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SARI 

 

Mulyaningsih, Sri. 2011. Persepsi dan Minat Memilih Program Studi PPKn FIS 
UNNES Pada Siswa SMA Kelas XII di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. 
Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Persepsi, Minat, Program Studi PPKn 

 
Persepsi merupakan penafsiran suatu objek, peristiwa atau informasi yang 

dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. 
Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam 
persepsi itu. Faktor yang berpengaruh terhadap persepsi antara lain: (1) objek 
yang dipersepsi; (2) alat indera, syaraf dan susunan syaraf; (3) perhatian. Persepsi 
siswa terhadap objek (Prodi PPKn) yang baik akan menimbulkan minat atau 
motivasi yang baik untuk masuk ke Prodi PPKn, sementara persepsi yang buruk 
akan menimbulkan minat atau motivasi yang buruk pula. Prodi PPKn FIS adalah 
Prodi yang berorientasi pada pembinaan warganegara yang baik (good citizenship) 
dengan nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai value based-nya. Visi dari Prodi 
PPKn adalah mewujudkan lembaga akademik yang sehat , unggul, dan kompetitif 
dalam tataran nasional dan regional. Sedangkan misi dari Prodi PPKn antara lain: 
(1) menyelenggarakan pendidikan di bidang kewarganegaraan yang berbasis 
pendidikan moral, pendidikan hukum dan pendidikan sosial politik yang unggul 
dan kompetitif; (2) menyiapkan sarjana agen perubahan sosial, yang memiliki 
kemampuan akademik dan profesi yang berakar pada nilai-nilai moral, sosial, 
hukum, politik, serta budaya lokal dan nasional; (3) menerapkan, 
mengembangkan, menyebarluaskan dan/atau menciptakan ilmu pendidikan yang 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan peningkatan taraf hidup masyarakat.   

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
persepsi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada Prodi PPKn 
FIS UNNES?, (2) Bagaimana minat siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 
Kabupaten Cilacap dalam memilih Prodi PPKn FIS UNNES?, (3) Adakah 
pengaruh antara persepsi siswa pada Prodi PPKn terhadap minat siswa memilih 
Prodi PPKn FIS UNNES?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui 
bagaimana persepsi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada 
Prodi PPKn, (2) Mengetahui bagaimana minat siswa SMA di Kecamatan 
Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam memilih Prodi PPKn, (3) Mengetahui adakah 
pengaruh antara persepsi siswa pada prodi PPKn terhadap minat siswa memilih 
Prodi PPKn. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 292 siswa kelas XII yang terdiri dari 2 sekolah, 
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maka diambil sampel dari populasi ini dengan teknik pengambilan sampel acak 
(random sampling) dengan mengambil 25% dari jumlah populasi masing-masing 
sekolah. Adapun variabel dalam penelitian ini ada 2 variabel yakni variabel bebas 
(x) yaitu persepsi siswa, sedangkan minat memilih Prodi PPKn sebagai variabel 
terikat (y). Metode pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase dan 
regresi sederhana.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa SMA di Kecamatan 
Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Program Studi PPKn FIS UNNES 
termasuk pada kategori cukup baik yakni 65,92%. Kategori cukup baik ini 
didukung dari faktor perhatian yang cukup, faktor fungsional yang cukup, dan 
faktor struktural yang cukup. Sementara itu untuk minat siswa memilih Prodi 
PPKn FIS UNNES masuk dalam kategori rendah yakni 56,07%. Hal ini 
dipengaruhi oleh faktor individu yang cukup, faktor lingkungan keluarga yang 
sangat rendah, dan faktor lingkungan sekolah yang sangat rendah pula. Minat 
siswa yang cukup karena siswa masih mempunyai ketertarikan untuk masuk ke 
Prodi PPKn. Besarnya kontribusi pengaruh antara persepsi siswa terhadap minat 
memilih Prodi PPKn sebesar 34,5%.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap Prodi 
PPKn FIS UNNES masuk dalam kategori cukup baik. Sementara itu minat 
memilih Prodi PPKn FIS UNNES masuk dalam kategori rendah. Melihat hal 
tersebut saran yang dapat diberikan yaitu: (1) Bagi siswa yang mempunyai 
keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi, alangkah baiknya sebelum lulus siswa 
mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi yang ada atau 
perguruan tinggi yang diinginkannya, (2) Bagi guru (pihak sekolah) diharapkan 
dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa yang mempunyai 
keinginan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan memberikan 
gambaran serta informasi yang jelas tentang perguruan tinggi dan membantu 
dalam mengarahkan siswa tentang pemilihan program studi, (3) Bagi pihak 
Jurusan HKn alangkah baiknya mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekola, karena 
masih banyak siswa yang belum tahu tentang Program Studi PPKn FIS UNNES. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah 

dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir  pendidik, dari pola 

pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat 

berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan sebagai upaya manusia yang sadar tujuan untuk menumbuh 

kembangkan potensi individu agar menjadi anggota masyarakat, putra 

bangsa, warganegara yang dewasa merupakan wahana pedagogis dan sosial 

kultural yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Indonesia merupakan 

inti utama untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia yang 

peranannya sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa.  

Pendidikan mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting dalam 

keseluruhan aspek kehidupan dan kepribadian manusia. Pengaruh pendidikan 

dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta 

kehidupan masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) BAB II Pasal 3 (2003: 7) 

yang berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 



2 

 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 

 
Pendidikan manusia dapat berlangsung dalam tri pusat pendidikan 

yaitu di dalam keluarga, di sekolah (lembaga pendidikan formal), dan 

masyarakat (Gunawan, 2002: 58). Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di 

masa yang akan datang. Perwujudan masyarakat berkualitas menjadi 

tanggung jawab pendidikan terutama dalam mempersiapkan peserta didik 

menjadi subjek yang semakin berperan menampilkan keunggulan dirinya 

yang tangguh, kreatif, mandiri, dan professional pada bidangnya masing-

masing. Terlebih siswa SMA kelas XII yang pada akhirnya akan memilih 

atau menentukan jenjang pendidikan tinggi bagi yang memiliki minat dan 

kemampuan.  

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai lanjutan pendidikan dasar, 

merupakan bentuk pendidikan di jalur pendidikan menengah yang 

mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan siswa pada jenjang 

pendidikan tinggi.  

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik, dan atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan 

teknologi dan atau kesenian. Sesuai dengan konsep tersebut sebenarnya 

pendidikan di Perguruan Tinggi dalam masa sekarang ini sangat diperlukan, 

dimana persaingan dalam memasuki dunia kerja sangat ketat. Ini tercermin 
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dari kebanyakan lulusan perguruan tinggi dapat menjadi tenaga profesional 

yang banyak dibutuhkan di dunia pendidikan. 

Memilih perguruan tinggi yang tepat merupakan sebuah keputusan 

penting bagi setiap pelajar, karena akan menentukan masa depan dan karir 

mereka, terlebih jika keputusan itu sudah mengarah pada pemilihan program 

studi yang benar-benar diminati terutama pada siswa SMA yang berkeinginan 

untuk masuk ke perguruan tinggi. 

Sebagian dari siswa yang memilih melanjutkan pendidikannya ke 

perguruan tinggi mempunyai harapan kalau nantinya setelah lulus langsung 

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau sesuai dengan keinginannya. 

Kecamatan Jeruklegi merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Cilacap, di Kecamatan Jeruklegi sendiri terdapat 2 (dua) SMA 

yaitu SMA Negeri 1 Jeruklegi dan SMA Yos Sudarso Jeruklegi (swasta). 

SMA Yos Sudarso merupakan sekolah swasta yang notabene sebagai sekolah 

yayasan dari yayasan sosial Bina Sejahtera.  

 Salah satu prodi yang ada di UNNES yaitu prodi PPKn, dimana prodi 

PPKn UNNES merupakan prodi yang mempunyai tugas spesifik yaitu 

sebagai pencetak guru-guru pendidikan moral di sekolah. Dari seluruh 

fakultas yang ada di perguruan tinggi terdapat program studi PPKn karena ini 

termasuk mata kuliah umum dan juga terdapat di berbagai jenjang pendidikan 

mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pada umumnya mahasiswa 

prodi PPKn yang diterima di perguruan tinggi, sebelum masuk ke prodi 

PPKn bukan atas dasar bakat yang ditekuni melainkan alternatif lain yang di 
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ambil karena tidak diterima dibeberapa jurusan, akan tetapi ada beberapa 

yang menginginkan untuk memilih prodi PPKn. Tetapi pada kenyataan yang 

ada banyak siswa yang tidak minat atau tertarik untuk melanjutkan ke prodi 

PPKn. Persepsi siswa yang baik terhadap suatu objek (PPKn) maka akan 

menimbulkan suatu minat yang baik, akan tetapi apabila siswa memiliki 

persepsi yang negatif tentang suatu objek maka ia akan memiliki minat yang 

buruk. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mensinyalir bahwa  ada 

pengaruh antara persepsi siswa SMA kelas XII di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap terhadap minat memilih prodi PPKn. Sehingga hipotesis 

dalam penelitian ini adalah kurangnya minat siswa SMA di Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, 

informasi mengenai prodi PPKn FIS UNNES untuk siswa SMA di 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana persepsi dan minat 

siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam memilih prodi 

PPKn FIS UNNES. Untuk itu peneliti mengambil judul “PERSEPSI DAN 

MINAT MEMILIH PRODI PPKN FIS UNNES PADA SISWA KELAS XII 

DI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP”. 
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B. Identifikasi Permasalahan 

Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk membina manusia, 

karena hanya melalui pemenuhan pendidikanlah didapat manusia-manusia 

baru yang berorientasi pada pembangunan. Mewujudkan perkembangan 

nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 

pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kesenian, adat istiadat serta kebutuhan 

pembangunan terutama di sekolah-sekolah. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warganegara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945 (Per. Men. DikNas. No. 24 tahun 2006).  

Pada kenyataan yang terjadi sekarang banyak siswa menganggap 

PPKn sebagai mata pelajaran yang tidak penting dan dalam belajarnya siswa 

juga tidak sungguh-sungguh. Hal ini dapat mengakibatkan hasil ulangan 

umum bersama setiap semesternya maupun nilai Ujian Akhir Semester (UAN) 

yang diperoleh oleh siswa rata-rata kurang memuaskan. Dalam pembelajaran 

PPKn siswa hanya memiliki minat karena adanya paksaan. Guru harus 

memotivasi  siswa dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah. Adanya 

motivasi belajar siswa akan mencapai hasil yang memuaskan bagi siswa dan 

bagi guru. Guru diharapkan dapat membantu siswa dalam meminati mata 
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pelajaran PPKn dengan memberikan persepsi yang baik kepada siswa tentang 

mata pelajaran PPKn itu sendiri. 

Individu (siswa) yang memiliki persepsi positif  atau baik tentang 

suatu objek (PPKn) maka ia akan memiliki minat yang positif atau baik, akan 

tetapi apabila individu memiliki persepsi yang negatif atau buruk tentang 

suatu objek maka ia akan memiliki minat yang buruk.  

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  persepsi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 

Cilacap pada Prodi PPKn ? 

2. Bagaimana minat siswa SMA di kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

dalam memilih Prodi PPKn? 

3. Adakah pengaruh antara persepsi siswa pada Prodi PPKn terhadap minat 

siswa memilih Prodi PPKn? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 

Cilacap terhadap Prodi PPKn. 

