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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi, Subyek dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 13 Magelang berdiri pada tahun 1979, menempati lahan 

seluas 10.550 m2 di Jalan Pahlawan 167 Kecamatan Magelang Utara. Institusi 

ini merupakan alih fungsi, dari Sekolah Teknik (ST). Adapun tahap 

perkembangannya yaitu tahun 1992 dari Sekolah Teknik menjadi SMP N 13 

Magelang, tahun 1994 menjadi SMP N 13 Ketrampilan, tahun 1998 menjadi 

SLTP Negeri 13 Magelang, dan tahun 2002 kembali menjadi SMP Negeri 13 

Magelang. SMP Negeri 13 Magelang mempunyai nomor statistik sekolah 

22.01.03.60.02.001. SMP N 13 Magelang mempunyai visi dan misi, visi dari 

SMP N 13 Magelang adalah “Akselerasi Iman Dan Prestasi Berwawasan 

Konservasi”. Visi tersebut mempunyai indikator sebagai berikut: 

1) Meningkatnya iklim sekolah yang agamis melalui program pembiasaan 

yang mampu melejitkan potensi diri. 

2) Meningkatnya kurikulum yang berbasis kompetensi, memuat program 

kecakapan hidup, dan menggali keunggulan lokal. 

3) Meningkatnya prestasi akademik dan prestasi non akademik tertentu yang 

berpotensi nasional dan global. 

4) Meningkatnya potensi siswa melalui pembelajaran berbasis CTL, quantum, 

dan akselerasi. 

5) Meningkatnya potensi siswa melalui penilaian kelas yang komprehensif. 
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6) Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui 

pelatihan quantum, akselerasi, dan ESQ. 

7) Meningkatnya potensi siswa melalui penyediaan sarana dan prasarana 

sekolah yang memberikan kenyamanan belajar. 

8) Meningkatnya sistem pengelolaan sekolah melalui manajemen berbasis 

sekolah, manajemen berbasis sedekah, dan sistem informasi manajemen. 

9) Meningkatnya potensi pembiayaan melalui gerakan sedekah fan kemitraan. 

10) Meningkatnya karakter siswa melalui pembuatan dan pelaksanaan prosedur 

operasional belajar yang akurat. 

11) Meningkatnya konservasi lingkungan sekolah 

Sedangkan misi dari SMP Negeri 13 Magelang adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan iklim sekolah yang agamis melalui program pembiasaan 

yang mampu melejitkan potensi diri. 

2) Meningkatkan kurikulum yang berbasis kompetensi, memuat program 

kecakapan hidup, dan menggali keunggulan lokal. 

3) Meningkatkan prestasi akademik dan prestasi non akademik tertentu yang 

berpotensi nasional dan global. 

4) Meningkatkan potensi siswa melalui pembelajaran berbasis CTL, quantum, 

dan akselerasi. 

5) Meningkatkan potensi siswa melalui penilaian kelas yang komprehensif. 

6) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui 

pelatihan quantum, akselerasi, dan ESQ. 
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7) Meningkatkan potensi siswa melalui penyediaan sarana dan prasarana 

sekolah yang memberikan kenyamanan belajar. 

8) Meningkatkan sistem pengelolaan sekolah melalui manajemen berbasis 

sekolah, manajemen berbasis sedekah, dan sistem informasi manajemen. 

9) Meningkatkan potensi pembiayaan melalui gerakan sedekah fan kemitraan. 

10) Meningkatkan karakter siswa melalui pembuatan dan pelaksanaan prosedur 

operasional belajar yang akurat. 

11) Meningkatkan konservasi lingkungan sekolah 

SMP Negeri 13 Magelang mempunyai kelas sebanyak 24 kelas, yang 

terdiri dari kelas VII sebanyak 8 kelas, kelas VIII sebanyak 8 kelas dan kelas 

IX sebanyak  8 kelas. Rincian jumlah siswa SMP Negeri 13 Magelang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 8: Daftar Siswa SMP N 13 Magelang 

