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ABSTRAK 

ELISABETH HOAR TAEK: Pengaruh Sikap Sosial Dan Tingkat Kesiplinan 

Siswa Terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas VIII SMPN Tualaran 

Kabupaten Malaka, Skripsi, PPKn, FKIP UNP Kediri. 2020. 

 

Kata kunci : sikap sosial, kedisiplinan, prestasi belajar. 

 

Penelitian ini berlatar belakang dari temuan dilapangan yang menunjukkan 

adanya siswa di SMPN Tualaran kurang bersikap sopan dan terlamabat datang 

kesekolah serta tidak mengerjakan tugas. Padahal sikap social dan tingkat 

kedisiplinan mampu mempengaruhi prestasi belajar PKn, hal ini dikarenakan 

sikap sosial dapat mewujudkan keharmonisan anatar teman dimana teman dapat 

menjadi turtor sebaya yang sangat sangatlah membatu dalam pemahaman materi 

pembelajaran. Selain itu kedisiplinan dalam belajar maka akan berpengaruh 

terhadap pola belajar setiap siswa. Dimana pola belajar berkaitan erat dan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar pada siswa. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh sikap social dan tingkat kedisiplinan terhadap prestasi 

belajar PKn siswa kelas VIII SMPN Tualaran Kabupaten Malaka.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian 

survei. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh kelas VIII SMPN 

Tualaran Kabupaten Malaka tahun 2020 dengan besarnya sampel sebanyak 30 

responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan regresi.  

Hasil analisis regresi sikap sosial terhadap prestasi belajar PKn diperoleh 

hasil Fhitung 34,04 > Ftabel 4,196 maka Ho di tolak Ha diterima. Berarti hipotesis 

yang berbunyi ada pengaruh sikap social terhadap prestasi belajar PKn siswa 

kelas VIII SMPN Tualaran Kabupaten Malaka terbukti benar atau diterima. Selain 

itu hasil analisis regresi kedisiplinan terhadap prestasi belajar PKn diperoleh 

Fhitung 37,91  > Ftabel 4,196 maka Ho di tolak Ha diterima. Berarti hipotesis yang 

berbunyi ada pengaruh tingkat kedisiplinan terhadap prestasi belajar PKn siswa 

kelas VIII  SMPN Tualaran Kabupaten Malaka terbukti benar atau diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sikap 

sosial dan tingkat kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMPN 

Tualaran Kabupaten Malaka. Disarankan bagi guru sebaiknya menumbuhkan 

sikap social dan kedisiplinan siswa untuk meningkatkan prestasi belajar PKn.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sesuatu usaha yang nyata dan sadar untuk 

melakukan suatu proses kegiatan bimbingan dan pelatihan oleh seseorang 

di tujukan kepada anak didik supaya mampu mencapai indicator dan hasil 

yang di tentukan. 

Thompson dalam Agus Taufik, Pendidikan merupakan suatu 

proses yang mempengaruhi lingkungan untuk menghasilkan sebuah 

perubahan yang didalam pemikiran seseorang. Pendapat tersebut digaris 

bawahi supaya tidak memberikan informasi atau keterampilan lebih luas 

melalui kemampuan atau keinginan. 

Pendidikan dimiliki optimal yang baik dalam pengembangan 

setingginya. Pendidikan didapatkan tidak hanya melalui pendidikan formal 

maupun pendidikan non-formal saja melainnkan ada juga melalui 

Pendidikan informal guna untuk mencapai hasil belajar siswa. Pendidkan 

formal sendiri telah dilihat tingkatannya seperti jenjang anak usia dini, 

untuk non-formal sendiri adalah jalur diluar Pendidikan formal yang 

dilakukan sebagai contoh kepemudaan, pemberdayaan perempuan, dll. 

Sedangkan penelitian in-formal merupakan jalur pendidikanyang yang 

didapat melalui lingkungan yang hasilnya berupa karakter yang sudah  
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terbentuk dari sikap-sikap yang ditanam dari keluarga maupun lingkungan, 

misalnya agama, sikap social, tata krama, disiplin, etika, dan lain-lain. 

 Pendidikan informal sendiri merupakan Pendidikan yang secara 

teratur sehingga setiap orang memperoleh sikap, nilai, ketampilan dan 

pengetahuan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan di 

luar sekolah, sehingga anak dapat bersosialisasi secara langsung dengan 

lingkungan masyarakat dimana pendidikan informal itu dapat berlangsung 

dan mengembangkan nilai-nilai dan karakter yang harus dimiliki. 

Pendidkan in-formal dilaksanakan secara terstruktur fleksibel tetap, 

namun tetap menarik minat. Pada usia-usia anak-anak dikenal sebagai 

periode keemasan/the golden age, saat mereka masih mencontoh, melihat, 

mendengar, meniru dan pada saat itulah sebagai seorang pendidik wajib 

memberikan contoh dan mengajarkan hal-hal yang baik dalam bersikap. 

Pendidikan in-formal pada siswa semakin dipertantakan dalam 

hubungannya dengan prestasi belajar seorang anak. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh sekolah, keluarga maupun masyarakat. 

