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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Kunci hidupku adalah ikhtiar, berdoa dan tawakal 

 “Perumpamaan orang islam yang saling mengasihi dan 

mencintai satu sama lain adalah ibarat satu tubuh, jika 

salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh 

tubuh akan ikut merasa sakit dan tidak bisa tidur.” 

(HR. Bukhori) 
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Kata Kunci :Prestasi Belajar, PPKn,Solidaritas Sosial 

Pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang dirancang untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang 

peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap solidaritas sosial merupakan salah 

satu sikap yang ada dalam pembelajaran PPKn. Hal ini akan berhubungan dengan 

prestasi belajar PPKn karena didalam prestasi belajar dapat melihat bagaimana 

penguasaan siswa terhadap pengetahuan, sikap dan ketrampilan mata pelajaran 

PPKn. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diambil adalah 1) 

bagaimana Prestasi belajar PPKn siswa MTs Negeri 02 Semarang, 2) bagaimana 

sikap solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang, dan 3) adakah hubungan 

antara prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas pada sosial siswa MTs 

Negeri 02 Semarang.Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 

Prestasi belajar PPKn siswa MTs Negeri 02 Semarang, 2) untuk mengetahui sikap 

solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang, dan 3) untuk mengetahui 

Adakah hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas sosial  

pada siswa MTs Negeri 02 Semarang. 

Populasidalampenelitianini adalah siswa kelas VII dan VIII MTs Negeri 

02 Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015 berjumlah 428 siswa. Sampel penelitian 

diambil dengan teknik sampling acak berstrata, sehingga responden berjumlah 

191 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn dan sikap solidaritas sosial yang dimiliki siswa.Data dikumpulkan 

melalui dokumentasi dan kuesioner. Data penelitian dianalisis dengan teknik 

deskriptif dan teknik korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkanrata-rata prestasi belajar PPKn siswa MTs 

Negeri 02 Semarang adalah 76,53 yang termasuk dalam kategori baik. Rata-rata 

sikap solidaritas sosial siswa adalah 110,86 yang termasuk dalam kategori cukup 

baik. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai nilai r sebesar 0,226 dengan taraf 

kepercayaan 95% r tabel 0,148, maka r hitung (0,226) > r tabel (0,148)jadi Ha 

diterima artinya terdapat hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap 

solidaritas sosial pada siswa. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah 1) Hasil analisis dekriptif mengenai 

Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di MTs Negeri 02 Semarang 

menunjukkan bahwa rata-rata siswa mempunyai prestasi belajar dalam kategori 

baik. 2)Hasil analisis dekriptif mengenai sikap solidaritas sosial siswa di MTs 

Negeri 02 Semarang menunjukkan bahwa rata-rata siswa mempunyai sikap 



 

vii 

 

solidaritas sosial  yang cukup baik. 3) Hasil analisis korelasi  antara prestasi 

belajar PPKn dengan sikap solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap 

solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang tahun ajaran 2014/2015. Angka 

korelasi yang positif menujukkan bahwa hubungan antara prestasi belajar PPKn 

dengan sikap solidaritas siswa searah, artinya jika prestasi belajar PPKn baik 

maka sikap solidaritas sosial siswa juga baik.  

 Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kepada guru 

diharapkan dapat meningkatkan cara mengajar nya dengan menyeimbangkan 

pembelajaran kognitif dan afektif sehingga prestasi belajar siswa baik dan sikap 

solidaritas sosial siswa juga baik, 2) Kepada siswa untuk dapat meningkatkan 

prestasi belajar PPKn karena secara tidak langsung dengan meningkatnya prestasi 

belajar PPKn dapat menumbuhkan sikap solidaritas sosial siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 

melimpahkan kasih dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA PRESTASI BELAJAR 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN 

SIKAP SOLIDARITAS SOSIAL PADA SISWA MTs NEGERI 02 

SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015’’. selama menyusun Skripsi 

ini, penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran 

dari berbagai pihak. Olehkarenaitu, dalam kesempatan ini Penulis sampaikan 

ucapan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Subagyo, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

NegeriSemarang. 

3. Drs. Slamet Sumarto M.Pd Selaku Ketua Jurusan PKnUniversitas Negeri 

Semarang. 

4. Drs. Sumarno, M.A. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Drs. Sunarto, S.H, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan Ilmunya 

selama masa studi kepada penulis. 



 

ix 

 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. 

8. Drs. Junaedi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan izin 

penelitian kepada Penulis. 

9. Dra. Supriyatiningsih yang telah membimbing dan memberikan informasi 

kepada penulis. 

10. Erlina Indriasari, S.Pd yang telah membimbing dan memberikan informasi 

kepada penulis. 

11. Seluruh siswa kelas VII dan kelas VIII yang telah bersedia dan mau 

bekerja sama sebagai responden dalam penelitian ini. 

12. Bapak Sunarto dan Ibu Suciati yang selalu memberikan dukungan materiil 

dan moriil. 

13. Yuli Nurhidayanto adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungan. 

14. Teman-teman kos Pertiwi yang sudah menemani dan menyemangati saya. 

15. Teman-teman PKn angkatan 2011 dan sahabat-sahabat terimakasih atas 

dukungannya. 

16. Seluruh pihak dan instansi yang telah mendukung terselesaikannya 

penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah 

SWT. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya.     

Semarang,  2015 

Penulis 



 

x 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL........................................................................................ ........ i 

LEMBAR PERSETUJUAN.......................................................................... ......... ii 

LEMBAR KELULUSAN.......................................................................................iii 

PERNYATAAN............................................................................................ ......... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.................................................................... ...... v 

SARI ......................................................................................................................vi 

PRAKATA........................................................................................................ ... viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ .. x 

DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................xiv 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. ........... 1 

A. Latar Belakang........................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah…..……………………………………................. ... 3 

C. Tujuan Penelitian.....………………………………………............. ...... 4 

D. Manfaat Penelitian….....………………………………….............. ....... 4 

E. Batasan Istilah………............………………………............……. ....... 5 

BAB II LANDASAN TEORI…………………………...………..................… .. 7 

A. Konsep Prestasi Belajar………..………………....….......……….. ..... 7 

1. Pengertian Prestasi..............……………......…………................... 7 

2. Pengertian Belajar ...............……………………......……........... .. 8 

3. Pengertian Prestasi Belajar.………………...……........................ .. 9 

4. Faktor-Faktor Yang 

MempengaruhiTercapainyaPrestasiBelajar...................................10 

B. Konsep PPKn…………………..…………………...........................  17 

1. Pengertian PPKn…........……..…………………........................   17 

2. Ruang Lingkup PPKn...................................................................  18 

3. Tujuan PPKn...........................................................................  .      19 

C. Konsep Sikap ..............................................................................  ...... 20 

1. Pengertian Sikap.............................. ......................................... .... 20 

2. Komponen-Komponen Sikap.................................................. ...... 21 



 

xi 

 

3. Fungsi sikap............................................................................. ...... 23 

4. Ciri-ciri sikap.............................................................................. ... 24 

5. Pembentukan dan perubahan sikap........................................... .... 26 

D. Konsep Solidaritas Sosial…....…………………….....................… .. 27 

1. Pengertian Sikap Sollidaritas Sosial......................................... ..... 27 

2. Tipe solidaritas sosial................................................................. ... 28 

3. Prinsip Solidaritas sosial................................................................ 30 

E. Kerangka Berpikir........................................................................ ...... 31 

F. Hipotesis........................................................................................ ..... 33 

BAB IIIMETODE PENELITIAN………….……….....…………............. ...... 34 

A. Metode Penelitian..……………………..................………......... ...... 34 

B. Populasi dan Sampel…………………….....………………............  35 

1. Populasi...................................................................................... ... 35 

2. Sampel........................................................................................ ... 35 

C. Variabel Penelitian............................................................................. 37 

D. Metode Pengumpulan Data..……………….....…………….............. 38 

1. Angket…………………….....……..…………...................… ..... 38 

2. Dokumentasi………………….....…………………..................... 39 

E. Validitas dan Reliabelitas…………….....…………………............. . 39 

1. Validitas Instrumen ................................................................... ... 39 

2. Reliabilitas Instrumen  .............................................................. .... 42 

F.  Teknik Analisis Data......…….............................……….............… .. 45 

1.   Teknik Analisis Deskriptif….…............................................... .... 45 

2.  Teknik Analisis Korelasi …....….......................................…  ...... 45 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…….…............… ...... 46 

A. Hasil Penelitian.................………......………………................... .... 46 

1. Gambaran Umun sekolah........................................................ ..... 46 

2. Analisis Data.............................................................................. . .52 

B. Pembahasan.............................................................................  ......... 55 



 

xii 

 

BAB V PENUTUP…………………....…………………………................  ...... 61 

A. Simpulan………………………………………………...........…...... 61 

B. Saran .........................................................................................   ...... 62 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………............… .....  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 

1%, 5%, dan 10%....................................................................... 36 

Tabel 2. Hasil rangkuman uji validitas angket solidaritas sosial.................  41 

Tabel 3. Rangkuman hasil uji reliabilitas...................................................  44 

Tabel 4. distribusi kategori Prestasi Belajar...............................................  52 

Tabel 5. kategori Sikap Solidaritas Sosial................................................    53 

Tabel 6.  Rangkuman hasil Korelasi........................................................    54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Uji Coba........................................................... 65 

Lampiran 2. Angket Uji coba................................................................. 66 

Lampiran 3. AnalisisValiditasdanReliabilitas...................................... 71 

Lampiran 4. Contoh Uji Validitas Instrumen Uji coba........................... 74 

Lampiran 5. Perhitungan Reliabelitas Instrumen.................................... 76 

Lampiran 6. Angket Penelitian ............................................................. 78 

Lampiran 7. Daftar Nilai Siswa Kelas VII............................................. 82 

Lampiran 8. Daftar Nilai Siswa Kelas VII ............................................ 88 

Lampiran 9. Prestasi Belajar Siswa........................................................ 93 

Lampiran 10. Tabulasi Data Penelitian................................................. 100 

Lampiran 11. Hasil analisis deskriptif.................................................. 107 

Lampiran 12. Hasil analisis korelasi.................................................... 108 

Lampiran 13. Profil MTs Negeri 02 Semarang..................................... 109 

Lampiran 14. Surat Ijin Penelitian....................................................... 110 

Lampiran 15. Surat Keterangan telah Melakukan Penelian.................. 111 



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang dirancang untuk menjadikan siswa sebagai warga 

negara yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kompetensi yang ada 

dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya 

menitikberatkan pada pengembangan kompetensi pengetahuan saja 

melainkan memperhatikan pembentukan sikap siswa yang sesuai dengan 

nilai-nilai pancasila. Dengan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila 

akan  menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa banggga 

terhadap bangsanya. Setiap siswa diharapkan setelah mempelajari mata 

pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan akan mempunyai 

sikap tersebut. Salah satu kompetensi sikap yang termasuk dalam nilai-nilai 

pancasila yang dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air 

adalah sikap solidaritas sosial. 