KELAS A B C D E F G H 

VII 32 32 32 31 30 30 30 30 

VIII 29 28 28 26 28 26 26 28 

IX 28 28 28 28 26 26 24 26 

  Sumber: Arsip SMP N 13 Magelang Tahun 2013/2014 

Kelas VII : 249 siswa  

Kelas VIII : 219 siswa 

Kelas IX : 214 siswa 

Jumlah : 692 siswa 



61 

 

Lokasi SMP Negeri 13 Magelang dapat dikatakan strategis, karena 

terletak di tepi jalan raya Magelang-Semarang dan merupakan kawasan 

pendidikan sebab dekat dengan SMK 45 Magelang, Universitas Tidar 

Magelang serta Sekolah Calon Bintara (SECABA). Di belakang SMP Negeri 

13 Magelang terdapat rumah-rumah penduduk. Lokasinya pun mudah 

dijangkau karena terdapat kendaraan umum. 

SMP Negeri 13 Magelang merupakan sekolah yang asri dan terjaga 

kebersihannya. Keadaan lingkungan sekolah cukup tenang dan tidak terlalu 

bising walaupun dekat jalan utama Magelang-Semarang sebab tata bangunan 

sekolahan menjorok menjauhi jalan raya dan letaknya agak menjauh dari 

kebisingan kota dan pabrik. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan siswa kelas VIII SMP 

N 13 Magelang, subjek diperoleh dengan mengambil sampel sebanyak kurang 

lebih 30% dari jumlah siswa kelas VIII yang berjumlah 219 siswa. Sehingga 

didapat sampel sebanyak 70 siswa yang dijadikan subjek penelitian. Dalam 

pengambilan sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian ini 

menggunakan teknik proportional random sampling, yakni dengan mengambil 

sampel secara proporsional tiap kelas dengan acak hingga akhirnya didapatkan 

sampel yang digunakan sebagai penelitian sebanyak 70 siswa. Berikut ini 

adalah rincian subjek penelitian yang didapat: 
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               Tabel 9: Rincian Subjek penelitian 

No Kelas Sampel 

1 VIII A 9 siswa 

2 VIII B 8 siswa 

3 VIII C 9 siswa 

4 VIII D 8 siswa 

5 VIII E 9 siswa 

6 VIII F 9 siswa 

7 VIII G 9 siswa 

8 VIII H 9 siswa 

Jumlah 70 siswa 

   

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada minggu terakhir bulan Mei 2014, waktu 

tersebut telah dimaksimalkan untuk pengambilan data melalui soal pemahaman 

nilai-nilai Pancasila dan angket. Selain pengambilan data melalui tes dan 

angket peneliti mengambil data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini kegiatan observasi telah dilakukan 

pada saat peneliti melakukan kegiatan KKN dan PPL di SMP N 13 Magelang 

pada bulan Februari-September 2014 (Ajik Arfian, 2013). Sehingga peneliti 

sudah mengerti kondisi di SMP N 13 Magelang. Oleh karena itu pada akhir 
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bulan Mei 2014 langsung dilakukan pengambilan data selama 3 hari. Berikut 

ini adalah rincian pengambilan data di SMP N 13 Magelang: 

Tabel 10: Waktu Penelitian 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Rabu, 28 Mei 2014 Pengambilan data di 

kelas VIII B, VIII C, VIII 

E 

2 Jumat, 30 Mei 2014 Pengambilan data di 

kelas VIII G, VIII H 

3 Sabtu, 31 Mei 2014 Pengambilan data di 

kelas VIII A, VIII D, VIII 

F dan dokumen 

  

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 13 Magelang kelas VIII 

yang berjumlah 70 siswa. Penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman nilai-

nilai Pancasila siswa SMP N 13 Magelang dan pengaruh nilai-nilai Pancasila 

terhadap karakter siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang.  