2. Untuk mengetahui minat siswa dalam memilih Prodi PPKn. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa pada Prodi PPKn terhadap 

minat siswa memilih Prodi PPKn. 
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E. Manfaat  Penelitian  

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya 

yang mempunyai objek penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti  

Dengan pelaksanaan penelitian ini peneliti dapat mengetahui 

bagaimana persepsi siswa dalam memilih Prodi PPKn FIS UNNES. 

b. Bagi pihak sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

sekolah mengenai Prodi PPKn FIS UNNES. Dan pihak sekolah dapat 

mengetahui siswa-siswanya yang akan melanjutkan studinya ke 

perguruan tinggi. 

c. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi kepada 

siswa tentang Prodi PPKn yang ada di UNNES dan diharapkan dapat 

memberikan persepsinya, serta sebagai salah satu motivasi bagi siswa 

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi  

Sebagaimana sebuah laporan ilmiah, maka skripsi ini memiliki 

sistematika yang disebut sistematika skripsi. Tujuan dipergunakan 

sistematika yaitu memudahkan penulis menyusun laporan yang sistematis 

sehingga diperoleh deskripsi yang jelas dan mendetail mengenai skripsi. 

Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

A. Bagian Awal Skripsi, berisi : sampul berjudul, lembar berlogo (sebagai 

halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmiah), motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran. 

B. Bagian Isi Skripsi, terdiri atas : 

BAB I.  Pendahuluan, yang berisi : latar belakang, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II.  Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori yang digunakan untuk 

memecahkan masalah pokok dalam penyusunan skripsi, 

yang meliputi : persepsi, minat, Prodi PPKn FIS UNNES, 

perguruan tinggi, dan hipotesis. 

BAB III.  Metode Penelitian yang menguraikan : populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 
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validitas dan reliabilitas data penelitian, metode analisis 

data dan prosedur penelitian. 

BAB IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Dalam bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dan 

pembahasan yang dibuat. 

BAB V.  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

C. Bagian Akhir Skripsi, terdiri atas: 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-Lampiran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Persepsi  

1. Pengertian Persepsi 

Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau 

definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain 

oleh Rahmat (2007: 51) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi 

adalah pengalaman tentang suatu obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli 

inderawi. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang 

diamati benar-benar sama. 

Walgito (2002: 70) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses 

psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari 

kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Persepsi adalah 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya, 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang 

integrated dalam diri individu. 

Slameto (2010: 102) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 

Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan melalui panca indera 

manusia yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. 
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Irwanto (2003: 71) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses 

diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun 

peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu 

stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan 

penafsiran. Selain itu persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang 

sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan persepsi siswa 

tentang Prodi PPKn adalah bagaimana siswa membuat kesan pertama 

mengenai objek yang ia ketahuinya dalam hal ini Prodi PPKn. 

2. Proses Terbentuknya Persepsi  

Proses  persepsi pada diri individu tidak tidak dapat lepas dari 

proses penginderaan yang merupakan proses pendahulu dari proses 

persepsi (Walgito ,2002: 69). Terbentuknya persepsi melalui suatu proses, 

yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Tahap fisik (alam) 

Tahap ini disebut dengan proses kealaman yaitu fisik, yaitu adanya 

objek yang menimbulkan stimulus dan rangsang yang mengenai alat 

indera. Missal jika kita bertemu dengan seseorang yang rapi, maka 

kita cenderung mempersepsikan sebagai orang yang baik, sopan, dan 

menyenangkan. 
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b. Tahap fisiologis 

Pada tahap fisiologis stimulus yang diterima oleh indera dilanjutkan 

oleh saraf sensori ke otak. Seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan 

tentang sesuatu hal karena adanya penangkapan dari indera yang 

menimbulkan rasa ingin tahu. Tahap ini berupa stimulus. Dalam hal 

ini stimulus yang dimaksud yaitu tanggapan mengenai pemilihan 

prodi PPKn. dalam hal tersebut stimulus ini mempengaruhi siswa 

untuk mencari tahu tentang hal-hal yang belum diketahuinya. 

c. Tahap psikologis 

Adanya tahap fisik dan fisiologis menimbulkan kecenderungan dalam 

diri individu untuk tahu lebih dalam tentang apa yang dipersepsikan. 

Dengan kata lain kedua tahap di atas mempengaruhi persepsi siswa 

untuk lebih tahu tentang UNNES khususnya prodi PPKn. 

Proses persepsi terdapat dua komponen pokok yaitu seleksi dan 

interpretasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan terhadap 

stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas 

jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil saja 

yang mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati 

dengan lebih teliti dan cermat mengenai hal-hal yang menjadi orientasi 

mereka. Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk 

mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. 

Dalam melakukan interpretasi itu terdapat pengalaman masa lalu serta 

sistem nilai yang dimilikinya. Sistem nilai di sini dapat diartikan sebagai 
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penilaian individu dalam mempersepsi suatu obyek yang dipersepsi, 

apakah stimulus tersebut akan diterima atau ditolak. Apabila stimulus 

tersebut menarik atau ada persesuaian maka akan dipersepsi positif, dan 

demikian sebaliknya, selain itu adanya pengalaman langsung antara 

individu dengan obyek yang dipersepsi individu, baik yang bersifat 

positif maupun negatif. 

Proses persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang 

berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor 

pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia 

mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang 

diwarnai oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini dapat 

berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses 

belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa 

yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan 

arti terhadap obyek psikologik tersebut. Melalui komponen kognisi ini 

akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. 

Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan 

menimbulkan keyakinan (belief) terhadap obyek tersebut. Selanjutnya 

komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak 

senang) terhadap obyek.  

Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang 

membutuhkan kesediaan atau kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap 

obyek. Atas dasar tindakan ini maka situasi yang semula kurang atau 
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tidak seimbang menjadi seimbang kembali. Keseimbangan dalam situasi 

ini berarti bahwa antara obyek yang dilihat sesuai dengan 

penghayatannya, di mana unsur nilai dan norma dirinya dapat menerima 

secara rasional dan emosional. Jika situasi ini tidak tercapai, maka 

individu menolak dan reaksi yang timbul adalah sikap apatis, acuh tak 

acuh. Keseimbangan ini dapat kembali jika persepsi dapat diubah melalui 

komponen kognisi. Terjadinya keseimbangan ini akan melalui perubahan 

sikap di mana tiap komponen mengolah masalahnya secara baik. Untuk 

lebih jelasnya akan disajikan bagan atau skema proses persepsi yang 

diuraikan oleh Walgito (2002: 91) sebagai berikut: 

  Bagan Proses Persepsi 

 

 

 

  

   Gambar 1. Proses Terjadinya Persepsi 
 
Keterangan: 
St : Stimulus ( faktor luar ) 
Fi : Faktor internal (faktor dalam, termasuk perhatian) 
Sp : Struktur pribadi individu 

 

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima 

bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak 

semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu 

mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya. Meskipun 

 

Fi Fi Fi Fi 

RESPOSp

St St St
St
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persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada dalam diri 

individu, tetapi sebagian besar persepsi datang melalui alat indera 

penglihatan. Kebanyakan individu hanya melihat dan langsung 

mempersepsi tanpa memikirkan lebih lanjut apa yang dipersepsikannya 

salah atau benar. Siswa sendiri dalam mempersepsi Prodi PPKn juga 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar individu. Faktor dari 

dalam dapat berupa perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu 

objek. Faktor dari luar dapat berasal dari faktor lingkungan yang 

mempengaruhi persepsi seperti berita yang berasal dari media massa, 

pengalaman masa lalu (pengalaman dari guru, kakak kelas, keluarga). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses persepsi 

diawali penerimaan stimulus oleh indera, kemudian diteruskan kedalam 

otak untuk diberi arti sehingga individu mengerti dan memahami, 

selanjutnya hasil intepretasi dari proses tersebut akan mempengaruhi 

tindakan individu tersebut. 

3.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tetapi ada faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang 

yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang 

yang dilihatnya tersebut. 

Walgito (2002: 70) mengemukakan bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap persepsi antara lain: 

a. Objek yang dipersepsi 
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Merupakan faktor yang sangat berperan dalam proses persepsi 

karena objek menimbulkan stimulus yang mengenai reseptor yang 

nantinya akan dipersepsi oleh individu. Objek persepsi dapat berasal 

dari dalam maupun luar individu. 

b. Alat indera, Syaraf dan Susunan Syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Respon yang diterima individu akan diteruskan oleh syaraf 

ke otak untuk dipersepsi. Agar proses persepsi dapat berjalan dengan 

baik, maka dibutuhkan adanya alat indera, syaraf dan otak yang 

bekerja dengan baik. Apabila komponen-komponen tersebut 

mengalami gangguan, maka proses persepsi akan mengalami 

hambatan. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian adalah 

pemusatan satu konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Perhatian 

merupakan syarat psikologis dari suatu proses persepsi dimana 

perhatian merupakan langkah persiapan karena dengan 

memperhatikan individu memiliki kesediaan untuk mempersepsi 

suatu hal. 
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Menurut David Krech dan Ricard Crutcfield dalam Jalaludin 

Rahmat (2007: 52-58) mengemukakan persepsi sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu perhatian, faktor fungsional dan faktor struktural. 

a. Perhatian  

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. Ada dua faktor yang menarik perhatian, yaitu: 

1) Faktor eksternal penarik perhatian 

Faktor eksternal perhatian tidak berasal dari dalam diri kita 

sendiri. Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional.  Faktor situasional terkadang disebut sebagai 

determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik 

perhatian. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat 

yang menonjol antara lain:  

 Gerakan, seperti organisme lain, bahwa manusia secara visual 

tertarik pada obyek-obyek yang bergerak. Contohnya kita 

senang melihat huruf dalam display yang bergerak 

menampilkan nama barang yang diiklankan. 

 Intensitas stimuli, dimana kita akan memperhatikan stimuli 

yang lebih menonjol dari stimuli yang lain. 

 Kebaruan (novelty), bahwa hal-hal baru, yang luar biasa, 

yang berbeda akan lebih menarik perhatian. 
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 Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai 

dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. Disini unsur 

“familiarity” (yang sudah kita kenal) berpadu dengan unsur-

unsur “novelty” (yang baru kita kenal). Perulangan juga 

mengandung unsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar 

kita. 

2) Faktor internal pengaruh perhatian 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri 

kita, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian kita 

disini seperti: 

 Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola 

berpikir tertentu, atau melihat masalah hanya dari satu sisi 

saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada 

pendapat otoritas. 

 Minat, suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat 

ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri. 

 Emosi, sebagai manusia yang utuh, kita tidak dapat 

mengesampingkan emosi, walaupun emosi bukan hambatan 

utama. Tetapi bila emosi itu sudah mencapai intensitas yang 

begitu tinggi akan mengakibatkan stress, yang menyebabkan 

sulit berpikir efisien. 
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 Keadaan biologis, misalnya keadaan lapar, maka seluruh 

pikiran didominasi oleh makanan. Sedangkan bagi orang 

yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal-hal lain. 

Kebutuhan boilogis menyebabkan persepsi yang berbeda. 

b. Faktor Fungsional 

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita 

sebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi ditentukan bukan dari 

jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan 

respon pada suatu objek. Faktor fungsional yang menentukan persepsi 

adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan 

persepsi. 

Jadi dalam faktor fungsional ini lebih menekankan pada orang 

yang mempersepsi, bagaimana siswa mempersepsi terhadap Prodi 

PPKn dengan dipengaruhi oleh pengalaman yang didapatkan siswa.  

c. Faktor Struktural 

Faktor  struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-

mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang 

ditimbulkan pada system saraf individu. Faktor struktural merupakan 

faktor yang berasal dari stimulus yang berasal dari lingkungan luar 

individu sendiri dan bagaimana system saraf bereaksi terhadap 

stimulus tersebut. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya persepsi 

dengan menyatukan keseluruhan fakta-fakta yang ada. Faktor tersebut 
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tidak dapat dipisahkan fakta yang satu dengan yang lain. Jadi faktor 

struktural ini lebih menekankan pada bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar mempengaruhi system saraf individu. 

