Sastropoetro, 1995: 11). Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat diartikan partisipasi merupakan bentuk 

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam kegiatan tertentu yang 

ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Sedangkan partisipasi 

peserta didik akan menunjukkan suatu keaktifan peserta didik dalam proses 

kegiatan belajar. 

Dalam setiap proses belajar, peserta didik selalu menampakan 

keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik 

yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan 

fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-

keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan 

khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil 

percobaan, dan kegiatan psikis lainnya (Dimyati dan Mudjiono, 1999: 45). 

Program paket C adalah program pendidikan pada jalur nonformal 

yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, 

ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi yang tidak dapat mengikuti 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas/ yang sederajat (Roslina Sinaga dkk, 

2004: 3). Roslina Sinaga dkk juga mengatakan bahwa proses belajar 
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pendidikan kesetaraan dilakukan melalui beberapa metode tertentu dan 

dengan modul, dengan memperhatikan bahasa dan istilah-istilah yang biasa 

digunakan oleh masing-masing kelompok masyarakat, aspek pengalaman, 

bersifat aktif, responsif dan mengembangkan potensi peserta didik. Ella 

Yulaelawati dkk (2004: 5) menambahkan bahwa belajar diselenggarakan 

untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan 

peserta didik. Oleh karena itu kegiatan belajar pada pendidikan kesetaraan 

paket C, dimaksudkan untuk memberdayakan potensi peserta didik dalam 

menguasai kecakapan hidup; personal, sosial, intelektual, dan vokasional, dan 

memiliki kompetensi belajar sepanjang hayat. 

Salah satu prinsip pembelajaran kesetaraan paket C yaitu proses 

partisipatif, bahwa pendidikan kesetaraan paket C harus berorientasi pada 

tindakan, dan semua unsur yang terlibat di dalamnya harus secara aktif dan 

proaktif turut berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan (Hadiyana, 2010: 

20). Dari penjelasan tersebut maka setiap pembelajaran pada paket C 

diperlukan partisipasi, baik dalam kegiatan tatap muka maupun kegiatan 

mandiri. 

Standar Isi Program Paket C menjelaskan kegiatan tatap muka 

merupakan kegiatan pembelajaran dalam interaksi langsung antar peserta 

didik dengan pendidik sebagai kegiatan tutorial untuk pendalaman materi 

yang sulit, penguatan motivasi, dan peningkatan ketuntasan belajar, serta 

penilaian hasil belajar. Kegiatan belajar mandiri merupakan kegiatan belajar 

yang dirancang dan dilaksanakan oleh peserta didik dengan bimbingan 
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pendidik atau disesuaikan dengan: kebutuhan, kesempatan, penyelesaian, dan 

ketuntasan yang diatur oleh peserta didik (Permendiknas No.14 Tahun 2007). 

Selain itu dalam Permendiknas No.3 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa 

setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam 

bentuk tatap muka (tutorial) maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK 

yang tercantum dalam Standar Isi Program paket C dengan pengaturan 

kegiatan belajar setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar tatap 

muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.  

Proses pembelajaran pada program paket C harus dilaksanakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, perkembangan fisik 

dan psikologis peserta didik (Permendiknas No.3 Tahun 2008). Dari 

penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran pada 

paket C peserta didik harus bersifat aktif atau berpartisipasi aktif. 

Pelaksanaan pembelajaran program paket C menurut Kemdiknas 

Tahun 2010 adalah sistem pembelajaran tatap muka (tutorial) dan sistem 

pembelajaran mandiri. 

1. Sistem Pembelajaran Tatap Muka (Tutorial) 

Pembelajaran Program Paket C menggunakan sistem tatap muka 

(tutorial). Dalam pembelajaran, tugas tutor adalah membimbing, 

mengarahkan dan mengantarkan peserta didik untuk memiliki kebiasaan 

belajar mandiri dengan bimbingan belajar dari tutor. Pelaksanaan 
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pembelajaran ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Metode yang 

digunakan dalam pendekatan tatap muka (tutorial) bisa menggunakan tanya 

jawab, penugasan, problem solving, diskusi, dan studi kasus. 

a. Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara belajar dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab. Pertanyaan diajukan dari tutor/ fasilitator kepada 

peserta didik, dari peserta didik kepada peserta didik, maupun dari 

peserta didik kepada tutor. Dengan demikian meteri disampaikan dengan 

cara (saling) tanya jawab. Sebelum metode tanya jawab ini dilaksanakan 

terlebih dahulu dipersiapkan pertanyaan baik oleh tutor maupun peserta 

didik. Semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar mempunyai 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan pengalamannya. Di 

samping materi belajar dapat disampaikan, metode ini akan membuat 

peserta didik terlatih keberaniannya dalam berbicara (Kemdiknas 2010). 

b. Penugasan 

Merupakan bagian dari sebuah proses pembelajaran dengan cara 

tutor memberikan tugas tertentu kepada peserta didik. Tutor harus 

mengecek apakah tugas sudah dikerjakan atau belum, kemudian perlu 

dievaluasi untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Tujuannya 

agar peserta didik memperoleh hasil belajar yang lebih memuaskan 

karena melaksanakan latihan-latihan selama mengerjakan tugas 

(Kemdiknas 2010). 
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c. Problem Solving 

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan 

hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode 

berfikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lain 

yang dimulai dari mencari data sampai kepada menarik kesimpulan 

(Syaiful  Bahri Djamara, 2006: 103). 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode problem 

solving adalah sebagai berikut : 

1) Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus 

tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. 

2) Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca 

buku-buku, meneliti, bertanya, berdikusi, dan lain-lain. 

3) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban itu tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh. 

4) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini 

peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-

betul yakin bahwa jawaban tersebut  itu betul-betul cocok. 

5) Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai kepada 

kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi (Abdul 

Majid, 2009: 142-143). 

Metode pemecahan masalah ini bisa dilakukan secara individu dan 

juga secara kelompok. Dengan adanya metode ini peserta didik akan 
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menjadi aktif dan termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Selain itu 

metode ini juga bisa diartikan suatu metode untuk memperoleh berbagai 

macam ide dari peserta didik baik secara individu maupun kelompok. 

d. Diskusi 

Merupakan satu kegiatan yang memberi peluang kepada peserta 

didik untuk berperan aktif secara langsung dalam kegiatan belajar. 

Diskusi yang dirancang dengan rapi akan mengembangkan pemikiran 

yang kreatif dan kritis di kalangan peserta didik. Kegiatan seperti ini 

akan menghasilkan peserta didik yang mahir berkomunikasi dan yakin 

dalam menyampaikan buah pikirannya kepada orang lain. Diskusi juga 

akan menolong peserta didik memahami sesuatu masalah dengan lebih 

jelas dan membantu tutor mengetahui sejauh mana kepahaman mereka. 

Untuk berperan serta secara aktif peserta didik hendaknya membaca dan 

berpikir tentang topik yang akan didiskusikan dan menyampaikan apa 

yang dipahaminya. Diskusi sangat baik untuk membantu peserta didik 

memahami konsep dan ide yang sukar serta membantu peserta didik 

membentuk pendapat dan sikap mengenai sesuatu. Diskusi yang baik 

memungkinkan peserta didik memperoleh beberapa manfaat seperti 

keterampilan berkomunikasi lisan, keterampilan mendengar, 

keterampilan berfikir secara kritikal, teknik penyelesaian masalah, 

keterampilan sosial, dan kepahaman tentang konsep yang diajarkan 

dengan lebih mantap (Ella Yulaelawati dkk, 2004: 17). 
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Kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan metode diskusi sebagai 

berikut: 

1) Menelaah topik/pokok masalah yang diajukan oleh guru atau 

mengusahakan suatu problem dan topik kepada kelas. 

2) Ikut aktif memikirkan sendiri atau mencatat data dari buku-buku 

sumber atau sumber pengetahuan lainnya, agar dapat 

mengemukakan jawaban pemecahan problem yang diajukan. 

3) Mengemukakan pendapat baik pemikiran sendiri maupun yang 

diperoleh setelah membicarakan bersama-sama teman sebangku atau 

sekelompok. 

