
10

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akiabat terhadap

sesuatu.

Penadapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008: 187), yang secara

tegas menyebutkan bahwa implementasi mencakup proses bergerak menuju

kebijakan dengan cara langkah administrasif dan politik. Keberhasilan atau

kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut

kemampuannya secara nyata dalam mengoprasionalkan program-program

yang telah dirancang sebelumnya.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 65),

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keutusan

kebijakan.

Secara sederhana penulis mencoba menyimpulkan tentang keterkaitan

implemaentasi dalam hal pembelelajaran di sektor pendidikan atau ruang

lingkup sekolahan yaitu bagaimana propses pelaksanaan dan penerapan

tentang strategi pembelajaran yang baik yang tentu harus sesuai dengan

standar kompetensi dan standar isi materi pembelajaran yang ingin dicapai

oleh pendidik.
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2. Tahapan Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 67), dalam

tahapan implementasi ada tiga yaitu perencanaan, keteladaan, dan pelaksaan

itu sendiri.

Pertama, perencanaan (Planning) merupakan proses penetapan tujuan,

mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai

tujuan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan

efesien. Kedua, keteladanan (Explary) merupakan mensyaratkan komitmen

untuk memberikan contoh terbaik dalam setiap tingkah laku seorang yang

mau jujur dengan tidak dibuat-buat, tetapi asli muncul kepermukaan sebagai

sebuah kepribadian. Keteladanan juga menuntun seseorang untuk menyikapi

sebuah persoalan dengan bijak serta dengan kesadaran penuh berusaha untuk

tetap selalu konsisten. Ketiga, pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari

sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.

B. Pembelajaran IPS

Tujuan pendidikan IPS yang dirumuskan NCSS ( 1989: 6), sebagai

berikut:

1) Menjadikan warga yang partisipatif dan bertanggungjawab.
2) Memberikan pengetahuan dan pengalaman hidup karena mereka bagian

dari petualangan hidup manusia dalam perpspektif ruang dan waktu.
3) Mengembangkan berfikir kritis dari pemahaman sejarah, geografi,

ekonomi, politik, dan lembaga sosial, tradisi dan nilai-nilai masyarakat
dan Negara sebagai ekspresi kesatuan dari keberagaman.

4) Meningkatkan pemahaman tentang hidup bersama sebagai satu kesatuan
dan keberagaman sejarah kehidupan manusia di dunia.

5) Mengembangkan sikap kritis dan analisis dalam mengkaji kondisi
manusia.

a) Lingkup dan Karakteristik

Maryani (2011: 14) Merumuskan ruang lingkup mata pelajaran IPS

meliputi aspek-aspek yaitu:

(1) manusia, tempat, dan lingkungan;

(2)  waktu, keberlanjutan, dan perubahan;
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(3) sistem sosial dan budaya;

(4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Sedangkan katakteristik mata pelajaran IPS SMP/MTs antara lain sebagai

berikut:

1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur
geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan,
sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama

2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal struktur
keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi, yang dikemas
sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik
(tema) tertentu.

3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut
berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan
interdisipliner dan multidesipliner.

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut
peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip
sebab akibat, kewilayahan, adapatasi dan pengolaan lingkungan,
struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan
hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan,
keadilan, dan jaminan keamanan (Soemantri; 2001: 95).

Kita tidak dapat membayangkan, bagaimana kehidupan manusia jika

tidak berada dalam masyarakat (sosial). Sebab semua individu-individu tidak

dapat hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan

satu sama lain untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Kesaling

tergantungan ini menghasilkan bentuk kerja sam tertentu yang bersifat ajeg

dan menhasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah keniscayaan. Dengan

demikian, manusia adalah makhluk sosial.

Menurut Martinus Jan Langeveld (Tony; 2004: 16), pendidikan adalah

upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas

kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral dan susila.

Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun

anak agar lebih dewasa.

Pendidikan sebagai pemberdayaan adalah usaha untuk membantu

membangun power-with, kekuatan bersama, solidaritas atas dasar komitmen
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pada tujuan dan pengertian yang sama, untuk memecahkan permasalahan

yang dihadapi guna menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain,

pendidikan juga membangun komunitas, memperkuat hubungan antar

manusia (Tonny, 2004: 18).

b) Hakikat Pendikan IPS

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secra aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

(Maryani, 2011: 5).

