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HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN 

INKUIRI DAN KEMANDIRIAN DENGAN HASIL  BELAJAR 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MATERI GLOBALISASI  

SISWA KELAS IX SMP NEGERI 7  SAMARINDA  

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research is  to find out the relationship between the attitude 

of inquiry instructional model, the motivation and the PKn learning achievement. 

This study was conducted at the SMP Negeri 7 Samarinda with sample 60   

selected randomly from 60 population 

The result of the research are as follows : (1) there is a positive correlation 

between the attitude of inquiry instructional model with the PKn learning 

achievement, (2) there is a positive correlation between   the self-directed 

learning with the PKn learning achievement, (3) there is a positive correlation 

between those two independent variables (the attitude of inquiry instructional 

model and the self-directed learning) with the PKn learning achievement. 

The conclusion of this research that the PKn learning achievement is build by the 

development of attitude of inquiry instructional model. There is positive 

correlation between self-directed learning and attitude of inquiry instructional 

model. 

 

RINGKASAN 

 

Hubungan Antara Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri Dan Kemandirian 

Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn Pada Materi Globalisasi Siswa Kelas 

IX SMP Negeri 7  Samarinda Tahun Pembelajaran 2013/2014.  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara Sikap Terhadap 

Model Pembelajaran Inkuiri dan Kemandirian  dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn  Siswa SMP Negeri 7 Samarinda. Subyek penelitian dipilih secara 

random sejumlah 60 Siswa dari  populasi sejumlah 60 Siswa. 

Hasil dari penelitian menemukan bahwa : (1) terdapat hubungan yang positif 

signifikan antara Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn Siswa (Y) dengan koefisien y1 = 0,352 dan 

ditemukan persamaan regresi   linier 
1X 0,224    5,493 Ŷ  . Adapun interpretasi 

tingkat keeratan hubungan sebesar y1 = 0,352 adalah cukup; (2) terdapat 

hubungan yang positif signifikan antara Kemandirian (X2) dengan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran PKn Siswa(Y) dengan koefisien y2 = 0,568 dan dengan 

persamaan regresi linier 
2X 0,241    3,755 Ŷ  . Adapun interpretasi tingkat 

keeratan hubungan sebesar y2 = 0,568 adalah cukup; (3) terdapat hubungan yang 

positif signifikan antara Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) dan 

Kemandirian (X2) secara bersama–sama dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn 

(Y) dengan koefisien y1.2 = 0,452 dan persamaan regresi  linier  

21 0,117X0,145X2,040Ŷ   

Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar y1.2 = 0,619 adalah kuat. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn 

Siswa dapat dibangun dengan pengembangan Sikap Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri yang positif dan pengembangan Kemandirian Siswa. 

 

Kata kunci : Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri, Kemandirian dan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Proses pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peranan 

penting dalam peningkatan kualitas  pendidikan di Indonesia,  sebab merupakan 

salah satu mata pelajaran yang tidak hanya berfokus pada ranah kognitif  tetapi 

juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Pendidikan Kewarganegaran (PKn) 

merupakan mata pelajaran yang dapat  membentuk Jiwa dan watak Bangsa bagi 

siswa sehingga diperlukan model yang tepat dalam pembelajarannya. Misi mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang 

baik, yakni warganegara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah khususnya Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) belum ada atau belum terbakukan mengenai model 

pembelajaran yang mampu menjadi wahana pesan dari abstrak menjadi konkrit, 

(mungkin dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk memanfaatkan jenis 

model pembelajaran  tertentu dalam menyampaikan isi kompetensi dasar tertentu 

pula. 

     Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran.  Dalam proses pembelajaran,  siswa kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis.  Proses pembelajaran 

di kelas cenderung diarahkan kepada kemampuan menghafal informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu, untuk menghubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari, kurangnya memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan diri secara mandiri, sehingga siswa mampu menemukan 

cara belajarnya sendiri.  Masih ada sebagian sekolah dalam proses pembelajaran 

yang sarat dominasi guru, kurang banyak alokasi waktu keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran, yang terjadi adalah pembelajaran berpusat pada guru dan 

belum pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

     Pembelajaran yang berpusat pada siswa mempunyai ciri keaktifan siswa, 

penambahan pengetahuan baru dilakukan sendiri oleh siswa. Pengembangan 

pengetahuan dapat dilakukan dengan pemberian masalah-masalah dari kehidupan 

sehari-hari  untuk merangsang berpikir dan berpendapat secara kritis terhadap 

fakta-fakta baru.  

    Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP, 

seharusnya menggunakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan 

motivasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga anggapan 

sebagian siswa yang memandang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata 

pelajaran hiburan, tidak menarik, dan membosankan akan terbalik ketika guru 

mampu memotivasi siswa agar memiliki kemandirian untuk aktif mengikuti mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

       Membangkitkan siswa untuk memiliki kemandirian dalam belajar adalah hal 

yang seharusnya dlakukan oleh guru SMP, cara memotivasi siswa dapat dilakukan 

melalui dorongan kepada siswa untuk menemukan identitas dirinya, kesadaran 

dirinya, mengontrol prilaku, bertanggung jawab, mengaktualisasi diri, percaya diri, 

dan mampu mengatasi masalah sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.   

     Model pembelajaran  inkuiri sebagai salah satu dari model pembelajaran 

yang ada memiliki dimensi luas dan mendalam akan teori belajar dan cara 

mengajar. Penerapan model pembelajaran ini memberikan dukungan dasar yang 

kuat bagi kegiatan pembelajaran siswa.  Karena dalam pembelajaran ini siswa 

mendapatkan model khusus yang memiliki pegangan yang mendasar akan konsep 
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dan teori belajar yang didasarkan pada kondisi psikologi atau pemahaman sebagai 

siswa. 

    Permasalahan yang timbul dalam pembelajaran khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa.  Hal 

ini harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh terutama bagi guru 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil belajar merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembelajaran dapat diketahui dari evaluasi yang dilakukan setelah 

proses pembelajaran selesai. Fungsinya untuk mengetahui gambaran kemampuan 

yang dicapai siswa pada akhir pembelajaran. Untuk meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa, guru harus memilih dengan tepat model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan . 

Pembelajaran yang mandiri dapat dimulai dengan penerapan model 

contextual learning khususnya Inkuiri. Dengan model pembelajaran Inkuiri, siswa 

diperlakukan sebagai sosok pribadi yang mandiri yang berpusat pada siswa karena 

menciptakan situasi yang memberikan kesempatan siswa untuk mengamati, 

mencari dan menemukan segala fenomena yang ada dengan memilih, menganalisa, 

menjawab permasalahan yang diberikan  untuk mengambil suatu kesimpulan. 

SMP Negeri 7 Kota Samarinda sudah banyak yang memulai proses 

pembelajaran dengan menggunakan berbagai model, diawali dengan siswa kelas 

tujuh, kelas delapan, dan kelas sembilan pada jenjang kelas yang berbeda. 

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 7 saat ini 

adalah rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya efektifitas pembelajaran, 

terbatasnya persiapan materi, dan masih besarnya anggapan dalam masyarakat 

bahwa guru merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran, sehingga 

sumber-sumber lain seperti perpustakaan, laboratorium, media massa, kerja 

kelompok dengan teman jarang dilakukan.  Bahkan sebagian di antara guru, 

mengajar dengan minimnya persiapan, keterbatasan penguasaan materi, 

penggunaan media dengan seadanya, model pembelajaran yang kurang bervariasi,  

pemberian tugas yang kurang melatih kemandirian, dan metode evaluasi yang 

kurang terencana, sehingga proses pembelajaran terkesan asal dilakukan,akibatnya 

siswa kurang merespon apabila diberi kesempatan bertanya, tidak berusaha untuk 

menjawab, dan guru tidak menciptakan suasana yang memberi kesempatan kepada 

siswa seluas-luasnya untuk mencari, menyelesaikan masalah dengan 

menyampaikan pendapat/bertanya, karena keterbatasan kemampuan guru. 

     Permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, lebih mengarah pada model 

pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan pada siswa dalam mencari, 

berusaha dan memecahkan masalah dengan berpikir kritis, berpendapat, 

menyimpulkan pendapatnya, serta bertanggungjawab.  Untuk menjawab 

persoalan-persoalan di atas, penulis mencoba  mengadakan penelitian khusus 

tentang Hubungan antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dan 

kemandirian siswa dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya 

siswa kelas IX  semester genap SMP Negeri 7 Kota Samarinda. Penulis memilih 

kelas IX , dengan alasan kelas IX memungkinkan untuk ditumbuhkan tingkat 

kemandirian yang optimal karena berada di tingkat terakhir yang akan melanjutkan 

ke tingkat yang lebih tinggi (SMA dan SMK). 

 

B. Identifikasi Masalah 

    Dengan melihat latar belakang masalah, sebagaimana diuraikan di atas, 

timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan 

permasalahan pendidikan yang ada di Samarinda, khususnya dalam kegiatan 

belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 

Negeri 7 Kota Samarinda.  Berbagai permasalahan tersebut dapat dikemukakan 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Adakah usaha peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan ? 

2. Apakah peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan sejalan dengan 

peningkatan kualitas proses pendidikan ? 

3. Apakah sikap siswa terhadap model pembelajaran inkuiri dapat berpengaruh 

pada hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan ? 

4. Apakah kemandirian siswa dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan ? 

5. Apakah motivasi siswa berpengaruh terhadap hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan ? 

6. Apakah penggunaan sumber belajar dapat berpengaruh pada Pendidikan 

Kewarganegaraan ? 

7. Apakah model pembelajaran inkuiri dapat menumbuhkan kemandirian siswa? 

 

C. Pembatasan Masalah 

         Menyadari adanya keterbatasan penulis, baik dari segi waktu maupun sarana 

penunjang, maka permasalahan ini dibatasi hanya pada Hubungan antara Sikap 

terhadap Model Pembelajaran Inkuiri dan Kemandirian siswa dengan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IX SMP Negeri 7 Kota Samarinda. 

 

 

D. Rumusan Masalah  

          Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan signifikan antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa 

Kelas IX SMP Negeri 7 Kota Samarinda Tahun Pembelajaran 2013/2014 ? 

2. Apakah terdapat hubungan signifikan antara kemandirian dengam hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 7 Kota Samarinda 

Tahun Pembelajaran 2013/2014 ? 

3. Apakah terdapat hubungan signifikan antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dan kemandirian dengan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 7 Kota Samarinda Tahun 

Pembelajaran 2013/2014 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

                  Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini  adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IX SMP 

Negeri 7 Kota Samarinda tahun pembelajaran 2011 / 2012 

2. Untuk  mengetahui hubungan antara kemandirian siswa dengan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 7  Kota Samarinda. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

dan kemandirian siswa dengan hasil belajar Pendidikan kewarganegraan 

siswa kelas IX SMP Negeri 7  Kota Samarinda tahun pembelajaran 

2013/2014. 

 

F.   Kegunaan Penelitian 

         Adapun kegunaan penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis : 
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a. Sebagai acuan bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

merencanakan pembelajaran untuk menerapkan model pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan  kemandirian siswa. 

b. Dapat dijadikan rujukan bagi kepala sekolah sebagai penanggung jawab 

pendidikan di SMP Negeri 7 Kota Samarinda dalam mengambil 

kebijakan penggunaan model pembelajaran. 

c. Menjadikan sumbangan referensi bagi para peneliti dan mereka yang 

memiliki perhatian terhadap penggunaan model pembelajaran di SMP 

sehingga memungkinkan munculnya penelitian lanjutan yang spesifik 

2. Manfaat Praktis : 

a. Sebagai gambaran nyata bagi guru mengenai model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan di 

SMP. 

b. Sebagai gambaran bagi siswa untuk berusaha memiliki kemandirian 

dalam mencapai hasil yang lebih baik. 

c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

pembelajaran yang mampu menciptakan suasana aktif, dinamis, 

inovatif dan komunikatif. 

 

 

 

 

BAB II 

PENYUSUNAN  KERANGKA TEORETIK 

 DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Deskripsi Teoretik 

 

1. Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan  

a. Belajar  

           Belajar sesungguhnya adalah ciri khas manusia, belajar yang dilakukan  

merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja dan 

dimana saja, baik di sekolah, di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak dapat 

ditentukan, belajar yang dilakukan dilandasi itikad dan maksud tertentu. 

Banyak definisi tentang pengertian belajar, diantaranya : 

            Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman.  Belajar dilakukan dengan sengaja, direncanakan 

sebelumnya dengan struktur tertentu, proses dan hasil-hasilnya dapat dikontrol 

secara cermat, dilakukan dengan cara tertentu dan memberikan hasil yang 

tertentu pada diri siswa.
1
 

           Seperti yang dikutip Purwanto, Gagne menyatakan bahwa belajar 

terjadi apabila suatu stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum dan 

sesudah ia mengalami situasi itu.  Morgan menyatakan, belajar adalah suatu 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalamannya. Witherington, menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.
2
 

                                                           
1
  Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. (Jakarta: Bumi  

   Aksara, 2007), h. 34. 
2
 Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Karya. 2009), pp. 87-88. 
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            W.H Burton (dalam Uzer M. Usman) menyatakan, belajar diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dan individu dengan lingkungannya, perubahan 

tingkah laku meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
3
 

            Menurut Josep F Callahan dan Leonard H Clark (dalam Slameto) 

menyatakan, walaupun belajar berlangsung seumur hidup, namun disadari 

bahwa tidak semua belajar dilakukan secara sadar.  Menurut Seels dan Rita, 

belajar diartikan sebagai perolehan perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen dalam diri seseorang mengenai pengetahuan atau tingkah laku 

karena adanya pengalaman.  Hal senada dinyatakan oleh Bower dan Ernes, 

bahwa belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen 

dan tidak disebabkan oleh adanya kedewasaan.
4
 

           Dari beberapa definisi tentang belajar seperti tersebut di atas, maka 

pengertian belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu 

yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. 

 

b. Hasil Belajar 

           Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
5
 

       Menurut Benjamin S Bloom yang dikutip oleh Syah Muhibbin 

menyatakan,  ada tiga ranah hasil belajar, yaitu (1) Ranah kognitif terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, (2) Ranah 

afektif terdiri dari penerimaan, pemberian tanggapan, pemberian nilai, dan 

karakteristik nilai, (3) Ranah psikomotorik terdiri dari gerakan refleks, 

gerakan dasar yang utama, kemampuan persepsi, kemampuan fisik, gerakan 

trampil, dan kemampuan berkomunikasi melalui gerakan tubuh.
6
 

            Menurut Nana Sudjana, hasil belajar mencakup pembentukan watak 

yang lebih mengarah pada perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri 

siswa yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang terjadi 

melalui proses pembelajaran.
7
 

           Dari beberapa pendapat tentang hasil belajar seperti tersebut di atas, 

dapat  disimpulkan hasil belajar adalah gambaran kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah melalui kegiatan belajar.  Hasil belajar meliputi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.  Hasil belajar dipengaruhi 

oleh (1) motivasi, (2) intelegensi/penguasaan awal, (3) kesempatan yang 

diberikan kepada anak. 

 

c. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

              Mata pelajaran Kewarganegaraan atau biasa disebut Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia 

dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, trampil 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

                                                           
3
 Uzer M Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 7 

4
 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 54. 

5
 Mintoro, Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  

   (Http://www.Depdiknas.go.id/Jurnal/35/Mintoro, htm. 
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

  2006), h. 76. 
7
 Nana Sudjana, Penilaian hasil proses belajar mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),  

   h.3. 
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   Mata Pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk   

membentuk warga negara yang cerdas, trampil dan berkarakter yang setia 

kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 

1945. 

          Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut : (1) Berpikir secara 

kritis, rasional dan kreatif, dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) 

Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung  jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) 

Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

pada karakter-karakter masyarakat Indonesia, (4) Berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
8
 

 

d. Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

            Dari beberapa teori belajar, hasil belajar, dan mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dikaji di atas, dapat disimpulkan 

hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan adalah perubahan tingkah laku 

pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada Pendidikan Kewarganegaraan 

setelah mengikuti proses pembelajaran. 

