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PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MODEL PROJECT

CITIZENTERHA'AP KARAKTER MAHASISU/A SEBAGAI WARGANEGARA

DI POLITEKNIK NEGERI SRT\I/IJAYA

Fransisca Ully M, Silvana Oktanisa' dan Ibnu Maja
Staf Pengajar UP.MPK Politeknik Negeri Srirvijaya

jl.srijaya Negara Bukit Besar' Palernbang 30i39
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ABSTRA('T

The researclt is done irt state Polytechttic $vivtijalta and aims to analyze influence of variable

project leafiting ntodel citizen at lecttu'inLg cittzeninp Etlucation to stuclent character as citizen'

Character of students as citizerts is natureif the situation as a moral response that should be ownetl

bl,tltecitizenssothatenlergingiclentit-vtl,,ti,easillsrecogttizableasacitizen'Forthat,Indonesia
neetls to auita uriiru'ot'rt o7"rr7"r, o,rn'o1*hirh is gi,en thiough the national education sr-stem' one

area of assesrrrrniiiror-r, the ntis;sion oiciti""rrrh;"p Edtrcatio, is compulsory in all levels education'

incltulifig higher etlucation. Thus, ever.1; college sioukl ltat,e a patiet'n of student character building

anr! designing the chdracter eclucation as ailrolu. The requires learning tvith tlte right strategies

are characterizecl by a significant learning acperience, valie-bosed, challenging and activate' The

learning st,.otegl i'o-'boTrrirg ,nodel oi proiict citize, tha-t ittuites stLulents not onllt to understand

ihe concepts atu! pritrciples of sciettce i,,,t Ll'o clevelop the ability to work coopeta.tively through

leartting actit,itiei. The rtr,rrle, of poptiatiort sttrcliei is the entire State Pollttechnic Srituijaya

siutleuts qtterditlg citizenship Educatiott in tlte acatlemic year 201t/2012 which is used

proportiottat, ,ri,ipt,,ri'rttantdied randotn- satnpling. Research ,ni,p, show that the leatning model

of project citizett ipplirotior-on C-itizenship g,l,,,ition have a significattt iryfltrence on the student's

characrergscitizensoftheStatePolyltechnicSriwijaya.
Keyrvords: Cltiienrlrip Etlttctttiort, T!rc Learnittg i4odel of Proiect Citizen' Cl*ractev of Srudent

ABSTRAK

penelitian ini dilakukan di politeknik Negeri Sriwijaya dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh

penerapan *odel p.n-,i.lrj;r* project citizen t".1ruaup karakter mahasiswa sebagai warganegara'

Karakter mahasiswa sebagai wargaoegara adalah situasi yang dialami sebagai respon moral yang

harus dimiliki oleh warga negara. oleh karena itu muncul persamaan yang dapat dikenal dengan

n"ruclah sebagai wafganegara. llntuk itu, Indonesia butuh membangun karakter nasional' salah

satunya yang dapat dibeikan melalui ,irt"r-,, p"naidikan nasional-. Salah satu area dari penaksiran

adalah misi dari pendidikan kewarganega.uu" la"fuft kewajiban dalam semua tingkatan Pendidikan'

termasuk pendidikan yang paling tinggi'-oleh karena itu, setiap perguman tinggi harus mempunyai

pola membangun karakti'-uhisi.*a 4"" ."r"u.g^n pendidlan be.karakter secara keseluruhan'

Kebutuhan belajar dengan strategi i'ut'g utnut uJuilrl a"ngun mengelompokkan pengalaman belajar

yang signifikan, berdalarkan niiai, tantangan J", ft""ttl6'.' Stra;egi Ueta3ar adalah sebuah model

pembelajaran dan projek citizen yang mengundang siswa tidak hanya. mengerti korrsep dan azas ilmu

tetapi juga mengembangkan kemamp,.un u*t "uekerja sama melalui uktifitut belajar' Jumlah

populasi penelitian ini- ua"tut seluruh sisrva Politeknik Negeri Sriwijaya yang menghadiri

pendidikan t.ruu.gr..guru* iut rt 
. 
Akademik 2olll21l2 dengan menggunakan pengambilan

secara sebanding dengan sampel acak. Hasil f"r"iiri* menuniulkkan bahwa p"nCCl:lT *od"l

pembelajaran *oa"r p'*;.t .iiizen terhadapar pendidikan \:w.ayTcaraan 
mempunyai pengaruh

yang signifikur, ,".1,uiui'xu,.Ji"i .i.*u sebagai n€gara di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, Moiel pernbelajaran dari proyek warga, karakter

siswa

PENDAHULUAN

T)embaneunan karaktel bangsa lndonesia

f *.nu.J, Budimansyah (2010:7) merupakan

kebutuhan asasi dala'm ploses pembangunan'upaya

mlwu.ludtan ideologi Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, wujud nyata langkah

