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SARI 

Muh. Khanif Yusman. 2005. Hubungan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam dengan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Semester I 
di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Tahun Pelajaran 2004-2005. 
Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan 
Kewarganegaraan. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 
hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar 
Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI semester I di SMA Al-Hikmah Benda 
Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005 . 

Permasalahan yang muncul adalah “Apakah ada hubungannya  prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas XI semester I di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog 
Brebes tahun pelajaran 200/2005?”. 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan tersebut, maka hipotesis yang 
muncul adalah : 
Ha : “Ada hubungannya prestasi belajar Pendidikan Agama Islam denagn 
prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Al-Hikmah Benda 
Sirampog Brebes” diterima. 

Untuk memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis yang 
diajukan, penulis mengadakan penelitian di SMA Al-Hikmah benda sirampog 
brebes dengan obyek penelitian adalah siswa kelas XI dan menggunakan tehnik 
random sampling dengan cara ordinal yang pengambilannya didasarkan atas suatu 
rumpun (Cluster) dan jumlah (quota). Dengan pengambilan sample berjumlah 31 
orang siswa. 

Setelah data diperoleh melalui metode dokumentasi, kemudian nilai-nilai 
tersebut dianalisis dengan analisa Produk Moment Corelation dari Karl Person,. 
Ternyata antara prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar 
Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun 
pelajaran 2004/2005 tidak ada hubungan yang signifikan. Hal ini berarti dapat 
disimpulkan walaupun secara materiil atau kajian isinya mempunyai hubungan, 
namun secara prestasinya tidak berhubungan. Ketidakberhasilan prestasi belajar 
kedua mata pelajaran tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang menunjukkan 
bahwa penyebab primer terletak pada materi yang disampaikan sangat jauh 
berbeda. Sehingga perlu diperbarui agar siswa disekolah mampu menerapkan 
pendidikan nilai atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan 
prestasi belajar kedua mata pelajaran tersebut agar saling mendukung dalam 
memperoleh nilai yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang 

menyebutkan bahwa  “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Menunjukkan bahwa penduduk Indonesia menganut 

agamanya masing-masing, dalam arti penduduk Indonesia ber-Agama dan ber- 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Secara umum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan mata  

pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam 

Agama Islam. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang 

tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah dan akhak. 

Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman; syariah merupakan penjabaran 

dari konsep Islam dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Dari 

ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian ke-Islaman, termasuk 

kajian yang terkait dengan ilmu teknologi serta seni budaya. Mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk 

menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta 

didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam juga menekankan keutuhan dan keterpaduan 

antara ranah kognitif, psikomotor dan afektifnya.Tujuan diberikannya mata 



pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas 

tentang Islam dan berakhalkul karimah. Oleh karena itu semua mata pelajaran 

hendaknya seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mengenai tujuan akhir dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum adalah terbentuknya 

peserta didik yang memiliki akhlak mulia (Depdiknas, 2003:2). 

Tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusnya Nabi 

Muhammad SAW. Dengan demikian, pendidikan akhlak adalah jiwa dari 

Pendidikan Agama Islam. Sejalan dengan ini maka semua mata pelajaran atau 

bidang studi yang diajarkan haruslah mengandung muatan pendidikan akhlak dan 

setiap guru haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya 

baik terhadap Allah, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah maupun terhadap 

alam seisi-NYA termasuk manusia sebagai interaksi sosial yang diwujudkan 

dalam bentuk muamalah.  

Lebih jauh, akhlak bukan saja berfungsi sebagai pengendali diri secara 

pribadi, tetapi juga sebagai standar untuk tinggi rendahnya suatu peradaban 

manusia. Salah seorang penyair arab Syaqqy Bey mengemukakan : 

 “Kelestarian suatu bangsa tergantung pada akhlaknya, jika akhlaknya 

runtuh, runtuh pula bangsa itu ” (M.K. Chisbullah:24). 

Sejalan dengan itu, pendidikan yang mengarah pada budi pekerti atau 

akhlak di Indonesia adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang 

mempunyai peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai 



dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia. Secara garis 

besar mata pelajaran Kewarganegaraan terdiri dari dimensi pengetahuan 

kewarganegaraan (civics knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum dan 

moral, dimensi ketrampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi ketrampilan, 

partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimensi nilai-nilai 

kewarganegaraan (civics values) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, 

penguasaan atas nilai religius , norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, 

toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan 

berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas. Mata pelajaran 

Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdipliner, artinya materi keilmuan 

kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, 

ilmu negara, ilmu tata negara, hukum sejarah, ekonomi, moral dan filsafat 

(Depdiknas, 2003:2). 

Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain 

mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan 

ditandai dengan memberi penekanan pada dimensi sikap dan ketrampilan civics. 

Jadi pertama-tama seorang warga negara perlu memahami dan menguasai 

pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum dan 

moral civics. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara 

diharapkan memiliki sikap dan karakter sebagai warga negara yang baik dan 

memiliki ketrampilan kewarganegaraan dalam bentuk ketrampilan berpartisipasi 



dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketrampilan menentukan posisi diri, 

serta kecakapan hidup (life skills).  

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan  antara lain yaitu : 

“ Menanamkan nilai-nilai pancasila dan pola berpikir yang sesuai dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tumbuh keyakinan motivasi 
dan kehendak untuk senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau norma Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 ” (Bambang Daroeso, 1989:52). 

 
Orientasi kedua bidang studi tersebut adalah membentuk warga negara 

yang baik dan memiliki akhlak mulia. Hal ini dapat dilihat dari dimensi nilai-nilai 

kewarganegaraan (civics value) yang mencakup penguasaan atas nilai religius, 

norma dan moral luhur dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan dalam Proses Belajar 

Mengajar lebih berhasil guna. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis menyusun skripsi 

berjudul “Hubungan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam dengan Prestasi 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog 

Brebes Tahun Pelajaran 2004/ 2005”. 

Alasan Pemilihan Judul : 

1. Bahwa Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dilihat  

dari sudut pendidikan nilainya merupakan bidang studi yang berorientasi 

dalam membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlakul karimah sekaligus 

membentuk warga negara  yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan 

konstitusi negara Republik Indonesia. 



2. Bahwa dengan keberhasilan Pendidikan Agama Islam dalam memperhatikan 

akhlak atau tingkah laku peserta didiknya maka akan memudahkan dalam 

keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara 

yang baik dan  memiliki ketrampilan kewarganegaraan serta kecakapan hidup 

(life skills). 

3. Bahwa dengan pencapaian keberhasilan prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam secara lancar dapat berpengaruh terhadap proses dan hasil dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

I.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Pendidikan Agama Islam  dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 

sedikit kesamaan dalam hal tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara serta budi pekerti atau akhlak yang luhur. 

Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, Pendidikan 

Kewarganegaraan juga membentuk anak didik agar dapat memahami, 

mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga  menjadi warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab mencakup pada dimensi pengetahuan 

kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan nilai-nilai 

kewarganegaraan..  

Sedangkan didalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, untuk 

kepentingan pendidikan dalam mencapai dan mengamalkan moral atau akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melalui proses ijtihad, para ulama 



mengembangkan materi Pendidikan Agama Islam pada tingkat yang lebih rinci 

(Depdiknas, 2003:2). 

Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan 

mengandung unsur yang sama. Hal ini sesuai dengan sifat bangsa Indonesia yang 

religius sehingga moral Pancasila lebih banyak mengacu pada tatanan nilai yang 

ada dalam agama.  

Dengan demikian karena secara materiil atau kajian isinya merupakan 

bidang studi yang sama-sama berorientasi dalam membentuk peserta didik dan 

warga negara yang baik, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang  Maha Esa 

sesuai dengan konstitusi dan falsafah bangsa Indonesia, maka dalam penelitian ini 

penulis membatasi pada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

dengan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas XI semester I di 

SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005. 

 

I.3.  Batasan Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau salah pengertian 

dalam judul skripsi ini, perlu juga kiranya ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut 

yaitu : 

1. Hubungan 

Adalah bersangkutan, ada sangkut pautnya, bertalian, berkaitan. 

2. Prestasi 

Adalah suatu hasil yang diperoleh dari proses kegiatan yang dituangkan dalam 

bentuk angka atau skor (Badudu-Zain, 2003 “Kamus Bahasa Indonesia”). 