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam

sitem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum

tersebut IPS merupakan salah nama mata pelajaran yang diberikan pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS marupakan

sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi,

dan ekonomi serta mata pelajaran ilmu social lainnya (Sapriya, 2009: 7).

IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang tanggung jawab

utamanya adalah membantu peserta didik dalam pengembangan pengetahuan,

keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan

masyarakat baik di tingkat local, ansional maupun local global. Hal ini sejalan

dengan tujuan kurikulum IPS tahun 2004 yaitu mengkaji seperangkat fakta,

peristiwa konsep, dan generalisasi, yang berkaitan dengan perilaku manusia

untuk membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan lingkungannya

berdasarkan pada pengembangan masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa

kini dan diantisipasi untuk menghadapi masa yang akan datang (Maryani,

2011: 6).
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Menurut Somantri (2001: 92) pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau

adapatasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis

untuk tujuan pendidikan.

IPS atau Sosial Studies salah satu mata pelajaran di persekolahan. IPS

mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan

kecerdasan personal, sosial, emosional, dan intelektual. Melalui pembelajran

IPS peserda didik diharapkan mampu berfikir kritis, kreatif dan inovatif.

Sikap dan perilaku menunjukan disiplin  dan tanggungjawab selaku

individual, warga masyarakat, warga Negara dan warga dunia. Mampu

berkomunikasi, bekerjasama, memiliki sikap toleran, empati dan berwawasan

multikultural dengan tetap berbasis keunggulan lokal. Memiliki keterampilan

holistik, integratif dan transdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah

sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program

pembelajaran IPS di sekolah diorganisasikan dan dibelajarkan dengan penuh

makna (Maryani, 2011: 2).

c) Pengertian dan Tujuan IPS

Social Studies merupakan kajian integrasi dari ilmu sosial dan humanities

(antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, politik, filsafat,

psikologi, agama dan sosiologi) untuk memperkenalkan kompetensi warga

masyarakat. Melalui program sosial, social studies, menjadi kordinasi dan

sintesis ilmu-ilmu sosial dengan tujuan utama menolong generasi muda untuk

mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara rasional,

sehingga menjadi warga Negara yang baik, dapat hidup dalam keberagaman

budaya, masyarakat yang demokratis dan dunia serba ketergantungan

(Maryana, 2011: 10).



15

C. Kepribadian Sosial

1. Pengertian Kepribadian Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kepribadian

sosial terdiri dari dua kata yaitu kepribadian dan sosial. kepribadian berarti

sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang

membedakannya dari orang atau bangsa lain sedangkan sosial adalah

berkaitan dengan kemasyarakatan.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang berinteraksi secara terus

menerus , yang memiliki satu pemikiran, satu perasaan dan di bawah

aturan yang sama. Jadi kepribadian sosial adalah keseluruhan  cara

individu beraaksi dan berinteraksi dengan individu lain dalam kehidupan

bermasyarakat (Srijanti; 2007:118).

Menurut Brouwer (1980: 15), menjelaskan bahwa kepribadian sosial

merupakan corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan,

dorongan, keinginan, opini dan sikap seseorang yang sesuai dengan

tuntutan sosial.

Sedangkan menurut Dorland (2002; 11), kepribadian pola khas

seseorang dalam berfikir, merasan, dan berprilaku yang relativ stabil dan

dapat diperkirakan.

Jika dlihat dari perbedaan pendapat Brouwer dan Dorkand penulis

mencoba mentafsirkan bahwa menurut Brower kepribadian sosial juga

bisa dikaitkan dengan keseluruhan perilaku seseorang individu dengan

sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian

situasi. Sedangkang menurut Dorland menyatakan bahwa setiap orang

mempunyai cara berperilaku yang khas seperti sikap, bakat, adat,

kecakapan, kebiasaan dengan sama setiap hari.

Pendapat Brouwer dan Dorkand penulis dapat disimpulkan bahwa

kepribadian sosial yaitu kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam

suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia
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dituntut mampu berinteraksi dengan corak khas  pola prilaku yang baik

dalam hidup bermasyarakat.

Proses belajar dan pembelajaran perlu mengintegrasikan aktivitas

moral, sosial, dan spiritual sehingga akumulasi ilmu pengetahuan yang

dihasilkan tidaklah bebas nilai (value free), melainkan selalu memiliki

interelasi dengan nilai-nilainya secara kontekstual dalam kepentingan

kehidupan masyarakat.