Sikap solidaritas sosial itu sendiri merupakan sikap kepedulian 

terhadap sesama manusia. Sikap solidaritas tumbuh karena adanya perasaan 

senasib atau karena kepercayaan yang sama.Dengan memiliki sikap 

solidaritas sosial ini dapat membuat siswa mempunyai perasaan 

peduliterhadap temannyadan lingkungan sekitar. 
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Sikap solidaritas sosial termasuk didalam sikap yang dapat 

menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan maksud 

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, berarti secara 

tidak langsung pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mengajarakan 

siswa nya untuk mempunyai sikap solidaritas sosial. Olehkarenaitusetelah 

siswa mendapatkan pembelajaran PPKn, siswa mempunyai sikap solidaritas 

sosial yang baik. Untuk melihat pencapaian siswa dalam penguasaan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada mata pelajaran PPKn dapat dilihat 

pada prestasi belajar siswa mata pelajaran PPKn. Prestasi belajar PPKn 

dalam penelitian ini merupakan hasil dari belajar siswa yang merupakan 

indikator penguasaan pengetahuan atau ketrampilan dan perubahan tingkah 

laku pada siswa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Dalam prestasi 

belajar kita dapat mengetahui siswa telah menguasai pengetahuan dan 

ketrampilan yang ada dalam pembelajaran PPKn termasuk dalam prestasi 

belajar dapat menjadi indikator perubahan tingkah laku siswa setelah 

mempelajari mata pelajaran PPKn. 

MTs Negeri 02 Semarang merupakan sekolah yang menitikberatkan 

siswa nya untuk menjadi generasi yang berkharakter islami. Mata pelajaran 

yang diajarkan dalam sekolah ini tidak hanya mata pelajaran yang diajarkan 

disekolah biasanya tetapi juga diberi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu 

agama. Melihat konteks sekolah tersebut akan menghasilkan siswa yang 

tidak hanya berpendidikan tetapi juga berakhlak mulia. Namun, melihat 

sikap siswa MTs Negeri 02 Semarang terhadap lingkungannya sangatlah 
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kurang, apalagi sikap siswa terhadap sesama siswa. Terlihat kurangnya rasa 

solidaritas antar siswa, seperti ketika ada siswa yang sedang sakit 

seharusnya AC yang ada dikelas frekuensinya dikurangi, namun yang terjadi 

justru para siswa tidak mau mengalah, dengan tetap menyalakan frekuensi 

AC seperti biasannya. 

Melihat dari prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn, terlihat 

rata-rata siswa MTs Negeri 02 Semarang memiliki prestasi yang baik pada 

mata pelajaran PPKn. Hal ini sungguh miris, karena seharusnya prestasi 

belajar siswa yang baik pada mata pelajaran PPKn dapat menjadi indikator 

terhadap perubahan tingkah laku siswa. Hal ini dikarenakan didalam prestasi 

belajar dapat melihat bagaimana penguasaan siswa terhadap pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan mata pelajaran PPKn.  

Sesuai dengan pengamatan penulis melihat dari latar belakang tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Sikap 

Solidaritas Sosial Pada Siswa MTs Negeri 02 Semarang Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Prestasi belajar PPKn siswa MTs Negeri 02 Semarang? 

2. Bagaimana sikap solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang? 
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3. Adakah hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas 

sosial pada siswa MTs Negeri 02 Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penilaian diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui Prestasi belajar PPKn siswa MTs Negeri 02 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui sikap solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui Adakah hubungan antara prestasi belajar PPKn 

dengan sikap solidaritas sosial pada siswa MTs Negeri 02 Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai adanya hubungan yang saling berkait antara 

prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas sosial sebagai referensi 

bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-

kajian teori-teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan penelitian ini, siswa diharapkan mengetahui adanya 

relasi kausalitas antara prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas 

sosial siswa sehingga siswa akan termotivasi untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian relasi kausalitas antara prestasi belajar PPKn 

dengan sikap solidaritas sosial siswa diharapkan dapat menjadi 

masukan kepada guru PPKn untuk meningkatkan mengajarnya 

sehingga prestasi siswa lebih meningkat dan sikap solidaritas sosial 

siswa menjadi lebih baik. 

c. Bagi Sekolah 

Dengan penelitian relasi kausalitas antara prestasi belajar PPKn 

dengan sikap solidaritas sosial siswa, sekolah mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai hubungan antara prestasi belajar dengan sikap 

solidaritas sosial siswa 

 

E. Batasan Istilah 

1. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil belajar atau hasil dari kegiatan belajar 

yang keluaran dari hasil tersebut menunjukan perubahan kecakapan 

atau perubahan penguasaan pengetahuan siswa menjadi lebih baik, yang 
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sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian hasil tersebut 

diwujudkan dalam bentuk angka atau huruf. 

2. PPKn 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata 

pelajaran yang mengajarkan siswa nya agar menjadi warga negara yang 

baik dan cerdas sesuai dengan nilai-nilai pancasila, sehingga siswa tidak 

hanya mempunyai pengetahuan yang akan menjadikannya cerdas tetapi 

juga memiliki sikap yang baik terhadap sesama makhluk hidup, bangsa 

dan negaranya. 

3. Sikap  

Sikap merupakan reaksi terhadap suatu objek yang dilihat atau 

dirasakan yang pada akhirnya akan menimbulkan tingkah laku seorang 

individu. 

4. Solidaritas Sosial 

Solidaritas sosial merupakan rasa kepedulian antar sesama 

individu atau perasaan setiakawan dalam hubungan antara individu 

dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Tentang Prestasi belajar 

Prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, prestasi dan belajar. 

Pemahaman mengenai pengertian prestasi belajar harus didahului dengan 

mengerti pengertian dari masing-masing dua kata tersebut. Pemahaman 

yang benar mengenai setiap kata tersebut akan memberi gambaran yang 

jelas mengenai pengertian prestasi belajar. 

1. Pengertian Prestasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) “prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai(dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan 

sebagainya)”. Sedangkan menurut Saiful Bahri Djamarah (1994: 20-21), 

bahwa “prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, 

hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan 

kerja”. 

Pengertian prestasi diatas dapat dikemukakan sebagai berikut; 

bahwa prestasi adalah sebuah hasil dari usaha yang dilakukan, dengan 

kata lain prestasi merupakan pencapaian seseorang mengenai suatu hal 

dengan melalui berbagai upaya atau usaha yang merupakan hal yang 

membanggakan.Hasil dari usaha yang sudah dilakukan adalah sebuah 

prestasi.
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2. Pengertian Belajar 

Belajar adalah sebuah kata yang sudah tidak asing di telinga semua 

orang. Belajar merupakan kata yang sudah biasa digunakan terutama di 

kalangan pelajar. Belajar merupakan sebuah kebutuhan bagi para pelajar. 

Namun tidak memungkiri juga orang dewasa juga tetap belajar. 

Perbedaan belajar para pelajar dengan orang yang bukan pelajar adalah 

tempat pendidikannya, pelajar belajar pada jenjang pendidikan formal 

sedangkan yang lain belajar dalam pendidikan non formal. 

Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, (2011:82) menyatakan 

belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan 

seseorang. Selain itu, Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, (2011:82) 

menambahkan bahwa belajar memegang perang penting didalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian bahkan 

persepsi seseorang. 

Slameto, (2003: 3) menyatakan “Belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

“Belajar dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor” ( Djamarah, 2011: 13). 
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Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian belajar, 

dapat disimpulkan belajar merupakan aktivitas yang dilakukan untuk 

mendapatkan perubahan pada diri seseorang melalui berbagai 

pengalaman dan latihan serta interaksi dengan lingkungan sekitar. 

Perubahan yang terjadi bukan hanya sesuatu yang baru melainkan bisa 

juga perbaikan mengenai suatu hal. Belajar dapat juga disebut sebagai 

aktivitas perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dengan 

belajar diharapkan suatu hal yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, jadi 

belajar memberikan informasi atau pengetahuan tambahan pada 

seseorang sehingga pandangannya menjadi lebih luas. Belajar tidak 

hanya memberikan pengetahuan tetapi bisa juga memberikan ketrampilan 

dan perubahan sikap individu. 

3. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) “Prestasi 

belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran , lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.  

Prestasi belajar menurut Abin Syamsudin dalam Nenden Sundari 

(2009: 3) adalah kecakapan yang nyata dan aktual untuk menunjukan 

kepada aspek kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji 

sekarang juga karena merupakan hasil usaha atau proses belajar yang 

bersangkutan dengan cara atau metode bahan atau materi yang telah 

dijalankan.  
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Hamalik (2005:159) “Hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar, 

sedangakan prestasi belajar merupakan indikator dan derajat perubahan 

tingkah laku pada siswa”. 

Dari beberapa pengertian prestasi belajar diatas, dapat disimpulkan 

prestasi belajar adalah hasil belajar atau hasil dari kegiatan belajar yang 

keluaran dari hasil tersebut menunjukan perubahan kecakapan atau 

perubahan penguasaan pengetahuan siswa menjadi lebih baik, yang 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian hasil tersebut diwujudkan 

dalam bentuk angka atau huruf. Prestasi belajar dapat juga dikatakan 

sebagai pencapaian yang maksimal menurut kemampuan siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tercapainya Prestasi Belajar 

Prestasi belajar itu merupakan hasil belajar dari siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar tersebut menunjukan 

perubahan dalam diri siswa. Syaiful bahri Djamarah (2011: 175) 

“memandang untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk perubahan 

harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 

individu dan diluar individu”.  

Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar atau faktor 

yang mempengaruhi peserta didik dalam mencapai prestasi belajar ada 

dua (Syaiful bahri Djamarah 2011: 175-190): 
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a. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar individu atau 

diluar diri siswa. Dalam faktor ekternal terdapat dua faktor yang lebih 

spesifik, yaitu: 

1) Faktor lingkungan 

Dalam lingkungan siswa berinteraksi dengan orang lain. 

Faktor lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan alami 

dan lingkungan sosial budaya. 

Lingkungan alami adalah keadaan alami yang diberikan alam 

ketika siswa sedang belajar, misalnya keadaan suhu dan 

kelembapan udara. 

