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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pema-haman nilai 

persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat 

Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun 

pelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 147 siswa yang mencakup 

enam kelas. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa  yang diambil dengan 

menerapkan teknik pengambilan sampel kombinasi (combined sampling), yaitu quota 

purposive proportional random sampling. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket dan tes. Metode angket 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai minat belajar sedangkan metode tes 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman nilai persatuan Indonesia dan 

penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia. Data yang sudah terkumpul kemudian 

dianalisis dengan model analisis regresi dua prediktor dengan rumus: 

Freg = 
         

       
 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  Freg = 3807,632, setelah dikonsultasikan 

dengan Ftabel dengan db (2;57;0,05) ditentukan besarnya Ftabel = 3,16 pada taraf signifikansi 

5%. Dengan demikian hasil analisis Freg berada di atas nilai Ftabel untuk taraf signifikansi 5% 

yaitu 3807,632 > 3,16, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh pemahaman nilai 

persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat 

Indonesia terbukti dan dapat diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemahaman nilai persatuan Indonesia memberikan sumbangan relatif sebesar 

36,84%, sedangkan minat belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 63,16%.  

Pemahaman nilai persatuan Indonesia memberikan sumbangan efektif sebesar 36,56%, 

sedangkan minat belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 62,69% terhadap 

penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini menunjukkan bahwa 

minat belajar mempunyai pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan pemahaman 

nilai persatuan Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari 

pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap penguasaan materi 

Menjelajah Masyarakat Indonesia. Semakin tinggi pemahaman nilai persatuan Indonesia 

dan minat belajar, maka akan semakin tinggi pula penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia. Artinya pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar 

merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia. 



PENDAHULUAN  

Indonesia termasuk negara yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, 

budaya, ras, agama, dan bahasa. Keragaman yang ada inilah yang menjadikan 

Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila  merupakan perwujudan dari nilai-

nilai budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila  

digali dari kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang 

berabad-abad lamanya. Pancasila  merupakan rumusan dan pedoman hidup bangsa 

dan negara Indonesia. Menurut Marsyidin (2013), Pancasila  adalah dasar negara atau 

fondasi yang membentuk Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Di dalam Pancasila  terdapat salah satu sila yang 

menjunjung tinggi persatuan di negara ini, yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ke-3 ini 

bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Menurut Nugroho 

(2013), makna sila tersebut adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia harus 

sesuai dengan hakikat satu yang berarti mutlak tidak terbagi-bagi. Adanya persatuan 

Indonesia tidak akan ada perpecahan antar warga negara. 

Menurut Ambarjaya (2012:v), pendidikan merupakan salah satu cara yang 

ditempuh manusia untuk melakukan sebuah perubahan yang didasarkan pada teori 

yang telah diuji kebenarannya. Pendidikan sangat berperan penting untuk mencetak 

generasi yang mampu bersaing di dalam kehidupan nasional maupun internasional. 

Pendidikan juga membentuk karakter manusia yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila . Kegiatan pendidikan dalam hal ini berbentuk proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran di kelas seringkali guru mengalami permasalahan. 

Permasalahan tersebut mulai dengan kurangnya minat belajar, perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran, aktif yang berlebihan (hyperactive) sehingga suasana kelas 

menjadi ramai. Menurut Hadis (2006:44):  

minat merupakan rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu 

objek, baik berupa benda hidup maupun yang tidak hidup. Minat dapat diartikan 

sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan 

aktivitas belajar yang dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.  



Adanya minat belajar maka secara tidak langsung akan menarik siswa untuk 

bersungguh-sungguh, tidak mengenal lelah, tidak bosan, dan kreatif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Perhatian siswa merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran. 

Kurangnya perhatian dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam suatu 

pembelajaran. Siswa yang paham terhadap materi maka ia akan dapat 

mengembangkan materi yang diperoleh dari pengalaman maupun dari informasi yang 

didapatnya.  

Menjelajah Masyarakat Indonesia merupakan salah satu materi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII semester ganjil dalam kurikulum 2013. 

Materi tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus menghargai keberagaman yang 

ada di Indonesia. Untuk menghargai keberagaman yang ada maka harus mempunyai 

bekal tersendiri seperti memahami nilai-nilai Pancasila khususnya nilai persatuan 

Indonesia, selain pemahaman sila ke-3 seorang siswa juga harus mempunyai minat 

yang tinggi terhadap mata pelajaran. Siswa yang mempunyai minat dan paham 

terhadap nilai persatuan Indonesia maka akan mempermudah dalam memahami 

materi Menjelajah Masyarakat Indonesia.  