4) Mendengar tanggapan reaksi atau tanggapan kelompok lainnya 

terhadap pendapat yang baru dikemukakan. 

5) Mendengarkan dengan teliti dan mencoba memahami pendapat yang 

dikemukakan oleh peserta didik atau kelompok lain. 

6) Menghormati pendapat teman-teman atau kelompok lainnya walau 

berbeda pendapat. 

7) Mencatat sendiri pokok-pokok pendapat penting yang saling 

dikemukakan teman baik setuju maupun bertentangan. 

8) Menyusun kesimpulan-kesimpulan diskusi dalam bahasa yang baik 

dan tepat. 

9) Ikut menjaga dan memelihara ketertiban diskusi. 
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10) Tidak bertujuan untuk mencari kemenangan dalam diskusi 

melainkan berusaha mencari pendapat yang benar yang telah 

dianalisa dari segala sudut pandang. 

(http://.ziazone.wordpress.com/2011/10/05/metode-pembelajaran-

diskusi, diakses 11 Mei 2013). 

e. Studi kasus 

Pembelajaran ini hakikatnya mirip dengan pembelajaran berbasis 

penugasan. Peserta didik diberi masalah dan ditugaskan atau membuat 

hasil karya untuk dikerjakan secara mandiri, baik dirumah, ditempat 

bekerja atau tempat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. 

Hasilnya dipresentasikan dalam diskusi kelompok besar maupun kecil. 

Pengetahuan akan terbangun dari masukan setiap peserta didik, dan tutor 

berfungsi sebagai fasilitator yang membantu peserta didik merumuskan 

temannya (Ella Yulaelawati dkk, 2004: 15).  

 
2. Sistem Pembelajaran Mandiri 

Pembelajaran mandiri untuk Program Paket C maksimal 25% dari 

keseluruhan pembelajaran yang dicapai. Dengan pendekatan belajar mandiri 

ini diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya 

sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, sumber daya yang tersedia dalam 

masyarakat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan 

peserta didik. Metode yang dilakukan dalam pendekatan belajar mandiri yaitu 

studi referensi, diskusi kelompok, latihan/praktek, dan tanya jawab. 

a. Studi Referensi 
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Studi (belajar) merupakan suatu proses interaksi antara diri 

manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, 

konsep ataupun teori (Sardiman, 2012: 22). Sedangkan pengertian 

referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber acuan 

(rujukan, petunjuk), buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada 

mahasiswanya untuk dibaca, buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa 

ke luar, harus dibaca di tempat yang telah disediakan. Jadi metode studi 

referensi merupakan bentuk pembelajaran peserta didik dalam 

mempelajari buku (modul). Sistem pembelajaran mandiri pada 

pendidikan kesetaraan paket C lebih menekankan dengan sistem 

modular. 

Pembelajaran dengan modul adalah satu pendekatan pembelajaran 

mandiri yang berfokuskan penugasan kompetensi dari bahan kajian yang 

dipelajarai peserta didik dengan waktu tertentu sesuai dengan potensi dan 

kondisinya (Ella Yulaelawati dkk, 2004: 19). Ella Yulaelawati dkk juga 

mengatakan secara umum modul atau bahan ajarnya menetapkan dan 

memuat secara jelas: 

1) Tujuan atau kompetensi yang diharapkan dicapai, 

2) Materi yang dipilih untuk mencapai kompetensi dengan keluasan 

dan kedalaman tertentu, 

3) Tugas yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri untuk 

memahami atau menguasai kompetensi dan menggunakan konteks 

tertentu, 
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4) Pembahasan yang mencakup uraian dan kegiatan yang harus 

dilakukan peserta didik secara mendiri untuk mendapatkan berbagai 

pengalaman belajar dalam menguasai bahan ajar. Pembahasan 

disajikan secara kontekstual melalui problem atau aplikasi, 

sedangkan bentuk kegiatan dapat berupa menyelesaikan soal latihan, 

soal lembar kerja, atau lainnya, 

5) Sumber belajar dan alat bantu belajar yang bisa dibuat oleh sendiri 

atau mudah didapat dari lingkungan, 

6) Bentuk penilaian dan kriteria pencapaian atau ketuntasan 

kompetensi, dan 

7) Kunci penyelesaian dari tugas, soal atau latihan. 

b. Diskusi Kelompok 

Suatu proses pembahasan oleh dua orang atau lebih yang 

mendiskusikan suatu topik untuk menemukan formulasi-formulasi, 

pendapat atau pemikiran dari para peserta didik. Metode ini biasanya 

dipakai dalam suatu latihan sebagai sarana untuk melibatkan agar peserta 

berperan aktif. Sebelum memulai dengan metode ini perlu disiapkan 

materi yang mengandung permasalahan untuk didiskusikan. Peserta 

latihan dibagi beberapa kelompok, selanjutnya dipilih ketua dan 

sekretaris kelompok yang bertugas untuk menyimpulkan hasil diskusi. 

Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Ketua kelompok 

mengupayakan agar semua anggota kelompok mengemukakan 
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pendapatnya, dan pembicaraan tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu 

saja (Kemdiknas 2010). 

c. Latihan/ Praktek 

Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang situasi atau kasus 

kehidupan yang sesungguhnya serta mencari pemecahannya. Disini 

peserta didik dilatih untuk mencari pemecahan dari suatu keadaan nyata 

di lapangan. Metode ini adalah upaya atau cara melatih keahlian, 

kemampuan atau kebiasaan peserta didik dalam menerapkan bidang 

pengetahuan tertentu pada obyek yang berlangsung diluar kelas atau 

lapangan (http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/04/paket-c-murni 

akademik-sistem-reguler.html, diakses 17 Mei 2013). 

d. Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara belajar dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab. Pertanyaan diajukan dari tutor/ fasilitator kepada 

peserta didik, dari peserta didik kepada peserta didik, maupun dari 

peserta didik kepada tutor/ fasilitator. Dengan demikian meteri 

disampaikan dengan cara (saling) tanya jawab. Di samping materi belajar 

dapat disampaikan, metode ini akan membuat peserta didik terlatih 

keberaniannya dalam berbicara (Kemdiknas 2010). 

Untuk metode tanya jawab pada sistem pembelajaran mandiri disini 

bukan tindakan tanya jawab antara peserta didik dengan tutor, melainkan 

kepada orang lain atau orang yang lebih tinggi pendidikannya. Hal ini 
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dikarenakan sistem pembelajaran mandiri terjadi bukan di dalam kelas 

atau tatap muka antara peserta didik dengan tutor. 

Melihat pelaksanaan pembelajaran program paket C di atas maka 

diperlukan juga keterlibatan atau peran serta dari peserta didik guna mencapai 

kompetensi yang tinggi, dengan kata lain hasil belajar dari peserta didik  akan 

tinggi. Partisipasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah keterlibatan 

atau peran serta peserta didik pada kegiatan belajar tatap muka (tutorial) dan 

kegiatan belajar mandiri. 

B. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). Menurut 

Gronlund (1985), hasil belajar adalah suatu bagian pelajaran misalnya suatu 

unit, bagian ataupun bab tertentu mengenai materi tertentu yang telah 

dikuasai oleh peserta didik. Hamalik (1995: 48) menjelaskan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam situasi tertentu berkat 

pengalamannya berulang-ulang. 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 
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responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

dan characterization (karakterisasi). Sedangkan domain psikomotorik 

mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual (Agus Suprijono, 2009: 6-7). Dari beberapa penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan pada kognitif, afektif 

dan psikomotorik sebagai pengaruh pengalaman belajar yang dialami peserta 

didik baik berupa suatu bagian, unit, atau bab materi tertentu yang telah 

diajarkan. 