Syaiful bahri djamarah (2011: 178) memandang “udara yang 

terlalu dingin menyebabkan anak didik kedinginan, suhu udara 

yang panas menyebabkan anak didik kepanasan, pengap, dan tidak 

betah tinggal di dalamnya....belajar pada udara yang segar akan 

lebih baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan udara yang 

panas dan pengap”. Oleh karena itu, belajar harus memperhatikan 

keadaan alam sekitar. 

Lingkungan sosial budaya adalah keadaan yang ditimbulkan 

dari kehidupan bermasyarakat atau dapat dikatakan dari orang-

orang yang berada disekitar siswa yang sedang belajar. Lingkungan 

seperti ini akan mendatangkan masalah tersendiri bagi siswa, 

seperti bercakap-cakap atau hilir mudik disekitar siswa yang 
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sedang belajar tentunya akan mengganggu konsentrasi siwa 

sehingga prestasi belajar yang didapat tidak maksimal. 

2) Faktor instrumental 

Faktor instrumental ini meliputi kurikulum, program sekolah, 

sarana dan fasilitas dan guru. 

Kurikulum (syaiful bahri djumarah 2011: 180) adalah a plan 

for learning yang merupakan unsur substansial dalam pendidikan. 

Syaiful bahri djumarah menjelaskan betapa pentingnya kurikulum, 

sebagaimana berikut: 

“Muatan kurikum akan mempengaruhi intensitas dan 

frekuensi belajar anak didik. Seorang guru terpakasa 

menjejalkan sejumlah bahan pelajaran kepada peserta didik 

dalam waktu yang masih sedikit tersisa, karena ingin mencapai 

target kurikulum, akan memaksa peserta didik belajar dengan 

keras tanpa mengenal lelah.” 

Hal tersebut tentu memberatkan siswa. Siswa justru tidak bisa 

belajar dengan maksimal sehingga hasil belajar atau prestasi belajar 

yang di peroleh kurang maksimal atau tidak memuaskan. Siswa 

justru merasa kecewa akan hal tersebut. 

Program sekolah adalah program yang dimiliki masing-

masing sekolah untuk menunjang keberhasilan program 

pendidikan. Program ini disusun dengan melihat potensi sekolah 

yang tersedia. Masing- masing sekolah jelas berbeda programnya 

karena melihat potensi masing-masing. 

Contoh dari salah satu program sekolah adalah dengan 

memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan dalam 
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sekolah tersebut. Jika dalam sekolah tersebut kekurang tenaga 

pendidik atau seorang guru namun program sekolah justru tidak 

menambah guru , maka kegiatan belajar akan terbengkalai. Hal ini 

dikarenakan jika satu guru dibebankan untuk mengajar lebih dari 

kemampuan yang dimiliki maka guru tersebut tidak dapat mengajar 

secara optimal. Peryataan tersebut diperkuat oleh pendapat Syaiful 

Bahri Djamarah (2011: 182) 

“Kualitas pengajaran antara sekolah yang kekurangan 

guru dan sekolah yang memiliki guru yang lengakp 

berbeda. Sekolah yang tidak kekurangan guru tentu lebih 

baik kualitas pengajarannya daripada sekolah yang 

kekurang guru. Karena tidak ada pelajaran yang 

terbengkalai karena ketiadaan guru. Apalagi bila mata 

pelajaran yang dipegang guru itu sesuai latar belakang 

pendidikannya”. 

Sarana dan fasilitas juga merupakan komponen yang penting 

dalam menunjang prestasi belajar siswa.  Sarana dan fasilitas ini 

yang akan memberikan kenyamanan saat belajar, sehingga siswa 

dapat berkonsentrasi penuh pada pelajaran yang sedang dipelajari. 

Hal tersebut tentunya kan menghasilkan prestasi belajar yang 

memuaskan. 

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Gedung 

sekolah misalnya sebagai tempat strategis bagi berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar di sekolah (syaiful bahri djamarah, 2011: 

183). 

Selain gedung sekolah, semua ruangan yang ada di gedung 

sekolah pun harus terpenuhi, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang 
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kepala sekolah dan ruangan lain yang dapat menunjang 

keberlangsungan kegiatan belajar dalam mencapai prestasi belajar. 

Suatu sekolah yang kekurangan ruang kelas, sementara 

peserta didik yang dimiliki banyak melebihi daya tampung kelas, 

akan menemukan banyak masalah(syaiful bahri djamarah, 2011: 

183). Masalah yang timbul karena kurangnya ruang kelas, tentunya 

pembelajaran menjadi kurang nyaman dan kondusif.  

Dari pendapat tersebut maka tersediannya sarana yang 

lengkap akan menunjang siswa dalam belajar sehingga dapat 

menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. 

Masalah fasilitas pun tak bisa diabaikan. Contohnya 

kurangnya buku-buku. Syaiful bahri djumarah menyatakan lengkap 

tidaknya buku-buku diperpustakaan ikut menentukan kualitas suatu 

sekolah. Hal ini dikarenakan buku-buku yang ada di perpustakaan 

membantu siswa untuk memahami pelajaran yang sedang 

dipelajari, selain buku yang sudah diberikan guru untuk pegangan 

siswa, buku-buku lain juga berguna sebagai referensi siswa belajar. 

Jika buku-buku yang dibutuhkan kurang memadai akan 

menghambat proses belajar siswa sehingga prestasi yang diperoleh 

tidak maksimal. 

Guru merupakan unsur yang mutlak ada dalam pembelajaran 

disekolah. Guru sebagai seorang yang mengajar, mengarahkan 

siswa dalam belajar dan juga sebagai fasilitator bagi siswa apabila 
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ada hal yang kurang dimengerti. Seorang guru harus mempunyai 

empat kompetensi pendidik.  

“Kompetensipendidik yang 

yangdimaksudmeliputikompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional” 

(Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, 2011:7). 

Kompetensi paedagogik menurut Achmad Rifa’i dan 

Catharina Tri Anni, (2011:7) adalah “Kemampuan untuk mengelola 

pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki”. 

Simpulan dari kompetensi paedagogik adalah kemampuan 

seorang guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan 

siswanya. 

“Kemampuan kepribadian merupakan kemampuan yang 

berkaitan dengan pribadi seorang pendidik seperti berpribadi stabil, 

dewasa, arif , berwibawa, menjadi teladan siswanya, dan berakhlak 

mulia” (Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, 2011:9). 

Kemampuan profesional Achmad Rifa’i dan Catharina Tri 

Anni (2011:9-10) merupakan “kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional”. 
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Terakhir kemampuan sosial Achmad Rifa’i dan Catharina Tri 

Anni (2011: 10) merupakan “kemampuan berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidiktenaga 

kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar”. 

Dari ulasan tentang kompetensi pendidik yang harus dimiliki 

pendidik maka perlunya pendidik mempunyai ke empat kompetensi 

tersebut. Jika seorang pendidik tidak mempunyai salah satu dari 

kompetensi tersebut tentunya akan memberikan masalah pada anak 

misal guru kurang mempunyai kompetensi profesional yang artinya 

guru kurang menguasai materi maka materi yang akan disampaikan 

kepada siswa tentu saja kurang maksimal. Hal ini berpengaruh pada 

pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga siswa tidak dapat meraih 

prestasi belajar yang tinggi. 

b. Faktor Internal 

1. Kondisi fisiologis  

Kondisi fisologis merupakan kondisi jasmani siswa. Noehi 

Nasution dalam Syaiful bahri djumarah (2011: 189) menyatakan 

“anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya 

dibawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi; mereka lekas lelah, 

mudah mengantuk, dan sukar menerima pelajaran”. 

Selain itu, menurut noehi dalam Syaiful bahri djumarah 

(2011: 189) menyatakan “hal yang tidak kalah penting lainnya 

adalah kondisi panca indera”. Hal ini dapat disimpulkan jika terjadi 
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masalah pada salah satu panca indera pasti akan mengurangi 

pemahaman siswa terhadap suatu hal, sehingga siswa tidak dapat 

belajar dengan maksimal akibatnya prestasi yang diraihpun tidak 

optimal. 

2. Kondisi psikologis 

“Kondisi pikologis merupakan faktor yang utama dalam 

intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar mendukung , 

tetapi faktor psikologis tida mendukung maka faktor luar itu akan 

kurang signifikan” (Syaiful bahri djumarah, 2011: 191). 

B. Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata 

pelajaran yang wajib ada pada pendidikan dasar dan menengah. 

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan telah mengalami banyak 

perkembangan. 

Adapun perkembangan pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan menurut sigalingging (2008: 11-16): 

a) Pelajaran civics pada tahun 1959/1960 

b) Pendidikan kewargaan Negara (PKN) pada tahun 1968 

c) Pendidikan moral pancasila(PMP) pada tahun 1975 

d) Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) pada tahun 

1994 

e) Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada tahun 2006 
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Pada kurikulum 2013 pendidikan kewarganegaraan berganti nama 

menjadi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam buku guru (2014: iii) menyatakan: 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan untuk semua jenjang, yang 

dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan 

dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup 

bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan 

sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab.  

Bertolak pada pengertian pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan, maka PPKn tidak hanya mengajarkan kompetensi  

pengetahuan saja melainkan juga kompetensi sikap spiritual, sikap 

sosial dan ketrampilan. 

2. Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 

2013 mempunyai ruang lingkup yang berbeda dari kurikulum 

sebelumnya. Hal ini tertulis dalam Buku Guru Kelas VII (2014: 3), 

bahwa: 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral 

pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi Undang-Undang 

Dasar 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi 

Bhinneka Tunggal Ika. 

Melihat hal tersebut maka hal yang dipelajari dalam pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan mencakup pancasila sebagai dasar negara 

dan pandangan hidup, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 

Bhinneka Tunggal Ika. 
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3. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ditingkat sekolahan 

bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga 

negara yang cerdas dan baik (to be smart and good citizen) berdasarkan 

nilai- nilai pancasila (Buku Guru Kelas VII: 2014: 2). Pemahaman 

mengenai warga negara yang baik dan cerdas berdasarkan nilai-nilai 

pancasila adalah  

“Warga negara yang menguasai pengetahuan(knowledge), sikap 

dan nilai (attitudes and values), ketrampilan (skills) yang dapat 

dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air sebagai wujud implementasi dan aktualisasi nila-nilai 

pancasila” (Buku Guru Kelas VII: 2014: 2).  

