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Abstract 

This research is to know the availability of the math learning result difference 

between graduated students from private junior high school and public junior high 

school. This research is comparative study. The population of this research is the 

entire of X grade SMK Negeri 1 Banyudono semester even in the academic year of 

2011 / 2012. The amount of the students are 228 (eights classes) consisting four 

majors. Those are: TKJ (teknik komputer jaringan/network computer technique), AK 

(akutansi/accounting), AP (administrasi perkantoran/office administration), and PM 

(Pemasaran/marketing). Sample of this research is 60 students of X from four majors. 

The chosen samples are 20 graduated students from private school and 40 graduated 

students from public school. The method of collecting data is using observation and 

documentation. the researcher use T Test as the technique of analyzing data where the 

researcher use normality and homogeneity test before. From the data analysis with 

α=5% conclude that there is difference the result math learning between graduated 

students from private school and public school with tcalculation= 2.331. the result of 

public school is better than private school. 

 

Key word: Graduated students from private school and public school, the learning 

result  
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Pendahuluan  

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan 

dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku, perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu menejemen sekolah. 

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab II pasal 2 dan 3 yaitu dasar, fungsi, dan tujuan dijelaskan 

bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia dengan akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab". 

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang berkewajiban 

mengembangkan potensi siswa semaksimal mungkin dalam berbagai aspek 

kepribadian, sehingga menjadi manusia yang mampu berdiri sendiri di dalam dan 

di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diharapkan pendidikan dapat 

menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas. Pendidikan di sekolah diartikan 

sebagai proses kegiatan terencana dan terorganisir yang terdiri atas kegiatan 

belajar, kegiatan ini bertujuan menghasilkan perubahan yang positif pada diri 
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siswa. Menurut status, lembaga pendidikan/sekolah terbagi menjadi dua yaitu: 

sekolah Swasta dan sekolah Negeri. 

Sekolah Negeri maupun sekolah Swasta memiliki karakteristik mereka 

sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan 

perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Jika kita berpikir secara bijak, baik 

itu sekolah Negeri maupun sekolah Swasta memiliki tujuan yang sama seperti 

yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dengan cara dan karakteristik masing-masing, sekolah Negeri dan sekolah 

Swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Terlepas dari usaha tersebut, keberhasilan yang diperoleh dari proses 

belajar mengajar tidak lepas dari beberapa faktor antara lain: faktor guru yang 

mengajar, siswa yang belajar, metode dan materi pembelajaran, serta sarana 

penunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini keseluruhan faktor itu harus 

mendapat perhatian yang terpadu dan saling berkaitan dalam satu aktivitas yaitu 

proses belajar mengajar. 

Dedi Kurniawan (2010) mengatakan dikotomi guru Negeri dan guru 

Swasta, yang memposisinegatifkan guru-guru Negeri yang pola kerjanya semakin 

tidak standar, dari guru yang sering tidak masuk, guru yang pengajarannya tidak 

standar, guru yang sering telat, guru yang lebih banyak di kantor daripada di kelas, 

guru yang banyak job luar, hingga guru yang sering mengambil keuntungan lain 



3 
 

dengan mengadakan les di rumah.  Guru Swasta, dalam konteks ini, mereka lebih 

serius melakukan pengajaran kepada siswa-siswanya. 

Imron Gozali (2011), sesuatu yang berkualitas memang tidaklah murah. 

Fasilitas kelas VIP adalah konsekuensi logis dari biaya pendidikan yang mahal di 

sekolah Swasta. Fasilitas di sekolah Swasta bisa jadi sangat lengkap. Mulai dari 

ruangan kelas ber-AC, laboratorium, fasilitas olahraga, hingga halaman parkir 

yang luas. Branding sekolah Swasta juga dapat melalui hal ini, karena prinsip 

sektor Swasta yang mengutamakan pelayanan prima dan kepuasan untuk 

customer-nya. Sedangkan sekolah Negeri memiliki fasilitas yang standar untuk 

keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. 

Dedi kurniawan (2010), siswa sekolah Swasta banyak melakukan diskusi 

dengan guru, presentasi di depan kelas, berdebat dan beradu argumentasi, 

sementara murid sekolah Negeri belajar dengan cara menghafal dan memahami 

materi dengan mendengarkan guru dan membaca textbook. Hal ini menyebabkan  

murid sekolah Swasta pandai dalam menyampaikan pendapatnya sedangkan murid 

sekolah Negeri susah menyampaikan pendapatnya dikarenakan cenderung pasif 

dalam belajar.  