 

2. Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri 

 

a. Pengertian sikap 
       Menurut Louis Thurstone (dalam Saifuddin Azwar) menyatakan, sikap 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap 

suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan 

tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut.
9
 

          Menurut Richard Gros, sikap merupakan disposisi awal untuk 

memberi respon pada stimulus yang diterima.  Gagne menjelaskan bahwa 

dalam bersikap ada tiga komponen yang terlibat yakni: kognitif, afektif, dan 

konasi untuk bertindak.  Kognitif  yang dimiliki seseorang mengenai obyek 

tertentu, fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang obyek, Afeksi terdiri dari 

seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap obyek, dan konasi 

menyangkut kesiapan seseorang untuk bereaksi.
10

 

          Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri adalah kecenderungan potensial untuk 

bereaksi dengan cara tertentu ketika siswa dihadapkan pada stimulus yang 

menghendaki adanya respon siswa yang dapat berupa kognitif, afektif, 

maupun konasi/prilaku  yang merupakan reaksi siswa terhadap model 

pembelajaran inkuiri. Komponen sikap antara lain adalah: (1) kognitif, (2) 

Afektif, dapat berupa positif dan negatif, (3) tingkah laku, ditentukan oleh 

situasi tertentu. 

 

 

                                                           
8
 Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kewarganegaraan 

(Jakarta:   
   Depdiknas, 2009), h.7. 
9
 Azwar Saifuddin, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)  

   h. 6. 
10

 Jacob Anaktototy, Hasil Belajar Pendidikan, (Http://www.Depdiknas.go.id.Jurnal/44/Jacob.htm. 
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b. Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri 

         Awalnya model pembelajaran inkuiri digunakan untuk mengajarkan 

Ilmu Pengetahuan Alam, tetapi akhirnya dapat digunakan untuk semua mata 

pelajaran.
11

  Hal ini didasarkan pada pandangan pentingnya pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial  pada masyarakat yang semakin cepat berubah, 

seperti yang dikemukakan Robert A Wilkins (dalam Wina Sanjaya) yang 

berpendapat, bahwa dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus 

mengalami perubahan, pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus 

menekankan kepada pengembangan berpikir kritis, dari sekedar mengingat 

fakta, menjadi kemampuan mengembangkan berpikir kritis.
12

 

     Para ahli yang membahas dan mendalami model pembelajaran inkuiri  

mengemukakan definisi dengan kalimat yang berbeda namun apabila 

dipahami pengertian itu sama.  

       Menurut Wina Sanjaya, model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis  untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan.
13

 Teori model pembelajaran  inkuiri 

dikemukakan juga oleh Piaget (dalam Wina Sanjaya) yang menyatakan, 

pengetahuan akan bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh 

siswa.
14

 Selanjutnya menurut Suchman (dalam Iif Khoiru, dkk)  berpendapat,  

bahwa anak-anak adalah individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala 

sesuatu.
15

     

      Menurut Karen L. Medser dan Kristina M.Holdsworth (dalam Iif 

Khoiru Ahmadi, dkk) model pembelajaran inkuiri sangat penting untuk 

mengembangkan  nilai dan sikap siswa agar mampu berpikir kritis.
16

 

 

c. Ciri-ciri model pembelajaran inkuiri 

          Adapun ciri-ciri model  pembelajaran inkuiri adalah (1). Adanya 

penekanan kepada aktivitas  siswa secara maksimal untuk mencari   dan 

menemukan, artinya menempatkan siswa sebagai subjek belajar, (2). Aktivitas 

belajar siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban dari sesuatu 

yang dipertanyakan, sehingga mendorong atau menumbuhkan  sikap percaya 

diri, (3).Model pembelajaran inkuiri bertujuan mengembangkan kemampuan 

berpikir secara kritis, logis, kreatif atau mengembangkan kemampuan 

intelektual sebagai bagian dari proses pematangan diri.
17

 

 

d. Langkah-langkah model  pembelajaran Inkuiri 

            Menurut Piaget (dalam Dimyati dan Mudjiono), model pembelajaran 

inkuiri merupakan model yang menekankan pada pengembangan intelektual 

siswa.  Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1). Orientasi  

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. 

2). Merumuskan Masalah 

                                                           
11

 Iif Khoiru Ahmadi,dkk. Strategi Pembelajaran Berorientasi KTSP, ( Jakarta: Prestasi Pustaka, 
2011) h.25 

12
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 205. 

13
 Ibid, h. 196. 

14
 Ibid, h.198. 

15
 Iif Khoiru Ahmadi,dkk, loc.cit,  h. 24. 

16
 Ibid, h. 35. 

17
 Ibid, h. 28. 
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Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengundang teka teki. 

3). Merumuskan HipotesisI 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang di 

kali. 

4). Menguji Hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau informasi. 

5). Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
18

 

5. Keunggulan dan Kelemahan pembelajaran Inkuiri 

           Model pembelajaran inkuiri menurut Wina Sanjaya merupakan strategi 

pembelajaran yang banyak disarankan.
19

  Karena model ini memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya : 

1) Model Pembelajaran  inkuiri merupakan model pembelajaran yang 

menekankan kepada   pengembangan  aspek kognitif,  afektif   dan 

psikomotor secara seimbang,   sehingga   pembelajaran  melalui  srtategi  

ini dianggap lebih bermakna. 

2) Model Pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3) Model Pembelajaran  inkuiri merupakan model yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

4) Model  pembelajaran dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan 

belajar bagus tidak akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

Di samping memiliki keunggulan, model pembelajaran inkuiri juga 

mempunyai kelemahan, diantaranya : 

1) Model Pembelajaran  inkuiri ini sulit dalam merencanakan pembelajaran 

oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

2) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 

yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

3) Selama kreteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inkuiri akan sulit 

diimplementasikan oleh setiap guru. 

           Dari beberapa pendapat ahli di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran inkuiri berarti model pembelajaran yang dapat 

dipergunakan untuk semua mata pelajaran, khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan di mana memberikan kesempatan pada siswa untuk 

membahas permasalahan yang diberikan oleh guru dengan berpikir kritis 

sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.  

           Dalam model Pembelajaran inkuiri siswa dilibatkan secara 

maksimal untuk membuat sebuah kesimpulan, menghubungkan 

seperangkat data dan fakta secara sistematis, kritis, logis, analisis dengan 

penuh percaya diri, dan bertanggung jawab.  

 

 

 

 

                                                           
18

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12. 
19

 Wina Sanjaya, Op.cit,  h.208. 
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3. Kemandirian Siswa  

 

A. Pengertian Kemandirian 

            Menurut Drost dalam Sabar N, menyatakan, Prilaku mandiri adalah 

sebuah bentuk prilaku yang dapat berdiri sendiri dan tanpa tergantung 

pada orang lain.
20

   

           Sutari Iman Barnadib menyatakan, kemandirian meliputi prilaku 

mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai 

rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang 

lain.
21

   

         Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh Hiemstra  

(dalam Mohammad Adhim), kemandirian belajar tidak sekedar pada 

kebebasan bagi siswa untuk belajar memilih kompetensi yang dipilihnya, 

namun sampai pada pelaksanaan evaluasi.
22

   

          Moeliono (dalam Sabar N) menyatakan, kemandirian sebagai 

tindakan yang melebihi keinginan, persepsi, atau penilaian yang dimiliki 

seseorang dibandingkan jawaban terhadap permintaan lingkungan atau 

pengaruh orang lain.  Cole berpendapat, kemandirian mampu mengontrol 

kesadaran pribadi dan bebas berekspresi, kompetensi, dan kecakapan apa 

yang akan diraih.
23

  

           Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian adalah bentuk prilaku yang mampu mengatasi 

hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Falah Yunus,  2011 dengan judul  “Korelasi Antara Sikap Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri Dan Kemandirian Dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn Pada Materi Globalisasi Siswa Kelas IX SMP Negeri 50  

Samarinda Tahun Pembelajaran 2010/2011. Hasil dari penelitian 

menemukan bahwa : (1) terdapat hubungan yang positif signifikan antara 

Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran PKn Siswa (Y) dengan koefisien y1 = 0,362 dan 

ditemukan persamaan regresi   linier 
1X 0,235    5,570 Ŷ  . Adapun 

interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar y1 = 0,362 adalah cukup; 

(2) terdapat hubungan yang positif signifikan antara Kemandirian (X2) 

dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn Siswa(Y) dengan koefisien y2 = 

0,570 dan dengan persamaan regresi linier 
2X 0,257    3,821 Ŷ  . 

Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar y2 = 0,570 adalah 

cukup; (3) terdapat hubungan yang positif signifikan antara Sikap 

Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) dan Kemandirian (X2) secara 

bersama–sama dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn (Y) dengan 

koefisien y1.2 = 0,678 dan persamaan regresi  linier  

21 0,665X0,180X2,067Ŷ   

                                                           
20

  Sabar Narimo, Pengaruh Pembelajaran pendidikan pedagogi dan Adultagogi terhadap 
    kemandirian  siswa, (Surakarta: Program TP Pasca Sarjana, 2009), h. 76. 
21

Sutari Imam Bernadib,  Pengaruh Model  Pembelajaran Inkuiri terhadap pencapaian kompetensi  
     dasar ditinjau dari kemandirian siswa (Jogyakarta: Program TP Pasca Sarjana, 2008), h. 33 
22

  Mohammad Adhim, Hubungan antara motivasi balajar dan kreativitas dengan kemandirian 
belajar  

    siswa SMA 3 (Surakarta: Program TP Pasca sarjana UNS, 2008), hal.30. 
23

 Sabar Narimo, op.cit. h. 261. 
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2. Supriyanto, 2009 dengan judul “Hubungan antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dan kemandirian dengan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial SMA Negeri 1 Wonogiri”. 

          Berdasarkan temuan penelitian tersebut, model pembelajaran inkuiri 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPS, dan 

memiliki efek yang paling baik terhadap pencapaian hasil belajar IPS pada 

siswa SMA Negeri 1 Wonogiri. 

         Temuan penelitian tersebut perlu mendapatkan perhatian dari 

penyelenggara pendidikan khususnya guru bahwa model pembelajaran 

inkuiri menjadi model pembelajaran yang harus dilaksanakan secara 

sungguh-sungguh mengingat: pertama, model pembelajaran inkuiri 

berdasarkan pada kompetensi yang dipilih dan dikembangkan oleh guru 

dan siswa. Kedua, model pembelajaran inkuiri memiliki peluang untuk 

memacu perkembangan siswa dari segala aspek, baik fisik, kognitif, sosial, 

emosional dan estetika sehingga memacu siswa untuk mandiri. 

           Kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar IPS. Kemandirian  yang tinggi mempunyai efek yang paling baik 

daripada kemandirian rendah terhadap hasil belajar IPS. Atas  temuan 

penelitian ini, maka guru IPS harus terus mendorong siswa untuk 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan menguasai karakteristik 

mata pelajaran serta memahami kebutuhan, sifat dan prilaku siswa. 

3. Sigit Triyono, 2008, Tesis dengan judul: “Hubungan antara sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Kimia di SMP Negeri 3 Jogyakarta”  menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara sikap dan motivasi berprestasi 

dengan hasil belajar mata pelajaran Kimia  

       Hasil temuan ini menunjukkan bahwa siswa SMP yang memiliki sikap 

terhadap pada model pembelajaran inkuiri yang tinggi akan melaksanakan 

tugas dan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dengan penuh 

tanggung jawab, sebaliknya siswa yang memiliki sikap pada model 

pembelajaran inkuiri yang rendah akan merasa terbebani dengan adanya 

pendidikan kewarganegaraan. 

         Upaya untuk mengubah sikap siswa terhadap model pembelajaran 

inkuiri, yaitu: pertama, pemberian informasi awal akan tujuan 

mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dan kegunaannya dalam 

kehidupan. Kedua, Guru dan sekolah memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya, menyampaikan pendapat, berpikir kritis, dan bertanggung 

jawab  dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketiga, penggunaan 

majalah dinding untuk menempel karya-karya siswa yang diperoleh dari 

berbagai sumber. Keempat, kunjungan, karya wisata pada objek-objek 

yang berkaitan langsung dengan pembelajaran. Kelima, peningkatan 

kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran IPS dengan berbagai 

model pembelajaran, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dalam 

musyawarah guru mata pelajaran(MGMP). 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

1.  Hubungan antara Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuri (X1) 

dengan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (Y). 

        Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri, merupakan tanggapan 

atau  reaksi siswa baik yang  positif maupun yang negatif  terhadap model 

pembelajaran inkuiri. Tanggapan tersebut dapat berupa 

kognitif/pemahaman, perasaan, dan tingkah laku. Siswa yang mempunyai 
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sikap positif terhadap model pembelajaran inkuiri akan semakin positif  

tanggapannya terhadap model pembelajaran inkuiri. 

        Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan adalah hasil yang 

dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar Pendidikan 

Kewarganegaraan.  Hasil belajar dipengaruhi oleh respon siswa itu sendiri.  

Apabila siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap model 

pembelajaran inkuiri tentu akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang 

dianggap baik, belajar dengan sungguh-sungguh.  Keseriusan dalam 

belajar akan membawa dampak positif terhadap hasil belajarnya. 

         Dengan demikian dapat diduga semakin tinggi sikap siswa terhadap 

model pembelajarn inkuiri, semakin tinggi pula hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

2.  Hubungan antara kemandirian siswa (X2) dengan Hasil Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan (Y). 

           Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh 

kemandirian yang ada pada diri masing-masing siswa. Suatu bentuk 

kesadaran yang timbul dari diri siswa untuk melakukan tindakan yang 

bertanggungjawab . 

         Kemandirian siswa adalah bentuk prilaku yang mampu mengatasi 

hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain  

       Jadi indikator kemandirian siswa adalah kesadaran yang ada pada 

diri siswa dalam mengorganisasikan dirinya agar mampu menemukan 

identitas diri, memiliki kesadaran diri, mengontrol prilakunya, mampu 

mengaktualisasikan diri, bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu 

mengatasi masalah sendiri. 

          Jika dihubungkan antara indikator kemandirian dengan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan dapat diduga 

semakin tinggi kemandirian siswa, semakin tinggi pula hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

3.  Hubungan antara Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) 

dan Kemandirian (X2) dengan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegraan (Y). 

            Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri adalah respon siswa 

terhadap model pembelajaran inkuiri.  Respon ini tidak terlepas dari 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu setiap orang 

memiliki respon yang berbeda-beda terhadap model pembelajaran inkuiri. 

   Sementara kemandirian siswa pada diri setiap orang berbeda-beda, 

dimana dengan kemandirian tinggi yang dimiliki oleh seseorang akan 

mendorong orang untuk mencapai suatu hasil belajar yang maksimal. 

   Diduga terdapat hubungan antara sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri dan kemandirian siswa dengan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan.  Dimana siswa yang mempunyai sikap positif terhadap 

model pembelajaran inkuiri dan kemandirian tinggi akan mendapatkan 

hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang tinggi. 

 

4. Pengajuan Hipotesis 

          Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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4. Terdapat hubungan yang positif antara sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IX 

SMPN 7 Kota Samarinda  

5. Terdapat hubungan yang positif antara kemandirian siswa dengan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri  7  Kota Samarinda  

6. Terdapat  hubungan yang positif antara sikap terhadap model pembelajaran  

inkuiri dan kemandirian siswa dengan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 7  Kota Samarinda.  

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

             Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kota Samarinda yang 

berlokasi di Jalan Haji Kadrie  Oening  Kelurahan Air Hitam, Kecamatan 

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yaitu pada siswa kelas  IX Semester genap tahun 

pembelajaran 2013/2014,  sedangkan waktu penelitian  dilaksanakan pada bulan 

Pebruari sampai dengan bulan April   tahun 2012. 

B. Metode Penelitian 

           Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengetahui hubungan 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tidak melakukan 

manipulasi terhadap variabel bebas untuk mendapatkan variabel terikat, menurut 

Sugiyono
24

. Penelitian ini tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel  bebas.  

Variabel terikat yang dimaksud adalah hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

(Y) dan variabel-variabel bebas yang diperhatikan yaitu sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) dan kemandirian Siswa (X2).  Pengaruh kedua variabel 

bebas diselidiki dengan desain  penelitian sebagai berkut: 

 

                         

                                                                                      

 

 

 

 

 

                             

                              

Keterangan : 

    X1   : Sikap  terhadap Model Pembelajaran Inkuiri sebagai variabel bebas 

(Independent Variabel) 

    X2  : Kemandirian Siswa sebagai variabel bebas (Independent  Variabel) 

    Y    : Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai  variabel terikat 

(Dependent  

             Variabel) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung:  Alfa Beta, 2006), h. 62.  