3. Belajar 

Adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto, 

2003:2)). 

4. Pendidikan Agama Islam 

Adalah suatu usaha untuk menanamkan sikap budi pekerti atau akhlak, 

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 

ajaran-ajaran dasar agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-

Hadist. (Depdiknas, 2003:2). 

5. Pendidikan Kewarganegaraan 

Adalah suatu usaha untuk membimbing perkembangan kepribadian masing-

masing warga negara indonesia menuju terbentuknya kepribadian bangsa yang 

bersumber kepada Pancasila. (Depdiknas, 2003:2). 

 

I.4.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang  masalah 

diatas dapat ditarik suatu  permasalahan yaitu  

 “Apakah ada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan prestasi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas XI semester I di SMA Al-

Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005 ? ” 

 

 



I.5.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungannya 

prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar 

mata pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan siswa kelas XI semester I di SMA 

Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005. 

 

 
I.6.  Kegunaan Penelitian   

1.  Sebagai bahan masukan bagi siswa maupun guru mata pelajaran di SMA 

Al-Hikmah dalam upaya meningkatkan prestasi belajar yang maksimal. 

2. Untuk menambah, memperdalam dan memperluas wawasaan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan prestasi belajar. 

3.  Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh sebagai alternatif pelaksanaan 

salah satu Tri Darma Perguruan yaitu penelitian. 

 

I.7.  Sistematika 

Untuk mempermudah gambaran isi skripsi, penulis merumuskan 

sistematika skripsi sebagai berikut : 

1. Bagian Awal  

Berisi  tentang : Halaman Sampul, lembar berlogo, judul, pengesahan, 

pernyataan. moto dan persembahan, prakata, daftar isi. 

2. Bagian Isi Skripsi 

 

 



BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang : latar belakang masalah (alasan pemilihan judul), 

identifikasi dan pembatasan masalah, batasan operasional, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi tentang : Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama 

Islam, Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan , 

Tinjauan tentang Prestasi belajar menyangkut belajar,  prestasi, faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar, Teori belajar, Tujuan belajar, 

Hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Berisi tentang : Jenis dan desain penelitian, Populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, Variabel penelitian, Instrumen penelitian 

(Validitas dan Reliabilitas), Tehnik pengumpulan data, Analisis data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang :  

Pelaksanaan penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir  

Daftar pustaka yang berfungsi sebagai bahan acuan dalam mengadakan 

penelitian, lampiran-lampiran untuk memperkuat pembuktian dalam 

penelitian. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pendidikan Agama Islam 

2.1.1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, bahwa Pendidikan Agama 

Islam meliputi tiga kerangka dasar ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. 

Sehubungan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada hubungan dengan 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan, maka penulis mengambil salah satu 

pendekatan yang berhubungan erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu 

Akhlak. 

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut pedoman latihan 

peningkatan wawasan kependidikan guru agama SLTP dan SLTA dinyatakan 

sebagai berikut : 

“ Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan cara melalui ajaran-ajaran 
Agama Islam, berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak agar nantinya setelah 
selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-
ajaran Agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat ” (1993:4). 

 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam 

merupakan pendidikan ajaran-ajaran Agama Islam melalui proses penyentuhan 

batin, berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai yang perlu dihayati, 

diketahui, digali, dipahami, diyakini kemudian diamalkan anak didik sehingga 

menjadi milik dan jiwa kepribadian hidup sehari-hari. 



Upaya untuk itu adalah dengan cara mengajar atau menyampaikan ilmu 

Agama kepada anak didik melalui pembinaan pribadi, baik mental maupun 

materialnya.  

2.1.2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah, menurut Tim Pengarah dan 

Tim Materi latihan Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama di SLTP/ 

SLTA, adalah : 

“ Pembangunan disektor agama bertujuan untuk meningkatkan penghayatan dan 
pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan 
bernegara yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.  
Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia 
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa , 
berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 
terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif 
serta sehat jasmani dan rohani ” (1993:7). 

 
Tujuan tersebut merupakan usaha untuk mencapai dua amanat 

pembangunan sekaligus yakni sektor Agama dan sektor Pendidikan Nasional. 

Dengan demikian bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai 

tanggung jawab yang besar bagi kepentingan bangsa dan negara bila 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

2.1.3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam memegang fungsi yang sangat penting dalam 

pendidikan di Indonesia, baik bagi peserta didik maupun pengaruhnya bagi bangsa 

dan negara. Hal ini karena Pendidikan Agama memiliki kekuatan rohani yang 

mengikat bagi pemeluknya. 

 



Fungsi Pendidikan Agama menurut Tim pengarah dan Tim latihan 

Peningkatan Wawasan Guru Agama SLTP/ SLTA adalah : 

a. Dalam aspek kehidupan individual adalah untuk membentuk manusia 

Indonesia yang percaya dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa   

dan menjadi warga negara yang baik. 

b. Dalam aspek kehidupan kemasyarakatan dan beragama adalah : 

- Melestarikan Pancasila dan melaksanakan ketentuan UUD 1945 

- Melestarikan asas pembangunan nasional khusus asas perikehidupan 

dalam keseimbangan 

- Melestarikan  modal dasar pembangunan nasional yakni rohaniah dan 

mental berupa kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

Fungsi tersebut merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu apabila 

dilaksanakan dengan  baik, maka cita-cita nasional dan kondisi ideal yang 

diharapkan oleh Negara Indonesia akan tercapai. 

 

2.2. Pendidikan Kewarganegaraan 

2.2.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia 

yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari siswa baik sebagai individu, masyarakat, warganegara dan makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 



Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas adalah seperti yang tercantum di 

dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) 

yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perlaku yang 

bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan 

bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam 

kepentingan., perilaku  yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan 

kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat 

atau kepentingan diatas melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang 

mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Disamping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai 

usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan 

dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara maupun antar 

warga negara dengan negara. Serta pendidikan bela negara agar menjadi warga 

nagara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 

2.2.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah untuk membentuk warga 

negara yang baik membina dan mengembangkan daya nalar, sikap, dan perilaku 

siswa yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila serta 

mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan belajar untuk mengikuti 

pendidikan lebih lanjut dan untuk hidup dalam masyarakat. 

 



2.2.3. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai fungsi yang sempurna terhadap 

perkembangan anak didik. Hal ini diungkapkan dalam Buku Panduan Pengajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kuikulum 1994 adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan 

terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab 

tantangan yang terjadi didalam masayarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai 

Bangsa Indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat. 

b. Mengembangkan dan membina siswa menuju terwujudnya manusia 

seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi Negara Kesatuan  

Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila. 

c. Membina pemahaman dan kesadaran siswa terhadap hubungan antara sesama 

warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan 

mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara. 

 

2.3. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 

2.3.1. Belajar 

Pengertian belajar sangat komplek, tidak dapat didefinisikan dengan pasti, 

sebab antara seorang ahli yang satu dengan seorang ahli yang lainnya dalam 

memberikan pengertian belajar berbeda-beda. Hal ini tergantung pada belajar 

yang dianutnya. 



Proses belajar pada hekekatnya adalah komuniksi edukatif yang dapat 

menimbulkan hubungan timbal balik antara dua hal atau lebih atau pribadi-pribadi 

yang sama, dengan tujuan mengarahkan dirinya pada satu tujuan tertentu yang 

akan dicapai. 

Hubungan timbal balik ini akan mengarahkan kepada satu tujuan tertentu,  

yaitu tujuan yang secara sadar, terarah kepada perubahan tingkah laku siswa yang 

menuju kearah dewasa berdasar kepada tujuan pendidikan nasional. Dalam proses 

belajar mengajar akan terjadi suatu perubahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada diri anak yang belajar itu. Perubahan perilaku ini adalah akibat dari 

interaksi dengan lingkungan. 

Menurut M. Ngalim Purwanto. (1986:86) dalam bukunya “Psikologi 

Pendidikan” Belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan 

sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian. Sedangkan menurut 

(Sardiman AM, 1990:22) dalam bukunya “Interaksi dan Motovasi Belajar “ 

Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainnya. 