Beban belajar program paket C dinyatakan dalam satuan kredit 

kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai 

oleh peserta didik dalam mengikuti program belajar, baik melalui tatap muka 

(tutorial), dan mandiri (Juknis Standar Isi Program Paket C, 2011: 3). SKK 

diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur 

kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD 

tiap mata pelajaran. Satu SKK adalah satu kompetensi yang dicapai melalui 

belajar 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri. Satu jam 

tatap muka yang dimaksud adalah satu jam belajar yaitu sama dengan 45 

menit untuk paket C. Struktur kurikulum program paket C dimaksudkan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendiknas 

14/2007 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai 

keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program paket C yaitu 

memiliki ketampilan berwirausaha (Juknis Standar Isi Program Paket C, 

2011: 9). 
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Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh dalam mata 

pelajaran Geografi diharapkan dapat membangun kemampuan peserta didik 

untuk bersikap, bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam 

menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan ekologis. Pada Paket A dan B mata 

pelajaran Geografi diberikan sebagai bagian integral dari Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS), sedangkan pada Paket C diberikan sebagai mata pelajaran 

tersendiri (Permendiknas No.14 Tahun 2007). Hasil belajar yang akan dicapai 

dari penyelenggaraan program paket C menurut Kurikulum Nasional Program 

Paket C adalah: peserta didik yang telah menyelesaikan paket C, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk bekerja, usaha 

mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hasil belajar dari peserta didik 

khususnya pada mata pelajaran geografi mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dapat membangun kemampuan peserta didik untuk 

bersikap, bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam menghadapi 

masalah sosial, ekonomi, dan ekologis, serta memiliki pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk bekerja, usaha mandiri atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang atau tingkat yang lebih tinggi. 

C. Peran Partisipasi Terhadap Hasil Belajar 

Prinsip dasar standar proses Program Paket C berkaitan dengan 

konsep bahwa proses belajar harus dilaksanakan secar interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
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kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, perkembangan fisik dan 

psikologis peserta didik (Juknis Standar Proses Program Paket C, 2011: 4). 

Arikunto (2005) mengatakan bahwa aktivitas peserta didik merupakan 

keterlibatan peserta didik dalam sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam 

kegiatan proses belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar. Jadi 

partisipasi peserta didik dalam belajar sangat penting untuk menciptakan 

situasi yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dari penjelasan tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar pada paket C peserta didik 

harus bersifat aktif atau berpartisipasi aktif baik dalam kegiatan tatap muka 

(tutorial) maupun kegiatan mandiri, guna menciptakan situasi yang aktif, 

kreatif, dan menyenangkan serta mendapatkan hasil belajar yang tinggi, 

dengan kata lain tujuan belajar yang sudah direncanakan telah tercapai 

dengan baik. 

Sudjana (2005) mengatakan bahwa hasil belajar itu berhubungan 

dengan tujuan instruksional dan pengalaman belajar yang dialami peserta 

didik, sebagaimana dituangkan dalam gambar 1: 

Tujuan Instruksional 

 

       a          c 

   Pengalaman belajar   b     Hasil belajar 

       (Sumber: Sudjana, 2005) 

Gambar.1 Hubungan Tujuan Instruksional, Pengalaman Belajar, dan Hasil 
           Belajar 
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Gambar 1 menjelaskan bahwa dalam proses belajar antara pengalaman 

belajar berhubungan dengan hasil belajar dan tujuan instruksional. Tujuan 

instruksional yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat 

dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat 

diamati dan diukur (Suharsimi, 2009: 132). Pengalaman belajar disini yaitu 

partisipasi warga belajar dalam kegiatan kegiatan tatap muka (tutorial) dan 

kegiatan mandiri. Pengalaman belajar tersebut dalam proses belajar kemudian 

dievaluasi, sehingga menghasilkan hasil belajar dalam bentuk nilai. Warga 

belajar yang pengalaman belajarnya tinggi, dalam kata lain partisipasi pada 

kegiatan tatap muka dan mandiri itu tinggi, maka akan menghasilkan hasil 

belajar yang tinggi pula, sehingga tujuan instruksional dari warga belajar itu 

tercapai. 

 
D. Kerangka Berfikir 

Partisipasi warga belajar paket C terdiri dari partisipasi dalam 

kegiatan tatap muka dan partisipasi dalam kegiatan mandiri. Partisipasi yang 

tinggi pada kegiatan tatap muka dan mandiri akan menghasilkan hasil belajar 

yang tinggi. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yang berjudul “Hubungan 

antara partisipasi warga belajar paket C dengan hasil belajar geografi (studi 

kasus kejar paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal” yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 2. Kerangka Berfikir 

 
 
 
 

Warga 
Belajar 

Belajar 

Mandiri Tatap Muka 

1) Kehadiran Peserta didik 
2) Mendengarkan 
3) Bertanya 
4) Menjawab pertanyaan 
5) Berpendapat 
6) Mengerjakan tugas 
7) Kerja kelompok 
8) Presentasi 
9) Mencatat pokok 

kesimpulan materi 
 

1) Membaca modul 
2) Mengerjakan soal 

 latihan 
3) Menambah referensi 

dari perpustakaan 
4) Kerja kelompok 
 

Pengalaman Belajar 

Hasil Belajar 
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E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah dan kajian teori yang telah disajikan adalah: Ada hubungan antara 

partisipasi warga belajar paket C dengan hasil belajar geografi di PKBM 

Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi, 2006: 130). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa populasi adalah 

sekumpulan manusia yang dijadikan subjek penelitian dan memenuhi tujuan 

penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kelas X 

dan kelas XI warga belajar paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal, jumlah dari populasi penelitian ini adalah 154 

warga belajar. Persebaran warga belajar secara terperinci dapat dilihat pada 

tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2. Jumlah Populasi Penelitian Tahun 2013 
No Kelas Jumlah 
1 X 77 
2 XI 77 

∑ 154 
Sumber : Data Warga Belajar Paket C di PKBM Sumber Ilmu. 

B. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

2006: 131). Mengingat besarnya populasi dari penelitian ini, maka perlu 

diambil sampel. Untuk menentukan sampel ini harus representatif agar dapat 

mencerminkan atau mewakili populasi penelitian. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui jumlah populasi yang ada sangat 

banyak, sehingga untuk memperoleh sampel yang representatif maka teknik 

sampling yang digunakan adalah proporsional random sampling. Teknik ini 
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di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di 

dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama (Suharsimi, 2006: 

134). Suharsimi juga mengatakan apabila dalam penelitian subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 

10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini sampel yang 

diambil ditetapkan sebanyak 20% dari 154 warga belajar adalah 32 warga 

belajar, sehingga sampel penelitian ini tampak seperti dalam tabel 3 dibawah 

ini: 

Tabel 3. Jumlah Sampel Penelitian Tahun 2013 
No Kelas Populasi Proporsional Sampel 
1 X 77 20% 16 
2 XI 77 20% 16 

∑ 154 20% 32 
Sumber : Data warga belajar paket C di PKBM Sumber Ilmu. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 38). 

Sedangkan variabel yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi warga belajar 

paket C dengan sub variabel partisipasi kegiatan tatap muka (tutorial) dan 

partisipasi kegiatan mandiri. 
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a. Partisipasi kegiatan tatap muka (tutorial), indikator: 

1) Kehadiran Peserta didik 

2) Mendengarkan 

3) Bertanya 

4) Menjawab pertanyaan 

5) Berpendapat 

6) Mengerjakan tugas 

7) Kerja kelompok 

8) Presentasi 

9) Mencatat pokok kesimpulan materi 

b. Partisipasi kegiatan mandiri, indikator: 

1) Membaca modul 

2) Mengerjakan soal latihan 

3) Menambah referensi dari perpustakaan 

4) Kerja kelompok 

 
2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata 

pelajaran geografi dalam bentuk nilai Ujian Akhir Semester genap warga 

belajar paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal. 

D. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Partisipasi Warga Belajar Paket C 
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Data partisipasi warga belajar paket C adalah data yang diperoleh 

langsung dari warga belajar pada saat proses kegiatan tatap muka 

(tutorial) dan kegiatan mandiri. 

2. Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar warga belajar paket C diperoleh dalam penelitian 

ini adalah data hasil belajar warga belajar paket C mata pelajaran 

geografi yang diperoleh dari guru (tutor). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan 

data yang diperlukan guna mengungkap variabel yang diteliti. Dalam 

penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Metode Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2006: 151). Bentuk 

angket yang di pakai dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah 

satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Peneliti memberikan 

pertanyaan dan pernyataan secara tertulis kepada responden untuk 

dijawab dengan menggunakan skala likert. Sugiyono (2008: 93), skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
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Angket berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh data 

dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang hasilnya 

berupa jawaban dari responden yang berfungsi untuk mengetahui 

partisipasi warga belajar pada kegiatan belajar mandiri. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang 

tertulis, didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-banda tertulis atau gambar seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Suharsimi, 2006: 158). 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mencatat dokmentasi guna memperoleh data mengenai obyek penelitian, 

metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang daftar hadir, 

gambar, tugas, dan catatan peserta didik serta nilai ujian akhir semester 

genap mata pelajaran geografi peserta didik paket C di PKBM Sumber 

Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2013/2014. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera seperti penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan (Suharsimi, 2006: 

161). Metode observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat 

gejala yang diteliti, dalam hal ini peneliti semata-mata hanyalah sebagai 

pengamat, yaitu mengamati tentang partisipasi warga belajar paket C 
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pada kegiatan tatap muka (tutorial) dengan menggunakan lembar 

observasi sebagai instrumen. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006: 168). Suatu 

instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid, dengan kata lain instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas analisis butir yaitu 

mengkorelasikan skor tiap-tiap butir angket dengan skor totalnya, 

instrumen diujicoba kepada responden diluar sampel penelitian. Rumus 

yang dapat digunakan yaitu dengan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

rxy=
∑ (∑ )(∑ )

( ∑ ) (∑ )² ∑ ² (∑ )²
 

Keterangan: 

rxy = Koefesien korelasi antara X dan Y 

N = Jumlah responden 

X = Jumlah tiap butir 

Y  = Jumlah butir soal 

(Sugiyono, 2008: 183). 
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Hasil korelasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

harga r product moment dengan α= 5%. Apabila rhitung > rtabel maka 

instrumen tersebut dikatakan valid, begitu juga sebaliknya apabila rhitung < 

rtabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Berdasarkan hasil uji 

coba validitas instrumen penelitian terhadap sebagian populasi, hasil 

dinyatakan valid karena seluruh butir angket partisipasi warga belajar 

diperoleh hasil yaitu 0,404 > 0,349 (lampiran 6). 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menunjuk pada satu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu sudah baik (Suharsimi, 2006: 178). 

Cara yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini dicari dengan rumus Aplha sebagai berikut: 

r11 = ( ) 1 −	∑  

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

K : Banyaknya butir soal 

휎  : Varians butir 

휎  : Varians total 

(Suharsimi, 2006: 196). 

Selanjutnya nilai r hitung yang diperoleh untuk masing-masing soal 

dikonsultasikan dengan r tabel. Jikan rhitung > rtabel maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel, sebaliknya jika rhitung < rtabel maka tidak reliabel. 
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Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas instrumen penelitian terhadap 

sebagian populasi dinyatakan reliabel karena untuk instrumen partisipasi 

warga belajar diperoleh hasil 0,726 (lampiran 6). 

 
F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk 

mengetahui besar tingkat partisipasi warga belajar paket C. Sedangkan 

hubungan antara partisipasi warga belajar paket C (X) dengan hasil belajar 

geografi (Y) dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan korelasi product 

moment. 

Untuk mengetahui besar tingkat partisipasi warga belajar paket C 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan 

analisis frekuensi, maka variabel tersebut diungkapkan dalam skor untuk 

selanjutnya dideskripsikan. Data hasil pada penelitian ini merupakan data 

kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif, maka setiap indikator pada 

sub variabel diungkap dalam skor untuk selanjutnya dideskripsikan. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Partisipasi Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) 

a. Tahap skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penilaian pada saat pengamatan, adapun kriteria 

pemberian skor sebagai berikut: 

Untuk kriteria selalu diberi skor 4 

Untuk kriteria sering diberi skor 3 
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Untuk kriteria kadang-kadang skor 2 

Untuk kriteria tidak pernah skor 1 

b. Menentukan parameter/kriteria 

Langkah dalam menentukan parameter pada sub variabel/ 

indikator partisipasi kegiatan tatap muka sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimum 

= skor maksimal × ∑ item soal 

2) Menentukan skor minimum 

= skor minimal × ∑ item soal 

3) Menghitung rentang skor 

= skor maksimum – skor minimum 

4) Menentukan kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 5 yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah. 

5) Menghitung interval 

Interval = 
	
	

 

6) Menyusun tabel parameter dan frekuensi partisipasi kegiatan 
tatap muka. 

Tabel 4. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Tatap Muka 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ %*) 

1  34 – 40 Sangat tinggi - - 
2  28 – 33 Tinggi - - 
3  22 – 27 Sedang - - 
4  16 – 21 Rendah - - 
5  10 – 15  Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013. 
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Tabel 5. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Kehadiran dalam 
Kegiatan Tatap Muka 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ %*) 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi - - 
2        2,8 – 3,3 Tinggi - - 
3        2,2 – 2,7 Sedang - - 
4        1,6 – 2,1 Rendah - - 
5           1 – 1,5 Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Tabel 6. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Mengerjakan Tugas 
dalam Kegiatan Tatap Muka 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ %*) 

1        6,8 – 8 Sangat tinggi - - 
2        5,6 – 6,7 Tinggi - - 
3        4,4 – 5,5 Sedang - - 
4        3,2 – 4,3 Rendah - - 
5           2 – 3,1 Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013 

*) Persentase(%) =  
	 	
	∑ 	

× 100% 

Keterangan : 

f : Jumlah frekuensi masing-masing kriteria 

∑ : Jumlah seluruh frekuensi 

c. Deskripsi 

Data yang ditabulansikan kemudian dideskripsikan untuk 

menjawab besar tingkat partisipasi kegiatan tatap muka berdasarkan 

mean yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi partisipasi 

kegiatan tatap muka. 
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2. Partisipasi Kegiatan Mandiri 

a. Tahap skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penilaian pada saat pengamatan, adapun kriteria 

pemberian skor sebagai berikut: 

Untuk kriteria selalu diberi skor 4 

Untuk kriteria sering diberi skor 3 

Untuk kriteria kadang-kadang skor 2 

Untuk kriteria tidak pernah skor 1 

b. Menentukan parameter/kriteria 

Langkah dalam menentukan parameter pada sub variabel/ 

indikator partisipasi kegiatan mandiri sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimum 

= skor maksimal × ∑ item soal 

2) Menentukan skor minimum 

= skor minimal × ∑ item soal 

3) Menghitung rentang skor 

= skor maksimum – skor minimum 

4) Menentukan kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 5 yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah. 

5) Menghitung interval 

Interval = 
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6) Menyusun tabel parameter dan frekuensi partisipasi kegiatan 

mandiri. 

Tabel 7. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Mandiri 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ %*) 

1  34 – 40 Sangat tinggi - - 
2  28 – 33 Tinggi - - 
3  22 – 27 Sedang - - 
4  16 – 21 Rendah - - 
5  10 – 15 Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013. 

Tabel 8. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Membaca Modul dalam 
Kegiatan Mandiri 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ %*) 

1      10,2 – 12 Sangat tinggi - - 
2        8,4 – 10,1 Tinggi - - 
3        6,6 – 8,3 Sedang - - 
4        4,8 – 6,5 Rendah - - 
5           3 – 4,7 Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013. 

Tabel 9. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Mengerjakan Soal 
Latihan dalam Kegiatan Mandiri 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ %*) 

1        6,8 – 8 Sangat tinggi - - 
2        5,6 – 6,7 Tinggi - - 
3        4,4 – 5,5 Sedang - - 
4        3,2 – 4,3 Rendah - - 
5           2 – 3,1 Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013. 