Kebanyakan siswa hanya menghafal tanpa memahami yang dipelajari, sehingga 

materi yang diajarkan oleh guru akan lupa dengan cepat. Apabila siswa mampu 

memahami materi dengan baik dan benar maka tidak akan mudah lupa dan hilang 

begitu saja. Siswa yang kesulitan dalam memahami dan mempelajari materi 

Menjelajah Masyarakat Indonesia maka tidak mampu untuk menerapkan apa yang 

telah dipelajarinya. Berdasarkan uraian di atas, dipandang penting untuk mengadakan 

penelitian tentang pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar 

pengaruhnya terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam 

kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

 



METODE PENELITIAN  

 Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 

2014/2015. Kegiatan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak Oktober 

2014 sampai dengan Januari 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 147 

orang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 anak dari 147 siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. Teknik atau cara 

pengambilan sampel yang dilakukan yaitu kombinasi sampel (combined sampling), 

yaitu quota purposive proportional random sampling. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu Pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar sebagai variabel bebas 

(independent variabel), dan variabel penguasaan materi Menjelajah Masyarakat 

Indonesia sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 

dua macam yaitu angket dan tes. Menurut Sugiyono (2012:142), angket adalah 

“teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Menurut 

Harsono (2011:46), “tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan untuk 

mengukur pengetahuan, inteligensia, kemampuan, bakat yang dimiliki individu”. 

eknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi dua 

prediktor.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nilai persatuan Indonesia dan 

minat belajar berpengaruh positif terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persamaan garis regresi yaitu:     Y = 0,346X1 + 

0,196X2 + 0,0359. Hasil uji koefisien korelasi memperoleh nilai Ry
2
 sebesar 0,993. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar 

berpengaruh terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia adalah 

sebesar 99,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.  

Hasil perhitungan regresi memperoleh harga Freg = 3807,632, yang 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (2;57;0,05) = 3,16 



hasilnya Fhitung > Ftabel = 3807,632 > 3,16, sehingga hipotesis yang menyata-kan ada 

pengaruh pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap 

penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dapat diterima.  

Variabel pemahaman nilai persatuan Indonesia memberikan sumbangan relatif 

sebesar 36,84% dan sumbangan efektif 36,56%. Variabel minat belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 63,16% dan sumbangan efektif 62,69%. Berdasarkan hal 

tersebut terlihat bahwa variabel minat belajar memiliki pengaruh yang lebih dominan 

terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dibandingkan variabel 

pemahaman nilai persatuan Indonesia. Oleh karena itu, apabila minat belajar siswa 

lebih tinggi dapat dipastikan ada pening-katan penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemahaman nilai persatuan Indonesia adalah pemahaman mengenai bersatunya 

beraneka ragam budaya, agama, suku, ras, kelompok, dan golongan bangsa Indonesia 

untuk mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Minat Belajar adalah suatu bentuk 

keterikatan, rasa suka, dan keinginan yang besar pada sesuatu tanpa ada yang 

menyuruh. Siswa yang mempunyai rasa tertarik, suka, dan keingintahuan yang besar 

terhadap mata pelajaran akan semakin mudah dalam mempelajarinya, dengan adanya 

minat yang tinggi maka prestasi belajar yang diraih akan semakin tinggi. Siswa yang 

mempunyai minat belajar terhadap materi Menjelajah Masyarakat Indonesia akan 

lebih menguasai dan mendapat nilai yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang 

tidak mempunyai minat terhadap materi tersebut. Tinggi rendahnya penguasaan 

materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor dari dalam maupun dari luar individu. Faktor yang berasal dari dalam individu 

diantaranya adalah pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan dari 

pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap pemahaman materi 

Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil uji linear dua 



prediktor diperoleh Freg > Ftabel yaitu 3807,632 > 3,16. Koefisien korelasi (Ry
2
) atau 

koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,993. Berdasarkan koefisien ini dapat 

dikatakan bahwa pengaruh bersama antara pemahaman nilai persatuan Indonesia dan 

minat belajar terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia adalah 

sebesar 99,3% sedangkan 0,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Pemahaman nilai 

persatuan Indonesia memberikan sumbangan efektif sebesar 36,56%, sedangkan 

minat belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 62,69%. Berdasarkan 

perbandingan besarnya sumbangan efektif terlihat bahwa variabel minat belajar 

mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia dibandingkan dengan variabel pemahaman nilai persatuan 

Indonesia. 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu bagi siswa lebih meningkatkan 

rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan baik di sekolah, di rumah maupun di 

masyarakat agar tercapai suasana yang damai, tentram, dan disiplin, sehingga dapat 

membantu proses pembelajaran yang efektif. Setiap siswa hendaknya selalu berminat 

terhadap semua mata pelajaran khususnya mata pelajaran PPKn. Saran bagi guru 

khususnya guru mata pelajaran PPKn hendaknya dapat menciptakan rasa persatuan di 

antara siswa, dan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai persatuan 

tersebut. Guru diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa yang masih 

rendah dengan cara-cara tertentu, misalnya dengan menggunakan strategi yang 

menarik sehingga menimbulkan minat belajar siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan. Saran bagi kepala sekolah sedapat mungkin berusaha menyediakan sarana 

dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah agar 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat terwujud sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. 
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