Pembelajaran IPS yang diberikan di lingkungan sekolah kepada para

siswa adalah tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar yang

berlangsung di kelas melalui intelegensi (kecerdasan otak) tetapi juga

menyangkut internalisasi pendidikan kepribadian sosial di manapun

berada.

2. Faktor-faktor Kepribadian Sosial

Menurut Inge Hatugalang (2007: 7-9) perkembangan kepribadian

sosial seseorang akan terhambat dikarenakan dua faktor, antara lain:

1) Faktor Internal diri

Perkembangan kepribadian akan mengalami hambatan berasal dari

diri individu sendiri dikarenakan :

a) Individu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas

b) Individu kurang termotivasi dalam hidup

c) Individu enggan menelaah diri

d) Faktor usia

2) Faktor Eksternal diri

a) Faktor tradisi budya

b) Faktor masyarakat/sosial
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a) Bentuk Kepribadian Sosial

Menurut Brouwer (1980: 16), menjelaskan bahwa bentuk kepribadian

sosial yaitu:

Konsekuen yaitu sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau

diperbuat yaitu berwatak tegu, tidak menyimpang dari apa yang sudah

diputuskan.Teguh merupakam sikap yang harus di junjung oleh individu

ketika bersosialisasi dalam masyarakat dengan berpegang pada adat janji

dan perkataan. Konsisten, dimana individu harus selalu dituntut untuk taat

akan asas, selaras atau sesuai setiap perbuatan hendaknya dengan ucapan.

Tanggung jawab merupakan kesadaran individu akan tingkah laku atau

perbuatan yang disengaja. Terbuka merupakan perwujudan dari sikap

jujur, rendah hati, adil serta mau menerima pendapat atau masukan orang

lain. Sedangkan kepekaan social yaitu kemampuan individu untuk

merasakan dan mengamati reaksi-reaksi perubahan orang lain yang

ditunjukan baik secara verbal maupun nonverbal.

D. Kerangka Berfikir

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akiabat terhadap sesuatu.

Penadapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008: 187), yang secara tegas

menyebutka bahwa implementasi itu mencakup proses bergerak menuju kebijakan

dengan cara langkah administrasif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan

implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara

nyata dalam mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang

sebelumnya.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 65),

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintag atau swasta yang
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diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keutusan

kebijakan.

Secara sederhana penulis mencoba menyimpulkan tentang keterkaitan

implementasi dalam hal pembelelajaran di sektor pendidikan atau ruang lingkup

sekolahan yaitu bagaimana propses pelaksanaan dan penerapan tentang strategi

pembelajaran yang baik yang tentu harus sesuai dengan standar kompetensi dan

standar isi materi pembelajaran yang ingin dicapai oleh pendidik.

Pembelajaran IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang

tanggungjawab utamanya adalah membantu peserta didik dalam pengembangan

pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam

kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun lokal global. Hal ini

sejalan dengan tujuan kurikulum IPS tahun 2004 yaitu mengkaji seperangkat fakta,

peristiwa konsep, dan generalisasi, yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk

membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan lingkungannya berdasarkan pada

pengembangan masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi

untuk menghadapi masa yang akan datang (Maryani, 2011: 6).

Menurut Somantri (2001: 92) pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau

adapatasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk

tujuan pendidikan.

IPS atau Sosial Studies salah satu mata pelajaran di persekolahan. IPS

mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan

kecerdasan personal, sosial, emosional, dan intelektual. Melalui pembelajaran IPS

peserda didik diharapkan mampu berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Sikap dan

perilaku menunjukan disiplin  dan tanggungjawab selaku individual, warga

masyarakat, warga negara dan warga dunia. Mampu berkomunikasi, bekerjasama,

memiliki sikap toleran, empati dan berwawasan multikultural dengan tetap

berbasis keunggulan lokal. Memiliki keterampilan holistik, integratif dan

transdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Tujuan tersebut dapat
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dicapai manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah diorganisasikan

dan dibelajarkan dengan penuh makna (Maryani, 2011: 2).