X2 

Y 

 Y 

X1 



14 

© burgerone.wordpress.com 

 

D. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi  

           Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteritik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
25

  Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 7 Kota Samarinda yang berjumlah 300 

siswa.  

 

2. Sampel  

           Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi.
26

 Jumlah sampel menurut Arikunto 

adalah 10 – 15%  atau  20 – 25%  atau  lebih.
27

   Dari jumlah populasi yang 

ada penulis mengambil  15%  dari jumlah populasi  yaitu  45 siswa. 

Penentuan sampel dilakukan dengan cara acak, dimana setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.  

Sampel yang telah dipilih dimasukkan kembali ke dalam populasi agar 

peluang setiap anggota selalu sama. 

Pemilihan siswa kelas IX semester genap sebagai sampel dengan  

pertimbangan: 

a. Masing-masing kelas terdiri dari siswa yang mempunyai tingkat 

pengetahuan yang sama, 

b. Masing-masing kelas memungkinkan untuk ditumbuhkan tingkat 

kemandiriannya secara optimal, 

c. Peneliti lebih memahami karakteristik dan kondisi pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas IX, 

d. Kelas-kelas tersebut sepadan untuk dijadikan sampel, karena faktor usia 

dan jenjang di sekolah, kompetensi guru, kualitas pengelolaan, proses 

pembelajaran dan sarana prasarana. 

 

D.  Instrumen Penelitian 

           Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes 

hasil belajar dan angket yang terdiri dari: 

1. Tes.  

Tes dilaksanakan pada siswa yang merupakan sampel dari populasi. 

2. Angket tentang sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

Angket tentang sikap terhadap model pembelajaran inkuiri disampaikan 

kepada siswa kelas IX yang  dijadikan sampel. 

3. Angket tentang kemandirian siswa. 

Angket tentang kemandirian siswa diberikan kepada siswa yang termasuk 

dalam sampel untuk menilai  kemandirian siswa terhadap mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

           Jenis metode angket yang digunakan angket tertutup, jawaban 

sudah disediakan responden tinggal memilih. Untuk angket Sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri dan kemandirian siswa, bentuk 

angket menggunakan skala bertingkat, pernyataan diikuti oleh kolom-

kolom yang menunjukkan tingkatan.  Mulai sangat setuju sampai sangat 

tidak setuju. 

         Variabel penelitian pada angket ini mengikuti aturan Skala Likert.  

Menurut Faisal, teknik Skala Likert  ini memberikan suatu nilai skala 

                                                           
25
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untuk setiap alternatif jawaban yang berjumlah empat kategori
28

.  Dengan 

demikian instrumen ini akan menghasilkan total skor bagi setiap 

responden. Pemberian skor untuk pernyataan positif dan pernyataan 

negatif dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

                    Skor Pernyataan Positif dan Pernyataan Negatif 

Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

setuju 

Sangat tidak 

setuju 

+  positif 

-  negatif 

4 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

4 

 

          Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan, Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri, 

dan kemandirian siswa. 

         Ada tiga jenis data dalam penelitian ini, yaitu tes hasil belajar dan 

angket yang dikembangkan sendiri untuk variabel sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dan kemandirian siswa. 

1. Variabel Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Definisi Konseptual 

            Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan adalah hasil yang 

dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Dalam penelitian ini hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan dibatasi pada hasil yang dicapai siswa pada semester 

genap. 

b. Definisi Operasional 

         Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan adalah total skor 

yang didapat setelah siswa menempuh tes hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan Kompetensi Dasar: Globalisasi bagi bangsa 

Indonesia, yang indikatornya meliputi: 1) Pengertian Globalisasi, 2) 

Pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia, 3) Politik Luar Negeri 

Indonesia dalam hubungan Internasional, 4) Dampak globalisasi, 5) 

Menyikapi Globalisasi. 

 

Tabel 1.2 Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 
 

No 

 

Indikator 

No butir 

 soal 

Jumlah 

butir 

1. Globalisasi sangat dipengaruhi perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

1, 2, 3 3 

2. Globalisasi melanda disegala bidang kehidupan, 

termasuk bidang industri dan ekonomi. 

4, 5, 6 3 

3. Dengan mengikuti perkembangan globalisasi, bangsa 

Indonesia tidak akan ketinggalan dengan bangsa-

bangsa lain. 

2 1 

4. Pergerakan arus informasi antar bangsa berjalan 

semakin cepat. 

9, 10 2 

5. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif 11, 12, 13, 

14. 15 

5 

6. Kerjasama yang saling menguntungkan perlu dilandasi 

sikap mengahrgai persamaan hak dan kedaulatan 

semua negara. 

16, 17 2 

7. Landasan politik luar negeri Indonesia yang 

berhubungan dengan kebijakan luar negeri. 

18, 19, 20, 

21, 22 

5 

8. Globalisasi bersifat praktis dan cepat, memberi 23, 24, 25, 6 
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dampak dalam segala bidang kehidupan 26, 27, 28 

9. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri, 

merupakan langkah terbaik. 

29 1 

10. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa, 

merupakan salah satu manfaat pengiriman Kenaga 

kerja Indonesia. 

30 1 

11. Diperlukan bangsa yang memiliki sumber daya 

manusia yang kuat agar tidak ketinggalan dengan 

negara maju. 

31, 32 2 

12. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa 

menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. 

33, 34 2 

13. Sikap terhadap kebudayaan asing adalah menyeleksi 

sesuai kepribadian bangsa. 

35, 36 2 

14. Menjalin silaturahmi dan gotong royong, merupakan 

budaya bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. 

37, 38, 39 3 

15. Menyukseskan wajib belajar 9 tahun, merupakan 

program pemerintah di bidang pendidikan. 

40 1 

 Total Jumlah Butir  40 

 

d.. Uji coba Instrumen 

             Uji coba dilakukan terhadap 38 orang siswa, dimaksudkan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini.  Uji coba instrumen ini dimaksudkan untuk menguji ketepatan (validitas) dan 

ketetapan (reabilitas) butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

1. Validitas 

          Validitas setiap butir instrumen diukur dengan menganalisis 

hubungan skor tiap butir dengan total skor butir. Dihitung koefisien 

korelasi atau r-hitung kemudian dibandingkan dengan r-tabel, r-hitung 

dibandingkan dengan r-tabel maka hasilnya tidak signifikan atau r-hitung 

lebih kecil dari r-tabel, maka butir soal didrop.  Sebaliknya hasilnya 

signifikan atau r-hitung lebih besar dari pada r-tabel, maka butir soal 

tersebut dipakai. 

         Pengujian validitas tes dilakukan dengan perhitungan korelasi skor 

butir soal dengan total skor soal menggunakan rumus korelasi bisireal titik 

(point bisereal) sebagai berikut
29

: 

                       Rumus Point Bisereal :   rpbis =   

Keterangan: 

Rpbis =  koefisien korelasi point biserial 

Mp =  mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item  

               yang dicari korelasinya dengan tes. 

Mt =  mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

St =  standar deviasi skor total 

 

P =  proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut 

             q   =  ( 1 – p ) 

 

2..Reliabilitas  

    Reliabilitas instrumen hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang 

diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan metode belah 

dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil lawan genap, selanjutnya 
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dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus “ Guttman Split-half”. Perhitungan 

dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS versi 17.00. Hasil koefisien 

reliabilitas instrumen kepuasan guru adalah sebesar rII = 0,954 dan memiliki nilai 

“ Guttman Split-half” lebih besar sama denngan  0,70 yang berarti reliable atau 

memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada 

umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama 

dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas 

tinggi, 2) Reliabilitas (rII) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya 

memiliki reliabilitas kurang (un-reliable).
30

  

Adapun rumus Sperman Brown adalah sebagai berikut : 

                                    r i = 

br
br

1

2
  ………………… 

31
 

Keterangan :  

rl  = reliabilitas internal seluruh instrument 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut : 

rII ≥ 0,70   reliabel   

rII < 0,70   tidak reliabel   

2.. Variabel  Sikap terhadap Model Pembelajaran Inkuiri 

 

a. Definisi Konseptual 
             Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri adalah kecenderungan 

bereaksi siswa yang dapat berupa pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), 

maupun tingkah laku (konasi) yang merupakan reaksi dirinya terhadap model 

pembelajaran inkuiri.  Dimensi model pembelajaran inkuiri dipandang dari materi, 

metode mengajar, dan penugasan yang diberikan guru kepada siswa. 

 

b...Definisi Operasional 

             Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri adalah total skor yang 

diperoleh siswa dari hasil pengisian intrumen skala sikap yang disusun untuk 

mengukur pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan siswa untuk bertindak pada 

model pembelajaran inkuiri yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

               Tabel  1.3.  Kisi-kisi Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri 

 

No  

Dimensi 

Sikap 

 

Materi 

 

Metode 

 

Penugasan 

Jumlah 

butir 

1.  Kognitif  1,2,3,4,5,6,7 8,9,10,11, 12,13,14 14 

2. Afektif  15,16,17,18,19,20 21,22 23,24,25,26,27 13 

3. Konasi  28,29,30,31,32 33,34,35 36,37,38,39,40 13 

Total Jumlah Butir 40 

 

d.. Uji coba Instrumen 

1. Validitas 

            Validitas setiap butir instrumen sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

dilakukan dengan menganalisis hubungan skor tiap butir dengan total skor butir.  

Dihitung koefisien korelasi atau r-hitung kemudian dibandingkan dengan 
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 r-tabel maka hasilnya tidak signifikan atau nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel, 

maka butir instrumen didrop.  Sebaliknya hasilnya signifikan atau r-hitung lebih 

beasar daripada r-tabel, maka butir soal tersebut dipakai. 

        Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan perhitungan korelasi skor 

butir soal dengan total skor soal menggunakan rumus korelasi Pearson Product 

Moment sebagai berikut:
32

 

                                    rxy  =  

 

Nilai rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel r- Product Moment.  Dapat 

juga menggunakan interprestasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh atau 

nilai r.  Untuk itu kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

 

Besarnya nilai r                Interpretasi 

0,80 – 1,00 

0,60 -  0,80 

0,40 -  0,60 

0,20 – 0,40 

0,00 – 0,20 

                Tinggi 

                 Cukup 

Agak rendah 

                 Rendah 

   Sangat rendah 

 

2.. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 

butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor 

ganjil lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus “ 

Guttman Split-half”. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program 

SPSS versi 17.00. Hasil koefisien reliabilitas instrumen kepuasan guru adalah 

sebesar rII = 0,954 dan memiliki nilai “ Guttman Split-half” lebih besar sama 

denngan  0,70 yang berarti reliable atau memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada 

umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama 

dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas 

tinggi, 2) Reliabilitas (rII) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya 

memiliki reliabilitas kurang (un-reliable).
33

  

Adapun rumus Sperman Brown adalah sebagai berikut : 

                                    r i = 

br
br

1

2
  ………………… 

34
 

Keterangan :  

rl  = reliabilitas internal seluruh instrument 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut : 

rII ≥ 0,70   reliabel   

rII < 0,70   tidak reliabel   
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3.. Variabel Kemandirian Siswa 

 

a. Definisi Konseptual 

           Kemandirian siswa adalah bentuk prilaku yang mampu mengatasi   

hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu 

sendiri tanpa bantuan orang lain. A 

b..Definisi Operasional  

         Kemandirian siswa adalah skor yang diperoleh dari jawaban siswa terhadap 

instrumen yang mengukur, mampu menemukan identitas diri, kesadaran diri, 

mengontrol prilaku, mampu mengatasi masalah dengan mengaktualisasikan diri, 

percaya diri, dan bertanggungjawab. 

 

Tabel 1.3.  Kisi-kisi Kemandirian Siswa 

Indikator 

 

Nomor Pernyataan 

 Positif (+)              Negatif (-) 

Jumlah 

Butir 

 1. Mampu menemukan identitas 

diri  

1,2,4,3,5, 6 6 

 2. Menemukan kesadaran diri 7,9,10,11,12 8 6 

 3. Mampu mengontrol prilaku 13,14,16,17,18 15 6 

 4. mampu mengatasi masalah 

dengan mengaktualisasikan 

diri 

19,20,21,22  4 

 5. Bertanggungjawab 23,24,25,26,27 

28,29,30 

 8 

 6. Percaya diri 31,32,33,34,35  5 

 7. Mampu mengatasi masalah 36,37,38,39,40   

Total Jumlah Butir 40 

 

d.. Uji coba instrumen 

1.. Valditas 

               Validitas setiap butir instrumen kemandirian siswa dilakukan dengan 

menganalisis hubungan skor tiap butir dengan total skor butir.  Dihitung koefisien 

korelasi atau r-hitung kemudian dibandingkan dengan r-tabel, r-hitung 

dibandingkan dengan r-tabel maka hasilnya tidak signifikan atau nilai r-hitung 

lebih kecil dari r-tabel, maka butir instrumen didrop.  Sebaliknya hasilnya 

signifikan atau r-hitung lebih besar daripada r-tabel, maka butir soal tersebut 

dipakai.   Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan perhitungan korelasi 

skor butir soal dengan total skor soal menggunakan rumus korelasi Pearson 

Product Moment sebagai berikut: 
35

 

                                          rxy  =  

 

2.. Reliabilitas 

           Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat 

analisisnya menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan 

total skor ganjil lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan 

rumus “ Guttman Split-half”. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer 

program SPSS versi 17.00. Hasil koefisien reliabilitas instrumen kepuasan guru 

adalah sebesar rII = 0,954 dan memiliki nilai “ Guttman Split-half” lebih besar 

sama denngan  0,70 yang berarti reliable atau memenuhi persyaratan. 
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Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada 

umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama 

dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas 

tinggi, 2) Reliabilitas (rII) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya 

memiliki reliabilitas kurang (un-reliable).
36

  

Adapun rumus Sperman Brown adalah sebagai berikut : 

                                    r i = 

br
br

1

2
  ………………… 

37
 

Keterangan :  

rl  = reliabilitas internal seluruh instrument 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut : 

rII ≥ 0,70   reliabel   

rII < 0,70   tidak reliabel   

 
E.  Teknik Analisa Data 

            Analisa data penelitian menggunakan statistik deskriptif dan statistik 

inferensial.  Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data variabel 

penelitian antara lain dalam bentuk nilai rata-rata, simpangan baku, median, 

modus, serta visualisasi data berupa tabel dan grafik. 

           Sebelum pengujian terlebih dahulu dilakukan uji Normalitas, uji 

homogenitas dan uji Linieritas dengan teknik Kolmogorof Smirnov, dengan 

program SPSS untuk Windows versi 20.  Untuk mengetahui hubungan antara satu 

variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan kontrol pada variabel bebas yang 

lain dengan melakukan analisis korelasi parsial. 

           Statistik Inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi. Pengujian hipotesis pertama 

dan kedua, masing-masing dilakukan dengan teknik korelasi dan regresi 

sederhana,  sedangkan hipotesi ketiga dengan menggunakan korelasi dan regresi 

ganda.  Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dikemukakan, maka teknik 

statistik yang digunakan adalah regresi dengan model sebagai berikut: 

 

         Y =  

        Dimana,    = suku kesalahan random 

  = koefisien-koefisien regresi yang akan ditaksir 

Berdasarkan data penelitian, model tersebut ditaksir dengan dugaan yaitu: 

Y = b0 + b1 X1 +b2X2 

Dengan metode kuadrat terkecil dapat diperoleh persamaan-persamaan : 

Y – nb0 – b1X1 – b2X2 = 0   ..................................  I 

X1Y – b0X1 – b1X1
2
 – b2X1X2 = 0   ........................ II 

X2Y – b0X2 – b1X1X2 – b2X2
2
 = 0 .......................... III 

Dengan persamaan ini dapat diperoleh harga-harga b0  b1  dan b2. 