*"n"ufui tujuan negara, sebuah dinamika inti

proses kebangsaan yang terjadi tanpa. henti dan

t"hu.usun dari suatu bangsa multikt'rltural. yang

bersendikan semboyan Bhinneka Tlunggal lka'

;;1"* Pendidikan Nasicnal, berdasarkan UU No 20
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Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

nTenyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

rnerrgembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka nrencerdaskan kehidupan bangsa,

berlujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar rnenjadi manusia yang berirnan dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

rnenjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung.iawab. UU No.2O Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa 5

dari 8 potensi peserta didik yang ingin

dikembangkan adalah pendidikan karakter' Zuriah

(www.kainsutera.com, diakses tanggal 10 103 /2012)

menyebutkan bahwa salah satu bidang kajian yang

mengernban misi nasional untuk mencerdaskan

bangsa dan membangun karakter bangsa adalah

Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan rnerupakan

pendidikan wajib yang diberikan di semua jenjang

fendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi'

Lebih lanjut, Budimansyah (20 I 0: 1 1 ) rnenyebutkan

sebagai langkah arval ntengembangkan pendidikan

karakter di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan

tiga pendekatan dimana salah satu pendekatan

tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas

perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan'

Pendidikan Kelvarganegaraan lrenurnt

ILMIAI{ {/olunte Y No.IlI, 2Al3 Fransis*a, clkli; Pengaruh Penerttpan Model "'

Budinransyah (2010:13) dibangun atas dasar

pemikiran bahwa pendidikan Kewarganegaman

memuat dimensi kognitii afektif dan psikomotorik

yang terintegrasi dalarn konteks substansi

ide,nilai,konsep dan rnoral Pancasila,

kewarganegaraan yang demokratis dan bela n€gara

s€fia mengusung nilai-nilai dan pengalarnan belajar'

dalam bentuk bertagai perilaku yang perlu

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari'dengan

tujuan untuk mengembangkan potensi individu agar

minjadi wargailegara Indonesia yang berakhlak

mulia, cerdas, panisipatif dan be*anggungiawab'

Uraian di atas secara ;ielas menunjukkan bahr'va

Pendidikan Kewarganegaraan m€rupakan program

pendidikan yang sangat penting untuk upaya

pembanguna,", karakter bangsa sebagai

warganegara. Berdasarkan peraturan akademik

Politeknik Negeri Sriwijaya 2010-2011 nilai

kelulusan untuk mata kuliah pendidikan

kewarganegaraan adalah C dengan bobot nilai 45-

55. Pendidikan tinggi sebagai salah satu satuan

pendidikan yang merupakan kelanjutan dari

pendidikan karakter di persekolahan menurut

Wibou,o (2012:15a) sehamsnya setiap p€rguruan

tinggi *nemiliki pota pernbentukan karakter

mahasiswa sestrai dengan visi,misi, kamkteristik
perguruan tinggi masing-masing dan rnendesain

pendidikan karakter tersebut secam utuh' Salah satu

pergtlruan tinggi negeri tersebut adalah Politeknik

Negeri Sriwijaya.Politeknik Negeri Sriwijaya

(www.poisri.ac.id, diakses tanggal 201312012)

sebagai salah satu per€uruan tinggi yang bergerak

di bidang pendidikan vokasi memiliki 13 prcgrarn

studi dengan jurnlah nrahasiswa pada tahun ajaran

20llDAID sebanyak 4050 orang. Pendidikan

Kewarganegaraan diberikan pada kurikulum di 13

program studi sebagai mata kuliah pengembangan

Lepribadian dengan tujuan agar adanya

pengernbangan pribadi khususnya pribadi

warganegara dalarr hutrungan dengan negara dan

antar warga negara itu sendiri.
Pernbelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan upaya membangun' hubungan

warganegara dengan negal? dan antar warganegara

dalarn rangka pernbangunan karakter bangsa

sebagai warga negara rnaka materi perkuliahan

yang- disampaikan pengajar harus dikuasai oleh

mahasiswa secara tuntas. Djamarah (2006:1)

menyetrutkan bahwa untuk mewujudkan harapan

tersebut dibutuhkan strategi pernbelajaran yang

benar. Berdasarkan pengalaman mengajar yang

dialami oleh peneliti, dirasakan strategi

pernbelajaran yang digunakan belum maksirnal'