(observasi) penulis lakukan di SMPN Tualaran dilihat dalam 

praktik kehidupan sehari-hari, sikap-sikap yang seharusnya tertanam dari 

sejak usia dini kepada orang tua diantaranya sikap sosial kepada orang 

yang lebih tua sudah mulai luntur secara perlahan, sebagai contoh 

mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu, mencium tangan guru 

ketika masuk kelas dan keluar kelas, menggunakan bahasa yang sopan 
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terhadap guru, menganggap guru sebagai orang tuanya sendiri, dan 

mengucapkan permisi saat lewat didepan guru. Selain itu dilihat juga 

dalam kedisiplinan dari siswa baik itu dilihat dari disiplin dalam belajar 

maupun disiplin dalam bertingkah laku mulai luntur, sebagai contoh masih 

saja ada siswa yang sering terlambat ke sekolah meskipun rumahnya dekat 

dengan sekolah, berpakaian kurang rapi, tidak mengerjakan tugas, dan 

terlambat mengumpulkan tugas. Meskipun pada pendidikan informal yang 

berupa pendidikan moral/sikap sosial dan kedisiplinan telah masuk 

kedalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKn) namun 

pada kenyataannya tetap saja tidak ada pengaruh secara signifikan 

terhadap perkembangan sikap sosial dan disiplin yang dimiliki siswa. Dari 

sikap-sikap tersebut, sering timbul persepsi dari masyarakat bahwa anak-

anak yang memiliki attitudes kurang baik. 

Menurut Kurniawan (2012) dalam Adi Yasa (2013: 3) 

mengungkapkan bahwa terdapat banyak factor yang mempengaruhi 

banyak factor. Factor yang mempengaruhi prestasi belajar PKn itu sendiri. 

Winkel dalam Adi Yasa (2013:3) lingkungan sekolah mencakup hubungan 

dengan guru dalam lingkup sekolah yang meliputi sikap atau attitudes 

yang dimiliki seorang siswa. 

Dari uraian diatas jelas bahwa in-formal sangat berperan untuk 

menbentukan sebuah ilmu pengetahuan maupun karakter seorang anak, 

yang seharusnya dimulai dari usia dini. Maka dari permasalahan-

permasalahan yang sudah peneliti kemukakan dan melihat secara langsung 
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karakter/sikap seorang anak/siswa di lapangan. Peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH SIKAP SOSIAL DAN 

TINGKAT KEDISIPLINAN SISWA TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR PKN SISWA KELAS VIII SMPN TUALARAN 

KABUPATEN MALAKA”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Sikap social siiswa dilingkungan sekolah umumnya, dilihat dari 

cara dia bertingkah maupun bersikap saat berada dilingkungan 

sekolah baik itu dengan guru maupun dengan teman sebaya. 

2. Prestasi belajar PKn merupakan tingkat keberhasilan siswa setelah 

menempuh proses pembelajaran, yang belum semua siswa 

memperoleh hasil yang baik.  

C. Pembatasan Malasah 

Permasalahan dalam pembatasan masalah ini perlu adanya pokok 

permasalahan merupakan :  

1. Sikap sosial pada siswa Kelas VIII SMPN Tualaran Kabupaten Malaka 

yang dilaksanakan  di lingkungan sekolah. Meliputi : 1) melakukan 

kegiatan yang membantu orang lain. 2) hormat kepada yang lebih tua. 

3) sopan santun dalam berbicara. 4) rendah hati dan ramah tamah. 5) 

tenggang rasa.  



5 
 

 
 

2. Kedisiplinan pada siswa Kelas VIII SMPN Tualaran Kabupaten 

Malaka yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dan rumah. Meliputi  

: 1) mengerjakan tugas tepat waktu, 2) tanggung jawab, 3) taat kepada 

tata tertib sekolah, 4) taat kepada kegiatan belajar disekolah, 5) 

ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah.  

3. Prestasi belajar PKn siswa Kelas VIII SMPN Tualaran Kabupaten 

Malaka. Indikatornya dapat diukur melalui tes tertentu dan hasilnya 

dapat berupa nilai atau skor, di laksanakan dalam kurun waktu tertentu, 

prestasi belajar siswa sebagai variabel dependent (Y) di ambil dari 

nilai raport semester 1.    

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat merumuskan 

permasalahannya yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan sikap sosial ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan tingkat kedisiplinan siswa ?   

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan sikap sosial. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan tingkat kedisiplinan 

siswa. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Menambah wawasan serta pengetahuan tentang berbagai aspek 

yang dapat mempengaruhi sikap sosial, kedisiplinan terhadap prestasi 

belajar siswa PKn.  

2. Bagi Guru 

Menyadari betapa pentingnya sikap social dan kedisiplinan 

terhadap prestasi belajar PKn.  

3. Bagi Siswa 

Dapat memotivasi siswa untuk lebih disiplin dalam belajar dan 

bersikap sosial dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan 

sekolah sehingga mereka memiliki prestasi yang memuaskan. 

4. Bagi Universitas  PGRI Kediri 

Dari informasi penelitian pengembangan ilmu pengetahuan  

sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat dan sekolah.  

 

 



7 
 

 
 

 

5. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi syarat meraih sebuah Gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan PPKn di FKIP Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dan Untuk menambah pengalaman dalam kegiatan penelitian 

dan penulisan karya   ilmiah. 
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