*) Persentase(%) =  
	 	
	∑ 	

× 100% 
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Keterangan : 

f : Jumlah frekuensi masing-masing kriteria 

∑ : Jumlah seluruh frekuensi 

c. Deskripsi 

Data yang ditabulansikan kemudian dideskripsikan untuk 

menjawab besar tingkat partisipasi kegiatan mandiri berdasarkan 

mean yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi partisipasi 

kegiatan mandiri. 

3. Partisipasi Warga Belajar Paket C 

a. Tahap skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penilaian pada saat pengamatan, adapun kriteria 

pemberian skor sebagai berikut: 

Untuk kriteria selalu diberi skor 4 

Untuk kriteria sering diberi skor 3 

Untuk kriteria kadang-kadang skor 2 

Untuk kriteria tidak pernah skor 1 

b. Menentukan parameter/kriteria 

Langkah dalam menentukan parameter pada variabel 

partisipasi warga belajar paket C sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimum 

= skor maksimal × ∑ item soal 

2) Menentukan skor minimum 
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= skor minimum × ∑ item soal 

3) Menghitung rentang skor 

= skor maksimal – skor minimum 

4) Menentukan kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 5 yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah. 

5) Menghitung interval 

Interval = 
	
	

 

6) Menyusun tabel parameter dan frekuensi partisipasi warga 
belajar paket C. 

Tabel 10. Parameter dan Frekuensi Partisipasi Warga Belajar Paket 
C 

 
No 

 
Interval 

 
Kriteria 

Frekuensi 
ƒ %*) 

1  68 – 80 Sangat tinggi - - 
2 56 – 67 Tinggi - - 
3 44 – 55 Sedang - - 
4 32 – 43 Rendah - - 
5 20 – 31 Sangat rendah - - 

∑ - - 
Mean - 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013. 

*) Persentase(%) =  
	 	
	∑ 	

× 100% 

Keterangan : 

f : Jumlah frekuensi masing-masing kriteria 

∑ : Jumlah seluruh frekuensi 

c. Deskripsi 

Data yang ditabulansikan kemudian dideskripsikan untuk 

menjawab besar tingkat partisipasi warga belajar paket C 
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berdasarkan mean yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi 

partisipasi warga belajar paket C. 

Sedangkan untuk mengetahui untuk mengetahui hubungan antara 

partisipasi warga belajar (X) dengan hasil belajar geografi (Y) menggunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

rxy=
∑ (∑ )(∑ )

( ∑ ) (∑ )² ∑ ² (∑ )²
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien antara X dan Y 

N   = Jumlah warga belajar pada sampel 

X   = Partisipasi warga belajar 

Y    = Hasil belajar geografi 

(Suharsimi, 2010: 317). 

Untuk memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan antar 

partisipasi warga belajar paket C dan hasil belajar geografi, maka dapat 

dikonsultasikan pada tabel 7 dibawah ini. 

Tabel 11. Pedoman Interprestasi Koefesien Korelasi 
Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Kuat 

  0,800 – 1,0000 Sangat kuat 
Sumber: Sugiyono, 2008: 184. 

Analisis uji hipotesis menggunakan uji r dengan α= 5%. Hipotesis 

(Ha) dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara partisipasi warga belajar 

paket C dengan hasil belajar geografi. Apabila uji rhitung > rtabel dengan α= 5%, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Ha) diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian skripsi ini memaparkan mulai dari awal tahap 

penelitian sampai dengan hasil pengujian tahap akhir penelitian di PKBM 

Sumber Ilmu. 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Letak objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah PKBM Sumber 

Ilmu Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan letak 

astronomis 6˚55’41’’LS - 109˚8’4’’BT. Secara administratif PKBM 

Sumber Ilmu terletak di Jl. Raya Utara No. 24 Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Pemukiman warga Desa Lemah Duwur 

Sebelah Timur  : Pemukiman warga Desa Kalimati 

Sebelah Selatan  : Pemukiman warga Desa Adiwerna 

Sebelah Barat  : SDN 2 Adiwerna 

Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

b. Luas Lahan dan Bangunan 

Luas lahan PKBM Sumber Ilmu adalah 960 m² dan luas 

bangunannya adalah 580 m². 

c. Jumlah Kelas 



43 
 

 
 

Jumlah kelas yang ada pada PKBM Sumber ilmu adalah 3 kelas 

dengan rincian kelas X, XI, dan XII masing-masing hanya ada satu 

kelas.  

d. Tempat dan Waktu Pembelajaran 

Tempat pembelajaran warga belajar paket C yaitu bertempat di 

gedung SDN 2 Adiwerna yang terletak sebelah barat tidak jauh 

dengan kantor PKBM. Untuk waktu pembelajaran warga belajar 

paket C yaitu dimulai pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai, 

pembelajaran dilakukan tiga kali pertemuan dalam seminggu yaitu 

pada hari senin, rabu, dan jumat. 

 
2. Partisipasi Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) 

Dari hasil penelitian, partisipasi kegiatan tatap muka dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Partisipasi Kehadiran 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 6 19 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 8 25 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 15 47 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 3 9 

∑ 32 100 
Mean 2,4 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa partisipasi kehadiran 

dalam tatap mukaadalah 19% termasuk dalam kriteria sangat tinggi, 25% 

termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk dalam kriteria sedang, 47% 

termasuk dalam kriteria rendah, dan 9% termasuk dalam kriteria sangat 
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rendah. Dilihat dari meannya dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

kehadiran dalam kegiatan tatap muka berada pada kriteria sedang. 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Partisipasi Mendengarkan 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 14 44 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 10 31 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 8 25 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 0 0 

∑ 32 100 
Mean 3,0 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa partisipasi 

mendengarkan dalam kegiatan tatap mukaadalah 44% termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, 31% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, 25% termasuk dalam kriteria rendah, dan 0% 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi mendengarkan dalam kegiatan tatap muka 

berada pada kriteria tinggi. 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Partisipasi Bertanya 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 5 16 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 14 44 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 11 34 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 2,6 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa partisipasi bertanya 

dalam kegiatan tatap muka adalah 16% termasuk dalam kriteria sangat 
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tinggi, 44% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk dalam kriteria 

sedang, 34% termasuk dalam kriteria rendah, dan 6% termasuk dalam 

kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi bertanya dalam kegiatan tatap muka berada pada kriteria 

sedang. 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Partisipasi Menjawab Pertanyaan 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 5 16 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 12 38 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 13 41 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 2,6 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa partisipasi menjawab 

pertanyaan dalam kegiatan tatap muka adalah 16% termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, 38% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, 41% termasuk dalam kriteria rendah, dan 6% 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi menjawab pertanyaan dalam kegiatan 

tatap muka berada pada kriteria sedang. 
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Tabel 16. Distribusi Frekuensi Partisipasi Berpendapat 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 3 9 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 13 41 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 10 31 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 6 19 

∑ 32 100 
Mean 2,4 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa partisipasi 

berpendapat dalam kegiatan tatap muka adalah 9% termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, 41% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, 31% termasuk dalam kriteria rendah, dan 19% 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi berpendapat dalam kegiatan tatap muka 

berada pada kriteria sedang. 

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Partisipasi Mengerjakan Tugas 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        6,8 – 8 Sangat tinggi 6 19 
2        5,6 – 6,7 Tinggi 11 34 
3        4,4 – 5,5 Sedang 5 16 
4        3,2 – 4,3 Rendah 6 19 
5           2 – 3,1 Sangat rendah 4 13 

∑ 32 100 
Mean 5,3 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa partisipasi 

mengerjakan tugas dalam kegiatan tatap muka adalah 19% termasuk 

dalam kriteria sangat tinggi, 34% termasuk dalam kriteria tinggi, 16% 

termasuk dalam kriteria sedang, 19% termasuk dalam kriteria rendah, dan 
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13% termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi mengerjakan tugas dalam kegiatan tatap 

muka berada pada kriteria sedang. 

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Partisipasi Kerja Kelompok 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 6 19 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 8 25 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 16 50 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 2,5 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa partisipasi kerja 

kelompok dalam kegiatan tatap muka adalah 19% termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, 25% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, 50% termasuk dalam kriteria rendah, dan 6% 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi kerja kelompok dalam kegiatan tatap 

muka berada pada kriteria sedang. 