Pemikiran ini di dukung oleh hasil riset

Kementerian Pendidikan Nasional (2011:20-21)

bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

yurg r;"lu*u ini diajarkan masih belum inovasi

dalam penrbelajaran dan terlalu tekstual, kurang

mengaitkan dengan isu-isu moral yang sedang

te4adi dalam masyarakat sehingga pesefta didik

kurang mampu memecahkan masatah-masalah

moral yang terjadi dan cenderung membosankan

bagi peseda didik. tsahkan sebagian peserta didik

m€nganggap materi Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai beban yang hanya rnenambah 'bahan

hafalan, tidak dihayati, dirasakan dan dipraktekkan

dalam perilaku kehidupan sehari-hari' Hal yang

paiing ironis ada{ah sikap menyepelekan dan

pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

ua"tut., materi pembelajaran yang tidak terlalu

penting. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

program pendidikan yang strategis bagi upaya

pendidikan karakter menurut Zsriah
(http://wwrv.kainsutera, diakses tanggal l0 I 3 12012)

p"ti , memperkuat posisinya menjadi subyek

pembelajaran yang kuat dimana secara kurikuler

ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual

dengan 5 ciri yaitu bermakna, terintegrasi, bertasis

nilai, rnenantang dan mengaktifkan. Melalui
pengalaman belajar tersebut mahasiswa difasilitasi

untuk dapat menrbangun pengetahuan, sikap dan

keterampilan sebagai warga negara yang

bertanggung jawab dan mandiri. Dalam usaha

memperkuat posisi Pendidikan Kewargan€garaa'fl

sebagai wahata pendidikan ka'rakter, menurut

Budimansyah (2010: 14) model pembelajaran yang

dapat digunakan adalah project citizen.

Model pembelajaran proiect citizen menurut

Dahli Ahmad (http://dahli-ahmad.bloespot'rom,

diakses tcnggal 2ll3l2*12) adalah rnodel

pembelajar-an yang mengajak rnahasiswa bukan
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hanya untuk memaharni konsep dan prinsip

keiimuan, tetapi juga mengembangkan

kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif

melaluikegiatanbelajarpraktik-empirik' Sejalan

dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas

maka penulis tertarik untuk rnenganalisis pengaruh

p"n"rupu.t model proiect citizen pada Perkuliahan

Fendidikan Kewatganegaraan terhadap karakter

mahasiswa sebagai warganegara di Politeknik

Negeri SriwijaYa.
Berdasarkan masalah yang dikemukakan di

atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana

pengaruh penerapan model proiect citizen pada

p"r[rliuhun Pendidikan Kewarganegaraan terhadap

tarakter mahasiswa sebagai warganegara di

Politeknik Negeri Sriwijaya? Adapun tujuan dati

penelitian ini untuk rnengetahui pengaruh

penerapan moddl project citizen pada perkuiiahan

i'eaAiditan Kewalganegaraan terhadap karakter

mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya' Manfaat

penelitian ini untuk menawarkan model

pembelajaran yang lain kepada mahasiswa dan

dosen pengampuh Pendidikan Kewarganegaran

dalarn mempersiapkan mahasiswa sebagai warga

negara di Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya'

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Tim

Pendidikan kewargane garaan (2003 : 3 ) adalah usaha

untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan

dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan

anlara warganegara dengan negara serla Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi

warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa

dar',-n.gara. Pendidikan Kewarganegaran sebagai

salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian

memiliki visi dan misi secara khusus' Visi dari

Pendiclikan Kewarganegaraan menurut Rahayu

{2001;17) adalah menjadi sumber nilai dan

pedoman penyelenggaraan dan pengembangan

progmm studi dalam mengantarkan mahasiswa

memantapkan kepribadiannya sebagai manusia

Indonesia seutuhnya. Misi dari Pendidikan

Kewarganegaraan menurut Supriatnoko (2008:3)

adalah membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya aga secara konsisten mampu

mewujudkan nilai-nilai Pancasila, rasa kebangsaan

dan Litttu tanah air sepanjang hayat dalam

menguasai, menerapkan dan mengembangkan

ipteks dengan rasa tanggung jawab' Lebih lanjut,

SK Dirjen Dikti No.43IDIKTVKEP/2006 tentang

rambu-rambu pelaksanaan rnata kuliah

pengembangan kepribadian di perguruan tinggi

menyebutkan bahwa kompetensi dasar mata kuliah

p"rdidikun kewarganegaraan adalah menjadi

il,rru*utt dan profesional yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang

berkeadaban; menjadi warganegam yang memiliki

daya saing; berdisiplin; dan brerpaftisipasi aktif

da-lam mernbangun kehidupan yang damai

berdasarkan sistem nilai Pancasila'