Salah satu kompetensi sikap yang dimaksud dapat menumbuhkan 

rasa kebangsaan dari nilai-nilai pancasila adalah solidaritas. Chotib dkk 

(2007: 10) paham kebangsaan yang terdapat pada sila didalam pancasila 

ini merupakan wujud asas kebersamaan, solidaritas, serta rasa bangga 

dan kecintaan kepada bangsa dan kebudayaanya. 

Tujuan akhir dari pendidikan pancasila dan keawarganegaraan 

adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang 

bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan 

kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara secara tertib, damai dan kreatif sebagai cerminan dan 

penjawatahan nilai, norma dan moral pancasila. 

Dari tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat 

disimpulkan, tujuan dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

adalah menghasilkan warga negara yang cerdas dan baik dalam 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara(Buku Guru Kelas 

VII: 2014: 2). Warga negara yang cerdas berarti mempunyai 

pengetahuan yang lebih, sedangkan warga negara yang baik, adalah 

warga negara yang patuh pada norma-norma yang berlaku dan warga 

negara yang mempunyai kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

C. Konsep Sikap 

1. Pengertian sikap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1085) “sikap 

adalah gerak gerik atau perilaku”. Sikap menurut thurstone (Tri 

Dayakisni Dan Hudaniah, 2009: 79) “merupakan suatu tingkatan afek, 

baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan 

objek-objek psikologis”. Di samping itu, Rokeach (Bimo Walgito 2003: 

110) bahwa dalam “pengertian sikap telah terkandung komponen kognitif 

dan juga komponen konatif yaitu sikap merupakan predisposing untuk 

merespons, untuk berperilaku”. 

Gerungan dalam bimo walgito(2003: 110) memberikan pengertian 

sikap sebagai berikut : 

“Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap 

terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan 

atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh 

kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek 

tadi. Jadi attitude itu lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap dan 

kesediaan beraksi terhadap suatu hal”. 

 

Sikap itu merupakan organisasi pendapat,keyakinan seseorang 

mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya 
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perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 

membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya 

(Bimo walgito, 2003: 110-111). 

 

Sikap merupakan suatu keadaaan yang memungkinkan timbulnya 

suatu perbuatan atau tingkah laku (Sherif dan Sherif dalam Tri Dayakisni 

dan Hudaniah, 2009: 79). Sedangakan menurut Tri Dayakisni dan 

Hudaniah (2009: 79) sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak 

untuk bereaksi terhadap rangsang. 

Melihat beberapa pengertian sikap dari para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bawa sikap merupakan reaksi dari suatu objek yang dilihat 

atau dirasakan oleh individu disertai dengan perasaan positif atau negatif 

yang pada akhirnya akan menimbulkan tingkah laku seorang individu. 

Perasaan positif atau negatif tersebut akan mempengaruhi tingkah laku 

individu. Jika perasaan individu terhadap objek sikap positif maka 

tingkah laku yang akan lahir akan menyenangkan, namun sebaliknya jika 

perasaan individu terhadap suatu objek sikap negatif maka tingkah laku 

yang lahir akan tidak menyenangkan. 

2. Komponen-Komponen Sikap 

Bimo Walgito (2003: 111) menyatakan bahwa sikap ittu 

mengandung tiga komponen yang membentuk sikap, yaitu: 

a) Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen 

yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, 
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yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang 

mempersepsi terhadap objek sikap. 

b) Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap 

objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan 

rasa tidak senang merupakan hal negatif. Komponen ini 

menunjukan arah sikap, yaitu positif dan negatif. 

c) Komponen konatif (komponen perilaku atau action component), 

yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan 

bertindak pada objek sikap. Komponen ini menunjukan 

intensitas sikap, yaitu menunjukan besar kecilnya 

kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap 

objek sikap. 

Penjelasan mengenai komponen sikap maka dapat disimpulkan 

bahwa sikap merupakan implementasi dari ketiga komponen 

tersebut. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan satu sama 

lain. Berawal dari komponen kognitif yang merupakan pengetahuan 

atau pandangan terhadap objek sikap kemudian adanya rasa senang 

atau tidak senang terhadap objek sikap yang merupakan komponen 

afektif. Kemudian dimanifestasikan dalam komponen konatif yaitu 

kencenderungan bertindak terhadap objek sikap. 
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3. Fungsi sikap 

Menurut Katz  (Tri Dayakisni dan Hudaniah 2009: 81) ada empat 

fungsi sikap: 

a) Utilitarian function, sikap memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh atau memaksimalkan ganjaran atau persetujuan dan 

meminimalkan hukuman. Dengan kata lain, sikap dapat 

berfungsi sebagai penyesuaian sosial, misal seseorang dapat 

memperbaiki ekspresi dari sikapnya terhadap suatu objek 

tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. 

b) Knowledge function, sikap membantu dalam memahami 

lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi ringakasan 

evaluasi tentang objek dan kelompok objek atau segala sesuatu 

yang dijumpai di dunia ini. 

c) Value-expressive function, sikap kadang-kadang 

mengkomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang 

terhadap orang lain. 

d) Ego defensive function, sikap melindungi diri, menutupi 

kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka 

mempertahankan diri. Sikap ini mencerminkan kepribadian 

individu yang bersangkutan dan masalah-masalah yang belum 

mendapatakan peneylesaian secara tuntas, sehingga individu 

berusaha mempertahankan dirinya secara tidak wajar karena ia 

merasa takut kehilangan statusnya. 
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4. Ciri-ciri sikap 

Sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia yang 

mendorong seseorang dalam berperilaku. Namun, sikap berbeda dengan 

pendorong- pendorong lain yang ada dalam diri manusia, untuk 

membedakannya sikap memiliki ciri sifat (karakteristik). Bimo walgito 

(2003: 113-114) memaparkan beberapa ciri-ciri sikap, adalah: 

a) Sikap itu tidak dibawa sejak lahir 

Manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap-sikap 

tertentu terhadap sesuatu objek. Karena sikap tidak dibawa sejak 

individu dilahirkan, ini berarti sikap itu terbentuk dalam 

perkembangan individu yang bersangkutan. Oleh karena sikap itu 

terbentuk atau dibentuk, maka sikap itu dapat dipelajari dan karenanya 

sikap itu dapat berubah. Namun, sikap itu mempunyai kecenderungan 

stabil, sekalilpun sikap itu dapat mengalami perubahan. 

Dapat disimpulkan sikap itu dibentuk dalam perkembangan 

individu, sehingga sikap dapat berubah, namun ada bebrapa sikap 

yang mempunyai kecenderungan stabil. Hal ini dapat terjadi juga 

karena proses yang ada dalam perkembangan individu tersebut. 

b) Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap 

Sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya 

dengan objek-objek tertentu yaitu melalui proses persepsi terhadap 

objek tersebut. Hubungan positif atau negatif antara individu dengan 
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objek tertentu, akan menimbulkan sikap tertentu pula dari individu 

terhadap objek tersebut.  

c) Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada 

sekumpulan obejk-objek 

Bila seseorang mempunyai sikap negatif terhadap seseorang, 

orang tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukan 

sikap negatif pula kepada kelompok di mana seseorang tersebut 

bergabung di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang 

mempunyai sikap positif terhadap orang lain, maka akan bersikap 

positif pula terhadap kelompok orang tersebut. 

d) Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar 

Kalau sesuatu sikap telah terbentuk dan telah merupakan nilai 

dalam kehidupan seseorang, secara relatif sikap itu akan lama 

bertahan pada diri orang yang bersangkutan. Sikap tersebut akan sulit 

berubah, dan kalaupun dapat berubah itu akan membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Tetapi sebaliknya bila sikap itu belum begitu 

mendalam ada dalam diri seseorang, maka sikap tersebut secara relatif 

tidak bertahan lama, dan sikap tersebut akan mudah berubah. 

e) Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi 

Sikap terhadap objek tertentu akan selalu diikuti oleh perasaan 

tertentu yang dapat bersifat positif (yang menyenangkan) tetapi juga 

bersifat negatif (yang tidak menyenangkan) terhadap objek tersebut. 

Disamping itu sikap juga mengandung motivasi, ini berarti bahwa 
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sikap itu mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku 

secara tertentu terhadap objek yang dihadapinya. 

5. Pembentukan dan perubahan sikap 

Terbentuknya sikap dapat digambarkan dalan bagan sikap 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan sikap mar’at dalam bimo walgito 2003: 115 

Dari bagan tersebut dikemukakan bahwa sikap terbentuk dari dua 

faktor internal (fisiologis dan psikologis) dan eksternal(pengalaman, 

situasi, norma-norma, hambatan dan pendorong). 

Bimo walgito (Tri Dayakisni dan Hudaniah 2009:82) bahwa 

pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, 

yaitu: 

Faktor internal 

- fisiologis 
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a) Faktor internal (individu itu sendiri), yaitu cara individu dalam 

menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak 

semua yang datang akan diterima atau ditolak. 

b) Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada diluar 

individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau 

mengubah sikap. 

Sementara mednick, higgins dan kirschenbaum (Tri Dayakisni 

dan Hudaniah 2009: 82) menyebutkan bahwa pembentukan sikap 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a) Pengaruh sosial, seperti norma dan kebudayaan 

b) Karakter kepribadian individu 

c) Informasi yang selama ini diterima individu 

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

dari dalam diri individu masing-masing dan dari lingkungan sekitar 

individu. Dua faktor inilah yang akan melahirkan sikap individu 

tersebut. Pembentukan dan perubahan sikap individu akan terus 

berlangsung selama hidup individu tersebut. 

D. Konsep Solidaritas Sosial 

1. Pengertian solidaritas sosial 

Solidaritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1085) 

merupakan “sifat (perasaan) solider, sifat satu arah (senasib), perasaan 

setia kawan antara sesama anggota sangat diperlukan”. 
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Solidaritas menurut Emile durkeim (dalam Doyle Paul Johnson, 

1986:181) menyatakan bahwa solidaritas menunjuk pada satu keadaan 

hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada 

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat 

oleh pengalaman emosional bersama. 

Johnson (dalam Nasution: 2009:9) konsep solidaritas sosial 

merupakan kepedulian secara bersama kelompok yang menunjukan 

pada suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang 

didasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan 

yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman emosional. 

Dari beberapa pengertian solidaritas sosial menurut para ahli 

dapat disimpulkan solidaritas sosial merupakan kepedulian yang 

menunjukkan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok 

lain yang didasarkan perasaan moral dan setia kawan antar sesama. 

Melihat beberapa pengertian solidaritas sosial, maka solidaritas 

sosial menumbuhkan rasa kebersamaan yang baik dalam setiap 

hubungan individu.  

