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ABSTRAK 
 

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

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

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

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