Model proses pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan diselenggarakan secara interaktif,

inspiraiif, menyenangkan, menantang, memot'ivasi

mahasiswa untuk berparlisipasi aktif sefta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreatifitas dan kemandirian dengan menempatkan

mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam

proses pembelajaran dan sebagai umat, anggota

keluarga, masyarakat dan warganegara

(Supriatnoko, 2008:9). Proses pembelajaran yang

sesuai dengan proses pembelajar:an tersebut adalah

pembelajaran modeal proiect citizen' Dahli Ahmad

ihttp://dahli-ahmad.bloespot.com, diakses tanggal

i132OtZ) menyebutkan bahwa nrodel

pembelajaran project citizen adalah sebuah mo el

pembelajaran berbasis portofolio' Portofolio

menurulKusno (2003:3-4) adalah suatu rnap berisi

kumpulan tulisan siswa berupa file-file dari

bermacam-macam draft, bagian-bagian akhir dan

item-item yang banyak atau pun sedikit juntlahnya,

atau merupakan salah satu koleksi terbaik dari

pekerjaan siswa pada suatu subjek selama beberapa

tulan utuu selama beberapa tahun' Menurut Dahli

Ahmad {htt@, diakses

tanggal 2l13l2}l2) menjelaskan bahwa .melalui
nrodel pembelajaran project citizen para mahasisrva

bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan

prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan

kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif

melalui kegiatan belajar praktik-empirik' Dengan

demikian pembelajaran akan sernakin menantang,

mengaktifkan dan lebih bermakna'

Budiono(2001:1) menegaskan bahwa model

pembelajaran proiect citizen merupakan satu bentuk

dari praktek belajar kewarganegaraan yaitu suatu

inovasi pembelajaran yang dirancang untuk

memtrantu mahasiswa memahami teod secara

mendalam melalui pengalaman belajar praktik-

empirik. Pendapat Budiono ini diperkuat oleh

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI

Xo.ZelmXU/Kep/2000 Tentang Perubahan Nama

Matakuliah Pendidikan Kewiraan menjadi

Pendidikan Kewarganegaraan pada Pasal 6

menekankan bahwa metode pengajaran Pendidikan

Kewarganegraan hendaknya dilakukan secara

kritis, analitis melalui dialog-kreatif dan bersifat

partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan

bemegara secara rasional dan untuk meyakini

kebenaran serla ketepatan konsepsi bela negara

dalam aplikasi pandangan hidup bangsa' Langkah-

langkah model pembelajaran proiect citizen

menurut Budimansyah(2010:37-38) menjelaskan

langkah-langkah model pembelajaran proiect

citizen sebagai berikut: mengidentifikasi masalal'r,

memilih masalah untuk kajian kelas,

mengembangkan portofolio kelas, penyajian

portofolio kelas dan refleksi pengalaman belajar'

Karakter warga negara menurut Thomas

Lickona seperti yang dikutip oleh Agus Wibowo

(2012:32), karakter ada{ah sifat alami seseorang

ISSN: 1979-0759 18
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dalam merespon situasi secara beffnoral. Lebih

lanju! menurut Suyanto seperti yang dikutip oleh

wibowo {2012:33) karakter adalah cara berpikir dan

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu

untuk hidup dan bekerjasama baik dalarn lingkup

keluarga, masyarakat, bangsa dan negam'

Selanjutnya, Srijanti(2008:84-85) menyebutkan

bahwa karakter warganegara Indonesia adalah sifat

atau tabiat yang harus dimiliki oleh warganegara

Indonesia sehingga muncul suatu identitas yang

mudah dikenali sebagai warganegara' Karakter
,*'arganegara Indonesia terdiri dari 2 karakteristik

yaitu: 1) Karakteristik warganegara yang

bertanggungjarvab yaitu memiliki rasa hormat dan

tanggung jawab, bersikap kritis, melakukan diskusi

dan dialog, bersikap terbuka, rasional, adil dan

.iujur. 2) Karakteristik warganegara yang mandid

yaitu ' memiliki kemandirian, rnerniliki

tanggungiawab pribadi, politik dan ekonomi

sebagai warga negara, menghargai orartabat dan

kehormatan pribadi, berparrisipasi dalam urusan

kemasyarakat dengan pikiran dan sikap yang santun

serta mendorong berfungsinya demokrasi

konstitusioanl yang sehat.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri

Sriwijaya dengan objek penelitian adalah

mahasiswa yang mengikuti perkuliairan Pendidikan

Kewarganegaman pada tahun ajaran }fltllz0lz'
Ruang lingkup penelitian metode proiect citizen

hanya terba'tas pada pengaruhnya terhadap karakter

mahasiswa sebagai warga negara. Populasi dalam

penelitian ini adalah mahasislva jurusan yang

adalah jumlah sampel yang diamtril berdasarkan

stmta jurusan di Politeknik Negeri Srirvijaya dapat

di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Mahasisrva Potiteknik Negeri

Srirvijaya20l0-2011 - .-
No. Jurusan Jumlah Jumlah

Mahasisrva SamPel
(oraus) (orartg)

2. Bahasa Inggris 202

3. Akutansi 488 3l

5.
6.
7.

8.
9.
.lumlah

288
432
432
1)!
864
4050

l3

l8
27
27
z7
54
t>+

4. Manajemen 432 21

lntbnnatika
Teknik Komputer
Teknik Sipil
Teknik Kirnia
Teknik Mesin
Teknik Elektro

mengikuti perkuliahan Pendidikan

Kewarganegaraan pada tahun ajaran 201112012

yang berjumlah 4050 orang- Penentuan jumlah

iarn-pel dalam penelitian ini berdasarkan Isaac dan

Michael dalam Sugiono (2010:98) diambil dari

populasi dengan tingkat derajat kesalahan lo/o,50'6

dun lO%. Rumus yang digunakan untuk

menghitung ukuran sampel dari populasi yang

diketahui j umlahnya adalah:

Sumber: Buku Pedoman
Sriwijaya,20ll.

Politeknik Negeri

Desain penelitian ini menurut tingkat

eksplanasinya menurut Sugiyono(20l0:11) adalah

penelitian asosiatif/ hubungan yang bertujuan untuk

mengetahui hubungan antara dua variabel atau

lebih. Teknik analisa dalam penelitian ini menunit

Sugiono (2010:172) adalah statistik parametris

karena data yang dianalisis adalah data interval

dengan skala tikerl.Uji hipotesis untuk penelitian ini

adalah regresi sederhana yang m€nurut Sugiyono

{2010:237) didasarkan pada hubungan fungsional

ataupun kausal satu variabel independen dengan

satu variabel dependen. Persamaan umum reglesi

linier sederhana yang digunakan.

HASIL DAN PEMBA'HASAN

Hasil penelitian mengenai analisis pengaruh

penerapan model pembelajaran proiect citizen

terhadap karakter mahasiswa sebagai ,*'arganegara

di Politeknik Negeri Srirvijaya beserta

pernbahasannya. Analisis pengaruh model

pembelajaran proiect citizen pada perkuiiahan

Pendidikan Kewargarrcgaraan terhadap karakter

mahasiswa sebagai warganegara di Politeknik

Negeri Sriwijaya telah dilakukan survey terhadap

254 orang mahasiswa (10 %) dari jumlah popurlasi

sebanyak 4050 orang mahasiswa yang berasal dari 9

program studi. Pada penelitian data diperoleh

rnelalui pengamatan dan pengisian kuesioner yang

diberikan pada respoflden menggunakan ska{a

likert. Variabel independen adalah rnodel

pernbelajaran proiect citizen yang dikembangkan

rnenjadi empat dimensi yaitu identifikasi rnasalah (3

item pernyataan), membuat masalah untuk kajian

kelas (1 item pernyataan), mengen'lbangkan dan

penyajian portofolio kelas (4 item pernyataan) dan

hasii belajar (6 item pernyataan).Varibel dependen

adalah karakter mahasiswa sebagai wargallegara

yang dikembangkan rnenjadi 2 dimensi yaitu

karditeristik rnahasisrva yang -bertanggungi awab (8

.1.2.S.F. Qs- di{$ - li +.t*

f, t dengan dk : l, taraf kesalahan bias 1%o, 5Yo,

10%, P= a:0,5. D: 0,05, 5:jumlah
sampel

Maka apabila jurnlah populas'i 4050 orang dengan

taraf kesalahan l0 % berdasarkan tabel Isaac dan

Michael, maka jumlah sampelnya adalah 254 orang'

Teknik penarikan sampel yang digunakan menurut

Sugiyono(2010:93) adalah teknik penarikan

'P ro po rtio nate Sarafifi"ed Rando m Samp I ing " Karena

populasinya mempunyai anggota/unsur yang tidak

homogen dan berstrata secara proporsional' Berikut

L9 ISSN:1979-0759
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Dirnensi Butir

item pernyataan) dan karakteristik mahasiswa yang

mandiri (5 item PernYataan).