2. Tipe solidaritas sosial 

Durkheim (dalam Sunarto 2000:132) membedakan antara 

kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok 

yang didasarkan pada solidaritas organik. 

Solidaritas mekanik (Sunarto 2000: 132) merupakan ciri yang 

menandai masyarakat yang masih sederhana. Dalam masyarakat 
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demikian kelompok manusia tinggal secara tersebar dan hidup terpisah 

satu dengan yang lain. 

Anggota dalam solidaritas mekanik pada umumnya dapat 

menjalankan peran yang diperankan oleh anggota lain sehingga tidak 

menimbulkan ketergantungan antar anggotanya. Dalam solidaritas 

mekanik ini pembagian kerja juga belum berkembang. Hal ini 

menyebabkan peran semua anggota sama. 

Durkheim (dalam Doyle Paul Johnson, 1986:183) menyatakan: 

“solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif 

bersama (collection consciousness/conscience), yang menunjuk 

pada totalitas kepercayaan - kepercayaan dan sentimen-sentimen 

bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama 

itu. Itu merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada 

individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan 

menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula.” 

Ciri khas dari solidaritas mekanik adalah solidaritas yang 

didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam 

kepercayaan, sentimen dan sebagainya. (durkheim dalam Doyle Paul 

Johnson, 1986:183) 

Sanksi terhadap pelanggaran hukum di solidaritas mekanik 

bersifat represif; barangsiapa yang melanggar solidaritas sosial akan 

dikenakan hukum pidana.”(durkeim dalam sunarto 2000: 132) 

Berbeda dengan solidaritas mekanik, solidaritas organik 

merupakan solidaritas yang mengikat masyarakat komplek. Masyarakat 

yang dimaksud dalam solidaritas organik ialah : 

“Masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan 

dipersatukan oleh kesalingtergantungan antarbagian. Tiap anggota 
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menjalankan peran yang berbeda, dan di antara berbagai peran yang ada 

terdapat kesalingtergantungan laksana kesalingtergantungan antara 

bagian suatu organisme biologis.”(durkeim dalam sunarto 2000: 132) 

Dari uraian tersebut terlihat bahwa dalam solidaritas organik 

adanya saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, 

ketidakhadiran salah satu peran dalam solidaritas organik maka akan 

memberikan gangguan kepada yang lainnya. 

Dalam solidaritas organik hukum yang lebih ditekankan bukan 

hukum pidana melainkan hukum perdata. Sanksi yang berlaku dalam 

solidaritas organik ialah sanksi yang bersifat restitutif. Durkeim( dalam 

sunarto 2000: 132) menjelaskan sanksi restitutif ialah sanksi yang 

diberikan kepada si pelanggar dimana si pelanggar harus membayar 

ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian untuk mengembalikan 

keseimbangan yang telah dilanggarnya. 

3. Prinsip solidaritas sosial 

Prinsip solidaritas sosial menurut Zulkarnain (2009: 9) meliputi: 

saling tolong menolong, bekerjasama, saling membagi. Salah satu 

sumber dari solidaritas sosial adalah gotong royong, istilah gotong 

royong mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu 

dalam masyarakat (Zulkarnain 2009: 10). 
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E. KERANGKA BERPIKIR 

Menurut Maman Rachman (2011:144) kerangka berpikir merupakan 

bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikir penelitian. Dalam 

kerangka menjelasakan adanya hubungan antara variabel secara teoritis. 

Pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bertujuan 

untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas 

dan baik (to be smart and good citizen) berdasarkan nilai- nilai pancasila. 

Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai 

pengetahuan(knowledge), sikap dan nilai (attitudes and values), ketrampilan 

(skills) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air sebagai wujud implementasi dan aktualisasi nila-nilai 

pancasila. 

Salah satu kompetensi sikap yang dimaksud dapat menumbuhkan rasa 

kebangsaan dari nilai-nilai pancasila adalah solidaritas. Chotib dkk (2007: 

10) paham kebangsaan yang terdapat pada sila didalam pancasila ini 

merupakan wujud asas kebersamaan, solidaritas, serta rasa bangga dan 

kecintaan kepada bangsa dan kebudayaanya. 

Jadi, diharapkan setelah mempelajari PPKn siswa mempunyai sikap 

solidaritas sosial seperti yang ada pada tujuan pembelajaran PPKn. Jika 

siswa mampu menguasai sikap yang ada pada tujuan pembelajaran PPKn 

maka siswa tersebut mempunyai sikap solidaritas sosial yang baik. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa harus melalui proses 

pembelajaran PPKn. Indikator telah tercapai atau tidak nya tujuan 
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pembelajaran PPKn tersebut dilihat dari hasil belajar siswa yaitu sebuah 

prestasi belajar. Melihat tujuan pembelajaran PPKn, maka mata pelajaran 

PPKn mencakup beberapa hal yaitu pengetahuan (materi PPKn), sikap dari 

individu dan ketrampilan individu. Jika prestasi belajar siswa baik 

seharusnya seluruh tujuan PPKn sudah tercapai, berarti sikap solidaritas 

sosial siswa juga baik. Jika hal itu benar berarti terdapat hubungan antara 

prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas sosial siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir 
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F. HIPOTESIS 

Menurut Tukiran dan hidayati (2011:24) Hipotesis berasal dari kata 

hypo = kurang dari, thesis = pendapat. Hipotesis merupakan suatu 

kesimpulan atau pendapat yang masih kurang. Kesimpulan yang masih 

kurang karena masih harus dibuktikan. 

Pembuktian diperjelas dengan melakukan penelitian kerena hipotesis 

dapat dikatakan sebagai jawaban sementara. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Ali dalam tukiran dan hidayati (2011:24) hipotesis diartikan sebagai 

rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian. 

Hipotesis penelitian dapat berupa : 

H0:  Tidak adanya hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap 

solidaritas sosial pada siswa MTs Negeri 02 Semarang 

Ha:  Adanya hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap 

solidaritas sosial pada siswa MTs Negeri 02 Semarang 

Berdasarkan kajian teori sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam 

penelitian ini dirumuskan hipotesis “Adanya hubungan antara prestasi 

belajar PPKn dengan sikap solidaritas sosial pada siswa MTs Negeri 02 

Semarang”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian adalah cara penemuan kebenaran atau pemecahan masalah 

yang dilakukan secara ilmiah (Purwanto, 2008:163). Penelitian dilakukan 

secara terencana dan sistematik agar dapat memecahkan masalah tersebut. 

Dalam memecahkan masalah tersebut harus menentukan pendekatan 

penelitian. Pendekatan dapat diartikan sebagai metode ilmiah yang 

memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar yang kemudian 

dipergunakan sebagai sarana analisis (bambang prasetyo dan lina miftahul 

jannah 2008:26). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan ini dipilih karena analisis data menggunakan statistik dan 

menekankan pada keluasan informasi bukan kedalaman sehingga 

pendekatan ini yang cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan 

variabel terbatas. Dalam penelitian kuantitatif ada beberapa metode yang 

dikelompokan dalam beberapa golongan. Metode yang relevan dengan 

penelitian ini adalah metode penelitian menurut sifat analisis. Metode 

penelitian menurut sifat analisis dikelompokan menjadi penelitian 

deskriptif, korelasi dan perbandingan (Purwanto, 2008:177). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian korelasiHal ini dikarenakan dalam 

penelitian ini melibatkan hubungan antara variabel satu dengan variabel 

lainnya.
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri 

dari atas manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-

gejala, nilai test, atau peristiwa –peristiwa sebagai sumber data yang 

memilliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (nawawi, 

1983; Bungin, 2008; Sugiyono, 2009 dalam Maman 2011:88). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIII 

MTs Negeri 02 Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 

239 untuk siswa kelas VII dan 189 untuk siswa kelas VIII. Untuk 

kelas IX tidak dijadikan populasi penelitian karena sedang 

menghadapi persiapan ujian nasional. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan 

diambil dengan menggunakan teknik tertentu( Ali dalam tukiran dan 

hidayati 2011: 34). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

Probability Sampling. Untuk teknik yang digunakan adalah teknik 

sampling acak berstrata (stratified random sampling). Teknik ini 

digunakan apabila populasinya berstrata. 

Untuk menentukan ukuran sampel dengan mengunakan tabel 

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan 
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dari Isaac dan Michael untuk melihat tingkat ketelitian atau kesalahan 

yang dikehendaki.  

Tabel 1. Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan 

taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10% 

 

Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel 

menggunakan tingkat ketelitian atau taraf kesalahan 5%, hal ini 

dikarenakan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang 

mempengaruhi untuk memilih tingkat ketelitian atau taraf kesalahan 

5% adalah biaya dan waktu sesuai kemampuan saya.  

Dengan demikian menggunakan tabel 1. bila jumlah populasi 

428 dengan taraf kesalahan 5%  maka jumlah sampelnya 191. karena 
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populasinya berstrata maka sampelnya juga berstrata. Jumlah sampel 

untuk kelompok kelas VII = 239, dan VIII = 189. 

Kelas VII = 239/428 x 191 =106,6 dibulatkan 107. Untuk 

membagi jumlah siswa yang akan dijadikan sampel perkelasnya, 

maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Kelas VII A= 32/239 x 107= 14,3 dibulatkan 14 

Kelas VII B= 41/239 x 107= 18, 35 dibulatkan 18 

Kelas VII C= 42/239 x 107= 18.80 dibulatkan 19 

Kelas VII D= 40/239 x 107= 17,90 dibulatkan 18 

Kelas VII E= 42/239 x 107= 18.80 dibulatkan 19 

Kelas VII F= 42/239 x 107= 18.80 dibulatkan 19 

Kelas VIII = 189/428 x 191 = 84,3 dibulatkan 84. Untuk 

membagi jumlah siswa yang akan dijadikan sampel perkelasnya, 

maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Kelas VIII A= 33/189 x 84= 14,66 dibulatkan 15 

Kelas VIII B= 40/189 x 84= 17, 77 dibulatkan 18 

Kelas VIII C= 39/189 x 84= 17,33 dibulatkan 17 

Kelas VIII D= 39/189 x 84= 17,33 dibulatkan 17 

Kelas VIII E= 38/189 x 84= 16,88 dibulatkan 17 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian (Maman Rachman, 2011: 83). Pengertian lain dari variabel adalah 
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karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik 

adalah ciri tertentu pada objek yang akan diteliti (yang diperiksa, diamati, 

diukur atau dihitung) yang dapat membedakan objek tersebut dengan objek 

lainnya. Sedangkan objek yang karakteristiknya sedang diamati dinamakan 

satuan pengamatan. 