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Partisipasi Presentasi 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 3 9 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 9 28 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 18 56 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 2,3 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 
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Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa partisipasi presentasi 

dalam kegiatan tatap muka adalah 9% termasuk dalam kriteria sangat 

tinggi, 28% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk dalam kriteria 

sedang, 56% termasuk dalam kriteria rendah, dan 6% termasuk dalam 

kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi presentasi dalam kegiatan tatap muka berada pada kriteria 

sedang. 

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Partisipasi Mencatat Pokok Materi 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        3,4 – 4 Sangat tinggi 6 19 
2        2,8 – 3,3 Tinggi 8 25 
3        2,2 – 2,7 Sedang 0 0 
4        1,6 – 2,1 Rendah 16 50 
5           1 – 1,5 Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 2,5 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa partisipasi mencatat 

pokok materi dalam kegiatan tatap muka adalah 19% termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, 25% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, 50% termasuk dalam kriteria rendah, dan 6% 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi mencatat pokok materi dalam kegiatan 

tatap muka berada pada kriteria sedang. 

Secara keseluruhan partisipasi kegiatan tatap muka (tutorial) dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 21. Distribusi Frekuensi Partisipasi Kegiatan Tatap Muka 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1  34 – 40 Sangat tinggi 2 6 
2  28 – 33 Tinggi 10 32 
3  22 – 27 Sedang 15 47 
4  16 – 21 Rendah 4 13 
5  10 – 15  Sangat rendah 1 3 

∑ 32 100 
Mean 26 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa partisipasi warga 

belajar paket C dalam kegiatan tatap muka adalah 6% termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, 32% termasuk dalam kriteria tinggi, 47% termasuk 

dalam kriteria sedang, 13% termasuk dalam kriteria rendah, dan 3% 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi kegiatan tatap muka berada pada kriteria 

sedang. 

3. Partisipasi Kegiatan Mandiri 

Dari hasil penelitian, partisipasi kegiatan mandiri dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Partisipasi Membaca Modul 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1      10,2 – 12 Sangat tinggi 4 13 
2        8,4 – 10,1 Tinggi 8 25 
3        6,6 – 8,3 Sedang 10 31 
4        4,8 – 6,5 Rendah 8 25 
5           3 – 4,7 Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 7,7 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 
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Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui bahwa partisipasi membaca 

modul dalam kegiatan mandiri adalah 13% termasuk dalam kriteria 

sangat tinggi, 25% termasuk dalam kriteria tinggi, 31% termasuk dalam 

kriteria sedang, 25% termasuk dalam kriteria rendah, dan 6% termasuk 

dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi membaca modul dalam kegiatan mandiri berada pada 

kriteria sedang. 

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Partisipasi Mengerjakan Soal Latihan 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        6,8 – 8 Sangat tinggi 4 13 
2        5,6 – 6,7 Tinggi 9 28 
3        4,4 – 5,5 Sedang 3 9 
4        3,2 – 4,3 Rendah 12 38 
5           2 – 3,1 Sangat rendah 4 13 

∑ 32 100 
Mean 4,8 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa partisipasi 

mengerjakan soal latihan dalam kegiatan mandiri adalah 13% termasuk 

dalam kriteria sangat tinggi, 28% termasuk dalam kriteria tinggi, 9% 

termasuk dalam kriteria sedang, 38% termasuk dalam kriteria rendah, dan 

13% termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi mengerjakan soal latihan dalam kegiatan 

mandiri berada pada kriteria sedang. 
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Tabel 24. Distribusi Frekuensi Partisipasi Menambah Referensi 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1        6,8 – 8 Sangat tinggi 6 19 
2        5,6 – 6,7 Tinggi 10 31 
3        4,4 – 5,5 Sedang 8 25 
4        3,2 – 4,3 Rendah 5 16 
5           2 – 3,1 Sangat rendah 3 9 

∑ 32 100 
Mean 5,4 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui bahwa partisipasi menambah 

referensi dalam kegiatan mandiri adalah 19% termasuk dalam kriteria 

sangat tinggi, 31% termasuk dalam kriteria tinggi, 25% termasuk dalam 

kriteria sedang, 16% termasuk dalam kriteria rendah, dan 9% termasuk 

dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi menambah referensi dalam kegiatan mandiri berada 

pada kriteria sedang. 

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Partisipasi Kerja Kelompok 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1      10,2 – 12 Sangat tinggi 0 0 
2        8,4 – 10,1 Tinggi 7 22 
3        6,6 – 8,3 Sedang 11 34 
4        4,8 – 6,5 Rendah 13 41 
5           3 – 4,7 Sangat rendah 1 3 

∑ 32 100 
Mean 7,0 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 25 dapat diketahui bahwa partisipasi kerja 

kelompok dalam kegiatan mandiri adalah 0% termasuk dalam kriteria 

sangat tinggi, 22% termasuk dalam kriteria tinggi, 34% termasuk dalam 

kriteria sedang, 41% termasuk dalam kriteria rendah, dan 3% termasuk 
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dalam kriteria sangat rendah. Dilihat dari meannya dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi kerja kelompok dalam kegiatan mandiri berada pada 

kriteria sedang. 

Secara keseluruhan partisipasi kegiatan mandiri dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 26. Distribusi Frekuensi Partisipasi Kegiatan Mandiri 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1  34 – 40 Sangat tinggi 3 9 
2  28 – 33 Tinggi 9 28 
3  22 – 27 Sedang 12 38 
4  16 – 21 Rendah 6 19 
5  10 – 15  Sangat rendah 2 6 

∑ 32 100 
Mean 25,5 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 26 dapat diketahui bahwa partisipasi kegiatan 

mandiri adalah 9% termasuk dalam kriteria sangat tinggi, 28% termasuk 

dalam kriteria tinggi, 38% termasuk dalam kriteria sedang, 19% termasuk 

dalam kriteria rendah, dan 6% termasuk dalam kriteria sangat rendah. 

Dilihat dari meannya dapat disimpulkan bahwa partisipasi kegiatan 

mandiri berada pada kriteria sedang. 

4. Partisipasi Warga Belajar Paket C 

Dari hasil penelitian, partisipasi warga belajar paket C dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 27. Distribusi Frekuensi Partisipasi Warga Belajar Paket C 

No Interval Kriteria Frekuensi 
ƒ % 

1         68 – 80 Sangat tinggi 1 3 
2         56 – 67 Tinggi 8 25 
3         44 – 55 Sedang 18 56 
4         32 – 43 Rendah 4 13 
5         20 – 31 Sangat rendah 1 3 

∑ 32 100 
Mean 51 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian Tahun 2013. 

Berdasarkan tabel 27 dapat diketahui bahwa partisipasi warga 

belajar adalah 3% termasuk dalam kriteria sangat tinggi, 25% termasuk 

dalam kriteria tinggi, 56% termasuk dalam kriteria sedang, 13% termasuk 

dalam kriteria rendah, dan 3% termasuk dalam kriteria sangat rendah. 

Dilihat dari meannya dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga belajar 

dalam kegiatan tatap muka (tutorial) maupun kegiatan mandiri termasuk 

dalam kriteria sedang. 

5. Hubungan antara Partisipasi Warga Belajar Paket C dengan Hasil 

Belajar Geografi 

Hubungan antara partisipasi warga belajar paket C dengan hasil 

belajar geografi dapat dibuktikan menggunakan analisis korelasi product 

moment dengan perhitungan sebagai berikut: 

rxy=
.∑ (∑ )(∑ )

.∑ ² (∑ )² .∑ ² (∑ )²
 

  = . ( )( )
{( . ) ( ) }{ . ( ) }
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  = 0,765 

Berdasarkan data partisipasi warga belajar paket C (X) dan hasil 

belajar geografi (Y) di atas, maka dapat diketahui koefisien korelasi 

antara X dan Y adalah 0,765. Berdasarkan teknik analisis data dengan rxy 

sebesar 0,765 berarti terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi 

warga belajar (X) dengan hasil belajar geografi (Y). 