Hasil analisis menggunakan progrm SPSS for

window versi 17 dapat diketahui signifikansinya

dengan melihat tanda bintang pada taraf

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Model
Pembelajara n Proi ec t C itize n

0,60 {Alpha> 0,60) maka instrumen itu dinyatakan

teliabel.'sebaliknya, jika reliabilitas instrumen lebih

kecil dari 0,60 {Alpha< 0,60) maka instrumen itu

dinyatakan tidak reliabel. Pengujian reliabilitas

dalam penelitian ini dilakukan dengan metode

Alpha yang merupakan salah satu metode untuk

*"n"uri ,"liubilltu. internal' Berdasarkan uji

reliabilitas yang dilakukan pada 30 butir pernyataan

kuesioner metode pembelajaran project citizen

kepada 30 responden, diperoleh hasil bahwa n

purs"psi sebesar 0-903 yang berarti bahwa

Lonsistensi atau keteraturan hasil pengukuran dari

masing-masing 30 item pernyataan yang dijadikan

inaiht. pene-litian ini adalah sangat reliabel' Dari

hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dinyatakan

bahwa instrumen penelitian dengan 30 pernyataan

layak digunakan dalam penelitian ini'- 
Uji-normalitas dilakukan dengan data masing-

*using variabel bebas untuk mengetahui aliakah

data fopulasi tersebut terdistribusi normal atau

tidak. Pengujian persyaratan ini dilakukan dengan

*.nggunukun Uii Kolmogorov Smirnot' dari

p.og-*l* SPSS, norrnalitas distribusi data dapat

dihiung berdasarkan n1lai Asymtotic Significance'

KriteriJ pengujian adalah : Ho diterima jika

Asvmtotic Significance yang diperoleh 
-lebih 

kresar

dari u dan If. ditolak jlka Asltmtotic Significance

lebih kecil dari pada ct' Ho menyatakan data

terdistribusi no.*u1, sedangkan taraf signifikansi

yang digunakan sebagai dasar penolakal atau

p..rl.i*uu" keputusan dengan normal atau tidaknya

iistribusi data adalah dengan taraf c : 0'05' Hasil

Uji Normalitas dengan program SPSS disa'iikan

dalam tabel 5-2 berikut ini:

Tabel3. Hasil Uji Normalitas One-Sample

Kolmogorov-S mirnov Ie-{------
KARAKTER P*OTECT
MAIIASISIV.A. CITIZEN

Koef'esien

Korelasi

Status

Kuesionel

Karakter lvarga

negam yang

bertanggungiawab

Karakter walga

Negara Yang

rnandiri

Identifikasi

masalah

Merabuat rnasalah

untuk kajiatr kelas

Mengernbangkan

dan penYajian

portotblio kelas

Hasil belajar

0.471**

0,796**

0,551 **

0.595*8

0,563**

0,122**

0,552**

0.537**

0.543*E

0,538x*

0.416**

0,7088*

o i4i+*
o 5'l'l**

0,527*+

0,201

0,361*

0.599x*

0,739**

0.364*

0,533**

0,488**

0.465**

0,191

o322

0.387*

0,666**

0,614+*

0,557**

0.834**

Valid

Valid

Valid

Valid

Va.lid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Vatid

Valid

Valid

Valid

Tidak Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Tidak valid

Tidak valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

254

56.13

Std. Deviation 5.296

I

2

3

4

5

6

1

8

9

t0

ll
t2

l3

l4

15

l6

r'l

l8

t9

20

7l

2?

23

75

26

21

28

29

30

@da taraf o,o5 level, **)

Nyata pada taraf 0,01

Most
Extrerne
Dift'ercnces

Absolute

Positive

Negative

.084

.049

-.084

1.340

.055

754

58.16

5.199

.075

.055

-.075

1.202Kolmogorov-Slnimov Z

Asi,T np. Sig. (2-tailed)
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012'

Uji reliabilitas atau kehandalan instrunren

penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach

terdasar*an perhitungan SPSS //'0 dengan standar

uji jika koefisien reliabilitas item terletak di atas

a. Test distribution is Nonnal'

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah
SPSS,20I2.