2.3.2. Prestasi  

Prestasi dalam bidang akademik berarti hasil yang diperoleh dari kegiatan 

disekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan 

melalui pengukuran “Messurement” dan penilaian atau  “evaluasi”  



Antara pengukuran “Messurement” dan penilaian atau  “evaluasi” sangat 

erat hubungannya, Wand and Brown dalam kutipan Wayan Nurkancana dan PPN, 

Sumartana mengemukakan : 

“ Pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau 
kuantitas dari sesuatu, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses antuk 
menentukan nilai dari pada sesuatu ”(1985:2). 

 
Antara penilaian dan pengukuran merupakan dua kegiatan yang 

berkesinambungan artinya pengukuran tidak ada manfaatnya tanpa dilanjutkan 

dengan penilaian dan sebaliknya penilaian tidak dapat dilakukan sebelum 

didahului dengan pengukuran. 

Perbedaan antara pengukuran dan penilaian terletak pada sifatnya 

kuantitatif, sedangkan hasil penilaian sifatnya kualitatif. Evaluasi dalam dunia 

pendidikan meliputi evaluasi terhadap hasil belajar, proses belajar mengajar dan 

evaluasi terhadap kurikulum. 

Evaluasi (pengukuran) yang sifatnya kuantitatif pada hakekatnya simbol 

dari sebagian perilaku yang diharapkan dan dapat mewakili keseluruhan 

perubahan (population of  behavioral change) dari peserta didik itu sendiri. 

Perubahan perilaku peserta didik secara keseluruhan sangat sukar untuk 

diungkapkan, karena perubahan perilaku peserta didik itu ada yang dapat diamati 

(tangiable) dan ada yang tidak dapat diamati (untangiable). Oleh karena itu perlu 

dituntut adanya evaluasi yang cermat, yaitu suatu evaluasi yang mampu 

mengungkapkan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dengan tepat. 

Dengan demikian prestasi belajar siswa dapat diketahui melalui evaluasi 

atau penilaian yang biasanya dengan mengetahui berapa besar penguasaan siswa 



pada suatu pelajaran yang diberikan atau dapat diketahui kemampuan siswa 

setelah mengalami proses belajar. Prestasi belajar sangat penting untuk diketahui 

oleh siswa sendiri ataupun guru sebagai pengajar, siswa telah mengalami 

kemajuan ataukah kegagalan dalam proses belajar. Perlu  dicari apa yang 

membedakan prestasi siswa-siswa tersebut, mana yang perlu untuk diadakan 

pembenahan agar terjadi keseimbangan. 

Sedangkan menurut W.S. Winkel prestasi belajar adalah keberhasilan 

usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau 

mempelajari sesuatu. Dalam hal ini  prestasi yang diperoleh dapat mewujudkan 

belajar yang tinggi atau sebaliknya. Hal ini tergantung dari usaha dan kemampuan 

masing-masing individu disamping ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

tersebut. 

Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah suatu perubahan tingkah laku yang dicapai siswa sebagai hasil belajar yang 

meliputi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotir yang dinyatakan 

dalam bentuk angka atau skor. Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai 

mid semester dan ujian semester I mata Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas 

XI di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005. 

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk lebih jelasnya akan dibahas 

dibawah ini : 

 



1 Faktor-Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Dalam membicarakan faktor intern ini, dibahas menjadi tiga faktor yaitu : 

1). Faktor Jasmani 

a. Faktor Kesehatan  

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan besrta bagian-bagiannya 

atau bebas dari penyakit.  

b. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh atau badan.  

2). Faktor Psikologis 

a. Intelegensi 

Intelegansi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu untuk 

menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b. Perhatian  

Perhatian menurut Gazali (1974) adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, 

jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya. 

 



c. Minat 

Hilgrad memberi rumusan tentang minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa 

senang. 

d. Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgrad adalah Kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata 

sesudah belajar atau berlatih. 

e. 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 menjalani  berbuat 

adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya.  

f. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 

baru. Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan tergantung dari 

kematangan dan belajar. 

g. Kesiapan 

Kesiapan  adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi yang 

timbul dengan kematangan . karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. 



3). Faktor Kelelahan 

Kelelahan dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani yang 

terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh yang terjadi karena kekacauan substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh sehingga darah kurang lancar pada bagian-bagian 

tertentu dan kelelahan rohani (bersifat psikis).yang dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. 

2 Faktor-Faktor Ekstern 

Faktor Ekstern adalah faktor yang ada diluar diri individu. Faktor ekstern 

yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu: 

1). Faktor Keluarga 

a. Cara Orang Tua Mendidik 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. hal ini 

dapat dipahami oleh orang tua dalam memberikan bimbingan dan peranan 

dalam mengatasi belajar anak yang mengalami kesukaran-kesukaran 

dalam belajar. Ketelibatan orang tua dalam mendidik pada akhirnya sangat 

mempengaruhi keberhasilan anak tersebut baik dalam keluarga maupun 

disekolahnya. 

b. Relasi Antaranggota Keluarga 

Relasi antaranggota keluarga erat hubungannya dengan cara orang tua 

mendidik. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, diusahakan 

relasai yang baik dalam keluarga yang penuh pengertian dan kasih sayang 



baik dengan orang tua, saudara maupun dengan anggota keluarga yang 

lainnya. 

c. Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian yang sering 

terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Agar dapat 

belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang, 

nyaman dan tenteram. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya juga 

membutuhkan fasilitas belajar, hal ini hanya dapat terpenuhi jika keadaan 

ekonomi keluarga mendukung. 

e. Pengertian Orang Tua 

Orang tua wajib memberi pengertian dan dorongan serta membantu 

sedapat mungkin tentang kesulitan yang dialami anak disekolah. Jika perlu 

menghubungi gurunya untuk mengetahui perkembangan anak. 

f. Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga kepada anak perlu 

ditanamkan dengan baik, agar dapat mendorong anak belajar. 

2). Faktor Sekolah 

a. Metode Mengajar 

Suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Dalam 

lembaga pendidikan cara-cara mengajar serta cara belajar haruslah setepat-

tepatnya dan seefisien serta seefektif mungkin dengan menerapkan 



metode-metode baru agar dapat dapat meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

b. Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa. Kegiatan ini sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar 

siswa dapat menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran 

itu. 

c. Relasi Guru dengan Siswa 

Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa yang menyukai 

gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga 

siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya.   

d. Relasi Siswa dengan Siswa 

Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

e. Disiplin Sekolah 

Disiplin sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan 

melaksanakan tata tertib besrta siswa-siswanya. Dengan demikain agar 

siswa lebih maju, siswa harus disiplin di dalam belajar baik di sekolah 

maupun  di rumah.  

f. Metode Belajar 

Dengan metode belajar yang tepat yaitu secara teratur setiap hari dengan 

pembagian waktu yang baik dan cukup istirahat maka akan meningkatkan 

pula hasil belajar siswa. 



3 Faktor Masyarakat 

Pengaruh faktor ekstern terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat. Pada uraian berikut ini penulis membahas tentang : 

a. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap  

perkembangan pribadinya , tetapi perlu kiranya membatasi kegiatan tersebut 

agar tidak menggangu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan yang 

mendukung belajar disekolah, misalnya kursus, perkumpulan remaja, 

kelompok diskusi dan lain sebagainya. 

b. Mass Media 

Mass media yang baik memberi pula pengaruh yang baik terhadap siswa dan 

belajarnya. Maka perlu kiranya siswa mendapatkan bimbingan dan kontrol 

yang cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik dalam  menerima 

media yang berpengaruh jelek yang  menggangu belajarnya. 

c. Teman Bergaul 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam 

jiwanya daripada yang kita duga. Maka perlulah diusahakan memilih teman 

bergaul yang baik dan pembinaan pergaulan serta pengawasan dari orang tua 

dan pendidik. 

d. Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Pengaruh kehidupan masyarakat disekitar siswa dapat berakibat kurang baik 

dan juga dapat mendorong semangat belajar untuk lebih giat. Hal ini 

tergantung pada lingkungan tersebut, maka perlu kiranya mengusahakan 



lingkungan yang baik agar dapat memberi dampak positif terhadap anak 

sehingga dapat belajar dengan baik 

Dari kedua faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, faktor yang 

sangat berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor ekstern yang meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Dalam menerapkan nilai-nilai 

yang diperoleh dari pendidikan di sekolah khususnya mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan, perlu mendapatkan dukungan 

dan motivasi dalam keluarga sebagai pendidikan perilaku yang pertama dan utama 

baik dari orang tua, saudara maupun anggota keluarga lain sekaligus lingkungan 

masyarakat sebagai situasi pendukung tempat dimana siswa berada. 