Hipotesis diterima karena ada hubungan yang signifikan antara 

partisipasi warga belajar paket C dengan hasil belajar geografi. Hal ini 

dapat dilihat dari rhitung > rtabel yaitu 0,765 > 0,349 dengan α = 5% (lihat 

lampiran 12). 

B. Pembahasan 

Partisipasi warga belajar paket C di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal termasuk dalam kriteria sedang. Partisipasi warga 

belajar dilakukan baik dalam kegiatan tatap muka (tutorial) maupun kegiatan 

mandiri. 

Adapun partisipasi warga belajar dalam kegiatan tatap muka seperti: 

kehadiran dalam kegiatan tatap muka, mendengarkan apa yang dibicarakan 

tutor, bertanya kepada tutor, menjawab pertanyaan, berpendapat, 

mengerjakan tugas, kerja kelompok, melakukan presentasi, dan juga mencatat 

pokok kesimpulan materi. Partisipasi kehadiran warga belajar merupakan 
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bentuk kemampuan afektif yang perlu dilakukan oleh setiap warga belajar, 

sehingga apabila warga belajar selalu berpartisipasi dalam kehadiran 

dikegiatan tatap muka maka warga belajar akan selalu mendapatkan materi 

yang diberikan dari tutor, dan apabila warga belajar jarang berpartisipasi 

dalam kehadirannya maka akan tertinggal dalam mempelajari materi. Dalam 

penelitian ini, partisipasi warga belajar dalam kehadiran pada kegiatan tatap 

muka masih kurang maksimal. 

Partisipasi mendengarkan, bertanya, menjawab pertanyaan, 

berpendapat merupakan bentuk kemampuan afektif warga belajar dalam 

kegiatan tatap muka. Partisipasi mendengarkan akan menjadikan warga 

belajar bisa memahami lebih fokus materi yang diberikan oleh tutor dalam 

penyampaian materi maupun dalam diskusi. Sedangkan partisipasi bertanya, 

menjawab pertanyaan, dan berpendapat disaat kegiatan tatap muka akan 

menjadikan warga belajar terlatih keberaniannya menanyakan materi yang 

kurang dipahami. Apabila warga belajar selalu aktif berpartisipasi dalam 

mendengarkan, bertanya, menjawab pertanyaan, dan berpendapat maka akan 

memiliki kemampuan afektif yang tinggi, sehingga akan berpengaruh pada 

hasil belajarnya. Warga belajar yang selalu aktif berpartisipasi akan 

mendapatkan hasil belajar yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Dalam 

penelitian ini partisipasi warga belajar dalam mendengarkan pada kegiatan 

tatap muka sudah baik, sedangkan partisipasi warga belajar dalam bertanya, 

menjawab pertanyaan, dan berpendapat masih kurang baik. Faktor yang 

menyebabkan partisipasi bertanya, menjawab, dan berpendapat masih kurang 
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yaitu kurangnya kesiapan materi dari warga belajar selain itu juga mental 

untuk bertanya dan berpendapat masih rendah.  

Partisipasi warga belajar mengerjakan tugas, kerja kelompok, 

presentasi, dan mencatat materi merupakan bentuk kemampuan psikomotorik. 

Apabila warga belajar selalu mengerjakan tugas yang diberikan dari tutor, 

kerja kelompok untuk menemukan dan menyelesaikan masalah secara 

bersama-sama, mempresentasikan hasil kerja individu maupun kelompok, 

serta mencatat materi yang pokok disaat kegiatan tatap muka maka 

pencapaian kompetensi warga balajar akan tinggi. Dari pencapaian 

kompetensi warga belajar yang tinggi maka akan mendapatkan hasil belajar 

yang tinggi. Dalam penelitian ini partisipasi warga belajar dalam 

mengerjakan tugas, kerja kelompok, presentasi, dan mencatat pokok meteri 

sudah cukup baik. 

Partisipasi warga belajar dalam kegiatan mandiri dapat dilakukan 

dengan dengan cara seperti: membaca modul yang dimiliki, menambah 

referensi dari perpustakaan, mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada 

modul, serta melakukan kerja kelompok. Partisipasi warga belajar dalam hal 

membaca modul saat kegiatan mandiri akan meningkatkan kemampuan 

kognitif, semakin sering dilakukan akan mengasah kemampuan kognitifnya, 

dengan kata lain kompetensi yang dikuasai semakin tinggi. Dalam penelitian 

ini partisipasi warga belajar dalam membaca modul sudah cukup baik, karena 

warga belajar memanfaatkan waktu untuk membaca modul rata- rata lebih 

dari tiga kali dalam seminggu. Partisipasi tersebut selain dilakukan dirumah 
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juga dilakukan saat warga belajar berada di tempat kerjanya. Partisipasi 

warga belajar dalam hal menambah referensi sebagian besar warga belajar 

sudah berpartisipasi dengan baik, partisipasi warga belajar tersebut dalam 

bentuk membaca dan meminjam buku di Taman Baca Masyarakat (TBM) 

yang ada di Kantor PKBM Sumber Ilmu, selain itu meminjam buku pada 

teman yang belajar di sekolah formal. Sedangkan dalam mengerjakan soal 

dan kerja kelompok, partisipasi warga belajar masih rendah. Partisipasi warga 

belajar untuk mengerjakan soal dan melakukan kerja kelompok saat kegiatan 

mandiri jarang dilakukan, mengingat keterbatasan waktu dari masing-masing 

warga belajar yang sebagian besar sudah bekerja sehingga warga belajar 

memilih sisa waktunya untuk istirahat dibandingakan untuk mengerjakan soal 

dan melakukan kerja kelompok. Jadi semakin tinggi partisipasi warga belajar 

dalam kegiatan tatap muka dan kegiatan mandiri, maka akan mendapat 

kompetensi yang tinggi pula, sehingga hasil belajarnya juga akan tinggi. 

Secara keseluruhan partisipasi warga belajar paket C dalam kegiatan tatap 

muka dan kegiatan mandiri termasuk dalam kriteria sedang. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat hubungan antara 

partisipasi warga belajar paket C dengan hasil belajar geografi. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis nilai uji r dengan α = 5% r hitung > rtabel yaitu 

0,765 > 0,349. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi 

warga belajar paket C dengan hasil belajar geografi. Dengan demikian apabila 

partisipasi warga belajar dalam kegiatan tatap muka maupun kegiatan mandiri 

itu tinggi maka akan hasil belajar yang didapat akan tinggi. Begitu juga 
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sebaliknya, apabila partisipasi warga belajar dalam kegiatan tatap muka 

maupun kegiatan mandiri itu rendah maka hasil belajar yang didapat akan 

rendah juga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa partisipasi warga belajar paket C termasuk dalam kriteria sedang 

dengan persentase 56%, dikatakan sedang karena warga belajar sudah cukup 

berpartisipasi baik dalam kegiatan tatap muka (tutorial) seperti: kehadiran, 

mendengarkan, bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan tugas, kerja 

kelompok, presentasi, dan mencatat materi. Sedangkan dalam kegiatan 

mandiri seperti: membaca modul, mengerjakan soal latihan, menambah 

referensi, dan kerja kelompok. 

Ada hubungan yang kuat antara partisipasi warga belajar paket C 

dengan hasil belajar geografi di PKBM Sumber Ilmu Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. Jika partisipasi warga belajar itu tinggi maka hasil belajar 

akan tinggi pula, namun sebaliknya apabila partisipasi warga belajar itu 

rendah maka hasil belajarnya juga rendah. 

 
B. Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: warga belajar 

paket C dalam kegiatan tatap muka supaya lebih berpartisipasi dalam 

kehadiran dengan cara selalu mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. Partisipasi dalam bertanya dengan cara menanyakan materi apa 

yang belum dipahami selama kegiatan mandiri atau menanyakan penjelasan 
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dari tutor yang kurang dipahami. Partisipasi dalam menjawab pertanyaan dan 

partisipasi berpendapat dengan cara semakin sering membaca modul atau 

memperbanyak referensi sehingga akan memliliki kemampuan kognitif dan 

wawasan yang tinggi. Partisipasi dalam kerja kelompok dengan cara lebih 

aktif dan bertanggung jawab atas pembagian tugas yang telah diberikan. 