Kehadiran dan keberadaan guru dalam proses pembelajaran merupakan suatu

keniscayaan. Lewat perantara guru, siswa bisa mengetahui apa saja yang

sebelumnya ia tidak ketahui. Ilmu dan pengalaman yang guru miliki dibagikan

kepada siswa secara cuma-cuma tanpa pandang ras, agama, suku dan lainnya

selama status “siswa” melekat pada dirinya. Guru juga dituntut untuk mampu

mengarahkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki individu menjadi potensi.

Mulyasa mengatakan bahwa di dunia nyata maupun di dunia maya, tidak

dapat disangkal lagi bahwa guru merupakan salah satu faktor penting dalam

keseluruhan sistem pendidikan, di samping faktor lainnya. Dalam praktiknya,

jabatan dan pekerjaan guru bukanlah suatu hal yang mudah. Jabatan dan pekerjaan

guru memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang

orang (Mulyasa, 2013: 24). Dalam dunia pendidikan, keahlian tersebut dinamakan

dengan kompetensi.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, guru di Indonesia diharapkan punya empat kompetensi dalam

menjalankan profesinya, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian,

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. (Chatib, 2010:28).

Pendidik tidak hanya bertugas mengajar melainkan juga membimbing peserta

didik. Membimbing mengandung arti, bersikap menentukan ke arah pembentukan

manusia seutuhnya adalah manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik

jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi, tetapi juga bermoral tinggi.

Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama
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pada jam-jam sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan

yang indisipliner (Deny; 2008: 7).

Peran tenaga pengajar (guru) dalam keseharian sangat urgen dikarenakan guru

bersentuhan langsung dengan anak didik, guru pula yang mengetahui keadaan

siswa yang baik, sehingga guru yang baik akan mengetahui harus berbuat seperti

apa dalam menyajikan materi pelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak

didik pada saat itu. Guru merupakan faktor penting dan utama, karena guru adalah

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta

didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia

menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia

(Muhibbinsyah; 2010: 32).

Upaya membelajarkan murid dapat dirancang tidak hanya dalam berinteraksi

dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, melainkan berinteraksi dengan

semua sumber belajar yang mungkin dapat dipakai untuk mencapai hasil

pembelajaran yang diinginkan. Sebagaimana menurut AECT (Association

Education Center and Technology) bahwa sumber belajar dapat berupa pesan,

orang, bahan, alat, teknik dan latar atau lingkungan (Abdul; 2011: 12).

Guru merupakan seorang manager dalam pembelajaran, yang bertanggung

jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian perubahan atau perbaikan

program pembelajaran untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat

langkah yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan

tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan

program, serta menilai perubahan program (Mulyasa, 2011: 78).

Di samping itu kepribadian sosial pada diri siswa perlu di tanamkan oleh guru

agar siswa tidak hanya sekedar mengusai materi yang diajarkan akan tetapi juga

mempunyai pola perilaku hubungan yang baik terhadap sesama umat manusia

dalam lingkungan masyarakat. Menurut Brouwer (1980: 15), menjelaskan bahwa

kepribadian sosial merupakan corak tingkah laku sosial yang meliputi corak
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kekuatan, dorongan, keinginan, opini dan sikap seseorang yang sesuai dengan

tuntutan sosial.

Sedangkan menurut Dorland (2002; 11), kepribadian pola khas seseorang

dalam berfikir, merasan, dan berprilaku yang relative stabil dan dapat

diperkirakan.

Pendapat Brouwer dan Dorkland dapat disebutkan bahwa kepribadian sosial

yaitu kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung

dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu berinteraksi dengan corak

khas pola prilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat.

Berikut adalah bagan dari pola pemikiran yang akan di bahas oleh peneliti;

PENDIDIKAN
NASIONAL

KURIKULUM

PESERTA DIDIK

1. Konsekuen

2. Teguh

3. Konsisten

4. Tanggung Jawab

5. Terbuka

6. Kepekaan sosial

GURU

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN
KEPRIBADIAN SOSIAL

PEMBELAJARAN IPS EKSTRAKURIKULER

PERENCANAAN KETELADANAN PEALAKSANAAN
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Dari bagan di atas dapat disimpulkan, bahwa implemaenatsi

pembelajaran IPS melalui kompentensi pedagogik, profesional, kepribadian

dan sosial. Hal tersebut dapat di salurkan melaui kegiaan belajar mengajar

yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, serta dapat dilakukan di luar

kegiatan belajar mengajar seperti ekstrakulikuler bagi peserta didik dalam

pembentukan kepribadian sosial siswa sehingga peserta didik mampu

membentuk kepribadian sosial di lingkungan sekolah maupun di lingkungan

tempat tinggalnya.