2.3.4. Teori-teori Belajar 

Proses belajar sebagai proses psikologis, terjadi dalam diri seorang dengan 

itu sukar diketahui dengan pasti bagaimana terjadinya. Karena prosesnya sangat 

komplek maka timbullah berbagai teori tentang belajar. 

Prof. Dr. S. Nasution, M.A. dalam bukunya “Didaktik  Asas-Asas 

Mengajar” (1986:40), membagi teori belajar menjadi tiga : 

1). Teori belajar menurut Ilmu Jiwa Daya. 

Menurut teori ini jiwa terdiri dari berbagai daya yang mempunyai fungsi 

sendiri-sendiri seperti daya pikir, daya ingat, daya fantasi, daya tangkap, dan 

lain sebagainya. Agar fungsi daya itu bertambah baik, maka daya itu harus 

dilatih. Dalam melatih daya-daya itu digunakan bermacam-macam bahan yang 

sesuai dengan masing-masing daya. 

 



2). Teori belajar menurut Ilmu Jiwa Asosiasi. 

Ilmu Jiwa Asosiasi berpendirian bahwa keseluruhan penjumlahan bagian-

bagian atau unsur-unsurnya. Dalam teori ini terdapat dua teori belajar yang 

terkenal yaitu : 

1).  Teori Connectionisme atau bond hypothesis. 

Teori Conectionisme dari Thorndika disebut juga S-R. Menurut teori ini 

belajar adalah pembentukan, penguatan hubungan stimulus (S) dan 

respons (R). Apabila antara stimulus dan reaksi sering dilakukan atau 

dilatih, maka akan terjadi hubungan yang erat. 

Mengenai hubungan antara stimulus dan reaksi ini Thorndika 

mengemukakan bermacam-macam hukum antara lain : 

a).  Law of effect. 

Hubungan S-R bertambah erat apabila disertai perasaan senang atau 

puas, akan tetapi menjadi lemah atau lenyap apabila disertai perasaan 

tidak senang. Oleh karena itu memuji dan membesarkan hati anak 

lebih baik dalam pengajaran daripada menghukum. 

b). Law of exersise atau law of use and law of disuse.  

Hubungan S-R akan bertambah erat kalau sering dilatih atau digunakan 

dan akan berkurang jika tidak pernah digunakan. Karena itu harus 

sering diadakan latihan, ulangan dan pembiasaan. 

c). Law of multiple response. 

Dalam situasi yang problematis dimana tidak segera tampak response 

yang tepat, dalam hal ini harus diadakan bermacam-macam percobaan 



yang akhirnya berhasil dengan baik dan cara ini disebut “trial and 

error”. 

d). Law of assimilation atau law of analogy. 

Seseorang dapat menyesuaikan diri atau memberi respons yang sesuai 

dengan situasi baru yang berlainan dengan yang sudah-sudah tetapi 

mengandung unsur-unsur yang bersamaan. 

2.  Teori conditioning 

Teori ini dipelajari oleh Pavlov bahwa kalau kita mencium bau sate, maka 

akan keluar air liur. Begitu pula kita akan menghentikan kendaraan kalu 

nyala lampu merah dipersimpangan jalan.  Bentuk kelakuan semacam ini 

dipelajari berkat “conditioning”. Pavlov mengadakan percobaan dengan 

anjing. Tiap kali anjing diberi makan, dinyalakan lampu setelah berkali-

kali dilakukan, maka air liur anjing akan keluar manakala lampu 

dinyalakan. Dalam kehidupan sehari-hari pola seperti itu banyak terjadi. 

Seseorang itu akan melakukan sesuatu kebiasaan karena adanya suatu 

tanda. Misalnya lonceng tanda masuk sekolah. 

3). Teori belajar menurut Ilmu Jiwa Gestalt (Organismic psychology)  

Aliran ini berpendirian bahwa jiwa itu tidak dipandang sebagai daya-daya 

melainkan sebagai keseluruhan. Individu adalah organisme yang dinamis dan 

berkembang, yang saling berhubungan dengan alam sekitarnya dalam 

mencapai tujuan. 



Menurut aliran ini seorang belajar jika ia mendapat “insight”. Insight dapat 

diperoleh bila mendapatkan atau melihat hubungan tertentu antara berbagai 

unsur dalam situasi itu, sehingga menjadi jelas. 

Timbulnya Insight itu tergantung pada : 

1. Kesanggupan : maksudnya kesanggupan atau kemampuan intelegensi 

individu. 

2. Pengalaman : karena belajar berarti akan mendapatkan pengalaman 

dan pengalaman itu akan mempermudah munculnya 

insight. 

3. Taraf kompleksitas dari suatu situasi : semakin komplek semakin sulit. 

4.  Latihan   : semakin banyak latihan akan dapat mempertinggi 

kesanggupan memperoleh insight. 

5. Trial and error : sering seseorang tidak dapat memecahkan suatu   

masalah, tetapi setelah mengadakan percobaan-

percobaan seseoarang dapat menemukan hubungan 

berbagai unsur dalam problem itu. Sehingga akhirnya 

menemukan insight. 

2.3.5. Tujuan Belajar 

Berdasarkan beberapa teori belajar tersebut diatas sudah barang tentu agar 

dalam belajar itu mengetahui sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai 

tujuan belajar perlu diciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar, 

sebab proses belajar mengajar pada dasarnya terjadi karena interaksi antara 

manusia dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Joica dan 



Weil dalam kutipan (Muhammad Ali, 1987:9) yakni “ Mengajar dalam prakteknya 

merupakan suatu proses penciptaan lingkungan, baik dengan guru maupun siswa 

agar terjadi proses belajar”. 

Sistem lingkungan yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar 

terdiri berbagai komponen. komponen-komponen itu antara lain : tujuan 

pengajaran, guru dan siswa yang memainkan peranan dalam hubungan sosial ini. 

Jenis kegiatan serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia. 

Komponen-komponen ini saling mempengaruhi secara bervariasi sehingga setiap 

peristiwa belajar yang lain. Dengan kata lain dapat dikatakan setiap peristiwa 

belajar mempunyai keunikan sendiri yang kompleks. Hal ini tergantung pada 

setiap tujuan belajar yang ingin dicapai. 

Setiap tujuan belajar untuk mengembangkan nilai, sikap (afektif), 

memerlukan sistem yang berbeda dengan yang dibutuhkan untuk pengembangan 

ketrampilan (psikomotor), demikian seterusnya. Dalam belajar hendaknya guru 

sudah mempersiapkan tujuan belajar yang hendak dicapai. Menurut Sardiman 

A.H. (1990:28) dalam bukunya “Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar” kalau 

dirangkum dan ditinjau secara umum, maka tujuan itu ada 3 jenis yaitu : 

1). Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Pemilikan pengetahuan dengan 

kemampuan berfikir tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain seseorang tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berfikir tanpa bahan pengetahuan dan 

sebaliknya kemampuan berfikir akan memperkaya pengetahuan. 

 



2). Penanaman konsep dan ketrampilan 

Penanaman konsep perlu ketrampilan, demikian juga dalam merumuskannya. 

Ketrampilan berhubungan erat dengan kemampuan jasmani dan rohani. 

Ketrampilan jasmani mudah diamati, karena berhubungan dengan gerak atau 

penampilan dari anggota tubuh yang sedang belajar. 

Sedangkan ketrampilan rohani lebih rumit, karena bersifat abstrak yaitu yang 

menyangkut persoalan penghayatan ketrampilan berfikir serta kreafitas untuk 

menyelesaikan dan merumuskan masalah atau konsep. 

3). Pembentukan nilai dan sikap 

Pembentukan nilai dan sikap yang akan mempengaruhi anak didik dalam 

bertingkah laku tidak lepas dari soal penanaman nilai-nilai (Transfer of value). 

Oleh karena itu guru tidak sekedar mengajar, tetapi benar-benar mendidik 

yang akan memindahkan atau mentransfer nilai-nilai itu kepada anak 

didiknya. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar pada 

intinya untuk mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan penanaman nilai-nilai 

atau mental. 