          Penyelidikan pengaruh simultan kedua variabel bebas (sekaligus pengujian 

keberartian model dugaan) didasarkan pada hipotesis statistik berikut:  

         H0 :  atau    0 

Pengujian dilakukan dengan Uji-F  yang  ditentukan  dengan  rumus  berikut: 
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H0  diterima jika F hitung  F(n-k-1)  dan H0  ditolak Fhitung lainnya. 

Penyelidikan pengaruh parsial setiap variabel bebas didasarkan pada hipotesis 

berikut : 

 :  

Pengujian  dilakukan dengan Uji-t  yang ditentukan dengan rumus berikut: 

                                 thitung =  

H0  diterima  jika  thitung  t (n-k-1)  dan   H0 ditolak thitung   lainnya. 

Seluruh rangkaian analisis dilakukan dengan memanfaatkan program SPSS for 

Windows versi 20 

 

 

  

F.  Hipotesis Statistik 

 Hipotesis penelitian yang telah dikemukakan dapat diwujudkan dalam 

hipotesis statistik seperti berikut: 

Hipotesis pertama     =  H0  :  py1      =  0 

                                      H1  :  ppy1     >  0 

Hipotesis kedua         =  H0  :  py2      =   0 

                                      H1   :  py2      >   0 

Hipotesis ketiga         =  H0  :   py1.2   =   0 

                                       H1  :  py1.2    >   0 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh 

dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan 

teknik statistik deskripsi. Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan 

bentuk distribusi frekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, 

modus, median, skor maksimum dan skor minimum yang disertai histogram. 

Deskripsi data berguna untuk menjelaskan penyebaran data menurut 

frekwensinya, untuk menjelaskan kecenderungan terbanyak, untuk menjelaskan 

kecenderungan tengah, untuk menjelaskan pola penyebaran (maksimum–

minimum), untuk menjelaskan pola penyebaran data atau homogenitas data. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini 

terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi data Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn(Y), sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1), 

dan kemandirian (X2). Sampel yang diambil  data dalam penelitian ini adalah 60 

orang siswa SMP Negeri 7 Samarinda. Deskripsi dari masing-masing variabel 

berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 60 siswa tersebut hasilnya dapat 

dijelaskan sebagaimana di bawah ini. 

 

1. Variabel Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn 

Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel terikat yaitu Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, 

dengan jumlah pertanyaan sebanyak 35 butir instrumen dengan penggunaan skala 

pilihan jawaban skala empat ( 4 opsion), mempunyai skor teoretik antara 0 sampai 

35. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 22 sampai dengan skor 

tertinggi 33, dengan jumlah skor  yaitu 1512, rata-rata (M) 25,20, simpangan baku 

(SD) 3,214, modus (Mo) 22  median (Me) 24 dan varians 10,332 

Rata-rata skor yang diperoleh dari 60 responden sebesar 25,20 yang berarti 

rata-rata sebesar  72% apabila menggunakan skala 0-100% [(25,0/35)*100]. 

Perolehan nilai sebesar 72 tergolong baik.  

 Sebaran data variabel Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) dapat dilihat 

pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini : 

Tabel 4.1 : Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) 

 

No. 

Urut 

Kelas 

Interval 

Frekuensi 

Absolut Relatif 

% 

Kumulatif 

% 

1  22 - 23 22 36,67 36,67 

2  24 - 25 17 28,33 65,00 

3  26 - 27 6 10,00 75,00 

4  28 - 29 6 10,00 85,00 

5  30 - 31 6 10,00 95,00 

6  32 - 33 3 5,00 100,00 

Jumlah 60 100  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram Hasil Belajar Mata Pelajaran 

PKn(Y) sebagai berikut : 
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Gambar 4.1.  Histogram Frekuensi Skor Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y)  

 

 

Frekuensi skor hasil belajar PKn pada diagram di atas dapat 

dikelompokkan menjadi skor tinggi, skor sedang dan rendah. Skor tinggi 

diperoleh dari skor rata-rata teoretis ditambah satu kali standar deviasi (SD), skor 

rendah adalah skor rata-rata teoretis dikurangi  satu kali standar deviasi (SD), 

sedangkan skor sedang adalah skor yang berada diantara skor tinggi dan skor 

rendah. 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa hasil belajar matapelajaran  PKn 

yang menempati posisi kategori tinggi sebanyak 15  orang atau sebesar  25 %, 

kategori sedang sebanyak 29 atau sebesar  48 %, dan kategori rendah sebanyak  

16 atau sebesar  27 %. Perbandingan klasifikasi hasil belajar Pkn dapat dilihat 

pada diagram lingkaran di bawah ini . 

Tinggi

Rendah

Sedang

 
Gambar : Diagram Lingkaran Klasifikasi Skor Hasil Belajar 

                Mata Pelajaran PKn 

 

2. Data Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama  yaitu sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) yang dijaring melalui penyebaran 

kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 30 butir instrumen dengan 

penggunaan skala pilihan jawaban skala empat ( 4 opsion), mempunyai skor 

teoretik antara 30 sampai 120. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor 

terendah 73 sampai dengan skor tertinggi 109, dengan skor total yaitu 5392, rata-
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rata (M) 89,87,  simpangan baku (SD) 9,482, modus (Mo) 99,    median (Me) 91  

dan varians 89,914
38

 

 Sebaran data variabel sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) 

dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini : 

 

Tabel 4.2 : Distribusi Frekuensi Skor Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

(X1)  

No. 

Urut 

Kelas 

Interval 

Frekuensi 

Absolut Relatif 

% 

Kumulatif 

% 

1  73 – 77 8 13,33 13,33 

2  78 – 82 8 13,33 26,67 

3  83 – 87 10 16,67 43,33 

4  88 – 92 7 11,67 55,00 

5  92 - 97  11 18,33 73,33 

6  98 – 102 11 18,33 91,67 

7 103 – 106 5 8,33 100,00 

Jumlah 60 100  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram Sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) sebagai berikut : 
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Gambar 4.2.  Histogram Frekuensi Skor Sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa Sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri yang menempati posisi kategori tinggi sebanyak 15  orang 

atau sebesar  25 %, kategori sedang sebanyak 33 atau sebesar  55 %, dan kategori 

rendah sebanyak  12 atau sebesar  20 %. Perbandingan klasifikasi Sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri dapat dilihat pada diagram lingkaran di bawah ini . 

                                                           
38

 Hasil Perhitungan pada lampiran 6,  p. 160-161 
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Tinggi

Rendah

Sedang

 
Gambar : Diagram Lingkaran Klasifikasi Sikap terhadap model 

                pembelajaran inkuiri 

 

 

3. Data Kemandirian  (X2) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas kedua  yaitu 

kemandirian (X2) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 30 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala 

empat ( 4 opsion), mempunyai skor teoretik antara 30 sampai 120. Sedangkan 

skor empirik menyebar dari skor terendah 70 sampai dengan skor tertinggi 108 

dengan skor total yaitu 5439 rata-rata (M) 90,65, simpangan baku (SD) 8,663, 

modus (Mo) 87,    median (Me) 91 dan varians 75,045. 

 Sebaran data variabel kemandirian (X2) dapat dilihat pada daftar distribusi 

frekuensi di bawah ini : 

 

 

Tabel 4.3 : Distribusi Frekuensi Skor Kemandirian (X2) 
 

No. 

Urut 

Kelas 

Interval 

Frekuensi 

Absolut Relatif 

% 

Kumulatif 

% 

1 74 – 78 3 5,00 5,00 

2 79 – 83 4 6,67 11,67 

3 84 – 88 5 8,33 20,00 

4 89 – 93 14 23,33 43,33 

5 94 – 98 12 20,00 63,33 

6 99 – 103 13 21,67 85,00 

7 104 – 108 9 15,00 100,00 

Jumlah 60 100  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram kemandirian (X2) sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.3.  Histogram Frekuensi Skor Kemandirian  (X2) 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa kemandirian yang menempati 

posisi kategori tinggi sebanyak 12  orang atau sebesar  20 %, kategori sedang 

sebanyak 40 atau sebesar  67 %, dan kategori rendah sebanyak  8 atau sebesar  13 

%. Perbandingan klasifikasi Sikap terhadap Kemandirian dapat dilihat pada 

diagram lingkaran di bawah ini . 

Tinggi

Rendah

Sedang

 
Gambar : Diagram Lingkaran Klasifikasi Sikap terhadap Kemandirian  

 

Dari data tersebut dapat direkapitulasi angka statistik dari variabel Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn(Y), sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) 

dan kemandirian (X2) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 : Rangkuman Perhitungan Statistisk Dasar 
 

Statistics 

 M_INKUIRI KMANDIRIAN H_BELAJAR 

N 
Valid 60 60 60 

Missing 0 0 0 

Mean 90,07 90,75 25,67 

Median 91,00 91,00 24,00 

Mode 78
a
 96 24 

Std. Deviation 9,224 8,188 3,482 

Variance 85,080 67,038 12,124 

Range 33 32 11 

Minimum 73 74 22 

Maximum 106 106 33 

Sum 5404 5445 1540 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 



27 

© burgerone.wordpress.com 

 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berarti maka perlu diadakan 

analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis dan 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Untuk melakukan analisis 

regresi, korelasi maupun pengujian hipotesis terlebih dulu dilakukan pengujian 

persyaratan analisis variabel Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y), sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri (X1) dan kemandirian (X2).  

Karena instrument penelitian ini menggunakan skala interval maka 

persyaratan analisis yang dimaksud tersebut adalah (1) syarat normalitas, (2) 

syarat homogenitas,  dan (3) syarat kelinieran regresi Y atas X. 

 

1. Uji Normalitas 

Data dalam penelitian harus normal artinya data yang dihubungkan 

berdistribusi normal, maka perlu uji normalitas. Uji normalitas data pada 

penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, dengan taraf 

signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak 

pengujian normalitas atau ada tidaknya suatu distribusi data adalah α = 0,05. 

Hipotesis yang diuji adalah : 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 :sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

 

Adapun kaidah keputusan :  

Jika signifikan > 0,05, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

Jika signifikan < 0,05, sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

a. Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) atas Sikap Siswa Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri (X1).  

Berdasarkan uji normalitas Y atas X1 diperoleh taraf signifikasi (sig) 0,641 

> 0,05. Hasil pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov maka hipotesis H1 

ditolak dan Hipotesi Ho diterima. Ini berarti bahwa data penelitian Y atas 

X1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) atas Kemandirian (X2). Berdasarkan 

uji normalitas Y atas X2 diperoleh taraf signifikasi (sig) 0,725 > 0,05. Hasil 

pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov maka hipotesis H1 ditolak dan 

Hipotesi Ho diterima. Ini berarti bahwa data penelitian Y atas X2 berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Homogen artinya data yang dibandingkan (dikomparasikan) sejenis 

(bersifat homogen), maka perlu uji homogenitas. Untuk mengetahui homogenitas 

pasangan skor variable beas dengan variabel terikat digunakan teknik One Way 

Anova melalui SPSS for Windows Release 20. Hipotesis yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 = Varians pada setiap kelompok homogen 

H1 = Varians pada setiap kelompok tidak homogeny 

Dengan kaidah penetapan : 

Jika signifikansi > 0,05, varians setiap kelompok homogen 

Jika signifikansi < 0,05, varians setiap kelompok tidak homogen 

Hasil Pengujian Homogenitas : 

a. Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) atas Sikap Siswa Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri (X1). 

Berdasarkan uji homogenitas Y atas X1 diperoleh taraf signifikansi (sig) 

0,083 > 0,05. Hasil pengujian One Way Anova maka hipotesis H1 ditolak 



28 

© burgerone.wordpress.com 

 

dan hipotses H0 diterima. Ini berarti bahwa data penelitian Y atas X1 

variansi setaiap kelompoknya homogen. 

b. Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) atas Kemandirian (X2). Berdasarkan 

uji homogenitas Y atas X2 diperoleh taraf signifikansi (sig) 0,213 > 0,05. 

Hasil pengujian One Way Anova maka hipotesis H1 ditolak dan hipotses 

H0 diterima. Ini berarti bahwa data penelitian Y atas X2 variansi setaiap 

kelompoknya homogen. 

 

3. Uji Linieritas 

      Pengujian Linieritas dilakukan dengan tujuan apakah datanya linear ata 

tidak. Untuk melihat Lineritas pasangan skor variable bebas dengan variable 

terikat digunakan teknik Anova. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

adalah sebagai berikut : 

H0 = Linieritas data tidak dipenuhi 

H1 = Linieritas data dipenuhi   

Dengan kaidah penetapan : 

Jika signifikasi > 0,05, lineritas data tidak dipenuhi 

Jika signifikansi < 0,05, linieritas data dipenuhi 

Hasil dari pengujian Linieritas : 

a. Uji Linearitas Y atas X1 

Uji Linearitas Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) atas Sikap Siswa 

Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) diperoleh taraf signifikansi 

(sig) 0,00 < 0,05. Hasil pengujian dengan Anova maka hipotesis Ho ditolak 

dan hipotesis H1 diterima. Ini berarti baha penelitian Y atas X1 adalah data 

yang linier.
39

 

b. Uji Linearitas Y atas X2 

Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) atas Kemandirian (X2) diperoleh  

taraf signifikansi (sig) 0,00 < 0,05. Hasil pengujian dengan Anova maka 

hipotesis Ho ditolak dan hipotesis H1 diterima. Ini berarti baha penelitian Y 

atas X2 adalah data yang linier.
40

 

 

C. Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Hasil pengujian persyaratan analisis tersebut menunjukkan bahwa skor 

setiap variabel penelitian telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian 

statistik lebih lanjut, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian  bertujuan untuk menguji tiga hipotesis yang telah dirumuskan di bab II 

yaitu : (1) Terdapat hubungan positif  antara sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri dengan  Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn; (2) Terdapat hubungan yang 

positif antara kemandirian dengan  Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn; (3) 

Terdapat hubungan yang positif secara bersama-sama  antara sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri dan  kemandirian dengan Hasil Belajar PKn. 

 Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi  product moment dan 

regresi,  baik secara sederhana dan ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji 

besarnya kontribusi dari variabel (X) terhadap variabel (Y). 

 

1.  Hubungan antara Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) 

dengan Hasil Belajar (Y)  

 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan 

positif  antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dengan  Hasil Belajar 

                                                           
39

 Hasil perhitungan pada lampiran 7, p… 
40

 Hasil perhitungan pada lampiran 7, p 
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PKn. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan korelasi 

sederhana terhadap dua variabel sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  atas 

hasil belajar mata pelajaran Pknmenghasilkan arah regresi b sebesar  0,224 dan 

konstanta atau a sebesar 5,493. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara 

kedua variabel tersebut oleh persaman regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ 

41
. 

Selanjutnya dilakukan uji linearitas dan kebrartian persamaan regresi tersebut. 

Syarat persmaan regresi tersebut akan berarti, jika F hitung > F table. Sedangkan 

untuk menguji apakah persamaan regresi tersebut linear, maka digunakan uji 

statistic (1) jika F hitung < F table maka hubungan X1 – Y linear, (2) Jika F hitung > F 

table maka hubungan antara X1 – Y tidak linear. 

 Untuk mengetahui derajat keberartian dilakukan Uji F dan liniearitas  

yang hasilnya dapat dirangkum pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.5 : Daftar ANOVA untuk Uji Signifikansi dan Linieritas Regresi  

                  
1X 0,224    5,493 Ŷ   

 

Sumber 

Varians 

 

Dk 

 

JK 

 

RJK 

 

F hitung 

 

F table 

 

 =0,05  =0,01 

  Total 59 715,333 -    

  Regresi (a) 1 39526,7 39526,7    

  Regresi (b/a) 1 251,831 251,831 24,804
** 

4,00 7,08 

  Sisa 58 1162,768 7,991    

  Tuna Cocok (k-2) 10 516,585 151,659 0,96
ns 

2,03 2,71 

  Galat (n-k) 48 2735,733 56,999    

 

Keterangan : 
** 

= Regresi Sangat Signifikan dimana Fhitung (24,802) > F tabel (7,08) 

               pada   α= 0,01 
ns

 = Regresi berbentuk linier (Fhitung (0,96)<Ftabel (1,97) pada α = 0,05  

               atau 2,6 pada α = 0,01 

dk = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-Rata Jumlah Kuadrat 

Berdasarkan dari tabel di atas untuk uji signifikansi harga Fhitung = 24,802 

lebih dari harga Ftabel = 7,08 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 1 dan penyebut  

58 (n-2). Dengan demikian regresi Y atas X1 disimpulkan koefisien arah regresi 

adalah signifikan dan berdasrkan uji liniearitas dari table tersebut harga Fhitung = 

0,96 kurang dari harga Ftabel = 2,03 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 10 (k-2) 

dan penyebut 48 (n-k). Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y 

atas X1 adalah regresi linier. 