4.  Ciri-ciri  Umum Persepsi 

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini 

disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang 

bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam dunia persepsi yaitu: 

a. Modalitas 

Rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap 

indera, yaitu sifat sensoris dasar dari masing-masing indera (cahaya 

untuk penglihatan, bau untuk penciuman, bunyi untuk pendengaran, 

sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya). 

b. Dimensi ruang 

Dimensi persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang) sehingga 

individu mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, depan-

belakang, dan sebagainya. 

c. Dimensi waktu 

Dunia persepsi mempnyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, tua-

muda, dan sebagainya. 

d. Berstruktur, konteks, keseluruhan yang menyatu 

Objek atau gejala-gejala dalam pengamatan mempunyai struktur yang 

menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteksnya ini merupakan 

keseluruhan yang menyatu. Individu dalam melihat sesuatu tidak 



21 

 

berdiri sendiri tetapi dalam ruang tertentu, disaat letak atau posisi 

tertentu dan lain sebagainya. 

e. Dunia penuh arti 

Dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Individu cenderung 

melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang 

mempunyai makna bagi individun tersebut (Irwanto, 2003:72). 

5.  Prinsip-prinsip Dalam Persepsi 

Prinsip-prinsip dasar persepsi seperti dikemukakan oleh Slameto 

(2010: 103-105), adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi itu relatif  bukannnya absolut 

Individu bukanlah instrument ilmiah yang mampu menyerap segala 

sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya. Dalam hubungannnya 

dengan kerelatifan persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan 

rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan yang datang 

kemudian. 

b. Persepsi itu selektif 

Individu hanya memperhatikan beberapa rangsangan yang ada 

disekitarnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan 

yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah ia pelajari, apa 

yang pada suatu saat menarik perhatiaanya, dan kearah mana persepsi 

itu mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada 

keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima 

rangsangan.   
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c. Persepsi itu mempunyai tatanan 

Individu menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan, ia 

akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau 

kelompokkelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, ia 

akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas. 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan 

Harapan dan kesiapan penerima rangsangan akan menentukan 

rangsangan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya 

bagaimana rangsangan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula 

bagaimana rangsangan tersebut akan di interpretasi. 

e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.  

Persepsi antar seseorang dengan orang lain bisa tidak sama meskipun 

situasi yang dihadapi sama. Perbedaan persepsi dari masing-masing 

orang merupakan hal yang wajar, karena manusia adalah makhluk 

yang unik, yang memiliki sifat, kepribadian, pengalaman, serta 

kemampuan berfikir yang berbeda-beda. 

 

B. Minat 

1. Pengertian Minat 

 Arti minat menurut Slameto (2010: 180) adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Sedangkan menurut Winkel (2009: 212) minat adalah 
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kecenderungan subyek  yang menetap untuk merasa tertarik pada bidang 

studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari bidang 

atau materi itu. Sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk 

mengetahui dan mempelajari objek yang diinginkan itu sebagai wawasan 

pengetahuan bagi dirinya, orang tersebut akan melakukan tindakan yang 

nyata untuk mengetahui dan memepelajari dari sesuatu yang 

diinginkannya itu sebagai kebutuhannya. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. Siswa yang memiliki minat terhadap objek tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. 

 Berdasarkan definisi di atas tentang minat maka disimpulkan 

bahwa minat merupakan suatu keinginan yang cenderung menetap pada 

diri seseorang untuk mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai 

kebutuhannya, kemudian dilanjutkan untuk diwujudkan dalam tindakan 

yang nyata dengan adanya perhatian pada objek yang diinginkannya itu 

untuk mencari informasi sebagai wawasan bagi dirinya. Demikian halnya 

dengan siswa SMA khususnya kelas XII yang berminat untuk masuk ke 

perguruan tinggi dalam hal ini Prodi PPKn. Oleh karena itu ketika 

keinginan tersebut ada dan menetap pada diri siswa untuk masuk ke 

perguruan tinggi Prodi PPKn, maka timbulah rasa ingin mengetahui 

tentang objek yang dibutuhkannya itu. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Ngalim 

Purwanto (2003: 72) digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a) Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu seperti cita-cita, 

bakat, perhatian. 

b) Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu (dirinya) seperti 

keluarga, sekolah, masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan pertama dan utama. Lingkungan sekolah 

merupakan lingkungan pendidikan setelah keluarga.  

Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat belajar di bagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

a) Faktor-faktor intern 

Di dalam membicarakan faktor intern ini, akan dibahas menjadi 

tiga faktor, yaitu: 

(1) Faktor Jasmaniah 

 Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan adalah 

keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh 

terhadap belajarnya. 
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 Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurna mengenai tubuh/ badan. Keadaan cacat 

tubuh juga akan mempengaruhi belajarnya. Siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu.  

(2) Faktor Psikologis 

 Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

 Perhatian 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun 

semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/ hal) atau 

sekumpulan objek. 

 Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan 

yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang 

disertai dengan rasa senang.  
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 Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat itu 

mempengaruhi belajar. Jika sesuatu yang dipelajari siswa 

sesuai dengan bakatnya, maka hasil yang diperoleh baik. 

 Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau 

tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/ pendorongnya. 

 Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/ fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. 

 Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk member respon atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan 

juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan 

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

(3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kelelahan  

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terjadi karena 
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terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran tubuh. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. 

b) Faktor-faktor ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: 

(1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

(2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar dapat mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran. 

(3) Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat yang mempengaruhi antara lain kegiatan 

siswa dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat. 
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C. Program Studi PPKn FIS UNNES 

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

UNNES berdiri tahun 1969. Nama yang digunakan waktu itu adalah Civic 

Hukum (CH), di bawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP 

Semarang. Awal mula berdirinya, jurusan ini berhasil menarik minat peserta 

yang melebihi kapasitas. Kapasitas yang hanya 40 kursi, diperebutkan oleh 

pendaftar sebanyak 55 orang. Pada tahun-tahun berikutnya peminat yang 

mendaftar pada jurusan ini semakin banyak. 

Keterbatasan tenaga pengajar di Jurusan Civic Hukum waktu itu, 

menjadikan diambilnya dosen-dosen luar biasa dari luar IKIP Semarang, 

yaitu dari UNDIP, Lembaga Permasyarakatan, Kanwil Depdikbud, dan dari 

IAIN. 

Pada tahun 1971 pernah muncul isu tentang keberadaan jurusan Civic 

Hukum ini, antara perlu atau tidak. Asumsinya waktu itu adalah bahwa mata 

pelajaran  PPKN di sekolah dapat diampu oleh jurusan lain. Isu itu menjadi 

keprihatinan jurusan-jurusan Civic Hukum di lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan, sehingga tahun 1972 diselenggarakan Seminar Civic 

Education I di Tawangmangu. Seminar tentang Civic Education tersebut 

menghasilkan tentang perlunya Civic Hukum berdiri sebagai jurusan, di 

bawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS). 

Sejalan dengan orientasi dinamika pembangunan bangsa yang sangat 

memberikan perhatian besar terhadap pembangunan moral bangsa, jurusan 

Civic Hukum memiliki tugas yang spesifik yaitu sebagai pencetak guru-guru 
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pendidikan moral di sekolah. Pada tahun 1975, nama jurusan Civic Hukum 

berubah menjadi jurusan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Perubahan 

nama ini dilakukan oleh semua jurusan Civic Hukum yang ada di lembaga 

pendidikan tenaga kependidikan. Nama jurusan PMP berlangsung hingga 

tahun 1981. Nama jurusan PMP berubah lagi menjadi jurusan PMP-KN 

(Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara) pada tahun 1982 

hingga 1991. Nama Jurusan PMP-KN sejak tahun 1992, kemudian berubah 

menjadi jurusan PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). 

Perubahan ini didasarkan pada mainstream global tentang revitalisasi Civic 

Education. Jika pada masa jurusan PMP-KN orientasinya adalah moral 

Pancasila, maka pada PPKn ini orientasinya adalah pembinaan warganegara 

yang baik (Good Citizenship) dengan nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai 

value based-nya. 

Sesuai dengan misi Universitas Negeri Semarang, Jurusan PPKn 

kemudian membidangi lahirnya program-program studi non kependidikan 

yang terkait dengan jurusan, khususnya kebutuhan lapangan dan ketersediaan 

tenaga dosen. Dua program studi baru dipilih untuk dibuka, yaitu program 

studi D3 Manajemen Pertanahan pada tahun perkuliahan 2000/2001, dan 

program studi Ilmu Hukum S1 tahun 2001/2002. 

Sesuai dengan Statuta Universitas Negeri Semarang, kemudian 

jurusan ini berubah nama menjadi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

(HKn), yang menaungi tiga program studi Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan (PPKn) S1, Program studi Manajemen Pertanahan (MP) 

D3, dan program studi Ilmu Hukum (S1). 

Visi program studi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

adalah mewujudkan lembaga akademik yang sehat, unggul, dan kompetitif 

dalam tataran nasional dan regional.  

Misi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

adalah : 

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kewarganegaraan yang berbasis 

pendidikan moral, pendidikan hukum dan pendidikan sosial politik yang 

unggul dan kompetitif. 

2. Menyiapkan sarjana agen perubahan sosial, yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesi yang berakar pada nilai-nilai moral, sosial, hukum, 

politik, serta budaya lokal dan nasional. 

3. Menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan dan/atau menciptakan 

ilmu kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan 

peningkatan taraf  hidup masyarakat. 

 

Tujuan pendidikan dari program studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial 

UNNES adalah: 

1. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan sarjana kependidikan di bidang 

kewarganegaraan yang memiliki keunggulan kompetitif serta relevan bagi 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan. 
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2. Mendidik mahasiswa yang berkepribadian nasional dan memiliki 

keterampilan sosial yang dibutuhkan bagi peningkatan taraf kehidupan 

masyarakat dan pembangunan. 

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu kependidikan yang 

bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan taraf hidup 

masyarakat. 

4. Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat berbasis nilai moral, sosial budaya, politik, dan hukum. 

Kompetensi lulusan program studi PPKn FIS UNNES diharapkan 

memiliki kompetensi berikut: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Menguasai keterampilan kewarganegaraan yang berbasis nilai moral, 

sosial budaya, politik, dan hukum 

3. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi 

4. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

5. Menguasai landasan filosofis dan konsep kependidikan 

6. Memiliki kemampuan mengembangkan konsep dan metodologi penelitian 

sosial dan pendidikan guna memecahkan masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan, pendidikan dan pembangunan pada umumnya 

7. Mampu bekerja dalam lintas sosial kultural, dan menguasai kemampuan 

komunikasi politik 

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berfungsi untuk: 
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1. Melestarikan dan mengembangkan nilai moral pancasila secara dinamis 

dan terbuka. Nilai moral pancasila yang dikembangkan itu mampu 

menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tanpa 

kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan 

berdaulat. 

2. Mengembangkan dan membina siswa menuju manusia Indonesia 

seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi Negara kesatuan 

Republik Indonesia berlandaskan pancasila serta sadar akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia. 

3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga 

Negara dengan negaa dan pendidikan pendahuluan bela Negara agar 

mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan 

kewajibannya sebagai warga Negara. 

4. Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai 

moral pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari 

 

D. Perguruan Tinggi 

  Perguruan tinggi merupakan lembaga yang bersifat formal karena 

memiliki program yang telah direncanakan dengan jelas dan teratur, serta 

ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber 

daya manusia, sehingga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi 

merupakan suatu harapan dari orang tua dan masyarakat untuk menjadi 

manusia yang berguna bagi kehidupan bangsa dan Negara. 
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  Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik, dan atau professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan 

teknologi dan atau kesenian. 

  Pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau  

profesional dan dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Selain itu pendidikan 

tinggi di Indonesia mempunyai tujuan mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional (Pedoman Akademik UNNES 2009-2010). 

  Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perguruan tinggi 

adalah kelanjutan pendidikan menengah dengan artian seseorang dapat masuk 

ke perguruan tinggi setelah melalui jenjang pendidikan menengah.  

 

E. Kerangka Berfikir 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmat (2007: 51) bahwa 

persepsi adalah pengalaman tentang suatu obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi. Persepsi 
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setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar 

sama. 

Menurut Slameto (2010: 180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Seorang anak atau siswa mau melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi 

biasanya akan diawali adanya minat di dalam dirinya. Minat ini tidak timbul 

dengan sendirinya tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, baik faktor intern maupun ekstern. Faktor intern 

akan timbul dengan sendirimya tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan 

faktor ekstern adalah faktor-faktor yang timbul karena adanya pengaruh dari 

luar dirinya. Faktor-faktor ekstern yang dapat mempengaruhi minat masuk 

perguruan tinggi diantaranya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

Berdasarkan kerangka berpikir di muka, dalam penelitian ini minat 

memilih prodi PPKn FIS UNNES sebagai variabel terikat dikaitkan dengan 

variabel bebas yaitu persepsi siswa terhadap prodi PPKn FIS UNNES. 

Variabel bebas ini diduga memiliki pengaruh terhadap variabel minat 

memilih prodi PPKn FIS UNNES. 

Alur pemikiran di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Persepsi Siswa 

Terhadap Program 

Studi PPKn FIS 

UNNES (X) 

Minat Memilih 

Program Studi PPKn 

FIS UNNES (Y) 
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F. Hipotesis 

 Menurut Arikunto (2002: 67) hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini: 

Ha :  Ada pengaruh antara persepsi siswa terhadap minat siswa dalam 

memilih Prodi PPKn”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dan 

merupakan sarana yang penting guna tercapainya tujuan penelitian. Penelitian 

merupakan suatu rangkaian kegunaan yang di lakukan secara sistematis guna 

mendapatkan pemecahan suatu masalah atau mendapat jawaban tentang pertanyaan 

tertentu. Metode dalam sebuah penelitian tidak boleh diabaikan. Ketetapan 

menggunakan metode turut serta menetukan keberhasilan penelitian yang 

dilakukan, melalui metode penelitian ini akan diperoleh data yang lengkap dan 

tepat. 

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Metode yang 

dipilih dan yang digunakan harus sesuai dengan objek dan tujuan penelitian. 

Dimana objek dalam penelitian ini adalah persepsi dan minat memilih Prodi PPKn 

FIS UNNES pada siswa SMA kelas XII di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 

Cilacap. 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Arikunto (2002: 108), populasi adalah keseluruhan subjek atau 

individu yang akan diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2004: 55).  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri 

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

test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Rachman, 1999: 63). 

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 

XII SMA Se-Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Seluruh populasi 

itu tidak semuanya dijadikan sampel penelitian. Adapun jumlah populasi 

keseluruhan adalah 292 siswa. Keadaan populasi sebagai berikut: 

Tabel 1. Data jumlah siswa SMA Se-Kecamatan Jeruklegi 

  Kabupaten Cilacap 

No Nama SMA Jumlah Siswa 

1 SMA Yos Sudarso Jeruklegi 73 

2 SMA Negeri 1 Jeruklegi 219 

 Jumlah 292 

   Sumber: Data SMA Swasta/ Negeri Di Kecamatan Jeruklegi 

 

2. Sampel 

Suatu penelitian tidak selalu perlu meneliti semua anggota 

populasi, karena disamping memakan biaya yang besar juga 

membutuhkan waktu yang lama. Jadi penelitian hanya dilakukan terhadap 

sampel dari populasi dan tidak pada keseluruhan populasi. 
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Menurut Arikunto (2002 : 109) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk 

memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian, dan mampu 

memberikan gambaran dari populasi. Sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi (Maman Rachman, 1999: 65). Sedangkan menurut Sugiono 

(2004: 56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 

Jenis teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling atau sampel random adalah pengambilan sampel dengan cara 

peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua 

subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak 

yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan (chance) 

dipilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subjek sama, maka 

penelitian terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau 

beberapa subjek untuk dijadikan sampel (Arikunto, 2002: 111).  

Lebih lanjut Arikunto menjelaskan, bahwa apabila dalam 

pengambilan sampel yang jumlah subjeknya besar (lebih dari 100 orang) 

maka dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung 

setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 
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c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk penelitian 

yang resikonya besar, tentu saja sampelnya lebih besar akan lebih 

baik. 

d. Data yang akan diambil adalah homogen sehingga perlu diambil 

sampel. 

Jumlah populasi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi sebanyak 292 

siswa. Bila peneliti mengambil sampel yang ada sebesar 25% dari jumlah 

populasi yang ada maka jumlah sampelnya sebanyak 73 siswa. Jumlah 

sampelnya dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 2. Data jumlah sampel penelitian SMA Se-Kecamatan Jeruklegi 

 Kabupaten Cilacap 

No Nama SMA Jumlah Sampel 

1 
SMA Yos Sudarso 

Jeruklegi 
73 x 25% = 18.25 Dibulatkan 18 

2 SMA Negeri 1 Jeruklegi 219 x 25% = 54.75 Dibulatkan 55

 Jumlah 73 

Sumber: Data SMA Swasta/ Negeri Di Kecamatan Jeruklegi 

 

B. Variabel Penelitian 
 

Menurut Arikunto (2002 : 94) variabel adalah objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan menurut 

Sutrisno Hadi variabel sebagai gejala yang bervariasi baik dalam jenis 

maupun dalam klasifikasi tingkatnya. Berdasarkan pendapat Rachman (1999 
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: 55) variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

peneliti. 

Berdasarkan pendapat Saifudin Azwar (2004 : 59) variabel merupakan 

konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian yang 

dapat bervariasi secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. 

 

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut 

: 

1. Variabel Bebas (X) yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Variabel bebas ini disebut juga variabel yang 

mempengaruhi. Adapun yang menjadi variabel X dalam penelitian ini 

adalah persepsi siswa terhadap prodi PPKn FIS UNNES. Indikator dari 

persepsi meliputi perhatian dari siswa, faktor fungsional, serta faktor 

struktural. 

2. Variabel Terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel (Y) 

dalam penelitian ini adalah minat dalam memilih prodi PPKn FIS 

UNNES. Indikator dari minat meliputi faktor individu (keinginan atau 

cita-cita), faktor keluarga, sera faktor sekolah.     

 

C. Metode Pengumpulan Data 
 

Maksud dari metode pengumpulan data adalah bagian instrumen 

pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. 
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Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan 

data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data nama 

siswa, jumlah kelas, dan banyaknya populasi di SMA Se-Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap. 

2. Angket 

Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002: 128). 

Keuntungan penggunaan angket adalah sebagai berikut: 

a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 

c. Dapat dijawab menurut kecepatannya masing-masing dan menurut 

waktu senggang responden. 

d. Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak 

malu-malu menjawab. 

e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 

Kelemahan penggunaan angket adalah sebagai berikut: 
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a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 

pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulang untuk 

diberikan kembali pertanyaan. 

b. Sering sukar dicari validitasnya. 

c. Walaupun dibuat anonym, kadang-kadang responden dengan sengaja 

memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 

d. Sering tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. 

e. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama sehingga terlambat. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode angket. Angket ini 

digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan 

yang akan diajukan. Dengan angket ini responden mudah memberikan 

jawaban karena alternatif jawaban sudah disediakan dan membutuhkan 

waktu yang singkat dalam menjawabnya. 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup artinya angket 

diberikan secara langsung kepada responden untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan. Alternatif jawaban yang disediakan tiap pertanyaan 

meliputi 5 kategori skor, masing-masing sebagai berikut: 

a) Jawaban “a” dengan skor nilai 5 

b) Jawaban “b” dengan skor nilai 4 

c) Jawaban “c” dengan skor nilai 3 

d) Jawaban “d” dengan skor nilai 2 

e) Jawaban “e” dengan skor nilai 1  
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D. Uji Instrument Penelitian 
1. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menumpulkan 

data dalam suatu penelitian. Karena pentingnya alat pengumpulan 

data dalam penelitian maka instrumen itu harus valid. Instrumen 

dikatakan valid bila dapat mengukur apa yang hendak diukur 

secara tepat. 

Menurut Suharsimi Arikunto, “Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrument” (Suharsimi Arikunto, 2002: 144). Sebuah 

instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrument dapat dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh mana  data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang di maksud.  

Rumus yang digunakan untuk mengetahui validitas butir 

angket adalah rumus korelasi product moment angka kasar: 

{ }{ }2222 )()(

)()(

YYNXXN

YXYXNXYr
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan : 

  = koefisien korelasi 

 X    = skor butir 
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 Y    = skor total 

 N = jumlah subjek (responden) 

(Arikunto, 2002: 244). 

Kemudian hasil hitung dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikan 5%. Apabila  hitung > rtabel maka butir 

instrumen dapat dikatakan valid. Akan tetapi sebaliknya apabila 

 hitung < rtabel maka dikatakan bahwa butir instrumen tersebut 

tidak valid. 

Berdasarkan  analisis item diketahui bahwa dari 25 item 

soal variabel persepsi siswa terhadap Prodi PPKn dinyatakan valid. 

Untuk variabel minat memilih Prodi PPKn terdapat 15 item, dan 1 

item dinyatakan tidak valid yaitu nomor 5. Item yang tidak valid 

itu dikarenakan memilik r hitung < r tabel, besarnya r tabel adalah 

0.444 dengan a = 5% dengan N = 20. Item yang mempunyai harga 

r hitung > 0.444 dinyatakan valid dan item yang mempunyai harga 

r hitung < 0.444 dinyatakan gugur. Item instrumen yang gugur 

tidak diganti dengan item instrument baru, karena indikator masih 

terwakili oleh item instrumen yang valid. Dengan jumlah item 

yang dapat digunakan untuk penelitian ada sebanyak 25 item untuk 

persepsi terhadap prodi PPKn dan 14 item untuk minat memilih 

Prodi PPKn. 
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b. Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 154) bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.  

Untuk menguji reliabilitas instrument pada penelitian ini 

dapat menggunakan rumus Alpha Chronbah, karena item-item 

dalam skala ini tidak dikotomis atau tidak diskrit tetapi skor secara 

bertingkat , sebagai berikut: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Σ

Σ
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 2

2

1
1

11
t

b

k
kr

σ
σ

 

Keterangan :  
  = reliabilitas instrumen 

 k = jumlah butir angket 
 Σσb² = Jumlah varians butir 
σt² = Varians total 
 (Arikunto, 2002: 164). 

