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ABSTRAK 

 

RANGGA BANGUN W: korelasi pemahaman civic virtue dengan kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa UN PGRI KEDIRI. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman, bahwa pemahaman civic 

virtue mahasiswa sangat penting terhadap kemampuan bersosialisasi, karena mereka banyak yang belum 

mengerti pentingnya bersikap secara tepat  dalam menyesuaiakan diri pada lingkungan dimasyarakat 

luas. moral kemasyarakatan atau civic virtue adalah perilaku hubungan politik dan sosial yang diianggap 

penting bagi keberhasilan demokrasi modern.  

 

Rumusan masalah ini penelitian ini adalah : 1. Adakah korelasi pemahaman civic virtue dengan 

kemampuan bersosialisasi mahasiswa FKIP? 2. Adakah korelasi pemahaman civic virtue dengan 

kemampuan bersosialisasi mahasiswa FAKULTAS EKONOMI? 3. Adakah korelasi pemahaman civic 

virtue dengan kemampuan bersosialisasi mahasiswa FAKULTAS TEKNIK? 

Sedangkan hipotesis adalah Adakah : 1. korelasi pemahaman civic virtue dengan kemampuan 

bersosialisasi mahasiswa FKIP. 2. Adakah korelasi pemahaman civic virtue dengan kemampuan 

bersosialisasi mahasiswa FE. 3. Adakah korelasi pemahaman civic virtue dengan kemampuan 

bersosialisasi mahasiswa FAKULTAS TEKNIK. 

Dalam penelitian ini pengambilan subyek dilakukan dengan teknik random (acak) dimana 

dalam penelitian ini peneliti mengambil sebagian mahasiswa UN PGRI KEDIRI dengan cara random 

(acak) yakni peneliti mengambil 3 fakultas dengan mahasiswa terbanyak dari beberapa fakultas di UN 

PGRI KEDIRI.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini iyalah dengan menyebar angket. 

Dengan perhitungan uji korelasi Pearson Product Moment. 

Berdasarkan hasil analisis untuk pengujian hipotesis 1. Korelasi pemahaman civic virtue dengan 

kemampuan bersosialisasi mahasiswa FKIP  memiliki rhitung  0,574 taraf  signifikkansi 0,008 dengan n = 

20 . Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pemahaman civic virtue dengan 

kemampuan bersosialisasi mahasiswa FKIP UN PGRI KEDIRI. 2. Korelasi pemahaman civic virtue 

dengan kemampuan bersosialisasi mahasiswa FE  memiliki rhitung  0,409 taraf signifikkansi 0,073 dengan 

n = 20 . Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pemahaman civic virtue dengan 

kemampuan bersosialisasi mahasiswa FE UN PGRI KEDIRI. 3. Korelasi pemahaman civic virtue 

dengan kemampuan bersosialisasi mahasiswa FAKULTAS TENIK memiliki rhitung  0,587 taraf 

signifikkansi 0,006 dengan n = 20 . Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara 

pemahaman civic virtue dengan kemampuan bersosialisasi mahasiswa FAKULTAS TEKNIK UN PGRI 

KEDIRI. 

 

Kata kunci: civic virtue, bersosialisasi, UN PGRI KEDIR 
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A. Latar Belakang Masalah 

Manusia secara hakiki 

merupakan makhluk sosial, dimana 

ia dituntut untuk melakukan 

hubungan bersosialisasi antar sesama 

dalam hidupnya. Suatu penyesuaian 

yang tepat akan membantu seorang 

indvidu untuk mengkomunikasikan 

sesuai dengan kondisinya, 

sepertihalnya ketika berkomunikasi 

dengan teman ataupun masyarakat, 

di perlukan adanya penyesuaian dari 

segala bidang, ketika berkomunikasi 

dengan teman ataupun dengan 

masyarakat luas. Seorang individu 

sebagai mahkluk sosial mempunyai 

tujuan penting untuk kelanjutan 

hidup secara sosial pula, maka dari 

itu perlu adanya suatu penyesuaian - 

penyesuaian yang tepat sebagai 

mahkluk sosial. Dengan pemahaman 

civic virtue sorang individu akan 

menempatkan diri sebagai makhluk 

sosial dalam lingkungan masyarakat 

yang luas dan bukan hanya di dalam 

kampus saja. Berssosialisasi adalah 

masalah yang paling unik yang 

timbul pada diri manusia. Interaksi 

ditimbulkan oleh bermacam- macam 

hal yang merupakan dasar dari 

peristiwa sosial yang lebih luas. 

Kejadian- kejadian di dalam 

masyarakat pada dasarnya 

bersumber pada interaksi individu 

dengan individu. 

 

II.  Metode penelitian 

A. Pendekatan Dan Teknik penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif 

 

2. Teknik penelitian 

 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik 

penelitian kuantitatif korelasional, 

adalah suatu penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih tanpa ada upaya 

untuk merubah variabel tersebut. 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan 

atau melakukan pengujian hipotesis 

tentang adanya hubungan dua 

variabel atau lebih yang di miliki 

oleh subyek atau sampel. 

 

B. Populasi Dan Sempel 

 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah sebagian 

dari mahasiswa UN PGRI  KEDIRI 

dengan jumlah 60 mahasiswa dengan 

rincian  20 mahasiswa PGSD  20 

mahasiswa   FE DAN 20 mahasiswa FE 

Sempel 
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Dalam penelitian ini pengambilan 

subyek dilakukan dengan teknik random 

(acak) dimana dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sebagian mahasiswa UN PGRI 

 KEDIRI dengan cara random (acak) yakni 

peneliti mengambil 3 fakultas dengan 

mahasiswa terbanyak dari beberapa 

fakultas di UN PGRI KEDIRI, 3 fakultas 

tersebut adalah FKIP, FE, dan FT. 