Sekolah Negeri memakai metode pengajaran yang sangat statis, tidak 

seperti sekolah Swasta yang biasanya memakai pola pengajaran secara dinamis. 

Materi yang diberikan oleh guru dari sekolah Negeri cenderung disampaikan 

http://blog.intisari-online.com/author/imron-gozali/
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dalam format satu arah, artinya guru berceramah kepada murid-murid dan tidak 

ada timbal balik yang terjadi antara murid dan guru. Hal ini akan sangat berbeda 

sekali dengan sekolah Swasta yang penyampaian materi pelajaran biasanya 

disampaikan dalam bentuk diskusi antara guru dengan murid.  

Masalah-masalah belajar (Dimyanti dan Mudjiono, 2006) meliputi 2 

faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi: sikap belajar, 

motivasi, konsentrasi, mengolah bahan belajar, menyiapkan perolehan hasil 

belajar, dan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Faktor ekstern meliputi: guru 

sebagai pendidik, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, 

lingkungan sosial, dan kurikulum sekolah.  

Berdasarkan  uraian di atas, maka peneliti perlu dan termotivasi untuk 

melakukan studi komparasi hasil belajar matematika siswa SMK Negeri 1 

Banyudono yang berasal dari lulusan SMP Swasta dan SMP Negeri kelas X 

Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012.  

Metode  

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Dokumentasi yang digunakan adalah daftar nama siswa yang akan digunakan 

sebagai sampel penelitian dan nilai ulangan harian kelas X semester genap tahun 

ajaran 2011/2012 bidang studi matematika. 
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Teknik Analisis Data 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian yang diajukan, 

maka setelah data terkumpul diadakan pengolahan dan analisis data.  

1. Uji prasyarat analisis 

Uji Prasyarat analisis dimaksudkan untuk mengukur atau menguji 

normalitas dan homogenitas sebaran data yang akan dianalisis. Adapun 

prasyarat penelitian ini menggunakan uji normalitas sebaran data dan uji 

homogenitas. 

a. Uji normalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

penelitian ini berasal dari populasi yang normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunkan metode Liliefors. 

b. Uji Homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk menguji apakah 

kelompok mempunyai variansi yang sama. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Bartlett. 

2. Uji hipotesis 

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode 

analisa data statistik dengan teknik t test, sebab t test adalah satu-satunya alat 

paling efisien untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua variabel. 

Di samping itu juga sebagai alat yang baik untuk mengetes perbedaan dari 

dua variabel tersebut. 
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Hasil penelitian 

Pelaksanaan penelitian dengan melakukan pengumpulan data siswa 

yang terdapat di TU (tata usaha) sekolah, kemudian pengumpulan nilai ulangan 

harian pada pokok bahasan logika matematika yang terdapat di dokumentasi guru 

mata pelajaran matematika kelas X.  

Tabel 4.1 profil hasil belajar matematika siswa lulusan  

SMP Swasta dan SMP Negeri. 

 SMP Swasta SMP Negeri 

Jumlah sampel 

Jumlah nilai 

Rerata  

SD 

Var 

20 

1.383 

69,15 

6,50728 

42,345 

40 

2.938,5 

73,4625 

6,87376 

47,249 

 

1. Data siswa lulusan SMP Swasta 

Berdasarkan data yang diperoleh, siswa lulusan SMP Swasta nilai 

tertinggi 80 dan nilai terendah 55 dengan mean 69,15, standar deviasi 6,5, 

dan variansi 42,345. Data tersebut disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi, histogram dan polygon yang tampak dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 sebaran data lulusan SMP Swasta dalam bentuk frekuensi 

bergolong 
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Kelas interval Frekunsi absolute  Frekuensi relative (%) 

55 – 59 1 0,05% 

60 – 64 6 0,3% 

65 – 69 3 0,15% 

70 – 74 5 0,25% 

75 – 79 3 0,15% 

80 - 84 2 0,1% 

jumlah 20 1% 

 