Sebelum masuk kerumus alpha, maka perlu dicari varians 

tiap butir angket dengan rumus: 

N
N
XX

b

2
2

2

)(Σ
−Σ

=σ  

Varians total dapat dicari dengan rumus : 

N
N
YY

t

2
2

2

)(Σ
−Σ

=σ  

Setelah diperoleh nilai varians butir dan varians total 

kemudian dimasukkan kedalam rumus alpha. Harga r11 yang 
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diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel α  = 5%, angket 

dikatakan reliabel jika r11 > r tabel dan sebaliknya jika harga r11 < 

r tabel maka dikatakan instrument tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 20 siswa untuk 

menentukan reliabel tidaknya suatu instrumen dilakukan dengan 

cara mengkonsultasikan hasil perhitungan. Dengan taraf signifikan 

a = 5% jika r hitung > r tabel maka instrumen ini reliabel, jika r 

hitung< r tabel maka instrumen tersebut tidak reliabel. Berdasarkan 

hasil perhitungan terlihat pada lampiran diperoleh r11= 0.904 

untuk variabel persepsi terhadap prodi PPKn dan r11= 0.794 untuk 

variabel minat memilih prodi PPKn, karena r11> r tabel 0.444 

maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data. 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Deskriptif Persentase  

Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh melalui 

angket yang disebarkan ke responden telah terkumpul. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik deskriptif persentase, karena dalam proses analisis ini data 

yang terkumpul berupa angka-angka. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Membuat tabulasi jawaban angket dari responden 

2. Membuat skor jawaban dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

3. Menentukan skor yang telah diperoleh dari tiap-tiap responden  

4. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden  

5. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut: 

    DP %100% Χ=
N
n

 

Keterangan: 

DP = Deskriptif Persentase 
n    = Jumlah skor yang diperoleh  
N   = Nilai total (Ali, 1993: 186) 
 

6. Membuat tabel interval dan kategori persepsi siswa terhadap 

prodi PPKn dan minat memilih prodi PPKn FIS UNNES 

dengan mengacu pada buku panduan pedoman akademik 

UNNES 2009-2010. 

Tabel 3. Interval Persentase dan kategori persentase 

Interval persentase Kriteria 

  86 ─ 100 

71 ─ 85 

61 ─ 70 

50 ─ 60 

< 50 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber: Pedoman Akademik UNNES 2009-2010 

b. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data digunakan untuk menguji data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak, selanjutnya sebagai 
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pertimbangan dalam menentukan statistik yang cocok untuk 

pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal, maka 

digunakan statistik parametrik, sebaliknya apabila tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan statistik non parametrik.  

Untuk mengetahui distribusi normal atau tidak maka 

dilakukan uji normalitas dengan rumus chi kuadrat sebagai berikut: 

( )∑ −
=

i

2
ii2

E
EOX  

Keterangan : 
Oi : Frekuensi pengamatan 
Ei : Frekuensi yang diharapkan  

Kriteria: 

Ho diterima yang berarti distribusi normal jika (X2 ) chi kuadrat 

hitung < X2 tabel. Dengan α = 5 % dan dk = k –1 (k = banyaknya 

kelas interval) (Sudjana 1989: 294).  

c. Analisis Regresi Sederhana 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi sederhana. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan dalam analisis ini antara lain: 

1) Menentukan Persamaan Regresi 

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi bentuk 

pengaruh persepsi siswa terhadap minat siswa. Adapun rumus 

yang digunakan adalah: 

Y = a + bx 
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Dimana: 

a = 
( )22

2

XX N
 XY X -X Y

∑−∑
∑∑∑∑  

b = 
( )22 XXN

YX-XY N
∑−∑

∑∑∑
 

2) Uji Keberartian dan Kelinieran Model Persamaan Regresi 

Uji keberartian dan kelinieran model persamaan regresi 

digunakan untuk menguji signifikan dan linier tidaknya model 

persamaan yang diperoleh. Apabila model tersebut signifikan 

dan linier, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi persepsi siswa terhadap minat siswa memilih Prodi 

PPKn. Untuk analisis ini digunakan tabel sebagai berikut. 

Persiapan Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi 

Sumber 
Variasi dk JK RK F hitung 

Total N JK(T) -  

Regresi (a) 1 JK(a) RK(a) = JK(a): 1 
RK(S)

b)|RK(a

 
Regresi (a|b) 1 JK(a|b) RK(a|b) = JK(a|b) : 1 

Residu n-2 JK(S) RK(S) = JK (S) : (n-2) 

Tuna cocok k-2 JK 
(TC) 

RK(TC) = JK(TC): 
(k-2) RK(E)

RK(TC)

 Galat (E) n-k JK(E) RK(E) = JK(E) : (n-k) 
 

Keterangan: 

JK (T)   = 2Y∑   

JK(a)  = 
( )

N
Y 2∑
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JK(a|b)  = 
( )( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑∑
∑

n
YX-XY b  

JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(a|b) 

JK(E)   = 
( )

∑
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑

−∑
i

2
i2

i n
YY   

JK(TC) = JK(S) – JK(E) 

 
Untuk uji keberartian model regresi, apabila F hitung  > F 

tabel dengan dk (1:n-2) maka dapat disimpulkan bahwa model 

yang diperoleh signifikan. 

Untuk uji kelinieran, apabila Fhitung < F tabel dengan 

dk (k-2 : n-k), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tersebut berbentuk linier. 

Menentukan Koefisien Korelasi dan Sumbangan Efektif 

(Determinasi) Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan 

derajat hubungan antara persepsi dan minat siswa, sedangkan 

sumbangan efektif  untuk mengetahui  besarnya sumbangan 

yang diberikan oleh persepsi siswa dengan minat siswa. 

Koefisien korelasi dan sumbangan efektif ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut. 

Koefisien korelasi 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YX -XYN

∑−∑∑−∑

∑∑∑
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Sumbangan Efektif 

r2
xy = { }

( )22 YY N
YX - XY N b

∑−∑
∑∑∑  

3) Uji Keberartian Koefisien Korelasi 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi yang 

diperoleh diuji menggunakan statistik t sebagai berikut: 

thitung=
xy

2

xy

r-1

2-nr
Apabila -ttabel <thitung < t tabel dengan dk (n-2) 

maka dapat di simpulkan bahwa koefisien korelasi tersebu tidak 

signifikan. 

 

E. Prosedur Penelitian 
  

Penelitian tentang persepsi dan Minat siswa memilih prodi PPKn 

siswa SMA Kelas XII di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan selesai di dua SMA 

yang terpilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini angket diberikan kepada 

73 siswa yang menjadi sampel penelitian. Sampel tersebut diambil dari 25% 

dari jumlah populasi pada masing-masing sekolah. Pengambilan sampel 

dilakukan secara random atau acak. 

Sebelum kegiatan penyebaran angket dilaksanakan, peneliti 

terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait dengan maksud dan tujuan 

penelitian kepada responden yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh 

guru PKn di sekolah. Setelah semua responden paham, barulah angket 
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dibagikan. Pengisian angket dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit. 

Setelah angket disebar, kemudian angket tersebut langsung ditarik kembali 

untuk dilakukan penskoran terhadap jawaban atau data yang diperoleh dari 

para responden sesuai kriteria. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan hasil kajian ilmiah tentang persepsi siswa 

terhadap prodi PPKn dan minat memilih Prodi PPKn FIS UNNES siswa 

SMA kelas XII di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Data diambil 

dengan angket (kuesioner) dan dokumentasi. Angket digunakan untuk 

mengetahui persepsi terhadap Prodi PPKn dan minat memilih Prodi PPKn, 

sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengetahui data nama siswa, 

jumlah kelas dan banyaknya populasi. Pengolahan data hasil penelitian dari 

jawaban yang diperoleh dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

tertuang dalam angket tentang persepsi siswa terhadap prodi PPKn dan minat 

memilih Prodi PPKn FIS UNNES siswa SMA kelas XII di Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. 

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-

angka hasil jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi siswa 

terhadap prodi PPKn dan minat memilih prodi PPKn FIS UNNES siswa 

SMA kelas XII di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, dihitung dengan 

menggunakan analisis data statistik dengan rumus deskriptif persentase dan 

analisis regresi sederhana. Hasil persentase tersebut kemudian ditafsirkan 

dengan kalimat yang bersifat deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk 
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mempermudah dalam memahami hasil akhir dalam mengkualifikasikan hasil 

penelitian tersebut. 

1. Gambaran Umum SMA Yos Sudarso Jeruklegi Cilacap dan SMA 
Negeri 1 Jeruklegi Cilacap 
 

SMA Yos Sudarso Jeruklegi Cilacap mulai dibuka pada tahun 

1987 dengan program studi atau program keahlian IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). SMA Yos 

Sudarso Jeruklegi Cilacap berlokasi di Jalan Raya Jeruklegi No. 32 

Kecamatan Jeruklegi- Cilacap. SMA Yos Sudarso merupakan sekolah 

swasta yang notabene sebagai sekolah yayasan dari yayasan sosial Bina 

Sejahtera.  SMA Yos Sudarso memiliki lahan 13.764 m² yang digunakan 

sebagai bangunan (gedung), halaman (taman), lapangan olahraga, dan 

kebun. SMA Yos Sudarso memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, diantaranya yaitu 

15 ruang kelas, ruang laboratorium IPA (3 ruangan), ruang laboratorium 

computer, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

TU, ruang BP/BK dan lain sebagainya. 

Tabel 4. Ruangan yang tersedia di SMA Yos Sudarso Jeruklegi 

No. Jenis Ruang Jumlah 

1. Ruang Teori/ Kelas 15 

2. Laboratorium Biologi 1 

3. Laboratorium Kimia 1 

4. Laboratorium Fisika 1 

5. Laboratorium Komputer 1 

6. Ruang Perpustakaan 1 
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7. Ruang Serba Guna 1 

8. Ruang UKS 2 

9. Koperasi/ Toko 1 

10. Ruang BP/ BK 1 

11. Ruang Kepala Sekolah 1 

12. Ruang Guru 1 

13. Ruang TU 1 

14. Ruang OSIS 1 

15. KM Guru 2 

16. KM Murid 8 

17. Gudang 1 

18. Rumah Dinas Guru 2 

 Total 42 

Sumber: Data SMA Yos Sudarso Jeruklegi 

 

SMA Negeri 1 Jeruklegi Cilacap mulai dibuka pada tahun 1993 

dengan program studi atau program keahlian IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). SMA Negeri 1 Jeruklegi 

Cilacap berlokasi di Jalan Raya Jeruklegi Kecamatan Jeruklegi- Cilacap. 

SMA Negeri 1 memiliki lahan 16.900 m² yang digunakan sebagai 

bangunan (gedung), halaman (taman), lapangan olahraga, kebun dan lain-

lain. SMA Negeri 1 Jeruklegi memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, diantaranya yaitu 

18 ruang kelas, ruang laboratorium IPA (2 ruangan), ruang laboratorium 

bahasa, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium multimedia, 

ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang 

BP/BK dan lain sebagainya. 
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Tabel 5. Ruangan yang tersedia di SMA Negeri 1 Jeruklegi 

No. Jenis Ruang Jumlah 

1. Ruang Teori/ Kelas 18 

2. Laboratorium Kimia 1 

3. Laboratorium Fisika 1 

4. Laboratorium Bahasa 1 

5. Laboratorium Komputer 1 

6. Laboratorium Multimedia 1 

7. Ruang Perpustakaan Konvensional 1 

8. Ruang Keterampilan 1 

9. Ruang UKS 2 

10. Koperasi/ Toko 1 

11. Ruang BP/ BK 1 

12. Ruang Kepala Sekolah 1 

13. Ruang Guru 1 

14. Ruang TU 1 

15. Ruang OSIS 1 

16. KM Guru 14 

17. KM Murid 18 

18. Gudang 2 

19. Ruang Ibadah 1 

20. Rumah Penjaga Sekolah 1 

 Total 69 

Sumber: Data SMA Negeri 1 Jeruklegi 

 

2. Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa Kelas XII SMA di 
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Terhadap Prodi PPKn FIS 
UNNES 
 

Gambaran umun tentang persepsi siswa SMA Kelas XII SMA di 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Prodi PPKn FIS 
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UNNES berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah rata-rata skor 

sebesar 65.92 dengan persentase skor 65.92% dan termasuk kategori 

cukup baik, dengan demikian secara umum dapat dikatakan persepsi yang 

dimiliki adalah cukup. Persepsi yang cukup baik tersebut dipengaruhi 

oleh faktor perhatian yang cukup, faktor fungsional yang cukup dan 

faktor struktural yang cukup pula. 

Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut ini:   

Tabel 6 

Distribusi Persepsi Siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 
Cilacap Pada Prodi PPKn FIS UNNES 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 1 1.37% 

2 71% - 85% Baik 13 17.81% 

3 61% - 70% Cukup Baik 46 63.01% 

4 50% - 60% Rendah 12 16.44% 

5 < 50% Sangat Rendah 1 1.37% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah  
Terlihat pada tabel 6 diatas, menunjukan bahwa sebagian besar 

siswa (63.01%) telah memiliki persepsi yang cukup baik terhadap Prodi 

PPKn FIS UNNES, sedangkan selebihnya yaitu (17.81%) memiliki 

persepsi terhadap Prodi PPKn yang baik, (16.44%) mempunyai persepsi 

yang rendah, dan (1.37%) mempunyai persepsi yang sangat baik dan 

sangat rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi siswa 

Kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap 
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Prodi PPKn secara umum telah dikatakan mempunyai persepsi yang 

cukup. Lebih jelasnya distribusi persepsi siswa kelas XII SMA di 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Prodi PPKn tersebut 

dapat disajikan pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 2. Diagram persepsi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 
terhadap Prodi PPKn FIS UNNES 

 
Lebih rinci gambaran persepsi siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten  Cilacap terhadap Prodi PPKn FIS UNNES dari masing-

masing indikator yaitu faktor perhatian, faktor fungsional, dan  faktor 

structural dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Faktor Perhatian 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dari 

pernyataan masing-masing siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap mengenai perhatian siswa terhadap Program Studi 

PPKn FIS UNNES seperti terlampir diperoleh rata-rata skor sebesar 
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25,07 dengan persentase 69,63% dan termasuk kategori cukup baik. 

Dilihat dari persepsi masing-masing siswa pada aspek perhatian 

diperoleh hasil seperti terangkum pada table berikut ini: 

Tabel 7 

Distribusi persepsi siswa yang dipengaruhi faktor perhatian  

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 1 1.37% 

2 71% - 85% Baik 31 42.47% 

3 61% - 70% Cukup Baik 34 46.58% 

4 50% - 60% Rendah 6 8.22% 

5 < 50% Sangat Rendah 1 1.37% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian 2010 yang diolah 

Terlihat pada tabel 7 diatas, menunjukan bahwa sebagian dari 

siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

berdasarkan faktor perhatian yaitu (46.58%) masuk dalam kategori 

cukup baik terhadap Prodi PPKn, (42.47%) memiliki persepsi 

terhadap Prodi PPKn yang baik, (8.22%) mempunyai persepsi yang 

rendah, dan (1.37%) mempunyai persepsi yang sangat baik dan sangat 

rendah, sehingga persepsi siswa yang dipengaruhi oleh factor 

perhatian dikatakan cukup. Faktor perhatian yang kurang baik 

tersebut dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengetahui prodi 

PPKn, dan memang tidak begitu tertarik untuk memilih Prodi PPKn. 

Lebih jelasnya distribusi persepsi siswa kelas XII SMA di Kecamatan 
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Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Prodi PPKn dari aspek 

perhatian tersebut dapat disajikan pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 3. Diagram aspek perhatian 
 

b. Faktor Fungsional 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dari 

pernyataan masing-masing siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap mengenai persepsi siswa yang dipengaruhi oleh 

faktor fungsional diperoleh rata-rata skor sebesar 33,08 dengan 

persentase 63,62% dan termasuk kategori cukup baik. Dilihat dari 

persepsi masing-masing siswa pada aspek faktor fungsional  diperoleh 

hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Distribusi persepsi siswa yang dipengaruhi faktor fungsional 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 1 1.37% 

2 71% - 85% Baik 8 10.96% 
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3 61% - 70% Cukup Baik 41 56.16% 

4 50% - 60% Rendah 22 30.14% 

5 < 50% Sangat Rendah 1 1.37% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian 2010 yang diolah 

Terlihat pada tabel 8 diatas, menunjukan bahwa sebagian dari 

siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

berdasarkan faktor fungsional yaitu (56.16%) masuk dalam kategori 

cukup baik , (30.14%) memiliki persepsi terhadap Prodi PPKn yang 

rendah, (10.96%) mempunyai persepsi yang baik, dan (1.37%) 

mempunyai persepsi yang sangat baik dan sangat rendah, sehingga 

persepsi siswa yang dipengaruhi oleh factor fungsional dikatakan 

cukup. Lebih jelasnya distribusi persepsi siswa kelas XII SMA di 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Prodi PPKn dari 

aspek faktor fungsional tersebut dapat disajikan pada diagram berikut 

ini: 

 

Gambar 4. Diagram aspek faktor fungsional 
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c. Faktor Struktural 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dari 

pernyataan masing-masing siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap mengenai persepsi siswa yang dipengaruhi oleh 

faktor struktural diperoleh rata-rata skor sebesar 7,77 dengan 

persentase 64,73% dan termasuk kategori cukup baik. Dilihat dari 

persepsi masing-masing siswa pada aspek faktor struktural  diperoleh 

hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 9 

Distribusi persepsi siswa yang dipengaruhi faktor struktural  

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 2 2.74% 

2 71% - 85% Baik 15 20.55% 

3 61% - 70% Cukup Baik 25 34.25% 

4 50% - 60% Rendah 30   41.10% 

5 < 50% Sangat Rendah 1 1.37% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian 2010 yang diolah 

Terlihat pada tabel 9 diatas, menunjukan bahwa sebagian dari 

siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

berdasarkan faktor struktural yaitu (41.10%) masuk dalam kategori 

rendah, (34.25%) memiliki persepsi terhadap Prodi PPKn yang cukup, 

(20.55%) mempunyai persepsi yang baik, (2.74%) mempunyai 

persepsi yang sangat baik, dan (1.37%) mempunyai persepsi yang 

sangat rendah, sehingga persepsi siswa yang dipengaruhi oleh faktor 

fungsional dikatakan rendah. Lebih jelasnya distribusi persepsi siswa 
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kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap 

Prodi PPKn dari aspek faktor struktural tersebut dapat disajikan pada 

diagram berikut ini: 

   

 

Gambar 5. Diagram aspek faktor struktural 
3. Analisis Deskriptif Persentase Minat Siswa Kelas XII SMA di 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Memilih Prodi PPKn FIS 
UNNES 
 

Gambaran umun tentang minat memilih Prodi PPKn siswa SMA 

Kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap 

Prodi PPKn FIS UNNES berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah 

rata-rata skor sebesar 31.40 dengan persentase skor 56.07% dan termasuk 

kategori rendah, dengan demikian secara umum dapat dikatakan minat 

yang dimiliki adalah rendah. Minat  yang rendah tersebut dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan keluarga yang sangat rendah, faktor lingkungan 
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sekolah yang sangat rendah, dan dari faktor individu sendiri mempunyai 

minat yang cukup. 

Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut ini:   

Tabel 10 

Distribusi Persepsi Siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 
Cilacap Pada Prodi PPKn FIS UNNES 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 0 0.00% 

2 71% - 85% Baik 3 4.11% 

3 61% - 70% Cukup Baik 12 16.44% 

4 50% - 60% Rendah 47 64.38% 

5 < 50% Sangat Rendah 11 15.07% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah  
 

Terlihat pada tabel 10 diatas, menunjukan bahwa sebagian besar 

siswa (64.38%) memiliki minat yang rendah terhadap Prodi PPKn FIS 

UNNES, (16.44%) memiliki minat terhadap Prodi PPKn yang cukup, 

(15.07%) mempunyai minat sangat rendah, dan (4.11%) mempunyai 

minat yang baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa minat siswa 

Kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap 

Prodi PPKn secara umum dikatakan mempunyai minat yang rendah. 

Lebih jelasnya distribusi minat siswa kelas XII SMA di Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Prodi PPKn tersebut dapat 

disajikan pada diagram berikut ini: 
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Gambar 6. Diagram minat siswa memilih Prodi PPKn FIS UNNES 
 

Lebih rinci gambaran minat siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten  Cilacap terhadap Prodi PPKn FIS UNNES dari masing-

masing indikator yaitu faktor individu, faktor lingkungan keluarga, dan  

faktor lingkungan sekolah dapat disajikan sebagai berikut: 

d. Faktor Individu 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dari 

pernyataan masing-masing siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap mengenai faktor individu (cita-cita/ keinginan)  

siswa memilih Program Studi PPKn FIS UNNES seperti terlampir 

diperoleh rata-rata skor sebesar 20,56 dengan persentase 64,26% dan 

termasuk kategori cukup baik. Dilihat dari minat masing-masing 

siswa dari aspek keinginan/ cita-cita diperoleh hasil seperti terangkum 

pada table berikut ini: 

Tabel 11 
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Distribusi minat siswa yang dipengaruhi faktor individu  

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 0 0.00% 

2 71% - 85% Baik `18 24.66% 

3 61% - 70% Cukup Baik 31 42.47% 

4 50% - 60% Rendah 23 31.51% 

5 < 50% Sangat Rendah 1 1.37% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian 2010 yang diolah 

Terlihat pada tabel 11 diatas, menunjukan bahwa sebagian dari 

siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

mempunyai minat berdasarkan faktor individu yaitu (42.47%) masuk 

dalam kategori cukup baik, (31.51%) memiliki minat rendah, 

(24.66%) memiliki minat yang baik, dan (1.37%) mempunyai minat 

sangat rendah, sehingga minat siswa yang dipengaruhi oleh faktor 

individu dikatakan cukup. Faktor individu yang rendah tersebut 

dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengetahui prodi PPKn, dan 

memang tidak begitu tertarik untuk memilih Prodi PPKn. Lebih 

jelasnya distribusi minat siswa kelas XII SMA di Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap memilih Prodi PPKn dari aspek individu 

tersebut dapat disajikan pada diagram berikut ini: 
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Gambar 7. Diagram faktor individu  
 

e. Faktor Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dari 

pernyataan masing-masing siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap mengenai minat siswa yang dipengaruhi oleh 

faktor keluarga diperoleh rata-rata skor sebesar 3,64 dengan 

persentase 45,55% dan termasuk kategori sangat rendah. Dilihat dari 

minat masing-masing siswa pada aspek faktor lingkungan keluarga 

diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 12 

Distribusi persepsi siswa yang dipengaruhi faktor keluarga 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 0 0.00% 

2 71% - 85% Baik 1 1.37% 

3 61% - 70% Cukup Baik 5 6.85% 

4 50% - 60% Rendah 42 57.53% 
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5 < 50% Sangat Rendah 25 34.25% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian 2010 yang diolah 

Terlihat pada tabel 12 diatas, menunjukan bahwa sebagian dari 

siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

berdasarkan faktor lingkungan keluarga yaitu (57.53%) masuk dalam 

kategori rendah , (34.25%) memiliki minat sangat rendah, (6.85%) 

memiliki minat yang cukup baik, dan (1.37%) memiliki minat yang 

baik, sehingga minat siswa yang dipengaruhi oleh faktor keluarga 

dikatakan rendah. Lebih jelasnya distribusi minat siswa kelas XII 

SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap memilih Prodi 

PPKn dari aspek faktor lingkungan keluarga tersebut dapat disajikan 

pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 8. Diagram aspek faktor lingkungan keluarga 
 

f. Faktor Lingkungan Sekolah 
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 Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dari 

pernyataan masing-masing siswa SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap mengenai minat siswa yang dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan sekolah diperoleh rata-rata skor sebesar 7,19 

dengan persentase 44,95% dan termasuk kategori sangat rendah. 