Partisipasi dalam presentasi dengan cara selalu mengerjakan dengan baik apa 

yang telah diberikan dari tutor, sehingga selalu siap saat ditunjuk tutor untuk 

berpresentasi. Partisipasi dalam mencatat pokok materi dengan cara selalu 

membaca buku catatan serta mendengar atau memperhatikan apa yang telah 

dijelaskan sehingga dapat bagian mana yang mestinya harus dicatat. 

Dalam kegiatan mandiri supaya lebih berpartisipasi dalam membaca 

modul dengan cara modul dibaca setiap hari walaupun dengan waktu yang 

sebentar dan bisa dilakukan saat di tempat kerja. Partisipasi dalam 

mengerjakan soal dengan cara mengerjakan soal dengan cara berkelompok 

sehingga dalam pengerjaannya akan lebih ringan dengan pemikiran secara 

bersama. Partisipasi dalam menambah referensi dengan cara menggunakan 

sumber-sumber buku yang lain serta mengunjungi perpustakaan yang ada di 

PKBM atau perpustakaan daerah. Partisipasi dalam kerja kelompok dengan 

cara setiap kelompok warga belajar membuat jadwal rutin untuk melakukan 

kerja kelompok sehingga kerja kelompok bisa terlaksana sesuai dengan 

jadwal yang ada. 
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Lampiran 2 

Kisi-kisi Angket Partisipasi Warga Belajar 

Variabel 
Sub Variabel Indikator Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi 
Warga Belajar 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Tatap 
Muka (Tutorial) 

a. Kehadiran peserta didik 

b. Mendengarkan 

c. Bertanya 

d. Menjawab pertanyaan 

e. Berpendapat 

f. Mengerjakan tugas 

g. Kerja kelompok 

h. Presentasi 

i. Mencatat pokok kesimpulan 

materi 

1 

2 

3 

4 

5 

6, 7 

8 

9 

10 

 

 
Kegiatan 
Mandiri 

a. Membaca modul 

b. Mengerjakan soal latihan 

c. Menambah referensi dari 

perpustakaan 

d. Kerja kelompok 

1, 2, 3 

4, 5 

9, 10 

 

6, 7, 8 

Jumlah 20 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 

No Pernyataan M1 M2 M3 M4 M5 ∑ 

Partisipasi Warga Belajar Paket C Pada Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) 
1 Peserta didik hadir setiap kegiatan 

belajar tatap muka (tutorial). 

      

2 Peserta didik mendengarkan apa yang 

dijelaskan dari tutor atau peserta didik 

didik lainnya. 

      

3 Peserta didik mengajukan pertanyaan 

kepada tutor atau peserta didik didik 

lainnya tentang materi yang dibahas. 

      

4 Peserta didik menjawab pertanyaan dari 

tutor atau peserta didik lainnya. 

      

5 Peserta didik berpendapat mengenai apa 

yang disampaikan oleh tutor atau peserta 

didik lainnya. 

      

6 Peserta didik mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh tutor. 

      

7 Peserta didik menyelesaikan tugas dari 

tutor dengan tepat waktu. 

      

8 Peserta didik melakukan kerja kelompok       

9 Peserta melakukan presentasi dari hasil 

kerja dengan kelompoknya. 

      

10 Peserta didik mencatat pokok-pokok 

kesimpulan materi. 

      

Keterangan: 
M1 = Minggu 1 M2 = Minggu 2 M3 = Minggu 3 
M4 = Minggu 4 M5 = Minggu 5 ∑ = Jumlah 
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Catatan 
Instrumen ini disusun hanya untuk penelitian pada kegiatan belajar tatap muka 

(tutorial). Isilah  pada salah satu kolom M1, M2, M3, M4, dan M5 yang telah 

disediakan. Kemudian persentasekan dengan rumus di bawah ini sehinga dapat di 

konsultasikan pada tabel untuk mengetahui kategori Selalu, Sering, Kadang-

kadang, dan Tidak Pernah. 

Persentase(%) =  
	∑
	∑	

× 100% 

Keterangan : 

f : jumlah frekuensi masing-masing item 

∑ : jumlah seluruh frekuensi 

Gradasi Partisipasi Warga Belajar Dalam Tatap Muka (tutorial) 

No Persentase Kategori 

1 100% Selalu 

2 51% - 99% Sering 

3 1%  - 50% Kadang-kadang 

4 0% Tidak Pernah 
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Lampiran 4 

ANGKET PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas Anda di tempat yang telah disediakan 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam kolom dengan teliti. Berilah tanda chek 

list (√) pada salah satu kolom S, SR, KD, atau TP yang telah disediakan sesuai 

dengan pernyataan dan keadaan Anda yang sesungguhnya. 

Keterangan : 

 S = Selalu (setiap hari) 

SR = Sering (melakukan 4-6 kali dalam seminggu) 

KD = Kadang-kadang (melakukan 1-3 kali dalam seminggu) 

TP = Tidak Pernah 

3. Jika ada hal-hal yang masih belum jelas, mohon ditanyakan kepada peneliti. 

Catatan 

Angket ini disusun hanya untuk kepentingan saja dan tidak berpengaruh 

terhadap nilai mata pelajaran apapun, maka istilah pernyataan-pernyataan di 

angket ini pada kolom yang telah disediakan dengan jujur sesuai dengan 

keadaan Anda yang sesungguhnya. 

Nama  : 

No Absen  :  

Kelas  : 

No Pernyataan S SR KD TP 

Partisipasi Warga Belajar Pada Kegiatan Mandiri 

1 Apakah Anda membaca modul yang miliki?     

2 Selain modul, apakah Anda membaca sumber 

buku lainnya? 

    

3 Ketika di tempat kerja, apakah Anda 

menyempatkan untuk membaca modul? 

    

4 Apakah Anda mengerjakan soal-soal latihan     
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yang ada pada modul? 

5 Ketika menemukan soal yang sulit, apakah 

Anda bertanya kepada orang lain? 

    

6 Apakah Anda melakukan kerja kelompok 

dengan teman lainnya? 

    

7 Apakah Anda melakukan diskusi saat kerja 

kelompok?  

    

8 Apakah Anda mengerjakan soal latihan saat 

kerja kelompok? 

    

9 Apakah Anda pernah datang dan membaca 

buku di Perpustakaan untuk kegiatan belajar 

mandiri? 

    

10 Apakah Anda pernah meminjam buku di 

Perpustakaan untuk menambah bahan materi? 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6  
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Lampiran 7 

Daftar Nama Responden 

No. Nama Kelas No. Nama Kelas 
1 Amaliyah  X 17 Intan Sari Putri XI 
2 Dina Wati X 18 Nurul Hanifah XI 
3 Renita Sari X 19 Titi Anggiyani XI 
4 Muhamad Wahyudin X 20 Ira Sapta Sari XI 
5 Toni Supriyadi X 21 Windy Listiana XI 
6 Akhmad Khafidin X 22 Ernawati XI 
7 Siti Amrillah X 23 Ahmad Saepudin XI 
8 Budi Awaludin X 24 Rizeki Anis XI 
9 Dwi Fitriani X 25 Nurkholis XI 

10 Isikomah X 26 Dedi Setiyawan XI 
11 Aryo Wibowo X 27 Soni Badruzaman XI 
12 Fadhilatul Amiriyah X 28 M. Rifai XI 
13 Desi Puspitasari X 29 Siti Mujianah XI 
14 Eli Fitriyati X 30 Nurkhamidah XI 
15 Bayu Aji Saputro X 31 Tri Widiarti XI 
16 Khayatun Nisa X 32 Harry Wijaya XI 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

Perhitungan Analisis Korelasi Product Moment 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 

 
Kantor PKBM Sumber Ilmu 

 
Tempat Kegiatan Belajar  



88 
 

 

Lampiran 15 

 
Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) Kelas X 

 
Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) Kelas X 
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Lampiran 16 

 
Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) Kelas XI 

 
Kegiatan Tatap Muka (Tutorial) Kelas XI 