Hasil penelitian pemahaman nilai-nilai Pancasila dan karakter siswa adalah 

sebagai berikut : 

1. Deskripsi Variabel Nilai-Nilai Pancasila 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil 

penelitian variabel nilai–nilai Pancasila sebagai berikut: 
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Tabel 11: Deskripsi Statistik Nilai-Nilai Pancasila 

 

Statistics 

Pemahaman nilai–nilai Pancasila 

 

N 

Valid 70 

Missing 0 

Mean 78,2857 

Median 80 

Mode 84 

Std. Deviation 9,49926 

Minimum 48 

Maximum 96 

 

Sumber : Olah Data SPSS 2014 

 

Berdasarkan tabel deskriptif variabel pemahaman nilai-nilai Pancasila 

menunjukkan bahwa nilai minimal yang diperoleh sebesar 48, nilai maksimal 

yang diperoleh sebesar 96, nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 78,3, 

nilai tengah (median) yang diperoleh sebesar 80, nilai sering muncul (modus) 

yang diperoleh sebesar 84 dengan simpang baku (std. Deviation) yang 

diperoleh sebesar 9,5.   

Deskripsi hasil penelitian variabel nilai-nilai Pancasila siswa kelas VIII 

SMP Negeri 13 Magelang juga disajikan dalam ditribusi frekuensi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa kelas 

VIII SMP Negeri 13 Magelang dari 70 sampel yang diambil, sebanyak 30 

siswa (42,86%) sangat tinggi, sebanyak 38 siswa (54,28% ) tinggi, sebanyak 2 

siswa (2,86%) sedang. Deskripsi hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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                Tabel 12: Deskripsi Hasil Penelitian Nilai-Nilai Pancasila 

Kelas 

interval Kategori Frekuensi Persentase 

≤ 20 

Sangat 

Rendah 0 0% 

20 – 40 Rendah 0 0.0% 

40 – 60 Sedang 2 2.86% 

60 – 80 Tinggi 38 54.28% 

> 80 

Sangat 

Tinggi 30 42.86% 

Total 70 100% 

  

Melihat data yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas dari siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang mempunyai pemahaman 

nilai-nilai Pancasila yang baik. Tentu ini merupakan hal yang positif, karena 

dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik maka siswa diharapkan bisa 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diingat 

masih ada beberapa siswa yang mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai 

Pancasila dengan tingkat pemahaman yang sedang. Tentu hal ini harus segera 

ditangani, karena sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya 

mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar 

negera tersebut. Adanya materi mengenai Pancasila pada awal semester satu 

harusnya dimaksimalkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

nilai-nilai Pancasila. Karena di SMP 13 N Magelang kegiatan untuk 

meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila diluar pembelajaran masih 

minim, sehingga pembelajaran adalah cara utama untuk meningkatkan 
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pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Walaupun semua siswa kelas VIII 

SMP N 13 Magelang telah mendapatkan materi Pancasila namun tidak semua 

siswa mempunyai pemahaman nilai-nilai Pancasila yang tinggi.  

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik pemahaman nilai-nilai 

Pancasila siswa SMP N 13 Magelang kelas VIII dapat dilihat pada gambar di 

berikut ini:   
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Gambar 3: Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Siswa 

2. Deskripsi Variabel Karakter Siswa 

Sementara itu data yang diperoleh dari hasil penelitian karakter siswa 

SMP Negeri 13 Magelang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik berikut 

ini:  



67 

 

Tabel 13. Deskripsi Statistik Karakter Siswa 

 

Statistics 

Karakter Siswa 

 

N 

Valid  70 

Missing 0 

Mean 77,9857 

Median 80 

Mode 70 

Std. Deviation 9,78240 

Minimum 50 

Maximum 93 

 
 

Sumber : Olah Data SPSS 2014 

 

Berdasarkan tabel deskripsi variabel karakter siswa menunjukkan bahwa 

nilai minimal atau nilai terendah dari karakter siswa sebesar 50, nilai maksimal 

atau nilai tertinggi dari karakter siswa sebesar 93, nilai rata-rata (mean) sebesar 

77,9 , sementara itu nilai tengah (median) sebesar 80, nilai sering muncul 

(modus) sebesar 70 dengan simpang baku (std. Deviation) sebesar 9,8.  