Dilihat dari minat masing-masing siswa pada aspek faktor lingkungan 

sekolah  diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 13 

Distribusi persepsi siswa yang dipengaruhi faktor struktural  

No Interval Persentase Kategori Frekuensi % 

1 86% - 100% Sangat Baik 0 0.00% 

2 71% - 85% Baik 1 1.37% 

3 61% - 70% Cukup Baik 0 0.00% 

4 50% - 60% Rendah 43   58.90% 

5 < 50% Sangat Rendah 29 39.73% 

 Jumlah  73 100% 

Sumber: Hasil penelitian 2010 yang diolah 

Terlihat pada tabel 13 diatas, menunjukan bahwa sebagian dari 

siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 

berdasarkan faktor lingkungan keluarga yaitu (58.90%) masuk dalam 

kategori rendah, (39.73%) memiliki minat sangat rendah, dan (1.37%) 

memiliki minat yang baik, sehingga minat siswa yang dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan keluarga dikatakan rendah. Lebih jelasnya 

distribusi minat siswa kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap memilih Prodi PPKn dari aspek faktor lingkungan 

sekolah tersebut dapat disajikan pada diagram berikut ini: 
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Gambar 9. Diagram aspek faktor lingkungan sekolah 

4. Hasil Analisis Uji Prasyarat 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak, apabila berdistribusi normal, 

dalam pengujian hipotesis ini digunakan statistika parametrik, sebaliknya 

apabila tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistika non 

parametrik. 

Hasil uji normalitas data menggunakan uji chi square (X2) 

diperoleh nilai X2
hitung untuk variabel persepsi siswa pada prodi PPKn 

sebesar 5.1653 dan untuk variabel minat siswa memilih prodi PPKn 

sebesar 4.8720, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 14  Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
�2 

hitung 
dk 

�2 tabel Kriteria 

Persepsi siswa pada 

prodi PPKn 
5.1653 4 9.49 Normal 
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Minat siswa memilih 

prodi PPKn 
4.8720 4 9.49 Normal 

(Sumber: Hasil analisis data tentang pengujian normalitas) 

Kedua nilai X2 hitung tersebut kurang dari nilai X2 tabel pada taraf 

kesalahan 5% dengan dk = 4 yaitu 9.49, yang berarti bahwa data tersebut 

berdistribusi normal.  

5. Uji Hipotesis 

Hasil analisis data menggunakan regresi linier sederhana diperoleh 

model persamaan regresi Y =  8.244 + 0.351X. Persamaan tersebut diuji 

keberartian dan kelinierannya seperti pada tabel rangkuman anava berikut 

ini. 

 

 

Tabel 15  Rangkuman hasil analisis data 

Sumber 

Variasi 
dk JK RK F F tabel Kriteria 

Total 73 73012.000   

Regresi (a) 1 71962.521 71962.521

37.37 3.98 SignifikanReresi (b|a) 1 361.918 361.918

Residu (S) 71 687.561 9.684

Tuna Cocok  25 295.213 11.809
1.38 1.75 Linier 

Galat (E) 46 392.348 8.529

 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa untuk uji 

keberartian diperoleh F hitung 37.37 > F tabel (3.98) dengan dk (1:71) 
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yang berarti model persamaan regresi tersebut signifikan. Hasil uji 

kelinieran diperoleh F hitung (1.38) < F tabel (1.75) dengan dk (25:46) 

yang berarti model persamaan regresi tersebut berbentuk linier.  

Berkaitan dengan hasil analalisis ini menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan persepsi siswa terhadap minat siswa memilih 

Prodi PPKn FIS UNNES. Pengaruh tersebut dijelaskan dengan persamaan 

regresi Y =  0.351X + 8.244.  Model tersebut berarti setiap kenaikan satu 

skor pada variabel persepsi siswa (X) akan diikuti kenaikan variabel 

minat siswa (Y) sebesar 0.351 > rtabel (0.344). Secara umum setiap 

persepsi siswa ditingkatkan maka akan berpengaruh terhadap kenaikan 

minatnya. 

Besarnya pengaruh persepsi siswa pada Prodi PPKn terhadap minat 

siswa memilih Prodi PPKn dapat dilihat dari besarnya koefisien 

determinasi yaitu 0.345, artinya 34.5% minat siswa akibat pengaruh 

persepsi siswa, sedangkan akibat faktor lain di luar penelitian ini sebesar 

65.5%. 

 

B. PEMBAHASAN 

Pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan atau 

potensi individu sehingga dapat hidup secara optimal baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat serta memiliki nilai-nilai moral dan 

sebagai pedoman hidupnya. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan 

pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik 
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menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, dan atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan 

ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai lanjutan pendidikan dasar, 

merupakan bentuk pendidikan di jalur pendidikan menengah yang 

mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan siswa pada jenjang 

pendidikan tinggi. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan 

menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, dan atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan 

ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian. Sebenarnya pendidikan di 

Perguruan Tinggi dalam masa sekarang ini sangat diperlukan, dimana 

persaingan dalam memasuki dunia kerja sangat ketat. 

Progran Studi PPKn FIS adalah Program studi yang berorientasi 

pada pembinaan warganegara yang baik (good citizenship) dengan nilai-nilai 

Pancasila dijadikan sebagai value based-nya. Visi dari Prodi PPKn adalah 

mewujudkan lembaga akademik yang sehat , unggul, dan kompetitif dalam 

tataran nasional dan regional. Sedangkan misi dari Prodi PPKn antara lain: 

(1) menyelenggarakan pendidikan di bidang kewarganegaraan yang berbasis 

pendidikan moral, pendidikan hukum dan pendidikan sosial politik yang 

unggul dan kompetitif; (2) menyiapkan sarjana agen perubahan sosial, yang 

memiliki kemampuan akademik dan profesi yang berakar pada nilai-nilai 

moral, sosial, hukum, politik, serta budaya lokal dan nasional; (3) 
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menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan dan/atau menciptakan ilmu 

pendidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan peningkatan taraf 

hidup masyarakat.   

Persepsi merupakan suatu penafsiran suatu objek, peristiwa atau 

informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi adalah hasil 

pikiran seseorang dari situasi tertentu. Persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses berwujud diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke 

pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga 

individu mengalami persepsi. Siswa yang memiliki persepsi positif atau baik 

tentang suatu objek (PPKn) maka akan mendapatkan hasil yang positif atau 

baik mengenai objek yang di persepsi tersebut, akan tetapi apabila siswa 

memiliki persepsi yang negatif atau buruk tentang suatu objek maka akan 

mendapatkan hasil yang buruk juga mengenai objek yang di persepsinya. Ini 

membuktikan bahwa persepsi siswa pada prodi PPKn akan berpengaruh pada 

minat siswa itu sendiri untuk melanjutkan ke prodi PPKn. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi 

siswa kelas XII SMA Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap 

prodi PPKn FIS UNNES telah masuk dalam kategori cukup baik yaitu 

sebesar (65.92%) sehingga secara umum dapat dikatakan mempunyai 

persepsi yang cukup. Tanggapan yang cukup baik dipengaruhi oleh faktor 

perhatian (69.63%), faktor fungsional (63.62%), dan faktor struktural 
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(64.73%). Cukup baiknya persepsi siswa terhadap prodi PPKn ditunjukkan 

dari perhatiannya terhadap prodi PPKn yang cukup. Faktor fungsional yang 

mempengaruhi persepsi berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan 

hal lain yang termasuk faktor personal. Pada dasarnya persepsi seseorang 

merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-

benar sama. Persepsi juga dapat berupa penafsiran terhadap suatu objek, 

peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi siswa Kelas XII SMA di Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap yang dipengaruhi faktor fungsional seperti pengalaman 

masa lalu, kebutuhan termasuk dalam kategori cukup baik. Faktor struktural 

merupakan faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap 

efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada system saraf individu. Faktor 

structural di sini seperti rangsangan yang diberikan dari lingkungan sekitar. 

Dari penelitian dapat diketahui bahwa faktor struktural yang mempengaruhi 

persepsi siswa terhadap prodi PPKn dikatakan cukup baik.           

Dengan adanya persepsi siswa kelas XII SMA di Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap Program Studi PPKn yang cukup baik, 

yang dipengaruhi dari factor perhatian yang dimiliki siswa cukup, dari factor 

fungsional yang cukup, dan dari factor structural yang member rangsangan 

cukup akan berdampak terhadap minat untuk memilih prodi PPKn.  
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Sementara minat memilih prodi PPKn siswa kelas XII SMA di 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dikatakan rendah atau kurang. Hal 

ini dilihat dari hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 31.40 dengan persentase 

(56.07%). Hal yang mempengaruhi minat siswa memilih prodi PPKn rendah 

terdiri dari factor individu yang cukup (64.26%), factor lingkungan keluarga 

yang sangat rendah (45.55%), dan factor lingkungan sekolah yang sangat 

rendah (44.95%). Dari beberapa factor yang mempengaruhi minat terdapat 

factor yang cukup baik yang mempengaruhi minat memilih prodi PPKn yaitu 

factor dari individu. Hal ini dikarenakan dalam diri siswa itu sendiri masih 

ada ketertarikan untuk masuk prodi PPKn.  

Besarnya pengaruh persepsi siswa pada Prodi PPKn terhadap minat 

siswa memilih Prodi PPKn dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi 

yaitu (0.345) x 100% = 34.5%,  artinya 34.5% minat siswa akibat pengaruh 

persepsi siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis telah diketahui bahwa persentase persepsi siswa kelas 

XII SMA  di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terhadap prodi 

PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang secara umum 

masuk dalam kategori cukup baik yaitu sebesar (65.92%). Persepsi siswa 

terhadap prodi PPKn yang cukup baik ditunjukkan dengan adanya 

indikator faktor perhatian yang cukup (69.63%), faktor fungsional yang 

cukup (63.62%), dan faktor struktural yang cukup (64.73%). Hal ini 

berarti bahwa persepsi siswa masuk dalam kategori cukup baik. 

2. Dari hasil analisis telah diketahui bahwa persentase minat siswa kelas 

XII SMA  di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap memilih prodi 

PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang secara umum 

masuk dalam kategori rendah yaitu sebesar (56.07%). minat siswa 

memilih prodi PPKn yang rendah ditunjukkan dengan adanya indikator 

faktor individu yang cukup (64.26%), faktor lingkungan keluarga yang 

sangat rendah (45.55%), dan faktor lingkungan sekolah yang sangat 

rendah pula (44.95%). Hal ini berarti bahwa minat siswa masuk dalam 

kategori rendah. 
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3. Ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa pada prodi PPKn terhadap 

minat siswa memilih prodi PPKn siswa kelas XII SMA di Kecamatan 

Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Besarnya pengaruh persepsi siswa pada 

Prodi PPKn terhadap minat siswa memilih Prodi PPKn dapat dilihat dari 

besarnya koefisien determinasi yaitu (0.345) x 100% = 34.5%,  artinya 

34.5% minat siswa akibat pengaruh persepsi siswa. 

 

B. Saran 

1. Bagi pihak jurusan HKn alangkah baiknya mengadakan sosialisasi ke 

sekolah-sekolah, karena masih banyak siswa yang belum tahu tentang 

Program Studi PPKn FIS UNNES. 

2. Bagi guru (pihak sekolah) diharapkan dapat memberikan motivasi dan 

dorongan terhadap siswa yang mempunyai keinginan melanjutkan 

pendidikannya ke perguruan tinggi dengan memberikan gambaran serta 

informasi yang jelas tentang perguruan tinggi dan membantu dalam 

mengarahkan siswa tentang pemilihan program studi. 