Selanjutnya dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 

apabila sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dan hasil belajar mata 

pelajaran Pkn siswa SMP jika diukur dengan instrument yang dikembangkan 

dalam penelitian ini, maka setiap kenaikan skor tentang sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri sebesar satu poin, maka akan diikuti dengan kenaikan hasil 

belajar mata pelajaran Pkn siswa SMP  sebesar 0,224 dengan konstanta 5,493. 

 Model hubungan antara variabel sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) dengan menggunakan 

                                                           
41

 Hasil perhitungan  regresi  dan korelasi pada lampiran 8 dan 11, p. 165 dan 195 
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model persamaan regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ   dapat digambarkan dalam grafik 

berikut ini : 
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X1

40
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50
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30
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Gambar 4.4 : Garis Regresi Hubungan Antara Sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) 

 

Persamaan regresi  
1X 0,224    5,493 Ŷ   tersebut dapat untuk 

menjelaskan ramalan (forecasting). Dengan hasil pengujian tersebut, maka 

dinyatakan bahwa persamaan regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ   sangat signifikan dan 

linier, artinya setiap peningkatan satu skor sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) akan diikuti oleh kenaikan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) 

sebesar 0,224 dan pada konstanta 5,493. Misalnya nilai sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri = 35, maka nilai rata-rata Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn 

adalah :   .35 0,224   5,493 Ŷ 13,333 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn sebesar 

13,333. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nila nilai sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri bertambah 1, maka nilai rata-rata hasil 

belajar Mata Pelejar PKn akan bertambah 0,224 atau setiap nilai sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri bertambah 10 maka nilai rata-rata Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn akan bertambah 2,24. 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi Y atas X1 digunakan Uji t. 

Dari distribusi „t „ dengan taraf nyata 0,05 dan dk 58 (n-2) diperoleh harga t tabel = 

2,00, dengan demikian t hitung (5,614) > t tabel (2,00) artinya  koefisien korelasi 

antara Sikap siswa terhadap model Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil 

Belajar Pkn (Y) dinyatakan berarti atau sangat signifikan. 

Rangkuman hasil perhitungan uji signifikansi antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1)  dengan hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) dapat 

dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel 4.6 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Antara Sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1)  Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y)
42

 

 

n Koefisien Korelasi  

(ry1) 

t hitung t table 

α=0,05 Α =0,01 

 

60 

 

 

0,593 

 

5,614** 

 

2,00 

 

2,66 

 

Keterangan : 

 

** = Koefisien sangat signifikan  t hitung  5,614)  >  t tabel  (2,66)  pada  

              α = 0,01 

ry1  = Korelasi X1 dengan Y 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 

signifikan. Hal ini karena t hitung 5,614 > daripada t tabel 2,66 pada α=0,01 dengan 

dk = 60. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) sangat 

signifikan. Temuan ini menyimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dengan Hasil Belajar PKn. Berarti 

makin baik sikap terhadap model pembelajaran inkuiri suatu sekolah maka makin 

tinggi Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn siswa SMP. 

Tingkat keeratan hubungan antara Sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dengan Hasil belajar mata pelajaran Pkn(Y) ditunjukkan oleh 

Koefisien Korelasi (ry1) sebesar 0,593
43

. Harga r akan dikonsultasikan dengan 

tabel interpretasi nilai r sebagai berikut :  

Tabel 4.7 : Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

    Sumber : Sugijono, 2000:175 

Berdasarkan tabel tersebut maka harga Koefisien Korelasi (ry1) sebesar 

0,593 berarti tingkat hubungan (korelasinya) cukup. 

 Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara X1 

dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 0,593

2
=0,352

44
 berarti bahwa 35,2% variasi Hasil Belajar 

Mata Pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) melalui regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ  . Sedang 64,8% variasi Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) disebabkan oleh faktor lain. 

 Kekuatan hubungan antara variabel sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) apabila dilakukan 

pengontrolan terhadap kemandirian (X2), diperoleh koefisien korelasi parsial 

antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn(Y) sebesar 0,348
45

 

 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.8 : Uji Signifikansi Koefisien Parsial Antara Sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) dengan  Hasil Belajar (Y) dengan Mengontrol Variabel 

Kemandirian (X2)
46

 

 

Koefisien Korelasi Parsial  

(ry1.2) 

t hitung t tabel 

α =0,05 α =0,01 

 

ry1.2 = 0,300 

 

 

5,614** 

 

 

2,00 

 

2,66 

 

Keterangan : 

** = Koefisien  korelasi   parsial Y atas X1 ( r y12 )   signifikan   t hitung   

              (5,614) > t tabel  (2,66) pada α = 0,01 

 

Kekuatan hubungan antara variabel Sikap Terhadap Model Pembelajaran 

Inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Pkn (Y) apabila dilakukan pengontrolan 

terhadap Kemandirian (X2), diperoleh koefisien korelasi parsial antara Sikap 

Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri  (X1) dengan Hasil Belajar Pkn (Y) sebesar 

0,300 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara Sikap Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Pkn (Y) tanpa variabel pengontrol 

diperoleh y1 = 0,593 dengan adanya variabel pengontrol berupa Kemandirian 

(X2) turun menjadi 0,300 sedang tanda korelasi masih positif. Hal ini berarti 

dengan memperhitungkan besarnya Kemandirian (X2), masih ada korelasi yang 

positif antara  Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil 

Belajar Pkn (Y). Sehingga semakin tinggi Kemandirian (X2), jika Hasil Belajar 

Pkn  (Y) meningkat, maka ada kecenderungan Sikap Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri (X1) akan semakin meningkat, demikian sebaliknya.  

Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkan bahwa 

dengan mengontrol Kemandirian (X2) ternyata juga terdapat Hubungan positif 

antara Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Pkn 

(Y). Bisa dikatakan ada Hubungan yang signifikan antara Sikap Terhadap Model 

Pembelajaran Inkuiri (X1) dengan Hasil Belajar Pkn  (Y) apabila Kemandirian 

(X2) tetap. 

 

2. Hubungan antara Kemandirian (X2) dengan  Hasil Belajar (Y)  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan positif  

antara kemandirian dengan  Hasil Belajar PKn. Untuk  pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel 

kemandirian  atas hasil belajar mata pelajaran Pknmenghasilkan arah regresi b 

sebesar  0,241 dan konstanta atau a sebesar 3,755. Maka dapat digambarkan 

bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persaman regresi 

2X 0,241    3,755 Ŷ 
47

. Selanjutnya dilakukan uji linearitas dan kebrartian 

persamaan regresi tersebut. Syarat persmaan regresi tersebut akan berarti, jika F 

hitung > F table. Sedangkan untuk menguji apakah persamaan regresi tersebut linear, 

maka digunakan uji statistic (1) jika F hitung < F table maka hubungan X2 – Y linear, 

(2) Jika F hitung > F table maka hubungan antara X2 – Y tidak linear. 

 Untuk mengetahui derajat keberartian dilakukan Uji F dan liniearitas  

yang hasilnya dapat dirangkum pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.9 : Tabel Analisis Varians untuk regresi linear X2 dan Y dengan 

persamaan 
2X 0,241    3,755 Ŷ   

 

Sumber 

Varians 

 

Dk 

 

JK 

 

RJK 

 

F hitung 

 

F table 

 

 =0,05  =0,01 

  Total 59 3955,250 -    

  Regresi (a) 1 39526,7 39526,7    

  Regresi (b/a) 1 230,586 230,586 27,59
** 

4,00 7,08 

  Sisa 58 487,747 8,358    

  Tuna Cocok (k-2) 26 790,216 30,393 1,14
ns 

1,86 2,41 

  Galat (n-k) 32 849,917 26,560    

 

Keterangan : 
** 

= Regresi Sangat Signifikan dimana Fhitung (27,590) > F tabel (7,08) 

               pada   α= 0,01 
ns

 = Regresi berbentuk linier (Fhitung(1,14) < Ftabel (1,97) pada α = 0,05  

               atau 2,6 pada α = 0,01 

dk = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-Rata Jumlah Kuadrat 

Berdasarkan dari tabel di atas untuk uji signifikansi harga Fhitung = 27,59 

lebih dari harga Ftabel = 7,08 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 1 dan penyebut  

58 (n-2). Dengan demikian regresi Y atas X2 disimpulkan koefisien arah regresi 

adalah signifikan dan berdasarkan uji liniearitas dari table tersebut harga Fhitung = 

1,14 kurang dari harga Ftabel = 1,86 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 26 (k-2) 

dan penyebut 32 (n-k). Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y 

atas X2 adalah regresi linier. 

Selanjutnya dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 

apabila kemandirian dan hasil belajar mata pelajaran Pkn siswa SMP jika diukur 

dengan instrument yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka setiap kenaikan 

skor tentang kemandirian sebesar atu poin, maka akan diikuti dengan kenaikan 

hasil belajar mata pelajaran Pkn siswa SMP  sebesar 0,241 dengan konstanta 

3,755. 

 Model hubungan antara variabel kemandirian (X2) dengan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran PKn(Y) dengan menggunakan model persamaan regresi 

2X 0,241    3,755 Ŷ   dapat digambarkan dalam grafik berikut ini : 
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Gambar 4.4 : Garis Regresi Hubungan Antara Kemandirian (X2) Dengan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) 

 

Persamaan regresi  
2X 0,241    3,755 Ŷ   tersebut dapat untuk 

menjelaskan ramalan (forecasting). Dengan hasil pengujian tersebut, maka 

dinyatakan bahwa persamaan regresi 
2X 0,241    3,755 Ŷ   sangat signifikan dan 

linier, artinya setiap peningkatan satu skor kemandirian (X2) akan diikuti oleh 

kenaikan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) sebesar 0,224 dan pada konstanta 

5,493. Misalnya nilai kemandirian = 74, maka nilai rata-rata Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn adalah :   .74 0,241   3,755 Ŷ 21,589 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn sebesar 

21,589. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nila nilai 

kemandirian bertambah 1, maka nilai rata-rata hasil belajar Mata Pelajaran PKn 

akan bertambah 0,241 atau setiap nilai kemandirian bertambah 10 maka nilai rata-

rata Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn akan bertambah 2,41 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi Y atas X2 digunakan Uji t. 

Dari distribusi „t „ dengan taraf nyata 0,05 dan dk 58 (n-2) diperoleh harga t tabel = 

2,00, dengan demikian t hitung (5,253) > t tabel (2,00) artinya  koefisien korelasi 

antara kemandiriani (X2) dengan Hasil Belajar Pkn (Y) dinyatakan berarti atau 

sangat signifikan. 

Rangkuman hasil perhitungan uji signifikansi antara kemandirian (X2)  

dengan hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) dapat dilihat pada tebael berikut ini :  

 

Tabel 4.10 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Antara Kemandirian (X2)  

Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y)
48

 

 

N Koefisien Korelasi  

(ry1) 

t hitung t table 

α=0,05 Α =0,01 

 

60 

 

 

0,568 

 

5,253** 

 

2,00 

 

2,66 

 

 

Keterangan : 

** = Koefisien sangat signifikan  t hitung  (5,253)  >  t tabel  (2,66)  pada  

              α = 0,01 
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ry1  = Korelasi X2 dengan Y 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 

signifikan. Hal ini karena t hitung 5,253 > daripada t tabel 2,66 pada α=0,01 dengan 

dk = 60. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara kemandirian (X2) dengan 

Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) sangat signifikan. Temuan ini menyimpulan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara Kemandirian dengan Hasil Belajar 

PKn. Berarti makin baik kemandirian suatu sekolah maka makin tinggi Hasil 

Belajar Mata Pelajaran PKn siswa SMP. 

Tingkat keeratan hubungan antara Kemandirian (X2) dengan Hasil belajar 

mata pelajaran Pkn(Y) ditunjukkan oleh Koefisien Korelasi (ry2) sebesar 0,568
49

. 

Harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r. 

Berdasarkan tabel tersebut maka harga Koefisien Korelasi (ry1) sebesar 

0,568 berarti tingkat hubungan (korelasinya) cukup. 

 Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara X2 

dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 0,568

2
=0,322

50
 berarti bahwa 32,2% variasi Hasil Belajar 

Mata Pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh kemandirian (X2) melalui regresi 

2X 0,241    3,755 Ŷ  . Sedang 67,8% variasi Hasil Belajar Mata Pelajaran 

PKn(Y) disebabkan oleh faktor lain. 

 Kekuatan hubungan antara variabel kemandirian (X2) dengan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran PKn(Y) apabila dilakukan pengontrolan sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1), diperoleh koefisien korelasi parsial antara kemandirian  

(X2) dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) sebesar 0,348
51

 

 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 4.11 : Uji Signifikansi Koefisien Parsial Antara Kemandirian (X2) dengan  

Hasil Belajar (Y) dengan Mengontrol Variabel sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1)
52

 

 

Koefisien Korelasi Parsial  

(ry2.1) 

t hitung t tabel 

α =0,05 α =0,01 

 

ry2.1 = 0,20 

 

 

5,253** 

 

 

2,00 

 

2,66 

 

Keterangan : 

 

** = Koefisien  korelasi   parsial Y atas X2 ( r y2.1 )   signifikan   t hitung   

              (5,253) > t tabel  (2,66) pada α = 0,01 

 

Kekuatan hubungan antara variabel Kemandirian (X2) dengan Hasil 

Belajar Pkn (Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1), diperoleh koefisien korelasi parsial antara Kemandirian  

(X2) dengan Hasil Belajar Pkn (Y) sebesar 0,200 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara Kemandirian (X2) dengan 

Hasil Belajar Pkn (Y) tanpa variabel pengontrol diperoleh y2 = 0,568 dengan 

adanya variabel pengontrol berupa sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

(X1) turun menjadi 0,200 sedang tanda korelasi masih positif. Hal ini berarti 
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dengan memperhitungkan besarnya Kemandirian (X2), masih ada korelasi yang 

positif antara  Kemandirian (X2) dengan Hasil Belajar Pkn (Y). Sehingga semakin 

tinggi sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1), jika Hasil Belajar Pkn  (Y) 

meningkat, maka ada kecenderungan Kemandirian (X2) akan semakin meningkat, 

demikian sebaliknya.  

Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkan bahwa 

dengan mengontrol sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) ternyata juga 

terdapat hubungan positif antara Kemandirian (X2) dengan Hasil Belajar Pkn (Y). 

Bisa dikatakan ada Hubungan yang signifikan antara Kemandirian (X2) dengan 

Hasil Belajar Pkn  (Y) apabila sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) 

tetap. 

 

3. Hubungan Antara Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) dan 

Kemandirian (X2) Secara Bersama-Sama Dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn(Y) 

 

        Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif secara bersama-sama antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri  dan kemandirian  dengan hasil belajar mata pelajaran PKn. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin baik sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dan makin tinggi kemandirian, maka akan semakin 

meningkat pula hasil belajar mata pelajaran PKn. 