Hasil penelitian menunjukkan karakter siswa kelas VIII SMP Negeri 13 

Magelang dari 70 sampel yang diambil, sebanyak 19 siswa (27,14%) sangat 

tinggi, sebanyak 31 siswa (44,30% ) tinggi, sebanyak 19 siswa (27.14%) 

sedang dan sebanyak 1 siswa (1,42%) rendah.Deskripsi hasil penelitian 

variabel karakter siswa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 14. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Karakter Siswa 

  

Kelas interval Kategori Frekuensi Persentase 

< 40 Sangat rendah 0 0% 

40 – 55 Rendah 1 1.42% 

55 – 70 Sedang 19 27.14% 

70 – 85 Tinggi 31 44.30% 

>85 Sangat tinggi 19 27.14% 

Total 70 100% 

 

Merujuk pada data yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas karakter dari siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang tergolong 

baik. Tentu ini merupakan hal yang positif karena karakter yang baik akan 

berdampak pada sikap dan perilaku siswa tersebut. Namun yang perlu menjadi 

perhatian bahwa sebanyak 19 siswa (27,14%) mempunyai karakter sedang dan 

sebanyak 1 siswa (1,42%) mempunyai karakter rendah. Tentu hal ini 

merupakan permasalahan tersendiri, karena karakter akan nampak pada sikap 

dan perilaku seseorang tersebut, sehingga apabila mempunyai karakter yang 

belum baik maka sikap dan perilakunya juga belum baik. Oleh karena itu hal 

ini harus segera ditangani, karena beberapa siswa yang mempunyai karakter 

yang belum ideal tersebut bisa membawa damapak yang negatif bagi siswa 

lainnya.  

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik variabel karakter siswa SMP N 

13 Magelang kelas VIII dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4: Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Karakter Siswa 

B. Hasil Analisis Data  

1. Uji Instrumen 

a. Validitas 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

internal.Validitas internal ingin mengukur sampai seberapa jauh variasi di 

dalam variabel independen. Jadi ingin mengukur seberapa valid hubungan 

kausalitas sebab-akibat terjadi. Pengujian validitas data menggunakan 

rumus Pearson Corelation Product Moment. Dalam penelitian ini terdapat 

dua instrumen yang diuji validitasnya, sebagai berikut: 
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1). Uji Validitas Instrumen Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Siswa 

Hasil yang didapat dari uji validitas Instrumen Pemahaman Nilai-

Nilai Pancasila siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 15: Hasil Uji Validitas Instrumen 

Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila 

Variabel Item r hitung r table 

Nilai – nilai Pancasila P1 0.853 0.361 

 

P2 0.420 0.361 

 

P3 0.628 0.361 

 

P4 0.446 0.361 

 

P5 0.401 0.361 

 

P6 0.376 0.361 

 

P7 0.435 0.361 

 

P8 0.462 0.361 

 P9 0.397 0.361 

 

P10 0.552 0.361 

 

P11 0.518 0.361 

 

P12 0.455 0.361 

 

P13 0.429 0.361 

 

P14 0.785 0.361 

 

P15 0.425 0.361 

 

P16 0.650 0.361 

 

P17 0.584 0.361 

 

P18 0.628 0.361 

 

P19 0.499 0.361 

 

P20 0.592 0.361 

 

P21 0.533 0.361 

 

P22 0.627 0.361 

 

P23 0.613 0.361 

 

P24 0.707 0.361 

 

P25 0.853 0.361 

Sumber : Data primer yang Diolah, 2014 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir 

pertanyaan dinyatakan valid dan bisa digunakan dalam pengujian 

hipotesis karena koefisien korelasi seluruh pertanyaan mempunyai nilai t 

hitung lebih besar dari r tabel (0,361). 

2) Uji Validitas Instrumen Karakter Siswa  

Berikut ini hasil Uji Validitas Instrumen Karakter Siswa:  

   Tabel 16: Uji Validitas Instrumen Karakter Siswa 

Variabel Item r hitung r table 

Karakter Siswa P1 0.422 0.361 

  P2 0.420 0.361 

  P3 0.419 0.361 

  P4 0.749 0.361 

 

P5 0.731 0.361 

  P6 0.596 0.361 

  P7 0.682 0.361 

  P8 0.549 0.361 

  P9 0.590 0.361 

  P10 0.585 0.361 

  P11 0.784 0.361 

  P12 0.436 0.361 

  P13 0.492 0.361 

  P14 0.368 0.361 

  P15 0.439 0.361 

  P16 0.514 0.361 

  P17 0.580 0.361 

  P18 0.400 0.361 

  P19 0.554 0.361 

 