3. Bagi siswa yang mempunyai keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi, 

alangkah baiknya sebelum lulus siswa mencari informasi sebanyak-

banyaknya tentang perguruan tinggi yang ada atau perguruan tinggi yang 

diinginkannya 
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DAFTAR NAMA RESPONDEN 

No Nama Responden Asal Sekolah 
1. Rizky Meilina SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
2. Meli Estiyani SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
3. Iswanto SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
4. Sinta Werlina SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
5. Asep Saefudin SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
6. Paryono SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
7. Endang Fitriyani SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
8. Jumiyati SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
9. Ika Prasetyaningsih SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
10. Andika Dwi Febrianti SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
11. Herlina Purwati SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
12. Juyanti A. Kasih SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
13. Meli Estiyani Anggi W.P SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
14. Mukryanto SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
15. Budi Rohman SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
16. Agus Waryanto SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
17.  Senja Oktavia SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
18. Aris P. SMA Yos Sudarso Jeruklegi 
19.  Dian Sofiana SMA Negeri 1 Jeruklegi 
20. Agus Herman SMA Negeri 1 Jeruklegi 
21. Emi Haryati SMA Negeri 1 Jeruklegi 
22. Ani Asriyanti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
23. Ikhwatun SMA Negeri 1 Jeruklegi 
24. Aprilia D.S SMA Negeri 1 Jeruklegi 
25. Arum Hizrah Mukharomah SMA Negeri 1 Jeruklegi 
26.  Silih Oktaviani SMA Negeri 1 Jeruklegi 
27. Azis Candra W. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
28. Cendari Anggun Tyas SMA Negeri 1 Jeruklegi 
29.  A’ah Kuswati SMA Negeri 1 Jeruklegi 
30. Toimah SMA Negeri 1 Jeruklegi 
31. Dwi Afry Yanti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
32. Riani SMA Negeri 1 Jeruklegi 
33. Winarti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
34. Dwi Latifah SMA Negeri 1 Jeruklegi 
35. Eka Sulistianingsih SMA Negeri 1 Jeruklegi 
36. Fery Ardi L. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
37. Erewindah Mrihjayarti A.S SMA Negeri 1 Jeruklegi 
38. Sri Galuh SMA Negeri 1 Jeruklegi 
39. Wahyudi SMA Negeri 1 Jeruklegi 
40. Ana Rosiana SMA Negeri 1 Jeruklegi 
41. Yuliyanti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
42. Hepi Yuliana SMA Negeri 1 Jeruklegi 
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43. Titik Kamsihyati SMA Negeri 1 Jeruklegi 
44. Ika Wiji L. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
45. Annas Permadi SMA Negeri 1 Jeruklegi 
46. Riyan Setiani SMA Negeri 1 Jeruklegi 
47. Lathifah N.K SMA Negeri 1 Jeruklegi 
48. Triono SMA Negeri 1 Jeruklegi 
49. Jujun Wardoyo SMA Negeri 1 Jeruklegi 
50. Susan Wiranti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
51. Mochamad Nasrul SMA Negeri 1 Jeruklegi 
52. Nurul Anggraeni SMA Negeri 1 Jeruklegi 
53. Uci Artia SMA Negeri 1 Jeruklegi 
54. Dwi Ariesta A. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
55. Mashun Sofyan SMA Negeri 1 Jeruklegi 
56. Septi Munfaridah SMA Negeri 1 Jeruklegi 
57. Septi Setyaningsih SMA Negeri 1 Jeruklegi 
58. Marina Safitri SMA Negeri 1 Jeruklegi 
59. Silvia Ferdhiana S. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
60. Fathurohmah SMA Negeri 1 Jeruklegi 
61. Mei Liawati SMA Negeri 1 Jeruklegi 
62. Tatik Budhi Astuti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
63. Teguh Purwanto SMA Negeri 1 Jeruklegi 
64. Herlina E. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
65. Titis Puspita Wardani SMA Negeri 1 Jeruklegi 
66. Dimas Sigit S. SMA Negeri 1 Jeruklegi 
67. Trilas Sutiyani SMA Negeri 1 Jeruklegi 
68. Asri Rumihati SMA Negeri 1 Jeruklegi 
69. Nur Chumaidah SMA Negeri 1 Jeruklegi 
70. Feri Tristianto SMA Negeri 1 Jeruklegi 
71. Wening Amrih Astuti SMA Negeri 1 Jeruklegi 
72. Dwi Cachyani SMA Negeri 1 Jeruklegi 
73. Firasati Anggraita SMA Negeri 1 Jeruklegi 
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Persepsi Siswa Terhadap Prodi PPKn FIS UNNES 

dan Minat Memilih Prodi PPKN FIS UNNES 

Variabel No Indikator No. Butir 

Persepsi siswa SMA 

terhadap Prodi PPKn 

FIS UNNES 

1 

2 

 

3 

 

Faktor Perhatian 

Faktor Fungsional 

 

Faktor Struktural  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22 

23,24,25 

 

Minat siswa SMA 

memilih Prodi PPKn 

FIS UNNES 

1 

 

2 

 

3 

 

Faktor Individu 

(keinginan/ cita-cita) 

Faktor Lingkungan 

Keluarga  

Faktor Lingkungan 

Sekolah 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

9,10 

 

11,12,13,14 
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Instrumen/Angket Penelitian 

 

Kepada 

Yth. Siswa/siswi kelas XII 

SMAN/swasta 

di- 

Kecamatan Jeruklegi 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan Studi Strata 1 di 

Universitas Negeri Semarang, skripsi dengan judul “Persepsi Siswa SMA Se-

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Dalam Memilih Program Studi PPKn 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang”, saya mohon bantuan untuk 

mengisi angket ini. Agar angket dapat mencapai tujuan yang diharapkan, mohon 

angket dijawab berdasarkan keadaan sebenarnya. 

Angket ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar 

dan yang salah. Jawaban pertanyaan yang baik adalah yang sesuai dengan 

keadaan diri Saudara sebenarnya. Jawaban yang Saudara berikan tidak akan 

mempengaruhi nilai atau nama baik Saudara di sekolah. 

Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terima kasih.  

 

 

Cilacap,    Oktober 2010 

Peneliti, 

 

Sri Mulyaningsih 

Nim. 3401406503 
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Angket Penelitian 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah no. responden di sebelah kanan atas atau dalam kotak yang telah 

disediakan. 

2. Bacalah dan pahami baik-baik setiap pernyataan dan jawab setiap pernyataan 

sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling sesuai 

dengan kondisi anda yang  sesungguhnya. 

4. Periksa kembali semua pernyataan, barang kali ada pernyataan yang belum 

anda jawab. 

 

 

Instrumen/ Angket Persepsi Siswa SMA Terhadap Prodi PPKn FIS UNNES 

Dan Minat Siswa SMA Memilih Prodi PPKn FIS UNNES 

A. Persepsi Siswa Terhadap Prodi PPKn FIS UNNES 

Indikator: Faktor Perhatian 

1. UNNES merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kualitas 
bagus. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

Nama Lengkap : 

No. Responden : 

Kelas : 
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2. Unnes merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling banyak 
diminati. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

3. Menurut saya lulusan dari UNNES umumnya mendapat posisi yang 
bagus. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

4. Sepengetahuan saya program studi PPKn yang ada di UNNES memiliki 
kualitas yang bagus. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

5. Menurut saya program studi PPKn UNNES merupakan program studi 
yang bagus. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

6. Program studi PPKn UNNES merupakan salah satu program studi yang 
banyak diminati. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

7. Sejauh ini saya kurang mengetahui adanya program studi PPKn 
UNNES, karena tidak adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

8. Menurut saya program studi PPKn UNNES kurang mempromosikan ke 
sekolah-sekolah sehingga banyak yang belum tahu. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

9. Menurut saya perlu adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai 
program studi PPKn UNNES, sehingga sekolah-sekolah jadi tahu 
tentang adanya program studi PPKn di UNNES. 
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a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 
Indikator: Faktor Fungsional 

10. Saya mengetahui tentang UNNES dari brosur. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

11. Saya mengetahui tentang UNNES dari internet. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

12. Saya mengetahui tentang UNNES dari teman saya. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

13. Saya mengetahui tentang UNNES dari saudara saya yang tinggal 
disekitar UNNES. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 
14. Sepengetahuan saya kampus UNNES terpusat didaerah pegunungan 

sehingga akan lebih konsentrasi dalam menempuh pendidikan. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

15. UNNES merupakan perguruan tinggi yang mencetak guru-guru yang 
professional. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

16. Saya mengetahui tentang program studi PPKn UNNES dari guru saya. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 
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17. Saya mengetahui tentang program studi PPKN UNNES dari kakak kelas 
saya yang kuliah di UNNES. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

18. Pendidikan di UNNES khususnya program studi PPKn bisa menjadi 
bekal saya dalam menjalani kehidupan yang akan datang. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

19. Menurut saya lulusan PPKn UNNES hanya dapat bekerja sebagai guru 
PPKn saja. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

20. Lulusan PPKn UNNES tidak hanya dapat bekerja sebagai guru PPKn 
saja. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 
 

21. Setiap tahunnya selalu ada lowongan bagi lulusan PPKn. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

22. Program studi PPKn sekarang masih banyak dibutuhkan di dunia 
pendidikan. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 
Indikator: Faktor Struktural 

23. Biaya pendidikan di UNNES lebih rendah dari universitas lain. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 
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24. Dengan melanjutkan pendidikan di UNNES pengetahuan saya akan 
bertambah. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

25. Program studi PPKn UNNES merupakan salah satu program studi 
unggulan di UNNES.  

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 

B. Minat Siswa Memilih Prodi PPKn 

Indikator: Faktor Individu 

1. Setelah lulus SMA, perguruan tinggi yang saya minati adalah UNNES. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

2. Program studi yang akan saya ambil di UNNES adalah PPKn. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

3. Diantara perguruan tinggi yang membuka program studi PPKn, program 
studi PPKn UNNES yang saya minati. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

4. Keinginan masuk ke UNNES program studi PPKn adalah merupakan 
keinginan sendiri. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

5. Dengan melanjutkan pendidikan di UNNES program studi PPKn, saya 
bisa melatih hidup mandiri. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 
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6. Nilai-nilai patriotism sudah mulai hilang dari generasi muda sekarang, 
dengan menjadi guru PPKn akan kita tanamkan kembali nilai-nilai 
tersebut. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

7. Dengan menjadi guru PPKn setidaknya akan membantu menanamkan 
cinta tanah air dan bangsa pada generasi muda. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

8. Dengan menjadi guru PPKn akan mencerdaskan serta membentuk moral 
bangsa. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

 
Indikator: Faktor Keluarga 

9. Karena saya punya saudara yang berdomisili di sekitar UNNES maka 
saya diminta orang tua untuk melanjutkan di UNNES. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju    d. Tidak setuju 

10. Orang tua dan saudara merupakan faktor yang paling banyak mendorong 
saya masuk ke UNNES program studi PPKn.  

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju    d. Tidak setuju 

 

Indikator: Faktor Sekolah 

11. Disamping orang tua dan saudara, teman juga menjadi salah satu faktor 
dalam memilih program studi PPKn. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju    d. Tidak setuju 
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12. Saya ingin masuk program studi PPKn UNNES karena dulu guru PPKn 
saya setelah lulus langsung mendapat pekerjaan. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

13. Saya ingin masuk program studi PPKn UNNES karena dulu kakak kelas 
saya setelah lulus langsung mendapat pekerjaan. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 

14. Alas an saya memilih program studi PPKn UNNES karena saran dari 
guru saya. 

a. Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju   

b. Setuju   d. Tidak setuju 
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