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya varibel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah sikap solidaritas pada siswa. 

 

D. Metode pengumpulan Data 

Penelitian perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih 

teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat 

pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang 

objektif(Maman Rachman, 2011:99). Untuk memperoleh data-data lapangan 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Angket atau kuesioner 

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 

tertulis pula oleh responden (Maman Rachman, 2011: 106). Untuk 



39 
 

 

 

menggali informasi mengenai sikap individu digunakan skala sikap. 

Jenis skala yang dipakai adalah skala likert. Hal ini sesuai dengan 

peryataan sugiyono 2009: 93 “skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial”. 

Dalam penelitian ini skala likert yang digunakan adalah empat 

opsi jawaban bukan lima opsi jawaban. Hal ini dikarenakan 

kategorisasi empat opsi jawaban untuk melihat kecenderungan 

jawaban responden, ke arah setuju atau tidak setuju (Sutrisno, 

1991:20). Dengan demikian, skala likert meminta kepada responden 

sebagai individu untuk menjawab suatu pertanyaan dengan jawaban 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju 

(STS).Melalui angket ini dapat memperoleh data mengenai sikap 

solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang. 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data pretasi 

belajar PPKn siswa, melalui nilai rapor siswa semester 1 mata 

pelajaran PPKn tahun pelajaran 2014/2015. 

E. Validitas dan reliabilitas instrumen  

1. Validitas 

Arikunto (tukiran taniredja dan hidayati, 2011:42) menyatakan 

validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang di 
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ukur. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. 

Sugiyono (2009: 123) “Instrumen yang valid harus mempunyai 

validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas 

internal, bila kriteria yang ada didalam instrumen secara rasional 

(teoritis) telah mencerminkan apa yang akan di ukur”. Validitas 

instumen dikembangkan berdasarkan teori yang relevan. 

Sugiyono (2009: 123) “Instrumen yang mempunyai validitas 

eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-

fakta yang ada. Validitas eksternal instrumen dikembangkan 

berdasarkan fakta-fakta yang empiris”. 

Validitas butir soal dapat diketahui melalui uji coba perangkat tes. 

Nilai hasil uji coba tes dianalisis dengan menggunakan korelasi product 

moment, rumus yang digunakan adalah: 

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy




  

Keterangan: 

X : skor item yang akan dihitung validitasnya 

Y  : skor total dari tiap peserta tes 

N : banyaknya peserta tes 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan 

dengan harga r pada tabel product moment suatu butir dikatakan 

valid jika harga rhitung>rtabel (Arikunto  2012:89 ). 
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Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan r tabel untuk α =5% 

dan N= 20 maka db=N-2, r tabel 0,444. Hasil uji validitas instrumen 

dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan hasil rekapitulasi uji 

validitas angket dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel. 2 Hasil rekapitulasi uji validitas angket solidaritas sosial 

Butir Soal r hitung R tabel Keterangan 

1 0,030 0,444 Tidak Valid 

2 0,097 0,444 Tidak Valid 

3 0,213 0,444 Tidak Valid 

4 0,604 0,444 Valid 

5 0,5 0,444 Valid 

6 0,543 0,444 Valid 

7 0,482 0,444 Valid 

8 0,333 0,444 Tidak Valid 

9 0,465 0,444 Valid 

10 0,544 0,444 Valid 

11 0,652 0,444 Valid 

12 0,573 0,444 Valid 

13 0,471 0,444 Valid 

14 0,497 0,444 Valid 

15 0,666 0,444 Valid 

16 0,497 0,444 Valid 

17 0,693 0,444 Valid 

18 0,339 0,444 Tidak Valid 

19 0,733 0,444 Valid 

20 0,485 0,444 Valid 

21 0,328 0,444 Tidak Valid 

22 0,344 0,444 Tidak Valid 

23 0,478 0,444 Valid 

24 0,124 0,444 Tidak Valid 

25 0,514 0,444 Valid 

26 0,256 0,444 Tidak Valid 

27 0,632 0,444 Valid 

28 0,551 0,444 Valid 

29 0,641 0,444 Valid 

30 0,293 0,444 Tidak Valid 

31 0,297 0,444 Tidak Valid 

32 0,631 0,444 Valid 

33 0,335 0,444 Tidak Valid 

34 0,705 0,444 Valid 

35 0,459 0,444 Valid 
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36 0,784 0,444 Valid 

37 0,225 0,444 Tidak Valid 

38 0,496 0,444 Valid 

39 0,535 0,444 Valid 

40 0,652 0,444 Valid 

41 0,316 0,444 Tidak Valid 

42 -0,017 0,444 Tidak Valid 

43 0,685 0,444 Valid 

44 0,623 0,444 Valid 

45 0,541 0,444 Valid 

46 0,168 0,444 Tidak Valid 

47 0,482 0,444 Valid 

48 0,599 0,444 Valid 

49 0,240 0,444 Tidak Valid 

50 0,599 0,444 Valid 

 

Data diatas menunjukan terdapat 50 butir pertanyaan yang 

diuji validitas. Hasil validitas diperoleh item yang valid atau yang 

memiliki r hitung > r tabel, sebanyak 33 butir, sedangkan terdapat 

17 butir pertanyaan yang tidak valid karena r hitung < r tabel.  

Dari hasil validitas diatas terdapat 33 butir pertanyaan yang 

valid, sehingga 33 butir pertanyaan ini yang akan digunakan dalam 

penelitian. Sedangkan terdapat 17 butir pertanyaan yang tidak 

valid, sehingga 17 pertanyaan tersebut tidak digunakan dalam 

penelitian. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan (Arikunto 

dalam tukiran taniredja dan hidayati, 2011:43). Sudjana (tukiran 

taniredja dan hidayati, 2011:42) menjelaskan bahwa reliabilitas alat 

instrumen adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai 
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apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut akan 

digunakan memberikan hasil yang relatif sama.  

Reliabilitas lebih mudah dimengerti dengan memperhatikan tiga 

aspek dari suatu alat ukur, yaitu kemantapan, ketetapan, dan 

homogenitas (Maman, 2011: 116). 

Kemantapan, apabila dalam mengukur sesuatu hal berulang kali 

dengan memperhatikan bahwa kondisi saat pengukuran tidak berubah, 

instrumen tersebut memberikan hasil yang sama. 

Ketetapan, instrumen yang tepat untuk menjadi alat ukur dari 

sesuatu yang akan diukur, artinya instrumennya jelas, mudah 

dimengerti dan rinci. Homogenitas, menunjuk kepada instrumen yang 

mempunyai kaitan erat satu sama lain dalam unsur-unsur dasarnya. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas angket, 

digunaakan rumus alpha, sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

 r11  = reliabilitas yang dicari 

 ∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = varians total 

  n =  banyaknya butir soal 

Rumus varians butir soal, yaitu 
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∑   

(∑ ) 

 

 
  

Keterangan: 

∑  = jumlah butir soal 

∑   = jumlah kuadrat butir soal 

N       = banyak subyek pengikut tes  

 (Arikunto 2012 :122-125). 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelahdidapatkanharga

11r , kemudianjika tabelhitung rr  , maka item yang diujikan tersebut 

dianggap reliabel. Sedangkan untuk r tabel dalam penelitian ini untuk α 

= 5% dengan N = 20 sebesar 0,444. Hasil perhitungan uji reliabelitas 

dapat dilihat pada lampiran 5 sedangkan rekapitulasi hasil relibelitas 

terhadap angket adalah sebagai berikut. 

Tabel. 3 Rangkuman hasil uji reliabilitas 

Variabel Koefisien Realibilitas  r tabel Keterangan 

Sikap Solidaritas Sosial 0,909 0,444 Reliabel 

 

Hasil perhitungan diatas, diperoleh koefisien reliabiltas 0,909. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa    >       yaitu 0,909 > 0,444 , 

maka dapat dikatakan angket tersebut reliabel. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif dan teknik analisis korelasi. Teknik analisis data 

disini menggunakan bantuan program SPSS versi 21.  

1. Teknik analisis deskriptif 

Teknik analisis deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi (Sujarweni, 2014: 29). Teknik analisis 

deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni 

mendeskripsikan prestasi belajar PPKn siswa dan mendeskripsikan sikap 

solidaritas sosial siswa.  

2. Teknik Analisis Korelasi 

Teknik analisis korelasi digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yakni mengetahui hubungan antara prestasi belajar PPKn 

dengan sikap solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang. Teknik 

korelasi pearson digunakan untuk mengukur keeratan dan 

membuktikkan hipotesis hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen (sofar silaen dan yayak heriyanto, 2013:155). 

Rumus korelasi produk moment adalah sebagai berikut: 

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√{( ∑  )  (∑ )
 
}{( ∑ 

 
)  (∑ )

 
}

 

  (sofar silaen dan yayak heriyanto, 2013:156) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil analisis data dan pembahasan mengenai hubungan antara 

prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas sosial siswa, maka dapat 

dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Hasil analisis dekriptif mengenai Prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn di MTs Negeri 02 Semarang menunjukkan bahwa rata-

rata siswa mempunyai prestasi belajar dalam kategori baik. 

2. Hasil analisis dekriptif mengenai sikap solidaritas sosial siswa di MTs 

Negeri 02 Semarang menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa 

mempunyai sikap solidaritas sosial  yang cukup baik. 

3. Hasil analisis korelasi  antara prestasi belajar PPKn dengan sikap 

solidaritas sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang menunjukkan bahwa 

adanya hubungan antara prestasi belajar PPKn dengan sikap solidaritas 

sosial siswa MTs Negeri 02 Semarang tahun ajaran 2014/2015. Angka 

korelasi yang positif menujukkan bahwa hubungan antara prestasi 

belajar PPKn dengan sikap solidaritas siswa searah, artinya jika 

prestasi belajar PPKn baik maka sikap solidaritas sosial siswa juga 

baik.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut.   

1. Kepada guru diharapkan dapat meningkatkan cara mengajar nya 

dengan menyeimbangkan pembelajaran kognitif dan afektif 

sehingga prestasi belajar siswa baik dan sikap solidaritas siswa 

sosial juga baik. 