Pencapaian tujuan belajar akan menghasilkan hasil belajar. Hal itu 

dijabarkan lebih lanjut oleh Sardiman .AM. (1990:30)  yaitu sebagai berikut : 

a. Hal ikhwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta. 

b. Hal ikhwal personal, kepribadian atau sikap atau efektif. 

c. Hal ikhwal kelakuan, ketrampilan atau penampilan (psikomotor). 



Ketiga tujuan tersebut direncanakan dalam kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan materi pengajaran, karena semua itu bermenara pada anak didik 

setelah terjadi proses internalisasi terbentuklah suatu kepribadian yang utuh. 

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan 

hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan landasan teori diatas meliputi 3 hal 

penting yaitu : 

1. Pendidikan Agama Islam merupakan proses penyentuhan batin, berkenaan 

dengan aspek-aspek sikap dan nilai yang perlu dihayati, diketahui, digali, 

dipahami, diyakini kemudian diamalkan anak didik sehingga menjadi milik 

dan jiwa kepribadian hidup sehari-hari. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan  wahana untuk mengembangkan 

dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Bangsa 

Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu, masyarakat, warganegara 

dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Prestasi belajar merupakan perubahan perilaku siswa kelas XI SMA Al-

Hikmah pada suatu bidang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

yang dinyatakan dengan angka setelah melalui proses belajar mengajar 

pendidikan Agama Islam. 

 

 

 



2.4. Hipotesis 

Hipotesis diperlukan karena merupakan petunjuk sementara kearah 

pemecahan masalah dan menuntut penyelidik dalam suatu penelitian. berikut ini 

beberapa pendapat : 

1. Maman Rachman berpendapat bahwa sebuah hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus 

diuji secara empirik (1999:47). 

2. Winarno Surahmad berpendapat bahwa sebuah hipotesis adalah rumusan 

jawaban sementara terhadap suatu soal yang dimaksud dengan ketentuan 

sementara dalam penylidikan untuk mencari yang sebenarnya (1985:99). 

Jadi Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih kurang atau 

jawaban sementara yang masih harus di buktikan kebenarannya . 

Berkaitan dengan landasan teori diatas maka muncullah hipotesis sebagai 

berikut : “Ada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan prestasi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog 

Brebes tahun pelajaran 2004/2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian Kependidikan dengan jenis penelitian 

korelasional. ada 2 jenis penelitian korelasional yaitu korelasi sejajar dan korelasi 

sebab-akibat. Dalam penelitian ini menggunakan korelasi sejajar dimana peneliti 

memilih individu-individu yang mempunyai variasi dalam hal yang diselidiki. 

Semua individu yang dipilih sebagai subyek penelitian diukur mengenai dua janis 

variabel yang akan diselidiki, kemudian dihitung korelasinya. 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel. 

3.2.1 Populasi 

Setiap kegiatan penelitian seorang peneliti akan dihadapkan pada sejumlah 

populasi yang akan diselidiki. Populasi yang diselidiki itu, mungkin terbatas 

mungkin pula tidak terbatas tergantung pada permukaan penelitiannya. 

Menurut Djarwanto PS, mengemukakan bahwa : 

“Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau 

individu-individu yang karekteristiknya hendak diduga. Satuan-satuan ini disebut 

unit analisa. Unit anlisa mungkin merupakan orang, rumah tanga, tanah pertanian, 

perusahaahn dan lain-lain bentuk yang biasa dipakai dalam kegiatan survei. 

Mungkin juga merupakan sejumlah kartu piutang dari langanan, sejumlah ternak 

atau hasil produksi mesin untuk berbagai jenis bentuk analisis. Unit analisis juga 

sering disebut elemen dari populasi” (1990:2). 

 



Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah orang yang 

karakteristiknya (prestasi belajar) hendak diduga. Sehubungan dengan itu, maka 

populasinya adalah siswa kelas XI SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes 

tahun pelajaran 2004/2005. 

3.2.2 Sampel  

Dalam penelitian ini tidak semua populasi diselidiki. Hal ini disebabkan 

karena banyaknya populasi yang akan dteliti. Untuk itu yang diambil hanya 

sampelnya saja. 

Menurut Mohammad Ali, yang dimaksud sampel adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti, yang mewakili terhadap seluruh 

populasi yang diambil dengan teknik tertentu. 

Ada beberapa alasan penelitian menggunakan sampel yaitu : 

1. Masalah Waktu. 

Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada 

penelitian populasi. Sehubungan dengan hal ini, karena waktu yang tersedia 

terbatas maka dalam penelitian ini menggunakan sampel. 

2.  Masalah ketelitian. 

Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan 

cukup dapat dipertanggungjawabkan, ketelitian ini meliputi pengumpulan 

data, pencatatan dan analisis data. 

Berdasarkan alasan tersebut dimungkinkan data penelitian yang akan 

diperoleh lebih akurat dan teliti, sehingga memudahkan dalam menganalisis data. 

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah berjumlah 31 orang siswa kelas 



XI semester I SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Tahun Pelajaran 2004/ 

2005. 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Telah dikemukakan di atas, bahwa pengambilan sampel dari populasi 

didasarkan pada teknik tertentu yang disebut teknik sampling. 

Menurut Maman Rachman,  Teknik Sampling adalah cara untuk 

menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan di 

jadikan sumber data yang sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif” 

Terdapat dua teknik sampling yang berbeda, walaupun pada dasarnya 

bertolak pada asumsi yang sama yaitu ingin memperoleh secara maksimal sampel 

yang representatif, yaitu teknik random sampling dan teknik non random 

sampling. Sedangkan cara-cara untuk mengambil sampel random dapat dilakukan 

dengan cara undian, ordinasi, ordinal atau randomisasi dari tabel bilangan random. 

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik random sampling dengan cara ordinal yang pengambilannya didasarkan 

atas suatu rumpun (ciuster) dan jumlah (quota). 

Sampel yang diambil dengan menggunakan quota random sampling adalah 

individu yang akan dijadikan anggota sampel terdiri dari kelompok IPA dan IPS 

(cluster) dan besarnya sudah ditentukan yakni berdasarkan jumlah (quota). 

Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 31 orang siswa kelas XI IPA 

semester I di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Tahun Pelajaran 2004/ 

2005. 



3.3. Variabel penelitian 

Variabel dalam hal ini, menurut Maman Rachman diartikan sebagai 

“Gejala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian, sering diartikan 

bahwa penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau 

gejala yang akan diteliti”. 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa  “Semua obyek 

yang menjadi sasaran penyelidikan kita sebut gejala dan gejala-gejala yang 

menunjukan variasi, baik variasi dalam jenisnya maupun dalam tingkatannya 

disebut variabel” 

Jadi dari kedua pengertian diatas tersebut pada intinya bahwa yang disebut 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek penelitian 

yang didalamnya menunjukkan beberapa perbedaan-perbedaan (variasi). 

Menurut fungsinya variabel dibedakan atas variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tidak terikat dengan variasi lain dan 

merupakan sebab timbulnya gejala. Sedangkan variabel terikat adalah variabel 

yang terikat dengan variabel lain dan merupakan akibat dari timbulnya gejala pada 

variabel bebas. 

Adapun variabel yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas Yaitu prestasi belajar Pendidikan Agama Islam (X). 

Indikator : Nilai rata-rata harian, mid semester, semester dan raport. 

2. Variabel terikatYaitu prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (Y). 

Indikator : Nilai rata-rata harian, mid semester, semester dan raport. 

 



3.4. Instrumen penelitian 

Di dalam penelitian benar tidaknya data sangat menentukan bermutu 

tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik 

tidaknya instrumen pengumpul data. 

Instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid 

dan reliabel.  

3.4.1. Validitas 

Didalam mengukur validitas, perhatian ditujukan pada isi dan kegunaan 

instrumen. 

M. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa “Suatu teknik evaluasi dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi (disebut valid), jika evaluasi atau tes itu dapat 

mengukur apa yang sebenarnya diukur” (1986:77). 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat keavalidan atau kesahihan sesuatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  Jadi 

pada intinya validitas adalah suatu alat pengukur yang menyangkut masalah 

kejituan, ketepatan, ketelitian dan kecermatan suatu alat pengukur. 