P20 0.425 0.361 

 

P21 0.532 0.361 

 

P22 0.481 0.361 

 

P23 0.490 0.361 

 

P24 0.554 0.361 

  P25 0.578 0.361 

Sumber: Data primer yang Diolah, 2014 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir 

pertanyaan dinyatakan valid dan bisa digunakan dalam pengujian 

hipotesis karena koefisien korelasi seluruh pertanyaan mempunyai nilai t 

hitung lebih besar dari r table (0,361), sehingga data yang diperoleh dapat 

mengukur ketepatan dan akurasi alat ukur dalam melaksanakan fungsi 

ukurnya. 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang akan digunakan untuk menguji instrumen 

pemahaman nilai-nilai Pancasila adalah dengan menggunakan rumus “K-R 

20” karena data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen karakter siswa dalam penelitian ini 

digunakan Alpha’s Cronbach. Hasil uji reliabilitas variabel pemahaman 

nilai–nilai pancasila dan karakter siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel  17 Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

Variabel Nilai koefisien Nilai Kritis Keterangan 

Nilai – nilai 

Pancasila 0.915 

 

0,6 

 

Reliabel 

Karakter siswa 0.888 

 

0,6 

 

Reliabel 

           Sumber : Data primer yang Diolah, 2014 

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum 

dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien seluruh variabel 

lebih besar dari nilai kritis (0,6). Hitungan tersebut menunjukkan bahwa 

semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga 
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butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk 

penelitian  selanjutnya. 

2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. 

Penghitungan uji normalitas ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov 

Z, dengan pengolahan menggunakan bantuan komputer program SPSS 17, 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 18. Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

 Karakter 

Siswa 

Pemahaman 

nilai–nilai 

Pancasila 

N 

Normal Parameters      Mean 

                                        Std. Deviation 

Most Extrenw                Absolute 

Differences                     Positive 

                                        Negative 

Kolmogrov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed)  

70 

77.9857 

9.78240 

.110 

.079 

-.110 

.922 

.364 

70 

78.2857 

9.49926 

.155 

.103 

-.155 

1.295 

.070 

a. Test distribution is normal 

b. Calculated from data 

 

Sumber : Olah Data SPSS 2014 
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Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh data 

penelitian memiliki nilai KS (Sig.) > 0,05, maka semua variabel 

berdistribusi normal. Karena semua data berdistribusi normal maka analisis 

dapat dilanjutkan. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas 

yang dijadikan predictor mempunyai hubungan linear atau tidak tetap 

terhadap variabel terikat. Kaidah homogenitas jika  p > 0,05, maka tes 

dinyatakan linier, jika p < 0,05, maka tes dikatakan tidak linier. Hasil uji 

homogenitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 19. Uji Linieritas 

Variabel F hitung p value Keterangan 

Nilai – nilai pancasila 

dengan karakter siswa 1.829 0.082 Linier 

Sumber : Olah Data SPSS 2014 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat variabel nilai-nilai pancasila 

dan karakter siswa memiliki nilai sig. p lebih besar dari 0,05 sehingga kedua 

variabel memiliki hubungan yang linier.  

3. Uji Hipotesis 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan karakter siswa. Dengan adanya uji 

hipotesis ini maka akan terlihat apakah terdapat hubungan antara pemahaman 

nilai-nilai Pancasila siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang dengan karakter 
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siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang. Analisis bivariat yang digunakan yaitu 

dengan teknik korelasi menggunakan Korelasi Product Moment dan dengan 

tingkat kemaknaan (α = 0,05). Hasil dari uji tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 20. Hasil Analisis Product Moment 

 

Correlations 

 X Y 

X          Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

70 

.637** 

.000 

70 

Y          Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.637** 

.000 

70 

1 

 

70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

    Sumber : Hasil SPSS, 2014 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai r hitung sebesar 0,637 dan 

probabilitas sebesar 0,000 (0,000<0,05), maka Ha diterima (hipotesa diterima) 

dan Ho ditolak (menolak hipotesa). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel pemahaman nilai-nilai Pancasila 

dengan karakter siswa SMP N 13 Magelang. Nilai r hitung sebesar 0,637, 

artinya ada hubungan yang positif antara pemahaman nilai-nilai Pancasila 

dengan karakter siswa. Dengan demikian semakin tinggi pemahaman nilai-nilai 

Pancasila maka karakter siswa semakin baik, atau semakin rendah pemahaman 

nilai-nilai pancasila maka karakter siswa semakin buruk. 
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C. Pembahasan 