ISSN:1979-0759 20
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Dari hasil uji didapatkan nilai ,4.symp Srg untuk
variabel karakter rnahasiswa (Y) sebesar 0,055,
untuk variabel penerapan pembelajaran project
citizen (X) didapat nilai sebesar 0, i I I . Nilai Asymp
Sjg kedua variabel menunjukkan angka yang leLrih

besar dari s : 0,05, rnaka dapat disimpulkan bahwa
data variabel karakter mahasiswa dan variabel
pen€rapan pembela.ia an p roj€ct citizen terd istrib us i
secara norrnal.

Uji homogenitas yang dimaksud adalah untuk
menguji homogenitas varians antara kelompok data
Y yang dikembangkan berdasarkan kesamaan nilai
X. Pengujian persyaratan ini dilakukan dengan

menggunakan Chi-Square Test dari prograrn SPSS.

Kriteria pengujian adaiah menerima Ho apabila
tingkat signifikan lebih besar dari pada a dan tolak
H" jika Asyntp. Signifikance lebih kecil dari pada a.
Ho menyatakan sebaran data homogen, sedangkan

taraf signifikan yang digunakan sebagai dasar
penolakan atau penerimaan keputusan dengan
hornogen atau tidaknya sebaran data adalah dengan
taraf s : 0,05. Hasil Uji Homogenitas dengan
program disajikan dalam tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 4. llasil Uji Homogenitas Test Statistics
KARAIilER PEIVIBELAJ,A.RAN
IVIAHASISWA PROJECT CITIZEN

Chi-Square 122.252^ I 85. I lot

28

.000Asynp. Sig. .000

a. 0 cells {,0%) have expected frequencies less than 5- The

rninimum expected cell frequancy is I I,5.

b. 0 cells {,0%) have expected frequencies less than i. 1-he

minimum expected cell htquency is 8,8.

Sumber : Data diolah peneliti dengan program
SPSS, 20I2.

Dari hasil uji didapatkan nilai Asymp. Sig
untuk variabel karakter mahasiswa (Y) sebesar

0,000, untuk variabel pen€rapan pembelajaran
prcject citizen (X) didapat nilai sebesar 0,000. Nilai
,4symp Slg kedua variabel menunjukkan angka yang

lebih kecil dari u : 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa data variabe I karakter mahasiswa dan
variabel penempan pernbelajaran prqiect citizen
tidak homogen.

Untuk melakukan uji linearitas garis regresi

diperlukan hipotesis. Hipotesis yang digunakan
untuk menguji linearitas garis regresi tersebut dapat
dinyatakan sebagai berikut :

Ho : Model regrcsi ertentuk linear

Ht : Model regresi berbentuk non linear

Untuk wrenyatakan apakah garis .reglesi

temetrut linear atau tidak atau menerima atau

menolak Hs, ada dua alterratif ukuran yang dapat
digunakan. Uji linearitas variabel bebas terhadap
variabel terikat dilakukan dengan menggunakan
One Way Anova dengan tarif signifikan 5Yo (u :
0,05).

Tabel 5. Hasil Uii Linearitas ANOYA Table
Sum of lUsn
Squarc df Sqsare F

KARAKTER Bdws (Combi{e 410.1.981 28 146.606
MHS * PEMB Groups d)
CITIZEN

I-irerity- 2992.785 I 2992.78j 225.1i5 ,000

Deviation llt2-196 l7 41.197 3,0S9 .000

from
Linaity

WihinCroups 2990.9S7 225 .1i.293

Total 7095.969 25i

Sum er: Data diolah peneliti dengan program
SPSS,20I2.

Berdasarkan harga koefi sien signifikansi, hasil
perhitungan uji linearitas variabei penerapan
pembelajaran project citizen (X) terhadap karakter
mahasiswa (Y) diperoleh nilai sig detiation from

disirnpulkan bahwa hubungan variabel penerapan
pembelajaran project citizen (X) dengan karakter
mahasiswa sebagai warganegar? (Y) adalah linear.

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel
penerapan model pembelajaran project .citizen

terhadap karakter mahasiswa sebagai warganegam
secara parsial, digunakan trji t, uniuk melihat
besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau

Standardized Coefficient yang ada pada tabel
berikut:

Tabel6. Ilasil Uji Coefficien{s

Unstandardird Statrdardized
Coeflicidts Cftf cieots

sig

2tdf

std.
Ermr Beta sig.

(Co6ts0

PEMB
-CITIZEN

1.612 2.i-i7 8.461

I I 557 .OO0

Surnber : Data diolah peneliti dengan progtam
SPSS,2012.