 Untuk mengetahui ketepatan data digunakan tehnik uji validitas. Ada dua 

macam uji validitas sesuai dengan cara pengujianya yaitu validitas eksternal dan 

validitas internal. Dalam penelitian ini menggunakan validitas eksternal yaitu 

apabila instrumen yang dicapai dihasilkan dari data atau informasi lain yang 



mengenai variabel penelitian tersebut. Untuk mengukur validitas eksternal 

digunakan rumus korelasi produk moment dari Pearson yaitu :        
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3.4.2. Reliabilitas 

Didalam mengukur reliabilitas, perhatian kepada kemantapan, ketepatan 

dan homogenitas instrumen. 

Maman Rachman menggemukakan bahwa ”Suatu instrumen dikatakan 

mantap apabila didalam mengukur berulang kali dengan syarat bahwa kondisi saat 

mengukur tidak berubah. Instrumen tersebut memberikan hasil yang sama. 

Didalam pengertian mantap reliabilitas mengandung makna “dapat diandalkan” 

ketepatan, menunjuk kepada instrumen yang tepat benar dalam mengukur dari 

suatu yang diukur. Instrumen yang tepat adalah instrumen dimana pertanyaan 

jelas, mudah dimengerti dan rinci. pertanyaan yang tepat juga menjamin 

interprestasi tetap sama dari responden yang lain. Homogenitas menunjuk kepada 

instrumen, yang mempunyai kaitan erat satu sama lain dalam unsur-unsur 

dasarnya” 

Sedangkan menurut Masri Singarimbun yang mengutip Peten Magul 

bahwa “Reliabilitas menyangkut masalah ketetapan (accuracy) alat ukur yang 

dapat dinilai dengan analisa statistik untuk mengetahui mensurement error atau 

salah ukur” 



Jadi pengukuran reliabilitas mempunyai landasan dalam teori 

“mensurement error” (salah ukur). Dalam perhitungan reliabilitas instrumen yang 

standar itu, secara teoritis dianggap angka yang benar disebut salah ukur. 

Teknik untuk menentukan reliabilitas suatu alat ukur ada bermacam-

macam antara lain metode ulang (test-retst), metode paralel dan metode belah dua 

(split half method). 

Dalam penelitian ini digunakan metode ulang yaitu menunjuk adanya 

penggulangan pengukuran yang sama kepada responden yang sama, dengan 

situasi yang (kira-kira) sama pada waktu yang berlainan. 

Pekerjaan menghitung reliabilitas dari alat pengukur ini menggunakan 

rumus korelasi product moment Pearson, yaitu : 

( )( )∑∑
∑=

22 yx

xy
r xy

 

Keterangan : 

xyr  =  Koefisien korelasi antara variabel x dan varibel y 

xy    =  Jumlah perkalian x dan y 

2x   =  Kuadrat x  

2y   =  Kuadrat y 

Hasil koefesien korelasi product kemudian diterapkan atau dimasukkan 

kedalam rumus Spearman Brown untuk menghitung besarnya koefesien 

reliabilitas. Rumusan yang digunakan yaitu : 

)1(
2

2121

2121
11 r

r
r

+

×
=  



Keterangan : 

11r   =  koefesien reliabilitas 

2121r   =  koefesien korelasi yang telah diperoleh dengan formula Pearson diatas  

Setelah harga koefesien korelasi dan koefesien reliabilitas ditemukan, 

angka tersebut dimasukkan kedalam kriteria koefesien korelasi untuk melihat 

tingkat korelasi tingkat reliabilitasnya.  

Menurut Winarno Surahmad, kriteria koefesien korelasi ditentukan 

sebagai berikut :  

0,00 – 0,20 = korelasi rendah sekali 

0,21 – 0,40 = korelasi rendah tetapi ada 

0,41 – 0,60 = korelasi sedang 

0,61 – 0,80 = korelasi tinggi 

0,81 – 1,00 = korelasi tinggi sekali 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, maka harga yang telah ditemukan 

dalam koefesien reliabilitas kemudian dikonsultasikan pada r tabel. 

 

3.5. Tehnik Pengumpulan Data 

3.5.1. Teknik Dokumentasi 

Menurut Mohammad Ali yang dimaksud dokumentasi adalah “Segala 

macam bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk 

laporan, statistik, surat-surat resmi, buku harian dan semacamnya baik diterbitkan 

maupun yang tidak diterbitkan”. 



Pengertian tersebut menurut Kuntjaraningrat diartikan dalam arti sempit. 

Sedangkan dalam arti luas “Dokumen meliputi monumen, artifact, foto dan 

sebagainya”. 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka teknik dokumentasi 

digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data dari nilai hasil belajar mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas XI SMA Al-Hikmah Benda 

Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005. disamping itu juga dokumentasi 

nilai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungannya dengan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

3.6. Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode statistik, karena data yang dihadapi adalah data kuantitatif.  

Statistik dapat meringkas hasil penilaian dalam bentuk angka-angka, 

sehingga memungkinkan untuk diuji kembali oleh orang lain. Metode statistik 

yang digunakan adalah “Product Moment Corelation” dari Pearson. 

Metode tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel x 

terhadap variabel y atau dengan kata lain prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan mempunyai hubungan dengan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam atau tidak. 

Bentuk rumus Korelasi Product Moment dengan simpangan sebagai 

berikut : 



( )( )∑∑
∑=

22 yx

xy
rxy  

Keterangan : 

xyr   =  Koefisien korelasi antara variabel x dan varibel y 

xy    =  Jumlah perkalian x dan y 

2x   =  Kuadrat x  

2y   =  Kuadrat y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes pada 

tanggal 18 Juni 2005 sampai dengan tanggal 25 Juni 2005. Pelaksanaan penelitian 

digunakan untuk mengambil data prestasi belajar nilai siswa kelas XI semester 1 

tahun pelajaran 2004/2005 sebagai obyek penelitian. Jumlah siswa yang 

mengikuti penelitian ini berjumlah 31 siswa. 

 

4.2. Hasil Penelitian: 

1. Pengambilan sampel 

Penentuan pengambilan sampel didasarkan pada populasi yang akan 

diteliti, yakni : 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswa kelas II semester I SMA 

Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005 . 

b. Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

random sampling dengan cara ordinal yang pengambilannya didasarkan 

atas suatu rumpun (cluster) dan jumlah (quota). 



Jadi sampel yang diambil berdasarkan quota random sampling, yaitu 

siswa-siswi kelas XI IPA SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun 

pelajaran 2004- 2005 berjumlah 31 orang siswa. 

Adapun sampel tersebut seperti tercantum pada tabel dibawah ini : 

Tabel I Sampel Penelitian  

 

NO Nama L/P Keterangan 

1 Iis Ariska P   

2 Inta Aufi P   

3 Maya Ayuningsih P   

4 Muenisah P   

5 Nur Chasanah P   

6 Nur Istiqomah P   

7 Nur Khanifatul P   

8 Ami Nurhayati P   

9 Anggi Iftitahuz P   

10 Siti Arifiah P   

11 Tri Budi Utami P   

12 Nina Nur Ubay P   

13 Umiyati P   

14 Wiwi Inaroh P   

15 Agus Supriaji L   

16 Anjar Aprianto L   

17 Siti Masitoh P   

18 Sri Maryati P   

19 Sutrisni Wijayanti P   

20 Ulfah Setya Ningrum P   

21 Uswatun Khasanah P   



22 Asep Epul L   

23 Falul Munir L   

24 Ibadilah L   

25 Khaenul Anam L   

26 Khotibul Umam L   

27 M. Afsochi L   

28 Prasetyo L   

29 Pujianto L   

30 Ridwan L   

31 Sindu A. L   

 