Hasil analisis uji korelasi product moment pada penelitian ini  menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel pemahaman 

nilai-nilai pancasila dengan karakter siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat dimana pemahaman 

nilai-nilai pancasila memberikan akibat atau dampak positif terhadap karakter 

siswa. Semakin tinggi pemahaman nilai-nilai pancasila maka karakter siswa 

semakin baik, atau semakin rendah pemahaman nilai-nilai pancasila maka 

karakter siswa semakin buruk. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi p sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,01. Besarnya hubungan antara pemahaman nilai-nilai 

pancasila dengan karakter siswa adalah sebesar 0,637 atau sebesar 63,7%, dimana 

hubungan kedua variabel cukup kuat. 

Berdasarkan uji korelasi antara variabel pemahaman nilai-nilai Pancasila 

dengan variabel karakter siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang, menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Dalam uji korelasi tersebut terlihat 

bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa mempengaruhi karakter 

yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu pemahaman nilai-nilai Pancasila 

merupakan sesuatu yang sangat penting diajarkan kepada siswa karena hal 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap karakter yang dimiliki oleh siswa tersebut. 

Karena karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya 

potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang 

bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya. (Fatchul Mu’in, 2011:160). 

Sehingga untuk membentuk karakter siswa maka dapat dilakukan dengan 
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penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap siswa. Dengan penanaman nilai-nilai 

Pancasila yang baik maka diharapkan hal tersebut akan meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Sehingga nantinya mempunyai fondasi nilai 

yang dapat dijadikan dasar untuk pembentukan karakter. 

Menurut Simon Philips dalam Fatchul Mu’in (2011:160)., karakter adalah 

kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, 

sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Jika melihat pendapat tersebut maka 

karakter merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang melandasi pemikiran, sikap 

serta perilaku yang ditampilkan. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang wajar 

jika tingkat pemahaman siswa berpengaruh terhadap karakter yang dimiliki oleh 

siswa tersebut. Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, 

merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar 

pembangunan karakter. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme 

struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan 

nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (integrative value), 

titik temu (common denominator), jati diri bangsa (national identity) dan 

sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (ideal value) (Winarno 

Narmoatmojo, 2010: 1).  

Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu 

kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila 

sebagai suatu sistem nilai termasuk kedalam nilai moral (nilai kebaikan) dan 

merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila yang merupakan dasar 
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negara Indonesia mempunyai nilai-nilai karakter yang lengkap dan sangat relevan 

untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan karakter.  

Pemahaman nilai-nilai Pancasila mempunyai pengaruh terhadap karakter 

yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu pemahaman nilai-nilai Pancasila harus 

ditingkatkan. Dengan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Pancasila siswa maka hal tersebut akan berdampak terhadap karakter yang 

dihasilkan nantinya. Materi tentang Pancasila yang diajarkan di kelas VIII pada 

awal semester satu, merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila 

yang baik maka hal tersebut akan menjadi modal berharga bagi siswa untuk 

membentuk karakter mereka.  

Penanaman nilai-nilai Pancasila kepada siswa merupakan upaya untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila apabila diimplementasikan secara benar maka akan 

berdampak positif terhadap karakter yang dimiliki siswa. Namun sebelum 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tentu siswa harus paham terlebih 

dahulu terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai modal awal untuk membentuk 

karakter mereka. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila harus mendapat 

perhatian khusus dari pihak sekolah. Melalui kegiatan-kegiatan seperti pramuka 

maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya bisa dijadikan alternatif sebagai sarana 

dalam peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila.  

Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 70 siswa 

yang dijadikan sampel, sebanyak 30 siswa (42,86%) memiliki pemahaman nilai-
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nilai Pancasila sangat tinggi, sebanyak 38 siswa (54,28%) mempunyai 

pemahaman yang tinggi, dan sebanyak 2 siswa (2,86%) mempunyai pemahaman 

sedang. Sementara itu karakter siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Magelang dari 70 

sampel yang diambil, sebanyak 19 siswa (27,14%) sangat tinggi, sebanyak 31 

siswa (44,30% ) tinggi, sebanyak 19 siswa (27.14%) sedang dan sebanyak 1 siswa 

(1,42%) rendah. Merujuk pada data yang diperoleh tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas karakter dari siswa kelas VIII SMP N 13 Magelang 

tergolong baik. Tentu ini merupakan hal yang positif karena karakter yang baik 

akan berdampak pada sikap dan perilaku siswa tersebut. Namun yang perlu 

menjadi perhatian bahwa sebanyak 19 siswa (27,14%) mempunyai karakter 

sedang dan sebanyak 1 siswa (1,42%) mempunyai karakter rendah. Tentu hal ini 

merupakan permasalahan tersendiri, karena karakter akan nampak pada sikap dan 

perilaku seseorang tersebut, sehingga apabila mempunyai karakter yang belum 

baik maka sikap dan perilakunya juga belum baik. Tentu saja ini menjadi 

permasalahan yang harus segera ditangani. Karena pemahaman terhadap nilai-

nilai Pancasila mempunyai pengaruh terhadap karakter yang dimiliki oleh siswa. 

Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa yang mempunyai 

karakter yang belum ideal hanya sebagian saja. Namun siswa yang mempunyai 

karakter yang belum ideal tersebut tentu jika dibiarkan akan memberikan dampak 

yang negatif  bagi siswa lain. Jika dibiarkan dengan kondisi tersebut maka 

karakter yang belum ideal tersebut bisa menjadi bom waktu yang bisa menggangu 

jalannya pembelajaran di SMP N 13 Magelang.  
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Karakter yang baik merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh siswa, 

karena karakter akan menentukan perilaku yang ditampilkan oleh siswa tersebut. 

Sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan tentu siswa harus mempunyai 

karakter yang baik sebagai bekal membangun kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Karena sebenarnya karakter itu bisa dibentuk dan dikembangkan. Salah 

satunya melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan 

memegang peranan untuk membentuk karakter siswa. Yakni karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila. 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

bertujuan untuk pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

mengkaji dasar negara kita yakni Pancasila. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai 

Pancasila dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, baik melalui 

materi yang terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan maupun 

mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pembelajaran. Sebenarnya 

pengintegrasian nilai-nilai Pancasila tidak hanya bisa dilaksanakan pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, namun bisa juga diintegrasikan 

dalam setiap mata pelajaran. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

merupakan nilai-nilai kebaikan yang sangat relevan untuk diintegrasikan dalam 

setiap mata pelajaran. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga 

perlu dilakukan dengan metode pembelajaran yang kreatif serta inovatif. Hal ini 
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bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam proses belajar mengajar. 

Dengan metode pembelajaran yang menyenangkan maka siswa akan lebih mudah 

dalam menyerap pembelajaran. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai unsur-unsur yang 

lengkap dalam membangun sebuah bangsa kuat. Dari lima sila yang terdapat 

dalam Pancasila mempunyai nilai sendiri-sendiri yang satu sama lain mempunyai 

hubungan yang bersinergi dalam membangun bangsa ini. Hal itu yang 

melatarbelakangi Pancasila dijadikan acuan dalam pendidikan karakter, namun 

juga didukung oleh unsur-unsur lainnya. 

Setiap orang diharapkan mempunyai karakter yang baik. Dengan 

mempunyai karakter yang baik maka orang tersebut akan mempunyai perilaku 

yang baik. Melalui materi Pancasila dalah pembelajaran Pendidikan 

kewarganegaraan maka hal ini akan meningkatkan pemahamaan nilai-nilai 

Pancasila siswa. Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik maka siswa 

diharapkan akan mempunyai karakter yang baik juga dan sesuai dengan karakter 

Pancasila. Oleh karena itu pemahaman nilai-nilai Pancasila sangat penting karena 

akan berpengaruh terhadap karakter yang dimiliki oleh siswa. Pendidikan karakter 

merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk 

membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat. 