Hasil penghitungan ternyata diperoleh hubungan antara sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri  dan kemandirian secara bersama-sama dengan , hal 

ini dapat dinyatakan melalui persamaan regresi 
21 0,117X0,145X2,040Ŷ   

53
 

Dari persamaan ini berarti hasil belajar mata pelajaran PKn akan naik 

namun tidak besar, bila sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dan 

kemandirian ditingkatkan. Koefisien regresi sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (0,145) ternyata lebih besar dari pada koefisien regresi kemandirian 

(0,117), jadi misalnya sikap terhadap model pembelajaran inkuiri ditingkatkan 

sehingga mendapat nilai 10, dan juga kemandirian sampai mendapat nilai 10, 

maka hasil belajar mata pelajaran PKn  menjadi : 

 10.117,010.145,0040,2Ŷ 4,607 

Diperkirakan hasil belajar mata pelajaran PKn = 4,607 

Untuk mengetahui derajat keberartian persamaan regresi ganda, dilakukan 

uji F yang hasilnya dicantumkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.12 : Tabel ANOVA Uji Keberartian Regresi Linear Ganda  

                    
21 0,117X0,145X2,040Ŷ   

 

Sumber 

Variasi 

dk JK RJK F hitung F tabel 

α =0,05 α =0,01 

Total 59 5158,7         

Regresi 2 274,2 137,1 17,713
** 

3,96 4,92 

Sisa 57 441,2 7,740       

Keterangan : 

** = Regresi Sangat Signifikan,  F hitung (17,713) > F tabel (4,92)   pada  

               α = 0,01 

dk  = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji signifikansi regresi, 

dari tabel ANOVA harga Fhitung = 17,713 > harga Ftabel = 3,96 pada taraf 0,05 

dengan dk pembilang 2 dan penyebut  (n-2)= 57. Dengan demikian regresi Y atas 

X1 dan X2 disimpulkan “koefisien arah regresi berarti 

Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ganda 

21 0,117X0,145X2,040Ŷ   sangat signifikan, berarti terdapat hubungan 

positif antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) dan kemandirian 

(X2) secara bersama-sama dengan hasil belajar mata pelajaran PKn (Y).  

Korelasi ganda antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) dan 

kemandirian (X2) secara bersama-sama dengan hasil belajar mata pelajaran PKn 

(Y), diperoleh harga koefisien korelasi sebesar Ry.12 = 0,619.
54

 

Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji F 

diperoleh sebesar F hitung = 17,712. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 4.13 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda
55

 

N Koefisien Korelasi  

(ry1.2) 

F hitung F tabel 

α =0,05 α =0,01 

 

60 

 

 

0,619 

 

17,713** 

 

3,96 

 

4,92 

 

Keterangan : 

 

** = Koefisien Korelasi Ganda sangat signifikan F hitung (17,713) > F tabel  

              (4,92) pada  α =0,01 

 

Dari hasil penghitungan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung 

(176,713) > F tabel (4,92) pada  α =0,01, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

koefisien korelasi antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1), dan 

kemandirian (X2) secara bersama-bersama dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

PKn(Y) sangat signifikan, dengan Ry1.2 =0,619
56

. Harga R akan dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi nilai r . 

Berdasarkan tabel tersebut maka harga Koefisien Korelasi (R) sebesar 

0,619 berarti tingkat hubungan (korelasinya) cukup. 

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara X2 dengan Y 

yaitu (ry12)
2
 = 0,619

2
=0,383

57
 berarti bahwa 38,3% variasi hasil belajar mata 

pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dan kemandirian (X2) melalui regresi 

21 0,117X0,145X2,040Ŷ  . Sedang 61,7% variasi hasil belajar mata 

pelajaran PKn (Y) disebabkan oleh faktor lain.  

 Mengenai peringkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dilihat berdasarkan urutan besarnya koefisien korelasi 

parsial, seperti berikut : 

Tabel 4.14 : Urutan Peringkat Menurut Besarnya Koefisien Korelasi Parsial 

 

Nomor Koefisien Korelasi Parsial Peringkat 

1 

2 

ry1.2 = 0,30 

ry2.1 =0,20 

Pertama 

Kedua 
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Berdasarkan tabel tersebut ternyata koefisien korelasi parsial variabel 

sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) dengan r y1.2 =0,30 merupakan 

peringkat pertama, sedangkan koefisien korelasi parsial variabel sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri  (X1) kemandirian (X2) dengan r y2.1 =0,20 merupakan 

peringkat kedua. Artinya korelasi parsial sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri  (X1) lebih kuat pengaruhnya atau hubungannya dari pada korelasi korelasi 

parsial kemandirian (X2). 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, yakni meliputi data hasil belajar mata pelajaran PKn (Y), sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri (X1), dan kemandirian (X2). Sampel yang 

diambil  data dalam penelitian ini adalah 60 orang siswa SMP Negeri 7 

Samarinda. Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan hasil penyebaran 

kuesioner kepada 60 siswa tersebut hasilnya adalah sebagai berikut : 

Bahwa responden yang memperoleh hasil belajar mata pelajaran  PKn 

yang menempati posisi kategori tinggi sebanyak 15  orang atau sebesar  25 %, 

kategori sedang sebanyak 29 atau sebesar  48 %, dan kategori rendah sebanyak  

16 atau sebesar  27 %.  

Bahwa responden yang memimiliki sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri yang menempati posisi kategori tinggi sebanyak 15  orang atau sebesar  25 

%, kategori sedang sebanyak 33 atau sebesar  55 %, dan kategori rendah sebanyak  

12 atau sebesar  20 %. 

Bahwa responden yang memiliki kemandirian yang menempati posisi 

kategori tinggi sebanyak 12  orang atau sebesar  20 %, kategori sedang sebanyak 

40 atau sebesar  67 %, dan kategori rendah sebanyak  8 atau sebesar  13 %.  

 

2. Pengajuan Hipotesis 

 Pada hasil analsisis data di atas diperoleh gambaran bahwa dari ketiga 

hipotesis penelitian yang diuji, ternyata ketiga hipotesis tersebut memiliki 

hubungan yang signifikan. Setelah membahas deskripsi data selanjutnya 

membahas hasil pengujian hipotesis.   

 

a.  Hubungan antara Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) 

dengan Hasil Belajar (Y)  

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan 

positif  antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dengan  hasil belajar 

mata pelajaran PKn. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan 

korelasi sederhana terhadap dua variabel sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri  atas hasil belajar mata pelajaran Pkn menghasilkan bentuk hubungan 

antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ  .  

Berdasarkan uji signifikansi harga Fhitung = 24,802 lebih dari harga Ftabel = 

7,08 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 1 dan penyebut  58 (n-2). Dengan 

demikian regresi Y atas X1 disimpulkan koefisien arah regresi adalah signifikan 

dan berdasarkan uji liniearitas dari tabel tersebut harga Fhitung = 0,96 kurang dari 

harga Ftabel = 2,03 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 10 (k-2) dan penyebut 48 

(n-k). Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y atas X1 adalah 

regresi linier. 

 Persamaan regresi  
1X 0,224    5,493 Ŷ   tersebut dapat untuk 

menjelaskan ramalan (forecasting). Dengan hasil pengujian tersebut, maka 



39 

© burgerone.wordpress.com 

 

dinyatakan bahwa persamaan regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ   sangat signifikan dan 

linier, artinya setiap peningkatan satu skor sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) akan diikuti oleh kenaikan hasil belajar mata pelajaran PKn(Y) 

sebesar 0,224 dan pada konstanta 5,493. Misalnya nilai sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri = 35, maka nilai rata-rata hasil belajar mata pelajaran PKn 

adalah :   .35 0,224   5,493 Ŷ 13,333. Jadi diperkirakan nilai rata-rata hasil 

belajar mata pelajaran PKn sebesar 13,333.  

 Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri bertambah 1, maka nilai rata-rata hasil belajar mata 

pelajaran PKn akan bertambah 0,224 atau setiap nilai sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri bertambah 10 maka nilai rata-rata hasil belajar mata 

pelajaran PKn akan bertambah 2,24. 

Keberartian koefisien korelasi Y atas X1 dengan uji t dengan taraf nyata 

0,05 dan dk 58 (n-2) diperoleh harga t tabel = 2,00, dengan demikian t hitung (5,614) 

> t tabel (2,00) artinya  koefisien korelasi antara sikap siswa terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) dengan hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y) dinyatakan 

berarti atau sangat signifikan. 

Tingkat keeratan hubungan antara sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dengan hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y) ditunjukkan oleh 

koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,593. Berdasarkan tabel maka harga koefisien 

korelasi (ry1) sebesar 0,593 berarti tingkat hubungan (korelasinya) cukup. 

 Koefisien determinasi antara X1 dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 0,352 berarti 

bahwa 35,2% variasi hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh 

sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) melalui regresi 

1X 0,224    5,493 Ŷ  . Sedang 64,8% variasi hasil belajar mata pelajaran PKn 

(Y) disebabkan oleh faktor lain. 

 Kekuatan hubungan antara variabel sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dengan hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) apabila dilakukan 

pengontrolan terhadap kemandirian (X2), diperoleh koefisien korelasi parsial 

antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) dengan hasil belajar mata 

pelajaran PKn (Y) sebesar 0,300 

 Dibandingkan dengan korelasi antara antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) dengan hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) tanpa 

variabel pengontrol diperoleh y1 = 0,593 dengan adanya variabel pengontrol 

berupa Kemandirian (X2) turun menjadi 0,300 sedang tanda korelasi masih positif. 

Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya Kemandirian (X2), masih ada 

korelasi yang positif antara  sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) 

dengan hasil belajar mata pelajaran PKn (Y). Sehingga semakin tinggi 

Kemandirian (X2), jika hasil belajar mata pelajaran PKn  (Y) meningkat, maka 

ada kecenderungan sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) akan semakin 

meningkat, demikian sebaliknya.  

 Pendekatan inkuiri tidak hanya mendikte tentang konsep, tetapi 

mendorong pengalaman belajar siswa untuk memahami konsep-konsep ilmiah, 

yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, membuat konsep 

lebih lama diingat dan bermakna bagi siswa. Siswa dilibatkan secara aktif dalam 

menemukan konsep saat pembelajaran PKn. Ini lebih baik daripada hanya 

mendengarkan guru berceramah, dengan inkiuiri berarti siswa melakukan, siswa 

dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung (first hand experience).  

Model pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempelajari cara menemukan fakta, konsep dan prinsip melalui 

pengalamannya secara langsung. Jadi siswa bukan hanya belajar dengan membaca 

kemudian menghafal materi pelajarannya, tetapi juga mendapatkan kesempatan 
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untuk berlatih mengembangkan keterampilan berpikir dan bersikap ilmiah 

sehingga memungkinkan terjadinya proses konstruksi pengetahuan dengan baik 

sehingga siswa akan dapat meningkatkan pemahamannya pada materi yang 

dipelajari.
58

 

 Pada implementasi model pembelajarn inkuiri, siswa diberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk melakukan eksperimen, diskusi, mengemukakan gagasan-

gagasan untuk membangun atau mengkonstruksi pengetahuan dalam pikirannya. 

Pengetahuan ini akan lebih lama diingat karena siswa melakukan sendiri 

pengalaman belajarnya. Ternyata siswa memiliki sikap yang baik terhadap model 

pembelajaran inkuiri yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini siswa memiliki 

motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan model belajar ceramah. 

Dalam pembelajaran model inkuiri ini siswa akan dihadapkan pada suatu 

permasalahan yang harus diamati, dipelajari, dan dicermati,  pada akhirnya 

kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman konsep mata pelajaran PKn dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan demikian siswa meningkat partisipasinya dalam 

kegiatan pembelajaran, maka  akan meningkatkan pemahaman konsep materi 

pembelajaran, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

b. Hubungan antara Kemandirian (X2) dengan  Hasil Belajar (Y)  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan positif  

antara kemandirian dengan  Hasil Belajar PKn. Untuk  pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel 

kemandirian  atas hasil belajar mata pelajaran Pkn menghasilkan bentuk hubungan 

antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi 
2X 0,241    3,755 Ŷ  .  

Berdasarkan uji signifikansi harga Fhitung = 27,59 lebih dari harga Ftabel = 

7,08 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 1 dan penyebut  58 (n-2). Dengan 

demikian regresi Y atas X2 disimpulkan koefisien arah regresi adalah signifikan 

dan berdasarkan uji liniearitas dari table tersebut harga Fhitung = 1,14 kurang dari 

harga Ftabel = 1,86 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 26 (k-2) dan penyebut 32 

(n-k). Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y atas X2 adalah 

regresi linier. 

Persamaan regresi  
2X 0,241    3,755 Ŷ   tersebut dapat untuk 

menjelaskan ramalan (forecasting). Dengan hasil pengujian tersebut, maka 

dinyatakan bahwa persamaan regresi 
2X 0,241    3,755 Ŷ   sangat signifikan dan 

linier, artinya setiap peningkatan satu skor kemandirian (X2) akan diikuti oleh 

kenaikan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn (Y) sebesar 0,224 dan pada konstanta 

5,493. Misalnya nilai kemandirian = 74, maka nilai rata-rata Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn adalah :   .74 0,241   3,755 Ŷ 21,589 

 Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai kemandirian 

bertambah 1, maka nilai rata-rata hasil belajar Mata Pelajaran PKn akan 

bertambah 0,241 atau setiap nilai kemandirian bertambah 10 maka nilai rata-rata 

Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn akan bertambah 2,41 

Keberartian koefisien korelasi Y atas X2 dengan uji t dengan taraf nyata 

0,05 dan dk 58 (n-2) diperoleh harga t tabel = 2,00, dengan demikian t hitung 

(5,253) > t tabel (2,00) artinya  koefisien korelasi antara kemandirian (X2) dengan 

hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y) dinyatakan berarti atau sangat signifikan. 

 Tingkat keeratan hubungan antara kemandirian (X2) dengan hasil belajar 

mata pelajaran Pkn (Y) ditunjukkan oleh Koefisien Korelasi (ry2) sebesar 0,568. 

Berdasarkan tabel maka harga Koefisien Korelasi (ry1) sebesar 0,568 berarti 

tingkat hubungan (korelasinya) cukup. 
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 Koefisien determinasi antara X2 dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 0,322 berarti 

bahwa 32,2% variasi hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh 

kemandirian (X2) melalui regresi 
2X 0,241    3,755 Ŷ  . Sedang 67,8% variasi 

Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) disebabkan oleh faktor lain. 

 Kekuatan hubungan antara variabel kemandirian (X2) dengan hasil belajar 

mata pelajaran Pkn (Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri (X1), diperoleh koefisien korelasi parsial antara 

Kemandirian  (X2) dengan hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y) sebesar 0,200 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara kemandirian (X2) dengan 

hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y) tanpa variabel pengontrol diperoleh y2 = 

0,568 dengan adanya variabel pengontrol berupa sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) turun menjadi 0,200 sedang tanda korelasi masih 

positif. Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1), masih ada korelasi yang positif antara  kemandirian 

(X2) dengan hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y). Sehingga semakin tinggi sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri (X1), jika hasil belajar mata pelajaran Pkn  

(Y) meningkat, maka ada kecenderungan kemandirian (X2) akan semakin 

meningkat, demikian sebaliknya.  

Kemandirian merupakan kesiapan dari individu yang mau dan mampu 

untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam 

hal penentuan tujuan belajar, metoda belajar, dan evaluasi hasil belajar. 

Kemandirian belajar menuntut tanggung jawab yang besar pada diri peserta ajar 

sehingga peserta ajar berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk tercapainya 

tujuan belajar. Hiemstra yang dikutip Darmayanti, Samsul Islam, & Asandhimitra 

(2004) menyatakan tentang kemandirian belajar sebagai bentuk belajar yang 

memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi usahanya.
59

  

Siswa yang memiliki sikap mandiri dalam dirinya biasanya akan 

melakukan segala sesuatu yang dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan 

kesungguhan yang tinggi, dia akan melakukan tugas tersebut dengan ketekunan 

dan dengan segenap kemampuan yang dimilikinya tanpa bantuan orang lain 

sampai batas kemampuannya. Dalam belajar juga demikain, siswa yang memiliki 

sikap mandiri ia akan belajar dengan serius dan mengerjakan tugas – tugasnya 

dengan penuh ketekunan sampai ia benar-benar menguasai pelajaran tersebut. 

Melalui sikap mandiri yang dimiliki para siswa, diharapkan proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan lancar dan akan memperoleh hasil belajar yang 

maksimal.  

Adanya aktivitas belajar dan kemandirian dalam mengerjakan tugas dalam 

proses belajar dapat mempengaruhi hasil belajar. Siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar yang tinggi terutama dalam mengerjakan tugas akan 

cenderung aktif dalam belajar. Sedangkan siswa yang kemandiriannya rendah 

biasanya kurang aktif dalam belajar. Ternyata kemandirian belajar dalama 

penelitian ini menunjukkan korelasinya dengan hasil belajar. 

   

c. Hubungan Antara Sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) dan 

Kemandirian (X2) Secara Bersama-Sama Dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PKn(Y) 

 

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif secara bersama-sama antara sikap terhadap model 
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pembelajaran inkuiri  dan kemandirian  dengan hasil belajar mata pelajaran PKn. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin baik sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dan makin tinggi kemandirian, maka akan semakin 

meningkat pula hasil belajar mata pelajaran PKn. 