Tabel II Tabel Nilai-nilai r Product Moment  

TARAF SIGNIFIKAN 
TARAF 

SIGNIFIKAN N 

5% 1% 

N 

5% 1% 

3          0,997 0,999 38      0,320 0,413 

4          0,950 0,990 39      0,316 0,408 

5          0,878 0,959 40      0,312 0,403 

6          0,911 0,917 41      0,308 0,398 

7          0,754 0,674 42      0,304 0,393 

8          0,707 0,824 43      0,301 0,389 

9          0,666 0,798 44      0,297 0,384 

10      0,632 0,765 45      0,294 0,380 

11      0,602 0,735 46      0,291 0,376 

12      0,576 0,708 47      0,288 0,372 

13      0,553 0,864 48      0,284 0,368 

14      0,532 0,661 49      0,281 0,364 

15      0,514 0,641 50      0,279 0,361 

16      0,497 0,623   55 0,266 0,345 

17      0,482 0,606   60 0,254 0,330 



18      0,468 0,590   65 0,244 0,317 

19      0,456 0,575   70 0,235 0,306 

20      0,444 0,561   75 0,227 0,296 

21      0,433 0,549   80 0,220 0,286 

22      0,423 0,537   85 0,213 0,278 

23      0,413 0,536   90 0,207 0,270 

24      0,404 0,515   95 0,202 0,263 

25      0,398 0,505 100 0,195 0,256 

26      0,388 0,496 125 0,167 0,230 

27      0,381 0,487 150 0,159 0,210 

28      0,374 0,478 175 0,148 0,194 

29      0,367 0,470 200 0,138 0,181 

30      0,361 0,463 300 0,113 0,148 

31      0,355 0,456 400 0,098 0,128 

32      0,349 0,449 500 0,88 0,115 

33      0,344 0,442 600 0,080 0,105 

34      0,339 0,436 700 0,074 0,094 

35      0,334 0,430 800 0,070 0,091 

36      0,329 0,424 900 0,065 0,086 

37      0,523 0,418 1000 0,062 0,081 

 

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

yaitu ; metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui prestasi belajar nilai 

Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh oleh siswa kelas II yang 

dijadikan objek penelitian, disamping untuk mengukur prestasi belajar siswa 

dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan untuk mengetahui ada  



atau tidak ada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

3. Penyajian data 

Perolehan data dari nilai dokumentasi disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel III  Data Nilai Dokumentasi Mid Semester dan Semester I Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan 

Kewarganegaraan 

PAI PPKn 

No Nama Mid 

Semester
Semester 

Mid 

Semester 
Semester 

1 Iis Ariska 6.5 6.8 7.9 7.6 

2 Inta Aufi 6.7 7.1 6.6 6.8 

3 Maya Ayuningsih 6.9 7.2 6.3 6.1 

4 Muenisah 6.2 6.6 6.6 6.3 

5 Nur Chasanah 6.1 6 6.3 6.1 

6 Nur Istiqomah 6.7 6.8 6.1 6.3 

7 Nur Khanifatul 5.5 5.8 7.1 6.9 

8 Ami Nurhayati 6.7 6.9 6.3 6.1 

9 Anggi Iftitahuz 6.3 6.8 6.6 6.3 

10 Siti Arifiah 7 7.1 7.4 7.3 

11 Tri Budi Utami 6.2 6 6.9 7.6 

12 Nina Nur Ubay 7 7.3 7.8 6.4 

13 Umiyati 6.4 6.9 6.1 5.9 

14 Wiwi Inaroh 6.8 7 7.4 7.1 

15 Agus Supriaji 6.1 6.4 6.1 5.3 

16 Anjar Aprianto 6.3 6.7 6.6 6.4 

17 Siti Masitoh 7.4 6.1 7.4 7.3 

18 Sri Maryati 6.7 7.5 6.9 6.9 

19 Sutrisni Wijayanti 7.4 6.3 6.7 6.6 



20 Ulfah Setya Ningrum 8.6 6.6 6.6 6.6 

21 Uswatun Khasanah 8.6 6.5 7.6 7.4 

22 Asep Epul 7.4 6.5 6.1 5.6 

23 Falul Munir 6.9 5.6 6.3 6.3 

24 Ibadilah 6.7 6.7 6.3 6.1 

25 Khaenul Anam 7.4 6.7 6.9 6.6 

26 Khotibul Umam 7.0 6.5 7.0 6.9 

27 M. Afsochi 7.1 6.2 6.1 6.0 

28 Prasetyo 7.1 6.5 6.9 6.7 

29 Pujianto 6.9 6.1 6.7 6.7 

30 Ridwan 7.1 6.4 6.9 7.0 

31 Sindu A. 6.4 6.7 7.6 7.3 

 

4. Analisis data 

Data yang telah tersaji tersebut, kemudian dianalisa dengan 

menggunakan statistic product moment. Penggunaan teknik tersebut adalah 

untuk memecahkan masalah yang diajukan yaitu : 

“ Apakah ada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan  

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan, pada siswa kelas II semester I 

di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/ 2005. 

Disamping itu juga untuk membuktikan hipotesa yang diajukan ada 

atau tidak adanya hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan atau variable X dan variable Y, 

langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perhitungan koefisien korelasi dari 

kedua variable tersebut. 

 



Langkah-langkah itu dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel IV  Tabel kerja Untuk Mencari Koofisien Korelasi Nilai 

Dokumentasi Mid Semester dan Semeseter I Pendidikan 

Agama Islam dengan Pendidikan Kewarganegaraan  

a. Nilai Mid Semester Pendidikan Agama Islam dengan Nilai Mid Semester 

Pendidikan Kewarganegaraan 

No X Y x y x² y² xy 

1 6.5 7.9 -0.3 1.1 0.09 1.21 -0.33 

2 6.7 6.6 -0.1 -0.2 0.01 0.04 0.02 

3 6.9 6.3 0.1 -0.5 0.01 0.25 -0.05 

4 6.2 6.6 -0.6 -0.2 0.36 0.04 0.12 

5 6.1 6.3 -0.7 -0.5 0.49 0.25 0.35 

6 6.7 6.1 -0.1 -0.7 0.01 0.49 0.07 

7 5.5 7.1 -1.3 0.3 1.69 0.09 -0.39 

8 6.7 6.3 -0.1 -0.5 0.01 0.25 0.05 

9 6.3 6.6 -0.5 -0.2 0.25 0.04 0.1 

10 7 7.4 0.2 0.6 0.04 0.36 0.12 

11 6.2 6.9 -0.6 0.1 0.36 0.01 -0.06 

12 7 7.8 0.2 1 0.04 1 0.2 

13 6.4 6.1 -0.4 -0.7 0.16 0.49 0.28 

14 6.8 7.4 0 0.6 0.00 0.36 0 

15 6.1 6.1 -0.7 -0.7 0.49 0.49 0.49 

16 6.3 6.6 -0.5 -0.2 0.25 0.04 0.1 

17 7.4 7.4 0.6 0.6 0.36 0.36 0.36 

18 6.7 6.9 -0.1 0.1 0.01 0.01 -0.01 

19 7.4 6.7 0.6 -0.1 0.36 0.01 -0.06 

20 8.6 6.6 1.8 -0.2 3.24 0.04 -0.36 

21 8.6 7.6 1.8 0.8 3.24 0.64 1.44 

22 7.4 6.1 0.6 -0.7 0.36 0.49 -0.42 



23 6.9 6.3 0.1 -0.5 0.01 0.25 -0.05 

24 6.7 6.3 -0.1 -0.5 0.01 0.25 0.05 

25 7.4 6.9 0.6 0.1 0.36 0.01 0.06 

26 7 7 0.2 0.2 0.04 0.04 0.04 

27 7.1 6.1 0.3 -0.7 0.09 0.49 -0.21 

28 7.1 6.9 0.3 0.1 0.09 0.01 0.03 

29 6.9 6.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 -0.01 

30 7.1 6.9 0.3 0.1 0.09 0.01 0.03 

31 6.4 7.6 -0.4 0.8 0.16 0.64 -0.32 

  212.1 210.1 1.3 -0.7 12.69 8.67 1.64 

 