2. Kepada siswa untuk dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn 

karena secara tidak langsung dengan meningkatnya prestasi belajar 

PPKn dapat menumbuhkan sikap solidaritas sosial siswa. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN UJI COBA ANGKET SOLIDARITAS SOSIAL SISWA 

Rumusan 

Masalah 

Indikator Pertanyaan 

Bagaimana sikap 

solidaritas sosial 

siswa MTs 

Negeri 02 

Semarang 

1. Siswa yang 

memiliki 

sifat 

setiakawan 

Item soal positif 

No. 6,7,10,11,12, 

21, 22, 23, 25, 26, 

46, 47 pada angket 

solidaritas sosial 

Item soal negatif 

No. 16,20 pada 

angket solidaritas 

sosial 

 2. Siswa yang 

memiliki 

sifat saling 

membagi 

Item soal positif 

No. 27,28,29,50 

pada angket 

solidaritas sosial 

Item soal negatif 

14,19,30 pada 

angket solidaritas 

sosial 

 3. Siswa yang 

memiliki 

sifat saling 

tolong 

menolong 

Item soal positif 

No. 4,8,13, 24, 31, 

32, 33, 48 pada 

angket solidaritas 

sosial 

Item soal negatif 

No. 34, 35 pada 

angket solidaritas 

sosial 

 4. Siswa yang 

mempunyai 

sikap 

gotong 

royong 

Item soal positif 

No. 36, 37 pada 

angket solidaritas 

sosial 

Item soal negatif 

38 pada angket 

solidaritas sosial 

 5. Siswa yang 

mempunyai 

sikap 

bekerjasama 

Item soal positif 

No.5, 9, 43, 44, 

45, pada angket 

solidaritas sosial 

Item soal negatif 

No. 15, 17, 

18,39,40,42 pada 

angket solidaritas 

sosial 
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lampiran 2 

BUTIR-BUTIR UJI COBA ANGKET SOLIDARITAS SOSIAL 

A. Identitas  

1. Nama  :  

2. No. Absen  :  

3. Kelas  :  

B. Petunjuk Pengisian  

1.  Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti  

2.  Jawablah pernyataan dengan jujur tanpa pengaruh orang lain  

3. Jawablah dengan memberi tanda (v) pada salah satu kolom yang telah 

tersedia 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju  

S   : Setuju   

TS  : Tidak Setuju  

STS  : Sangat Tidak Setuju 

Contoh : 

Pernyataan SS S TS STS 

1. Jika ada teman yang tidak mempunyai 

uang untuk membeli jajan, saya berbagi 

makanan pada teman tersebut 

v    

2. Jika ada teman saya yang membutuhkan 

bantuan saya, saya tidaka akan 

membantu karena itu bukan urusan saya 

  v  

Jawablah dengan memberi tanda (v) pada salah satu kolom yang telah 

tersedia 

Pernyataan SS S TS STS 

1. Dalam bergaul, saya tidak membeda-

bedakan status 

    

2. Bila ada teman saya yang lupa ibadah 

maka saya akan mengingatkannya 

    

3. Jika berpapasan dengan adik, kakak 

tingkat, saya perlu menyapa walaupun 

mereka tidak dulu menyapa. 

    

4. Jika ada teman atau pun tetangga saya     
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yang sakit, saya akan menjenguk dan 

mendoakan supaya lekas sembuh 

5. Teman saya adalah keluarga saya di 

sekolah 

    

6. Dalam diskusi kelas, saya menghormati 

pendapat orang lain meskipun berbeda 

dengan pendapat saya 

    

7. Apabila saya berbuat salah kepada 

saudara kandung saya, maka saya akan 

merasa menyesal dengan minta maaf 

kepadanya 

    

8. Jika ada teman saya yang meminjamkan 

perlengkapan sholat ketika perlengkapan 

sholat saya kotor, maka saya akan 

menghargai dengan menerimanya 

    

9. Meskipun sedang sibuk saya akan 

meluangkan waktu untuk mengikuti rapat 

kelas 

    

10. Jika saya meminjam sesuatu kepada 

teman saya, maka saya akan bertanggung 

jawab untuk mengembalikannya 

    

11. Jika saya menghilangkan /merusak benda 

milik teman saya, maka saya akan 

menjaga perasaannya dengan 

menggantinya 

    

12. Saya tidak akan berkata kasar/keras 

kepada teman maupun adik dan kakak 

kelas 

    

13. Jika orang lain menasehati saya namun 

nasehatnya tidak sesuai dengan keinginan 

saya, maka saya akan tetap menghargai 

nasehatnya 

    

14. Saya tidak mau diajak belajar kelompok, 

karena saya sudah merasa pandai 

  

 

    

15. Saya tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler karena malas dengan 

teman-teman saya 

    

16. Teman yang tidak pandai sebaiknya 

dijauhi 

    

17. Saya tidak membersihkan ruang kelas 

meskipun sudah terjadwal, karena sudah 

ada tukang kebun 

    

18. Jika saya menjadi pemimpin rapat, saya     
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tidak bersedia menerima pendapat dan 

kritik orang lain 

19. Menurut saya tidak apa-apa, tidak 

mengembalikan buku yang saya pinjam 

darinya jika ia tidak memintanya/lupa 

    

20. Saya lebih senang bergaul dengan teman-

teman yang kaya saja 

    

21. Jika saya berbuat salah kepada teman 

maupun adik dan kakak tingkat, maka 

harus segera minta maaf 

    

22. Jika saya mempunyai masalah dengan 

teman di sekolah atau tetangga saya, saya 

tidak menyelesaikan masalah tersebut 

dengan kekerasan 

    

23. Saya tidak berkata kasar kepada teman, 

orang tua, saudara dan tetangga saya, 

ketika mengungkapkan pendapat yang 

ditentang mereka 

    

24. Pada saat upacara ada teman yang tinggi 

badannya lebik pendek dari saya, maka 

saya akan mengalah dengan 

mempersilahkan dia untuk baris didepan 

saya 

    

25. Sebelum pelajaran dimulai biasanya guru 

menyuruh ketua kelas untuk mengambil 

buku pelajaran di perpus, sebagai teman 

dekat ketua kelas, saya ikut membantu 

ketua kelas membawakan buku pelajaran 

ke kelas 

    

26. Saya merasa sedih jika melihat teman 

saya yang tertimpa musibah/masalah 

    

27. Jika saat pelajaran dilakukan lalu teman 

saya tidak mempunyai buku materi ajar, 

maka saya akan berbagi untuk bersama-

sama membaca buku materi ajar tersebut 

    

28. Sebelum memulai pelajaran kami harus 

membaca doa, kebetulan teman sebangku 

saya tidak membawa juz amma’ maka 

saya sebagai teman sebangkunya akan 

berbagi untuk bersama-sama membaca 

juz amma’ milik saya 

    

29. Komputer disekolah jumlahnya terbatas, 

namun setiap kelas mempunyai siswa 

yang banyak. Maka dari itu setiap 

pelajaran TIK saya berbagi bersama 

teman dalam menggunakan komputer 
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dengan cara bergantian menggunakan 

komputernya 

30. Meskipun uang saya lebih, saya tidak ikut 

menyumbang jika ada teman yang sakit 

    

31. Ketika upacara berlangsung, ada teman 

yang pingsan. Lalu saya keluar barisan 

dan segera membantu mengangkat teman 

saya yang pingsan 

    

32. Bila ada teman yang kesulitan memahami 

materi pelajaran, saya membantu teman 

untuk memahami materi pelajaran 

    

33. Jika ada teman saya yang benar-benar 

membutuhkan bantuan, dengan senang 

hati saya akan membantunya 

    

34. Saya tidak membantu pekerjaan rumah 

teman ketika saya main kerumahnya, 

karena itu bukan urusan saya 

    

35. Jika ada teman saya yang sakit, maka 

saya tidak akan membantu mengantarnya 

pulang 

    

36. Ketika ada kerjabakti dilingkungan 

tempat tinggal saya, maka saya akan 

membantu dengan ikut melakukan 

kerjabakti 

    

37. Jika ada kerjabakti disekolah, saya ikut 

berpartisipasi dalam bekerjabakti 

membersihkan kelas atau sekolah 

    

38. Saya malas ikut kerja bakti di desa saya     

39. Saya tidak mau membayar iuran kas hasil 

kesepakatan dan untuk kepentingan 

bersama 

  

 

    

40. Saya tidak mau diajak belajar kelompok, 

karena saya tidak mau menghargai 

bantuan orang lain 

 

    

41. Nasehat orang tua yang tidak sesuai 

dengan keinginan saya tidak perlu saya 

gubris 

    

42. Saya tidak perlu mendengarkan larangan 

teman kita untuk bersikap sesuka hati kita 

yang penting senang meskipun larangan 

itu untuk kebaikan kita 

    

43. Ketika disekolah terdapat tugas membuat     



70 
  

 

 

pidato. Tugas tersebut dilakukan secara 

berkelompok yang terdiri dari dua siswa. 

Saya adalah siswa yang pandai berpidato 

namun tidak pandai membuat naskah 

pidato, sedangkan teman saya pintar 

membuat naskah pidato, sehingga kami 

bekerja bersama-sama untuk mengerjakan 

tugas tersebut 

44. Ketika mendapat tugas kelompok dari 

guru, saya akan bekerja bersama teman-

teman kelompok saya untuk 

menyelesaikan tugas kelompok tersebut 

    

45. Ada lomba cerdas cermat PPKn yang 

diadakan pemerintah, lalu saya dan dua 

teman saya mewakili sekolah untuk 

mengikuti lomba. Sebelum mengikuti 

lomba, kami belajar bersama-sama agar 

kami dapat memenangkan lomba tersebut 

    

46. Ketika waktunya sholat dhuhur, semua 

siswa menuju mushola. Sebelum ke 

mushola siswa harus mencopot sepatunya 

didalam kelas. Saat itu teman saya lama 

sekali mencopot sepatunya, tetapi saya 

akan tetap menunggu teman saya, agar 

kami dapat menuju mushola dengan 

bersama-sama 

    

47. Ada salah satu siswa dikelas yang sedang 

sakit, oleh karena itu saya dan teman-

teman satu kelas sepakat tidak 

menyalakan kipas angin dengan 

kecepatan yang penuh tetapi hanya 

dengan kecepatan yang rendah sehingga 

teman yang sakit tidak merasakan 

kedinginan 

    

48. Meskipun ada tetangga yang berlainan 

agama yang sedang terkena musibah saya 

akan membantunya 

    

49. Orang tua adalah orang yang harus selalu 

saya hormati dan patuhi nasehatnya 

    

50. Sebagai orang yang beragama, saya harus 

tetap menghormati orang yang berbeda 

agama 
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Lampiran 3 Analisis Validitas dan Reliabelitas 
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Lampiran 4 Contoh Uji Validitas Instrumen 

CONTOH UJI VALIDITAS BUTIR SOAL 4 

Rumus : 

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy




  