Hubungan antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  dan 

kemandirian secara bersama-sama dengan , hal ini dapat dinyatakan melalui 

persamaan regresi 
21 0,117X0,145X2,040Ŷ  ini berarti hasil belajar mata 

pelajaran PKn akan naik namun tidak besar, bila sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri dan kemandirian ditingkatkan. Koefisien regresi sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri (0,145) ternyata lebih besar dari pada 

koefisien regresi kemandirian (0,117), jadi misalnya sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri ditingkatkan sehingga mendapat nilai 10, dan juga 

kemandirian sampai mendapat nilai 10, maka hasil belajar mata pelajaran PKn 

menjadi : 

 10.117,010.145,0040,2Ŷ 4,607 

Diperkirakan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn= 4,607 

Bahwa uji signifikansi regresi, dari tabel ANOVA harga Fhitung = 17,713 > 

harga Ftabel = 3,96 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang 2 dan penyebut  (n-2)= 57 

dengan demikian regresi Y atas X1 dan X2 disimpulkan “koefisien arah regresi 

berarti atau persamaan regresi ganda 
21 0,117X0,145X2,040Ŷ   sangat 

signifikan, berarti terdapat hubungan positif antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri (X1) dan kemandirian (X2) secara bersama-sama dengan 

hasil belajar mata pelajaran PKn (Y).  

Korelasi ganda antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) dan 

kemandirian (X2) secara bersama-sama dengan hasil belajar mata pelajaran PKn 

(Y), diperoleh harga koefisien korelasi sebesar Ry.12 = 0,619. Berdasarkan tabel 

maka harga koefisien korelasi (Ry12) sebesar 0,619 berarti tingkat hubungan 

(korelasinya) kuat. 

 Berdsarkan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung (176,713) > F 

tabel (4,92) pada  α =0,01, kesimpulan bahwa koefisien korelasi antara sikap 

terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1), dan kemandirian (X2) secara bersama-

bersama dengan hasil belajar mata pelajaran PKn(Y) sangat signifikan. 

Koefisien determinasi antara X1 dan X2 dengan Y yaitu (ry12)
2
 = 0,383 berarti 

bahwa 38,3% variasi hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan 

oleh sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) dan kemandirian (X2) 

melalui regresi 
21 0,117X0,145X2,040Ŷ  . Sedang 61,7% variasi hasil 

belajar mata pelajaran PKn (Y) disebabkan oleh faktor lain.  

 Koefisien korelasi parsial variabel sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri  (X1) dengan r y1.2 =0,30 merupakan peringkat pertama, sedangkan 

koefisien korelasi parsial variabel sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) 

kemandirian (X2) dengan r y2.1 =0,20 merupakan peringkat kedua. Artinya korelasi 

parsial sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) lebih kuat pengaruhnya 

atau hubungannya dari pada korelasi korelasi parsial kemandirian (X2). 

Model pembelajaran harus dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dalam 

penyampaian materi pelajaran. Agar inovasi model pembelajaran berhasil 

optimum sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka beberapa hal perlu 

dipertimbangkan dalam inovasi seperti rasional teoritis, landasan pemikiran 

pembelajaran dan lingkungan belajar. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai 

dapat membuat  kemandirian belajar siswa. 

 Salah satu inovasi model pembelajaran adalah metode  inkuiri.  Metode  

pembelajaran inkuiri merupakan salah satu alternatif strategi belajar mengajar 

yang bisa dipilih oleh guru dalam pembelajarannya. Pada pembelajaran 
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berdasarkan inkuiri komunikasi berjalan dua arah dan membuat siswa terlibat 

aktif dalam proses belajar mengajar sehingga diharapkan pemahaman siswa akan 

lebih meningkat dan berpengaruh kemandirian belajar siswa. 

Peningkatan kemandirian belajar siswa sangat diperlukan mengingat 

bahwa prestasi belajar pada umumnya meningkat jika kemandirian untuk belajar 

bertambah. Dengan demikian ternyata model pembelajaran inkuiri dapat membuat 

siswa memiliki sikap kemandirian dalam belajar dan kedua variabel tersebut 

berdampak positif terhadap hasil belajar yakni siswa yang memiliki sikap positif 

terhadap model pembelajaran inkuiri yang diimbangi dengan kemnadirian akan 

meningkatkan hasil belajar. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan 

kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan 

berbagai usaha untuk membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna.  Tentu 

saja harapan penulis hasil penelitian ini dapat di sempurnakan oleh peneliti lain 

yang meneliti dengan judul yang sama. Penulis menyadari bahwa keterbatasan 

penelitian ini antara lain : 

Pertama. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor positif yang berpengaruh 

terhadap Hasil Belajar PKn, yaitu faktor sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri dan  kemandirian. Sedangkan secara obyektif masih banyak faktor lain 

yang mendukung Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn seperti pemberian motivasi,  

komunikasi interpersonal, supervisi kepala sekolah, dan gaya mengajar guru. 

Kedua. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan serangkaian uji 

coba untuk mendapatkan instrumen yang valid dan realiabel, Namun demikian 

pengumpulan melalui angket ini masih ada kelemahan-kelemahan seperti jawaban 

yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta 

pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden. 

Ketiga. Penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, 

pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga serta biaya 

dalam penelitian.    

Keempat. Terlepas dari adanya kekurangan namun hasil penelitian ini telah 

memberikan informasi yang sangat penting bagi perkembangan siswa yaitu 

ternyata terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap terhadap 

model pembelajaran inkuiri (X1) dan kemandirian (X2) secara bersama-sama 

dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y). 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Pada hasil analsisis data penelitian maka dapat disimpulkan  hubungan 

antara variabel-variabel bebas yaitu  sikap terhadap model pembelajaran inkuiri, 

dan kemandirian dengan variabel terikat yaitu hasil belajar mata pelajaran Pkn 

siswa SMP Negeri 7 Samarinda dapat dintakan sebagai berikut :   

 

1. Terdapat hubungan positif  antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri 

dengan  hasil belajar mata pelajaran PKn. Untuk  pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel 

sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  atas hasil belajar mata pelajaran 

Pkn menghasilkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh 

persamaan regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ  . Tingkat keeratan hubungan antara 

sikap terhadap model pembelajaran inkuiri (X1) dengan hasil belajar mata 

pelajaran Pkn (Y) ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,593. 

Berdasarkan tabel maka harga koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,593 berarti 

tingkat hubungan (korelasinya) cukup.  Koefisien determinasi antara X1 

dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 0,352 berarti bahwa 35,2% variasi hasil belajar mata 

pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) melalui regresi 
1X 0,224    5,493 Ŷ  . Sedang 64,8% variasi 

hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) disebabkan oleh faktor lain. 

2. Terdapat hubungan positif  antara kemandirian dengan  Hasil Belajar PKn. 

Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan korelasi 

sederhana terhadap dua variabel kemandirian  atas hasil belajar mata 

pelajaran Pkn menghasilkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut 

oleh persamaan regresi 
2X 0,241    3,755 Ŷ  . Tingkat keeratan hubungan 

antara kemandirian (X2) dengan hasil belajar mata pelajaran Pkn (Y) 

ditunjukkan oleh Koefisien Korelasi (ry2) sebesar 0,568. Berdasarkan tabel 

maka harga Koefisien Korelasi (ry1) sebesar 0,568 berarti tingkat hubungan 

(korelasinya) cukup. Koefisien determinasi antara X2 dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 

0,322 berarti bahwa 32,2% variasi hasil belajar mata pelajaran PKn (Y) dapat 

dijelaskan oleh kemandirian (X2) melalui regresi 
2X 0,241    3,755 Ŷ  . 

Sedang 67,8% variasi Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn(Y) disebabkan oleh 

faktor lain. 

3. Terdapat hubungan positif secara bersama-sama antara sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri  dan kemandirian  dengan hasil belajar mata pelajaran 

PKn dinyatakan melalui persamaan regresi 
21 0,117X0,145X2,040Ŷ  . 

Korelasi ganda antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri  (X1) dan 

kemandirian (X2) secara bersama-sama dengan hasil belajar mata pelajaran 

PKn (Y), diperoleh harga koefisien korelasi sebesar Ry.12 = 0,619 berarti 

tingkat hubungan (korelasinya) kuat. Koefisien determinasi antara X1 dan X2 

dengan Y yaitu (ry12)
2
 = 0,383 berarti bahwa 38,3% variasi hasil belajar mata 

pelajaran PKn (Y) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap model pembelajaran 

inkuiri (X1) dan kemandirian (X2) melalui regresi 

21 0,117X0,145X2,040Ŷ  . Sedang 61,7% variasi hasil belajar mata 

pelajaran PKn (Y) disebabkan oleh faktor lain.  
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B. Implikasi 

Implikasi hasil penelitian pada masalah sikap terhadap model 

pembelajaran inkuiri siswa dan kemandirian belajar dalam kontribusinya dengan 

hasil belajar ialah bahwa kedua variabel tersebut ternyata berkontribusi dengan 

hasil belajar, kedua variabel memberi sumbangan yang signifikan terhadap Hasil 

belajar.  

 

1. Upaya Meningkatan Sikap Terhadap Model Pembelajaran Inkuiri  

 

 Hasil korelasi antara sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dengan 

Hasil belajar diperoleh koefisien (ry1)= 0,593 dengan kategori cukup. Jelas bahwa 

siswa yang bersikap terhadap model pembelajaran inkuiri masih perlu ditunjang 

faktor yang lain untuk meningkatkan Hasil belajarnya. 

 Upaya-upaya untuk meningkatkan pembelajaran inkuiri agar dapat 

disikapi oleh siswa lebih baik lagi antara laian :  

Pertama. Dalam praktik pembelajaran, pada dasarnya pendekatan inkuiri adalah 

menggunakan pendekatan konstruktivistik, di mana setiap siswa sebagai subyek 

belajar, dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan 

interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai, dengan fenomena, 

ide, atau informasi baru yang dipelajari. Dengan demikian, dalam proses belajar 

siswa telah membawa pengertian dan pengetahuan awal yang harus ditambah, 

dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah oleh informasi baru yang 

diperoleh dalam proses belajar. Dengan demikian guru harus mengupayakan agar 

siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa ada rasa 

takut akan terjadi kesalahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada pembelajaran 

dengan pendekatan inkuiri ini, peserta belajar diperbolehkan untuk berbuat salah, 

dalam arti salah memahami konsep secara individual. Selanjutnya pada gilirannya 

guru harus meluruskan kosnep yang paling benar. Apabila semua siswa 

dibebaskan untuk berpendapat sekalipun belum tepat, pasti angka partisipasi 

dalam perkuliahan akan meningkat secara signifikan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri dalam 

proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan partisipasi siswa. 

Kedua.  Dalam pembelajaran inkuiri guru dapat memberikan penugasan kepada 

siswa untuk membuat karya tulis/makalah yang nantinya dapat dipresentasikan di 

depan teman-temannya. Disini siswa akan berusaha bagaimana menjadi penulis 

yang baik dan bagaimana dia harus mempertanggung jawabkan hasil tulisannya di 

depan teman-temannya. 

2. Upaya Meningkatkan  Kemandirian Belajar 

Setiap siswa berbeda kebutuhan, sikap dan minat akibat dari perbedaan 

karakteristik individu, perbedaan sikap terhadap model pembelajaran inkuiri dan 

perbedaan karakteristik lingkungan sosialnya. Oleh karena itu hendaknya guru 

dapat memahami karakteristik tersebut agar dapat menentukan langkah-langkah 

untuk memotivasi siswa agar mempunyai kemandirian. Hal-hal yang perlu 

dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian belajar  siswa  adalah :  

Pertama.  Tujuan belajar hendaknya jelas dimengerti, dipahami dan dapat 

dilaksanakan oleh siswa, sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Orang-

orang yang mempunyai kemandirian belajar akan mau belajar jika  yang 

dipelajarinya mempunyai tujuan jelas dan nyata. Jika tujuan pelajaran tidak jelas 

di mata mereka maka ia tidak akan terdorong untuk belajar. 

Kedua. Orang-orang yang mempunyai kemandirian belajar mempunyai 

kebanggaan tentang Hasil belajar dan mempunyai keinginan untuk selalu 

berprestasi di kelasnya. Oleh karena itu guru hendaknya dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan prestasinya.  Memberikan penghargaan dan pengakuan  
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kepada siswa yang berhasil mencapai nilai yang tinggi akan menimbulkan 

keyakinan siswa  menjadi tinggi.  Siswa merasa dihargai atas jerih payahnya. 

Penghargaan dan pengakuan bisa berupa pujian atas keberhasilan, pemberian 

hadiah, memperoleh beasiswa .  

 

C. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, simpulan, dan implikasi hasil penelitian di 

atas, dapat diberikan saran sebagai berikut. 

Pertama. Guru disarankan untuk menyusun materi pelajaran secara sistematis. 

Analisis terlebih dulu terhadap seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan perlu 

dilakukan. Evaluasi terhadap susunan materi pelajaran yang telah dibuat juga 

perlu dilakukan agar susunan materi pelajaran tersebut menjadi lebih baik. 

Evaluasi ini dapat berpedoman pada pengalaman mengajar para guru, evaluasi 

yang pernah dilakukannya kepada siswa, dan lingkungan sosial siswa. 

Kedua,  Disarankan oleh tim pelaksana terkait dengan implementasi pembelajaran 

Pkn berbasis inkuiri adalah (1) perlu dilakukan pemilihan topik dan desain 

pembelajaran yang tepat agar model ini dapat diterapkan, (2) perlu adanya 

optimalisasi MGMP Pkn di sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru-

guru mata pelajaran. 

.Ketiga. Sekolah dapat memberikan perhargaan maupun hukuman kepada siswa 

dengan cara yang bijak. Untuk itu sekolah diharapkan untuk selalu menjalin 

komunikasi yang baik kepada siswa, dan orang tua siswa sehingga dengan cara ini 

dapat memantau bersama bagaimana cara belajar siswa dan bagaimana Hasil 

belajaranya.  

Keempat. Kemandirian belajar merupakan motivasi yang didasarkan pada 

kekuatan yang ada dalam diri manusia. Upayakan agar guru dapat membuat 

suasana kelas selalu berjalan dinamis dengan membuat rencana dan program yang 

matang, rumuskan tujuan pelajaran secara jelas, pemberian tugas yang sesuai 

dengan kemampuan siswa, serta upayakan persaingan sesama siswa di sekolah 

dapat dikendalikan dengan baik. 
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Lampiran : 

INSTRUMEN  SIKAP TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

PETUNJUK: 

1. Bacalah pernyataan berikut dengan cermat 

2. Jawablah dengan jujur dan apa adanya. 

3. Berilah tanda silang pada salah satu pilihan yang paling sesuai dengan apa 

yang terdapat pada diri anda. 

4. Mohon seluruh pertanyaan diisi. 

5. Pilihlah : 

SS   = Sangat Setuju 

S     =  Setuju 

TS   =  Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju 

6. Selamat  bekerja. 

No Pernyataan Jawaban 

1. Model pembelajaran inkuiri  membuat siswa  aktif 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan  yang 

diberikan guru. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

2. Saya  menyukai model pembelajaran inkuiri  yang 

digunakan pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan karena berhubungan  dengan 

peristiwa sehari-hari. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

3. Model pembelajaran inkuiri  dapat meningkatkan 

siswa untuk berpikir kritis. 

SS S TS STS 

4. Model pembelajaran inkuiri melatih siswa untuk 

bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

5. Model pembelajaran inkuiri cocok digunakan dalam 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

6. Belajar mengambil suatu  kesimpulan dari pertanyaan 

yang diberikan guru  sangat menyenangkan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

7. Permasalahan  yang diberikan  guru dalam model 

pembelajaran inkuiri  melatih siswa agar 

bertanggungjawab . 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

8. Mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan guru   

sangat membantu dalam penguasaan materi 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

9. Tugas-tugas dalam pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan terasa berat  jika dikerjakan sendiri. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

10. Saya menyukai model pembelajaran inkuiri yang 

digunakan pada mata pelajaran Pendidikan 
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kewarganegaraan. SS S TS STS 

11. Materi Pendidikan Kewarganegaraan terlalu banyak 

yang dipelajari. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

 

STS 

12. Model pembelajaran inkuiri merupakan model yang 

menyenangkan untuk mengurangi beban materi dari 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

13. Model pembelajaran inkuiri dapat  dilakukan  sendiri, 

tidak perlu  bersama teman-teman.  