E. Penelitian Relevan

Merujuk pada judul dan masalah yang akan diteliti yaitu “Implementasi

Pembelajaran IPS Dalam Pembentukan Kepribadian Sosial Siswa di MTs Ash-

Shiddiqiyyah Sumber Kabupaten Cirebon”. Maka perlu adanya literatur yang

meneliti fenomena yang sama dalam sudut pandang yang berbeda sehingga dapat

memperkaya pengetahuan. Hasil penelitian Novita Sari, (2014) Hubungan Tipe

Kepribadian Terhadap Perilaku Sosial Anak Kelompok A di Paud Sinar Putra

Watukarung, Peringkuku, Pacitan Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian

adalah:

Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe kepribadian (X) merupakan hubungan

yang signifikan dengan perilaku sosial anak (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil

analisis data yang menunjukkan > atau 0,741>0,444 ( taraf signifikan 5%) berarti

ada hubungan antara tipe kepribadian dengan perilaku sosial anak. Hasil penelitian

yang dilakukan Luki Hapsari, (2001) mengenai Pengaruh Kepribadian Dan Sikap

Sosial Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas

Iv Sd Negeri Karaban 2 Pati Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil penelitian ini adalah:

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 13,416,

sedangkan   untuk derajat kebebasan dengan pembilang 2 dan penyebut 30 pada

tingkat kesalahan 5% adalah 3,316, sehingga Freg > Ftabel. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan “ada pengaruh

yang positif dan signifikan antara kepribadian dan sikap sosial siswa terhadap
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prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD N Karaban

2 Pati tahun ajaran 2010/1011” dapat diterima. 2) berdasarkan analisis regresi

ganda, Koefisien korelasi ganda ( R2) atau koefisien determinasi yang diperoleh

adalah 0,472. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh

kombinasi variable x kepribadian dan sikap sosial terhadap prestasi belajar

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebesar 47,2 %, sedangkan sisanya 52,8 %

dipengaruhi oleh variable lain. 3) Variabel kepribadian memberikan sumbangan

efektif 25,9%. Variabel sikap sosial memberikan sumbangan efektif 21,3%, jadi

total sumbangan efektif adalah sebesar 47,2%, sedangkan 52,8% sisanya

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan Ilmanudin, (2013) mengenai Pengaruh

Perilaku Sosial Anak Terhadap Pretasi Belajar Anak di MTs An – Nur Kelurahan

Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Hasil penelitiannya adalah:

Hasil dari penelitian bahwa sikap siswa secara umum menunjukan respon

yang positif (kategori sedang) dan tidak ada yang memberikan respon rendah

terhadap perilaku sosial anak terhadap hasil belajar siswa dan prestasi belajar

siswa dengan adanya perilaku sosial anak di kelas VIII MTs An – Nur bila

dibandingkan dengan skor rata-rata kurva normal ideal tergolong tinggi, skor rata-

rata sebesar 62,39. Dari hasil perhitungan uji koefesien korelasi (r) = 0.3441 dalam

kategori sedang nilai tersebut berada pada rentang 0,40-0,70 (korelasi sedang) dan

hasil uji hipotesis diperoleh thitung = 3,0913  dan ttabel = 3,01.  Karena thitung =

3,0913 di luar interval kriteria pengujian, yaitu 3,0913  thitung >  ttabel 3,01 ,

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu dapat diartikan  bahwa perilaku

sosail anak yang baik dapat meningkatan prestasi siswa di kelas VIII MTs An –

Nur Kota Cirebon.

Berdasarkan tiga literature di atas peneliti menyimpulkan bahwa judul peneliti

lakukan berbeda dengan tiga judul di atas. Untu itu penelitian yang akan peneliti

lakukan diharapkan mampu memberikan nuansa yang baru dalam menangani

kepribadian sosial siswa. Penelitian ini dilakuakan atas dasar permasalahaan yang
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ada dalam dunia pendidikan di era modern ini. Untuk itu peneliti merasa ini sangat

bermanfaat untuk sekolah, guru, atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.