Responden X Y X² Y² XY 

UC-1 3 153 9 23409 459 

UC-2 4 184 16 33856 736 

UC-3 4 188 16 35344 752 

UC-4 3 175 9 30625 525 

UC-5 4 176 16 30976 704 

UC-6 4 185 16 34225 740 

UC-7 4 197 16 38809 788 

UC-8 4 170 16 28900 680 

UC-9 4 194 16 37636 776 

UC-10 4 174 16 30276 696 

UC-11 4 159 16 25281 636 

UC-12 4 183 16 33489 732 

UC-13 3 169 9 28561 507 

UC-14 4 180 16 32400 720 

UC-15 4 175 16 30625 700 

UC-16 4 168 16 28224 672 

UC-17 3 163 9 26569 489 

UC-18 4 176 16 30576 704 

UC-19 4 179 16 32041 716 

UC-20 3 155 9 24025 465 

∑ Total 75 3503 285 616247 13197 

 

Dengan menggunakkan rumus tersebut diperoleh, 

  22 )3503(616247.20)75(285.20

)3503)(75(13197.20




rxy  

  122710091232494056255700

262725263940




rxy

 

53931.75

1215
rxy

 



75 
  

 

 

4044825

1215
rxy

 

175,2011

1215
rxy

 

rxy  = 0,604 

Pada ∝ = 5% dengan n = 20 diperoleh rtabel = 0,444 

Karena rhitung > rtabel dapat disimpulkan bahwa butir soal 4 adalah valid
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PERHITUNGAN RELIABELITAS ANGKET SOLIDARITAS SOSIAL 

 

Rumus :  

 

Kriteriajika tabelrr 11
makaangkettersebut reliabel  

   
∑   

(∑ ) 

 

  

      =  
       

(    ) 

  

  
 

   = 
       

          

  

  
 

     = 
       

  
  = 134,8275 

 

Varians butir soal 

   
∑   

(∑ ) 

 

 
 

Soal no. 1    
    

(  ) 

  

  
 

                  = 
    

  
 

                  = 0,13 

Soal no. 2    
    

(  ) 

  

  
 

                  = 
    

  
 

                  = 0,19 

- 
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- 

Soal no. 50    
    

(  ) 

  

  
 

                  = 
   

  
 

                  = 0,16 

Koefisien reliabelitas  

 

 

           =  (
  

    
) (  

     

        
) 

        = 0,909 

Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444, karena r11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan angket sikap solidaritas sosial reliabel. 
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BUTIR-BUTIR ANGKET SOLIDARITAS SOSIAL 

C. Identitas  

4. Nama  :  

5. No. Absen  :  

6. Kelas  :  

D. Petunjuk Pengisian  

4.  Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti  

5.  Jawablah pernyataan dengan jujur tanpa pengaruh orang lain  

6. Jawablah dengan memberi tanda (v) pada salah satu kolom yang telah 

tersedia 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju  

S   : Setuju   

TS  : Tidak Setuju  

STS  : Sangat Tidak Setuju 

Contoh : 

Pernyataan SS S TS STS 

3. Jika ada teman yang tidak mempunyai 

uang untuk membeli jajan, saya berbagi 

makanan pada teman tersebut 

v    

4. Jika ada teman saya yang membutuhkan 

bantuan saya, saya tidaka akan 

membantu karena itu bukan urusan saya 

  v  

Jawablah dengan memberi tanda (v) pada salah satu kolom yang telah 

tersedia 

Pernyataan SS S TS STS 

1. Jika ada teman atau pun tetangga saya 

yang sakit, saya akan menjenguk dan 

mendoakan supaya lekas sembuh 

    

2. Teman saya adalah keluarga saya di 

sekolah 

    

3. Dalam diskusi kelas, saya menghormati 

pendapat orang lain meskipun berbeda 

dengan pendapat saya 

    

4. Apabila saya berbuat salah kepada 

saudara kandung saya, maka saya akan 

merasa menyesal dengan minta maaf 
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kepadanya 

5. Meskipun sedang sibuk saya akan 

meluangkan waktu untuk mengikuti 

rapat kelas 

    

6. Jika saya meminjam sesuatu kepada 

teman saya, maka saya akan bertanggung 

jawab untuk mengembalikannya 

    

7. Jika saya menghilangkan /merusak benda 

milik teman saya, maka saya akan 

menjaga perasaannya dengan 

menggantinya 

    

8. Saya tidak akan berkata kasar/keras 

kepada teman maupun adik dan kakak 

kelas 

    

9. Jika orang lain menasehati saya namun 

nasehatnya tidak sesuai dengan 

keinginan saya, maka saya akan tetap 

menghargai nasehatnya 

    

10. Saya tidak mau diajak belajar kelompok, 

karena saya sudah merasa pandai 

    

11. Saya tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler karena malas dengan 

teman-teman saya 

    

12. Teman yang tidak pandai sebaiknya 

dijauhi 

    

13. Saya tidak membersihkan ruang kelas 

meskipun sudah terjadwal, karena sudah 

ada tukang kebun 

    

14. Menurut saya tidak apa-apa, tidak 

mengembalikan buku yang saya pinjam 

darinya jika ia tidak memintanya/lupa 

 

 

    

15. Saya lebih senang bergaul dengan teman-

teman yang kaya saja 

    

16. Saya tidak berkata kasar kepada teman, 

orang tua, saudara dan tetangga saya, 

ketika mengungkapkan pendapat yang 

ditentang mereka 

    

17. Sebelum pelajaran dimulai biasanya guru 

menyuruh ketua kelas untuk mengambil 

buku pelajaran di perpus, sebagai teman 

dekat ketua kelas, saya ikut membantu 

ketua kelas membawakan buku pelajaran 

ke kelas 
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18. Jika saat pelajaran dilakukan lalu teman 

saya tidak mempunyai buku materi ajar, 

maka saya akan berbagi untuk bersama-

sama membaca buku materi ajar tersebut 

    

19. Sebelum memulai pelajaran kami harus 

membaca doa, kebetulan teman sebangku 

saya tidak membawa juz amma’ maka 

saya sebagai teman sebangkunya akan 

berbagi untuk bersama-sama membaca 

juz amma’ milik saya 

    

20. Komputer disekolah jumlahnya terbatas, 

namun setiap kelas mempunyai siswa 

yang banyak. Maka dari itu setiap 

pelajaran TIK saya berbagi bersama 

teman dalam menggunakan komputer 

dengan cara bergantian menggunakan 

komputernya 

    

21. Bila ada teman yang kesulitan 

memahami materi pelajaran, saya 

membantu teman untuk memahami 

materi pelajaran 

    

22. Saya tidak membantu pekerjaan rumah 

teman ketika saya main kerumahnya, 

karena itu bukan urusan saya 

    

23. Jika ada teman saya yang sakit, maka 

saya tidak akan membantu mengantarnya 

pulang 

    

24. Ketika ada kerjabakti dilingkungan 

tempat tinggal saya, maka saya akan 

membantu dengan ikut melakukan 

kerjabakti 

    

25. Saya malas ikut kerja bakti di desa saya     

26. Saya tidak mau membayar iuran kas 

hasil kesepakatan dan untuk kepentingan 

bersama 

    

27. Saya tidak mau diajak belajar kelompok, 

karena saya tidak mau menghargai 

bantuan orang lain 

    

28. Ketika disekolah terdapat tugas membuat 

pidato. Tugas tersebut dilakukan secara 

berkelompok yang terdiri dari dua siswa. 

Saya adalah siswa yang pandai berpidato 

namun tidak pandai membuat naskah 

pidato, sedangkan teman saya pintar 

membuat naskah pidato, sehingga kami 

bekerja bersama-sama untuk 
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mengerjakan tugas tersebut 

29. Ketika mendapat tugas kelompok dari 

guru, saya akan bekerja bersama teman-

teman kelompok saya untuk 

menyelesaikan tugas kelompok tersebut 

    

30. Ada lomba cerdas cermat PPKn yang 

diadakan pemerintah, lalu saya dan dua 

teman saya mewakili sekolah untuk 

mengikuti lomba. Sebelum mengikuti 

lomba, kami belajar bersama-sama agar 

kami dapat memenangkan lomba 

tersebut 

    

31. Ada salah satu siswa dikelas yang sedang 

sakit, oleh karena itu saya dan teman-

teman satu kelas sepakat tidak 

menyalakan kipas angin dengan 

kecepatan yang penuh tetapi hanya 

dengan kecepatan yang rendah sehingga 

teman yang sakit tidak merasakan 

kedinginan 

    

32. Meskipun ada tetangga yang berlainan 

agama yang sedang terkena musibah 

saya akan membantunya 

    

33. Sebagai orang yang beragama, saya 

harus tetap menghormati orang yang 

berbeda agama 
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Lampiran 11 

HASIL ANALISIS DESCRIPTIVE 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Prestasi_belajar 191 70 88 14618 76,53 2,729 7,450 

Valid N (listwise) 191       

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Sikap_Solidaritas 191 86 130 21174 110,86 9,075 82,354 

Valid N (listwise) 191       
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Lampiran 12 

 

Correlations 

 Prestasi Belajar Sikap Solidaritas 

Prestasi 

Belajar 

Pearson Correlation 1 ,226
**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 191 191 

Sikap 

Solidarita

s 

Pearson Correlation ,226
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 

191 191 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 13 

PROFIL MADRASAH 

1. Tahun Pelajaran    : 2014/2015 

2. Sekolah/Madrasah   

a. Nama Madrasah   : MTs Negeri 02 Semarang 

b. NSM    : 211317404014 

c. Status Madrasah    : Negeri  

d. Hasil Akreditasi    : A 

e. Alamat Madrasah   : Jl. Citandui Raya III 

 1. Kelurahan    : Mlatiharjo 

2. Kecamatan    : Semarang Timur  

3. Kota    : Semarang 

4. Propinsi    : Jawa Tengah  

 5. No Telpon   : (024) 3561855 

3. Kepala Madrasah    : 

a. Nama Lengkap    : Drs. Junaedi, M.Pd                                                                                                   

b. NIP     : 196508021996031001 

c. Pangkat /Gol/Ruang   : Pembina, (IV/a) 

d. Masa Kerja sebagai Guru  : 17 Tahun  

e. Masa Kerja sebagai Kamad  : 1 Tahun 11 Bulan    

 f. Mengampu Mata Pelajaran  : PKn  

g. Sertifikat Profesi Guru   : 2008 

h. Pendidikan Terakhir   : S2  

i.  Nama Perguruan Tinggi   : UNNES  

j. Fakultas / Jurusan   : Manajemen Pendidikan   

k. Alamat Rumah  : Jl. Tegalmas III RT. 5 RW. 8 Mranggen – 

Demak 
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Lampiran 15 

 