Mean X =  
31

1,212  = 6,8 

Mean Y =  
31

1,210  = 6,76 = 6,8 

( )( )∑∑
∑=

22 yx

xy
rxy   

 =  
( )( )67,869,12

64,1    = 
022,110

64,1   

 =  
489,10
64,1   =   0,156 

b. Nilai Semester Pendidikan Agama Islam dengan nilai semester Pendidikan 

Kewarganegaraan 

No X Y x y x² y² xy 

1 6.8 7.6 0.2 1 0.04 1 0.2 

2 7.1 6.8 0.5 0.2 0.25 0.04 0.1 

3 7.2 6.1 0.6 -0.5 0.36 0.25 -0.3 

4 6.6 6.3 0 -0.3 0 0.09 0 

5 6 6.1 -0.6 -0.5 0.36 0.25 0.3 

6 6.8 6.3 0.2 -0.3 0.04 0.09 -0.06 



7 5.8 6.9 -0.8 0.3 0.64 0.09 -0.24 

8 6.9 6.1 0.3 -0.5 0.09 0.25 -0.15 

9 6.8 6.3 0.2 -0.3 0.04 0.09 -0.06 

10 7.1 7.3 0.5 0.7 0.25 0.49 0.35 

11 6 7.6 -0.6 1 0.36 1 -0.6 

12 7.3 6.4 0.7 -0.2 0.49 0.04 -0.14 

13 6.9 5.9 0.3 -0.7 0.09 0.49 -0.21 

14 7 7.1 0.4 0.5 0.16 0.25 0.2 

15 6.4 5.3 -0.2 -1.3 0.04 1.69 0.26 

16 6.7 6.4 0.1 -0.2 0.01 0.04 -0.02 

17 6.1 7.3 -0.5 0.7 0.25 0.49 -0.35 

18 7.5 6.9 0.9 0.3 0.81 0.09 0.27 

19 6.3 6.6 -0.3 0 0.09 0 0 

20 6.6 6.6 0 0 0 0 0 

21 6.5 7.4 -0.1 0.8 0.01 0.64 -0.08 

22 6.5 5.6 -0.1 -1 0.01 1 0.1 

23 5.6 6.3 -1 -0.3 1 0.09 0.3 

24 6.7 6.1 0.1 -0.5 0.01 0.25 -0.05 

25 6.7 6.6 0.1 0 0.01 0 0 

26 6.5 6.9 -0.1 0.3 0.01 0.09 -0.03 

27 6.2 6 -0.4 -0.6 0.16 0.36 0.24 

28 6.5 6.7 -0.1 0.1 0.01 0.01 -0.01 

29 6.1 6.7 -0.5 0.1 0.25 0.01 -0.05 

30 6.4 7 -0.2 0.4 0.04 0.16 -0.08 

31 6.7 7.3 0.1 0.7 0.01 0.49 0.07 

  204.3 204.5 -0.3 -0.1 5.89 9.83 -0.04 

 

Mean X = 
31

3,204  = 6,6 



Mean Y = 
31

5.204  = 6,59 = 6,6 

( )( )∑∑
∑=

22 yx

xy
rxy   

 =  
( )( )83,989,5

04,0− = 
899,57
04.0−   

 =  
604,7

04,0−  =   0,005 

 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan analisis Product Moment Corelation, perihal hubungan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas II semester I di SMA Al-Hikmah Benda 

Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/ 2005, melalui pendekatan analisis adalah 

sebagai berikut : 

a. Nilai  mid semester Pendidikan Agama Islam dengan nilai mid 

semester Pendidikan Kewarganegaraan diperoleh hasil r = 0,156 

dengan N =31, kemudian nilai hasil analisis tersebut dikonsultasikan 

pada tabel nilai-nilai r product moment dengan N=31 dan taraf 

sinifikan 1% = 0,456 

Ternyata  r hasil lebih kecil dari pada r tabel yaitu 0,156 < 0,456 dengan 

demikian hipotesa yang diajukan yaitu : 

Ha : “ Ada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas II 

SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Ditolak,  



b. Nilai semester Pendidikan Agama Islam dengan nilai Semester  

Pendidikan Kewarganegaraan, diperoleh hasil r = 0,005 dengan N = 

31, hasil analisis tersebut kemudian dikonsultasikan pada tabel nilai r 

product moment dengan N = 31 dan taraf signifikan 1 % = 0,456. 

Ternyata r hasil, lebih kecil dari pada r tabel yaitu : 0.005 < 0,456 dengan 

demikian tidak ada korelasi antara Pendidikan Agama Islam dengan prestasi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Maka hipotesa yang diajukan  yaitu : 

Ha : “ Ada hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan 

prestasi belajar Pendidikan Kewaganegaraan pada siswa kelas II 

SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Ditolak, sedangkan 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya pada siswa kelas II 

semester I di SMA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/ 

2005. Dengan kata lain walaupun secara materiil atau kajian isinya mempunyai 

hubungan, namun secara prestasinya tidak mempunyai hubungan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hubungan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan Pendidikan Kewarganegaraan hanya mencakup pada aspek 

pendidikan nilainya saja, dimana kedua bidang studi tersebut sama-sama 

berorientasi setelah membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allkah SWT, memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlakul karimah sebagai 

modal pribadi diharapkan kemudian dapat menjadi warga negara yang baik sesuai 

dengan falsafah dan konstitusi negara Republik Indonesia. Namun tidak dapat 



dikatakan bahwa  setelah melalui proses tersebut yang berkenaan dengan aspek-

aspek sikap dan nilai dan diamalkan sehingga menjadi milik jiwa dan kepribadian 

hidup sehari-hari berdampak pada prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan, 

dalam artian apabila prestasi belajar Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan 

jiwa dan kepribadian baik maka belum tentu prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai luhur dan moral bangsa yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari itu juga baik. 

Ketidakberhasilan hubungan prestasi belajar tersebut disebabkan oleh 

banyak faktor yang menunjukkan bahwa penyebab primer terlatak pada materi 

belajar kedua mata pelajaran tersebut yang jauh berbeda, walaupun secara tidak 

langsung faktor keluarga, faktor masyarakat dan faktor sekolah juga mungkin 

berpengaruh. Penyebab primer dalam materi kedua mata pelajaran tersebut adalah 

penyajian materinya yang jauh berbeda, hal ini disebabkan oleh karakteristik dan 

tujuan kedua mata pelajaran tersebut sehingga penyajian materinya tidak saling 

mendukung walaupun dari segi nilainya sama-sama berorientasi dalam perilaku 

anak yang baik sehingga menjadi milik jiwa dan kepribadian sehari-hari. Melihat 

hal tersebut perlu lebih dicermati lagi, apakah faktor tersebut ada dalam penyajian 

materi yang berbeda itu, kalaupun ada perlu diperbarui agar siswa disekolah 

mampu menerapkan pendidikan nilai atau perilaku tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dan menunjukkan prestasi belajar kedua mata pelajaran tersebut agar 

saling mendukung untuk memperoleh nilai yang lebih baik.  

 

 



BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Kewaganegaraan, 

secara materiil atau kajian isinya memiliki hubungan dalam hal tujuannya, 

yaitu membentuk warga negara yang baik, berbudi pekerti atau akhlak yang 

luhur, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta 

menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Bahwa prestasi belajar Pendidikan Agama Islam tidak mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan di SMA 

Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes tahun pelajaran 2004/2005 khususnya 

pada siswa kelas XI semester I.  

3. Bahwa tidak adanya hubungan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

dengan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan disebabkan oleh 

berbagai faktor yang menunjukkan bahwa penyebab primer terletak pada 

metari belajar kedua mata pelajaran tersebut yang jauh berbeda, hal ini 

disebabkan oleh karakteristik dan tujuan kedua mata pelajaran tersebut 

sehingga penyajian materinya tidak saling mendukung walaupun dari segi 

pendidikan nilainya sama-sama berorientasi dalam perilaku anak yang baik 

sehingga dapat menjadi milik dan jiwa kepribadian sehari-hari. Jadi dapat 



disimpulkan bahwa tidak dapat dikatakan apabila prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam baik maka prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraannya 

juga baik. 

 

5.2.Saran 

Saran yang diajukan sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh  

adalah sebagai berikut : . 

1. Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang membawa misi khusus, 

oleh karena itu hendaknya dalam penyajian materinya disertai dengan 

kemampuan siswa dalam hidup bermasayarakat yang tatanan hidupnya 

didasarkan pada pandangan hidup Pancasila..  

2. Secara umum Pendidikan Agama khususnya Agama Islam penyajian 

materinya menyangkut tentang akhlak atau tingkah laku, oleh karena itu 

hendaknya dapat dikorelasikan dengan tatanan hidup masyarakat yang 

berfalsafahkan Pancasila. Walaupun bukan pada segi prestasinya namun 

secara materiil ataupun kajian isinya dapat dipertahankan karena sama-sama 

mempunyai tujuan yang mulia. 

3. Bagi peneliti lain yang permasalahan penelitiannya sama dengan penelitian 

ini, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian dengan populasi yang 

lebih besar lagi, sehingga dapat melakukan generalisasi yang lebih luas lagi. 
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