Pada tabel diatas (coefficients) menunjukkan
pengujian secara parcial dengan uji t. Pengaruh
vari*bel penerq)an modcl penr.blajaran proiect
citizen,terhadap variabel karakter mahasiswa

21. {SSN:1979-0759
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sebagai warganegara dilakukan dengan langkah

analisis sebagai berikut:

Menentukan hipotesis

1. Ho, tidak terdapat pengaruh positif dan

signifikan variabel penempan model

pembelajaran project citizen terhadap karakter

mahasiswa sebagai warganegara di Politeknik
Negeri Sriwijaya.

2. H1 , terdapat pengaruh positif dan signifikan

variabel penerapan model pembelajaran project

citizen terhadap karakter mahasiswa sebagai

warganegara di Politeknik Negeri Sriwijaya

Level of Significance 95% (a : 0,05 )

Kriteria Penilaian :

3. Terima f/o lita sig / > 0,05

4. Tolak Ho iluasig / < 0,05

Hasil pengujian untuk variabel penerapan n-rodel

pembelajamlt proiect citizen diperoleh tingkat

signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari

0,005, maka He ditolak dan H1 diterima. Ar-tinya

dengan tingkat kesaiallan paling besar 5Yu dapat

dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran

project citizen belpengaruh terhadap karakter

mahasisrva sebagai warganegara. Besarnya

pengaruh penerapan model pembelajaran proiect

citizen terhadap karakter mahasiswa sebagai

warganegara sebesar 0,649 atau 64,904"

Selanjutnya untuk mengetahui analisis

besarnya pengaruh penerapan model pembelajaran

project citizen (X) terhadap karakter mahasi-swa

sebagai warganegara (Y), maka diperoleh

persamaan garis regresi linier sederhana berikut ini

i = 21,632 + 0,593X * e. Interpretasi terhadap

koefisien regrcsi variabel bebas sangat penting,

karena untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

penerapan model pembelajaran project citizen

terhadap karakter mahasiswa sebagai warganegara'

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa

konstanta regresi adalah 21,632 artinya jika
mengabaikan variabel penerapan model

pembelajaran project citizen sebesar 21,632.

Koefisien regr-esi variabel penerapan mode I

pembelajaran project citizen (X) adalah 0,593,

artinya setiap penambahan satu satuan skor

penerapan model pembelajaran project citizen akan

rneningkatkan skor variabel karakter mahasiswa

sebagai warganegara sebesar 0,5 9 3.

Berdasar-kan uji t yang dilakukan diperoleh

nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari

0,05. Dengan demikian berarli bahwa variabel

penerapan model pembelajaran proiect citizen

mempengaruhi karakter mahasiswa sebagai

warganegara di Politeknik Negeri Sriwijaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisa menunjukkan bahwa variabel

yang digunakan untuk melihat pengaruh penerapan

model pembelajaran project citizen terhadap

karakter mahasiswa sebagai warganegara di

Politeknik Negeri Sriwijaya, menunjukkan bahrva

variabel penerapan mobel pembelajaran project

citizen mernberikan pengaruh yang signifikan
terhadap karakter mahasiswa sebagai warganegara'

Studi penelitian tentang model pembelajaran

project citizen yang berhubungan dengan

pendidikan kewarganegaraan, perlu dikembangkan

lagi maka peneliti menyarankan dilakukan

penelitian lanjutan dengan menggunakan metode

kuantitatif untuk mengukur perbedaan karakter

mahasiswa yang telah menggunakan model

pembelajaran project citizen dangan karakter

mahasiswa yang belum diberlakukannya model

pembelajaran project citizen. Dengan penelitian

lanjutan ini dapat melihat seberapa jauh

keberhasilan model project citizen dalam meningkat

pengetahuan karakter mahasiswa sebagai

warganegara.
Berdasarkan hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa rnodel pernbelajarari pro.iect

citizen memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap karakter mahasiswa sebagai warganegara,

maka Politeknik Negeri Sriwijaya sebaiknya rnulai

mernberikan hin,bauan kepada dosen pengampu

mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menerapkan model pembelajaran project citizen'

Mahasiswa dalam menggunakan model

pembelajaran project citizen bersikap lebih aktif
untuk mencari masalah-masalah dalam kebijakan

pemerintah dan siap untuk menawarkan kebijakan

alternatif kepada pemerintah' Mahasiswa bersikap

lebih rasional terhadap kebijakan yang diambil oleh

pemerintah.
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