SS S TS STS 

14. Saya tidak suka membahas permasalahan yang 

diberikan  dari  mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

15. Saya suka mendiskusikan permasalahan dari mata 

pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

teman-teman. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

16. Model pembelajaran inkuiri sangat menyita waktu. SS S TS STS 

17. Saya  senang ketika guru meminta membuat  

kesimpulan dari suatu permasalahan. 

SS S TS STS 

18. Tugas mencari jawaban atas suatu pertanyaan  sangat 

menyenangkan bagi saya. 

SS S TS STS 

19. Saya suka tugas mencari referensi materi globalisasi  

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

melalui internet dan media massa. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

20. Model pembelajaran inkuiri membuat perasaan  saya 

menjadi terbebani. 

SS S TS STS 

21. Saya semangat belajar ketika  guru menyampaikan 

materi globalisasi pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan melalui  model pembelajaran 

inkuiri. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

22. Saya gunakan waktu luang untuk mencari sumber 

belajar  tentang  Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

23. Saya mengulang kembali  materi globalisasi  pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sesampainya di rumah. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

24. Saya bersemangat ketika mengemukakan pendapat 

dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

25. Model pembelajaran inkuri yang diterapkan oleh guru 

melibatkan siswa secara langsung sehingga saya  
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bersemangat  untuk belajar. SS S TS STS 

26. Saya tertantang untuk segera mencari jawaban atas 

pertanyaan  yang diberikan oleh guru. 

SS S TS STS 

27. Saya berpikir  dulu ketika akan  mengeluarkan 

pendapat. 

SS S TS STS 

28. Model pembelajaran inkuiri membuat saya bebas 

mengemukakan pendapat. 

SS S TS STS 

29. Apabila ada teman yang  mengemukakan pendapat 

saya mendengarkan dengan penuh perhatian. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

30. Saya bersemangat jika  mendapat tugas  membuat 

kesimpulan dari suatu permasalahan yang diberikan 

guru. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 
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INSTRUMEN KEMANDIRIAN SISWA 

       PETUNJUK: 

1. Bacalah pernyataan berikut dengan cermat 

2. Jawablah dengan jujur dan apa adanya. 

3. Berilah tanda silang  (X) pada salah satu pilihan yang paling sesuai dengan 

apa yang terdapat pada diri anda. 

4. Mohon seluruh pertanyaan diisi. 

5. Pilihlah : 

SS   = Sangat Setuju 

S     =  Setuju 

TS   =  Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan Jawaban 

1. Saya yakin dengan  mengetahui identitas diri sendiri 

akan membantu dalam kehidupan sehari-hari. 

SS S TS STS 

2. Saya khawatir jika  identitas diri sendiri  diketahui 

orang lain. 

SS S TS STS 

3. Seandainya saya sempat bersekolah di Jakarta, akan 

mengenali Ibukota secara mendalam. 

SS S TS STS 

4. Seandainya sekolah saya menjadi RSBI, setiap siswa 

pasti akan membayar tinggi 

SS S TS STS 

5. Mempelajari buku pelajaran selalu saya utamakan 

dalam kegiatan sehari-hari. 

SS S TS STS 

6. Saya bersikap biasa saja apabila rencana kegiatan yang 

disusun lama tidak dilaksanakan. 

SS S TS STS 

8. Dengan rencana yang matang maka keberhasilan 

belajar saya di depan mata. 

SS S TS STS 

9. Saya merasa bangga tujuan kegiatan yang saya ajukan 

disetujui oleh semua anggota. 

SS S TS STS 

10. Saya tidak perlu menyusun suatu kegiatan apabila 

tidak menarik. 

SS S TS STS 

11. Setiap tugas mandiri tidak perlu saya selesaikan karena 

teman ada yang demikian juga. 

SS S TS STS 

12. Dengan mengamati secara sungguh-sungguh akhirnya 

dapat diketahui dampak dari globalisasi. 

SS S TS STS 

13. Perlu dipikirkan akibat dari belajar terlalu lama dengan 

menggunakan komputer. 

SS S TS STS 

14. Saya yakin masalah kesulitan belajar adalah hal yang 

wajar bagi setiap siswa. 

SS S TS STS 

15. Berdasarkan keyakinan saya percaya juara kelas akan 

mudah dicapai apabila memilih sekolah yang ada di 
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kota. SS S TS STS 

16. Seandainya laporan pekerjaan itu ditiadakan 

sebenarnya tidak bermasalah. 

SS S TS STS 

17. Saya selalu menyusun laporan setiap minggu untuk 

disampaikan kepada guru. 

SS S TS STS 

18. Saya lebih senang menyusun laporan kegiatan sendiri. SS S TS STS 

19. Dengan segala kemampuan pekerjaan yang diberikan 

guru dapat terselesaikan. 

SS S TS STS 

20. Setiap tugas sekolah selalu saya kerjakan sesuai 

dengan kemampuan saya. 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

21. Dengan segala kemampuan saya berusaha mentaati 

tata tertib sekolah. 

SS S TS STS 

22. Terlambat datang di sekolah hanya sebentar 

merupakan hal biasa dan bukan masalah. 

SS S TS STS 

23. Belajar merupakan tugas yang saya utamakan 

kapanpun dan dimanapun juga. 

SS S TS STS 

24. Jika ada cemoohan sewaktu belajar maka saya berhenti 

belajar. 

SS S TS STS 

25. Saya selalu ragu pelajaran mana yang harus dipelajari 

dahulu. 

SS S TS STS 

26. Dengan percaya diri saya akan lebih tenang ketika 

menghadapi berbagai masalah termasuk dalam belajar. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

27. Saya selalu membuat daftar masalah yang saya hadapi 

saat  belajar dan mencoba menyelesaikan bersama 

guru. 

 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

28. Saya merasa yakin dengan belajar keras semua siswa 

tidak akan mengikuti remedial pelajaran. 

SS S TS STS 

29. Apabila selesai mengerjakan tes saya segera keluar 

ruangan. 

SS S TS STS 

30. Saya selalu memutuskan penyelesaian masalah  tanpa 

bantuan orang lain. 

SS S TS STS 
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TES HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

MATERI : GOBALISASI 

 

 PETUNJUK : 

1. Bacalah soal  berikut dengan cermat 

2. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang paling tepat 

3. Seluruh soal  harus dijawab. 

4. Selamat mengerjakan . 

 

 

       Soal-soal Pilihan Ganda 

1. Globalisasi  pada hakekatnya dipengaruhi oleh perkembangan di 

bidang.... 

a. Ilmu sosial 

b. Ilmu budaya 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Penegakan hak asasi manusia 

2. Berikut ini merupakan contoh media  yang mempengaruhi percepatan 

globlisasi, kecuali .......... 

a. Televisi           b. Surat kabar            c. Internet          d. Pengeras 

suara 

3. Contoh makanan yang merupakan pengaruh globalisasi di bawah ini 

adalah ............. 

a. Fried chicken          b. Gudeg               c. Rendang              d. Bakso  

4. Salah satu bentuk globalisasi dalam bidang industri adalah ............. 

a.    Banyaknya berdiri perusahaan asing di beberapa negara 

b. Terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan 

c. Banyaknya industri yang menyerap tenaga kerja 

d. Banyaknya pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

5. Pentingnya globalisasi bagi Indonesia di bidang ekonomi adalah ........ 

a. Masyarakat dapat menikmati berbagai jenis makanan asing 

b. Adanya kemudahan mencari pinjaman luar negeri 

c. Membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional 

d. Memperlancar arus perdagangan asing di Indonesia 

6. Adanya perdagangan bebas antarnegara di dunia merupakan bentuk 

globalisasi di bidang ............ 

a. Ekonomi        b. Pertahanan keamanan     c. Politik       d. Sosial 

budaya 

7. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya proteksi 

dari pemerintah dalam perdagangan antar pelaku ekonomi yang berasal 

dari .. 

  a. .Negara-negara berkembang 

b. Negara-negara yang sudah maju 

c. Negara-negara kawasan ASEAN 

d. Negara-negara  manapun di dunia 

8. Politik luar negeri Indonesia dijalankan atas dasar ............ 

a.Memilih negara-negara yang sudah maju 

b. Persahabatan dengan negara-negara tetangga saja 

c. Persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa 

d. Persahabatan dengan negara serumpun 

9. Tujuan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia  ialah ...... 

a. Untuk mengadakan persaingan antar bangsa 
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b. Menjalin hubungan kerjasama antar negara 

c. Saling menunjukkan kekuatan masing-masing negara 

d. Membentuk kekuatan militer dengan negara berkembang 

10. Indonesia pernah mengirim pasukan perdamaian ke negara yang sedang 

dilanda konflik.  Hal tersebut bertujuan................ 

a.   Mencampuri urusan dalam negeri negara lain 

b.   Merendahkan negara yang sedang dilanda konflik 

c. Membela salah satu kelompok yang terlibat dalam konflik 

d. Membantu menciptakan perdamaian dunia 

11. Secara umum, manfaat dari hubungan kerja sama antarnegara bagi 

Indonesia ialah .............. 

a. Dapat menunjang peningkatan pembangunan nasional 

b. Mengurangi ketergantungan bengasa Indonesia dari negara lain 

c. Mempermudah masuknya investasi negara-negara asing 

d. Bangsa Indonesia lebih terkenal oleh dunia internasional 

12. Makna politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah ............. 

a. Indonesia tidak perlu  menjalin kerjasama dengan negara lain 

b. Indonesia tidak perlu membantu negara yang sedang dilanda 

konflik 

c. Indonesia meningkatkan peran dalam mewujudkan perdamaian 

dunia 

d. Indonesia senantiasa menyerahkan permasalahan negara kepada 

PBB 

13. Kerjasama yang saling menguntungkan perlu dilandasi sikap ........ 

a. Mengakui persamaan hak dan kedaulatan semua negara 

b. Meremehkan bangsa lain 

c. Menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan dengan bangsa lain 

d. Menghindari takut denagn semua bangsa di dunia 

14. Contoh peranan Indonesia dalam perdamaian dunia adalah ......... 

a. Kerjasama melalui ASEAN di bidang pendidikan 

b. Ikut membantu menciptakan perdamaian di Kamboja 

c. Kerjasama latihan militer dengan Malaysia 

d. Membantu bencana kelaparan di Somalia 

15. Tujuan Nasional Indonesia yang berhubungan  dengan kebijakan  luar 

negeri terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea  ............ 

a. Pertama             b. Kedua            c. Ketiga        d. Keempat 

16. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah ....... 

  a...Pancasila                                     c.  TAP MPR  

b. UUD 1945                                    d.  Keputusan Presiden 

17. Landasan politik luar negeri Indonesia  terdapat dalam Pembukaan UUD 

1945 alinea ......... 

a.  1 dan 4                                         c. 2 dan 4 

b.  2 dan 3                                         d. 3 dan 4 

18. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan untuk ......... 

a.Kepentingan dunia                     c.  Kepentingan regional 

b. Kepentingan nasional                d. Kepentingan internasional 

19. Pada umumnya, globalisasi bersifat ............ 

a.Praktis dan cepat                        c.  Berubah secara perlahan 

b.Sederhana                                 d.  Sesuai dengan kebutuhan 

20. Salah satu dampak negatif globalisasi ialah ....... 

a. Banyaknya  makanan asing di Indonesia 

b....Model pakaian yang bervariasi 

c. Kemudahan memperoleh informasi 



55 

© burgerone.wordpress.com 

 

d. Maraknya pornografi dan pornoaksi 

21. Sikap kita terhadap berdirinya perusahan-perusahan asing sebaiknya 

ialah ........ 

a. ..Mempermudah perizinannya 

b. Mempersulit perizinannya 

c. Melakukan evaluasi dan kontrol 

d. Memberikan pelayanan istimewa 

22. Dampak negatif globalisasi terhadap tatanan sosial masyarakat 

Indonesia ialah .......... 

a...Tingginya semangat nasionalisme 

b. Terkikisnya sifat kegotong royongan dan kekeluargaan 

c. Memperkuat nilai-nilai agama dalam masyarakat 

d. Tumbuhnya  nilai-nilai demokrasi 

23. Dampak positif masuknya perusahan-perusahan asing di Indonesia 

antara lain ........... 

                 a...Menciptakan lapangan kerja 

b. Mempersempit kesempatan berusaha 

c. Mengurangi daya saing perusahan dalam negeri 

d. Menguntungkan para pemodal asing 

24. Dampak positif globalisasi terhadap sistem pemerintahan negara ialah 

..... 

a. Terbentuknya pemerintahan yang demokratis 

b. Kuatnya sistem pemerintahan otoriter 

c. Labilnya stabilitas keamanan suatu negara 

d. Kuatnya pengaruh negara maju terhadap negara berkembang 

25. Langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di 

bidang usaha di antaranya ............ 

a. Menjaring tenaga kerja lulusan dari sekolah luar negeri 

b. Memperbanyak industri kecil karena modalnya sedikit 

c. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri 

d. Mengimpor bahan-bahan kebutuhan dari luar negeri 

26. Salah satu manfaat pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 

adalah ......... 

a. Mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia 

b. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa 

c. Memperluas lowongan pekerjaan dalam negari 

d. Meningkatkan harkat, martabat dan derajat bangsa 

27. Kiat kita untuk mengejar  ketertinggalan dengan negara maju ialah ...... 

a. Menutup diri denagn bangsa lain untuk menghindari pengaruh 

negatif 

b. Membuka diri dan bekerja sama dengan bangsa lain secara selektif 

c. Memberi ruang gerak sebebas-bebasnya bagi masuknya investor 

asing 

d. Menggunakan seluruh teknologi yang berasal dari negara-negara 

maju 

28. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa menyesuaikan diri 

dengan ................ 

a. Pemerintahan yang otoriter 

b. Kemauan para petinggi militer  

c. Kemajuan jaman dan dinamika masyarakat 

d. Budaya  asing  yang  masuk  ke Indonesia 

29. Budaya yang harus kita hindari dan tolak di era globalisasi sekarang ini 

adalah  
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a. Ateisme    b. Demokrasi       c. Keterbukaan      d. Kejujuran  

 

30. Sikap kita terhadap kebudayaan asing ialah ............... 

  a. Menolak karena kita punya budaya sendiri 

b. Membiarkan budaya asing masuk sepenuhnya 

c. Menerima semua budaya asing di Indonesia 

d. Memilih budaya asing yang sesuai kepribadian bangsa 

 

31.  Salah satu budaya asing yang boleh kita tiru di antaranya adalah ............ 

a. Kegemaran meminum minuman keras 

b. Berciuman bila bertemu teman  

c. Menghargai waktu dan kebebasan berekspresi 

d. Mengadakan pesta meriah dengan biaya yang mahal 

 

32. Budaya bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah ........ 

a.   Menjalin silaturahmi 

b.   Bergaya hidup  mewah 

c.  Makan tidak makan asal kumpul 

d.  Senang mengadu domba 

 

33. Menyikapi pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat agar tidak 

bersifat individualistis dapat dilakukan dengan cara ............. 

a. Menutup diri dalam bergaul dengan tetangga 

b. Tidak perlu  mengenali warga masyarakat di lingkungannya 

c. Selalu berbagi kesedihan dengan tetangga dekat 

d.  Kegiatan gotong royong 

 

34. Nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama dan masih relevan untuk 

kehidupan modern adalah ......... 

a. Suka membantu kalau ada imbalan 

b. Pasrah terhadap nasib yang dialami 

c. Mengedepankan rasa kedaerahan 

d. Rasa kebersamaan dan solidaritas 

 

35. Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan dalam menghadapi 

persaingan global adalah ................ 

a. Menampung anak usia sekolah menjadi tenaga kerja 

b. Menyelenggarakan pendidikan dengan biaya tinggi 

c. Menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun 

d. Mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri 
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