 

C.  Tempat Dan Waktu Tenelitian  

 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian ini yaitu lingkungan 

kampus UNPGRI KEDIRI. Dengan alasan 

penelitian untuk mengetahuin kemampuan 

bersosialisasi antar mahasiswa di sekitar 

lingkungan kampus. 

 

2. Waktu Penelitian 

Keseluruhan pelaksanaan penelitian 

hingga penyelesaian penyusunan hasilnya 

direncanakan selama 1 bulan, terhitung 

mulai tanggal 2 bulan 4 (APRIL) sampai 

dengan tanggal  6 bulan 7 ( JULI)  

  

   D. Langkah Langkah Pengambilan Data 

 

1. Meminta izin pada ketua prodi 

2. Membagikan instrumen pada subyek 

3. Subyek mengisi instrumen yang sudah 

di berikan 

4. Subyek memberikan instrumen 

setelah selesai pada peneliti 

 

F.  Norma Keputusan  

 

Norma keputusan yang di gunakan 

untuk menguji hipotesis adalah 

sebagai berikut. 

a. Jika sig ( 2- tailed) ≤0,05 taraf 

signifikan, maka Ha di terima dan 

Ho di tolak 

b. Jika sig (2-tailed)≥0,05 taraf 

signifkansi, maka Ha di tolak Ho 

di terima. 

 

III. Hasil dan kesimpulan 

penelitian ini dengan statistik 

yaitu mencari nilai rhitung untuk 

mencari korelasi pemahaman 

civic virtue dan kemampuan 

bersosialisasi.  

Berdasarkan analisis product 

moment  dengan bantuan SPSS 

22 dihasilkan : 

A.  Korelasi pemahaman civic virtue 

dengan kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FKIP  memiliki rhitung  

0,574 taraf signifikkansi 0,008 
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dengan n = 20 . Dengan demikian 

disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi antara pemahaman civic 

virtue dengan kemampuan 

bersosialisasi mahasiswa FKIP UN 

PGRI KEDIRI. 

B. Korelasi pemahaman civic virtue 

dengan kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FE  memiliki rhitung  

0,409 taraf signifikkansi 0,073 

dengan n = 20 . Dengan demikian 

disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi antara pemahaman civic 

virtue dengan kemampuan 

bersosialisasi mahasiswa FE UN 

PGRI KEDIRI. 

C. Korelasi pemahaman civic virtue 

dengan kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FAKULTAS TENIK 

memiliki rhitung  0,587 taraf 

signifikkansi 0,006 dengan n = 20 

. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa terdapat korelasi antara 

pemahaman civic virtue dengan 

kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FAKULTAS TEKNIK 

UN PGRI KEDIRI. 

 

IV.  Kesimpulan Dan Saran  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil data 

statistik, rata - rata mahasiswasiswa 

FKIP DAN non FKIP memiliki 

pemahaman civic virtue yang tinggi. 

Dari hasil rumusan masalah 

dan pengujian hipotesis yang telah 

dianalisis, diperoleh : 

1. Pada mahasiswa FKIP rhitung 

sebesar 0,574 sedangkan rtabel 

0,008 dan N yaitu 20, dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara 

pemahaman civic virtue dan 

kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FKIP 

2. Pada mahasiswa FE rhitung 

sebesar 0,409 sedangkan rtabel 

0,073 dan N yaitu 20, dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara 
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pemahaman civic virtue dan 

kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FE 

3. Pada mahasiswa FAKULTAS 

TEKNIK rhitung sebesar 

0,587sedangkan rtabel 0,006 

dan N yaitu 20, dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara 

pemahaman civic virtue dan 

kemampuan bersosialisasi 

mahasiswa FAKULTAS 

TEKNIK UN PGRI KEDIRI 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pada hasil 

penelitian dan pembahasan yang 

peneliti kemukakan pada bagian 

sebelumnya maka peneliti 

mengajukan beberapa saran:  

1. Bagi Mahasiswa Diharapkan 

mahasiswa lebih bersosialisasi 

antar mahasiswa agar dapat 

menghilangkan sifat egois dari 

diri mereka, serta mahasiswa 

juga diharapkan mampu 

menerapkannya pada lingkungan 

masyarakat yang  luas, bukan 

hanya pada  lingkungan 

universitas tetapi juga dalam 

lingkungan masyarakat. 

2. Saran bagi Pihak Universitas 

Kepada pihak universitas, 

diharapkan mampu bekerja 

sama sebagai media dalam 

pengembangan diri para 

mahasiswa dalam moral 

kemasyarakatan (civic virtue) 

untuk kemampuan bersosialisasi 

bagi mahasiswa dengan tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Rangga Bangun Wardana | 14.1.01.03.0012 
FKIP – Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

V. Daftar Pustaka 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian 

Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

RinekaCipta. Hal 134 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian 

Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

RinekaCipta. Hal 211 

Suryanto. 2015. Model Pembelajaran Isu-

Isu Kontroversial. Hal 28 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian 

Pendidikan. Bandung : Alfabeta 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian 

Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 

Bandung: Alfabeta. Hal 27-28 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian 

Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 

Bandung: Alfabeta. Hal 121 

Abin, S. 2000. Penyesuaian sosial (online), 

www.sarjanaku.com/2012/06/ 

pengertian-penyesuaian-sosial-

definisi.html. diunduh pada 4 appril 

2018 

Soejono, D.(1985). 

https://www.maxmanroe.com/vid/

sosial/pengertian-sosialisasi.html 

Tanggal 9 hari rabu pukul 1.56 

alamat 

Taufuq hidayah. 2011.1 

Id.portalgaruda.org/?fer=viewarticl

e&article=91220 di unduh pada hari 

kamis 5 juli 2018 

 

 

 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html