  Bila disajikan dalam bentuk grafik frekuensi bergolong  sebagai berikut: 
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Gambar 4.1: frekuensi bergolong SMP Swasta  

2. Data siswa lulusan SMP Negeri 

Berdasarkan data yang diperoleh siswa lulusan SMP Negeri nilai 

tertinggi 90 dan  nilai terendah 63 dengan mean 73,46, standar deviasi 6,87, 

dan variansi 47,249. Data tersebut disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi, histogram dan polygon yang tampak dalam tabel berikut: 

  

Tabel 4.3 sebaran data lulusan SMP Negeri dalam bentuk frekuensi 

bergolong 

Kelas interval Frekunsi absolute  Frekuensi relative (%) 

63 – 66 10 0,25% 

67 – 70 7 0,175% 

71 – 74 8 0,2% 

75 - 78 8 0,2% 

79 – 82 1  0,025% 

83 – 86 4 0,1% 

87 - 90 2 0,05% 

jumlah 40 1% 

 

Bila disajikan dalam bentuk grafik frekuensi bergolong  sebagai berikut: 
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Gambar 4.2: grafik frekuensi bergolong SMP Negeri 

 

Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors, yang dapat 

dilihat dalam rangkuman sebagai berikut: 

Tabel 4.4 rangkuman uji normalitas 

Sumber variansi N Lhitung Ltabel Keputusan 

SMP Swasta 

SMP Negeri 

20 

40 

0,102 

0,137 

0,19 

0,14 

Normal  

Normal  

0,25%

0,175%
0,2% 0,2%

0,025%
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Dari tabel diatas diperoleh harga Lhitung  untuk data yang diperoleh 

dari lulusan SMP Swasta adalah 0,102 < Ltabel  = 0,19. Sedangkan untuk 

data yang diperoleh dari lulusan SMP Negeri Lhitung` = 0,137 < Ltabel = 

0,14. Hingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi 

normal dengan taraf sinifikan 5%. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Bartlett, 

dari hasil perhitungan diperoleh 𝜒2hitung = 0,081 < 𝜒2 tabel =  3,84  maka 

dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi homogen. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan adalah t-test. Dari perhitungan 

diperoleh thitung = 2,331  sedangkan ttabel = 1,96  . Ho ditolak bila thitung > ttabel, 

karena thitung = 2,331 > ttabel = 1,96  maka Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa 

lulusan SMP Swasta dan SMP Negeri.  

Pembahasan  

Pengujian prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas diperoleh bahwa lulusan SMP Swasta dan SMP Negeri 

berdistribusi normal dan popualsi berasal dari populasi yang homogen. Hasil 

uji hipotesis pada taraf signifikan 5% diketahui bahwa terdapat perbedaan 
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pengaruh asal lulusan SMP terhadap hasil belajar matematika siswa. Kondisi 

di atas dapat disajikan dalam tabel rerata hasil belajar sebagai berikut:  

 Tabel 4.6 Rerata hasil belajar 

Lulusan  Rerata hasil belajar  

SMP Swasta  

SMP Negeri  

 

69,15 

73,4625 

 

 

Siswa lulusan dari SMP Swasta dan SMP Negeri merupakan pelajar 

yang mengalami perubahan yang berupa  pengetahuan, ketrampilan, sikap 

perilaku, kondisi, status hidup di sebuah institusi pendidikan pada  jenjang 

pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan 

sekolah dasar (SD) atau sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun Swasta. Jumlah siswa lulusan SMP Swasta sebanyak 94 siswa 

sebesar 32,6%  dan lulusan SMP Negeri sebanyak 194 siswa sebasar 67,4%  

yang ada di SMK Negeri 1 Banyudono kelas X  Tahun Ajaran 2011/1012.  

Pendidikan di sekolah merupakan proses kegiatan terencana dan 

terorganisir yang terdiri atas kegiatan belajar, kegiatan ini bertujuan 

menghasilkan perubahan yang positif pada diri siswa. Sekolah adalah salah 

satu lembaga pendidikan formal yang berkewajiban mengembangkan potensi 

siswa semaksimal mungkin dalam berbagai aspek kepribadian, sehingga 
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menjadikan manusia yang mampu berdiri sendiri di dalam dan di tengah-

tengah masyarakat.  

Matematika secara umum ditegaskan sebagai penelitian pola dari 

struktur, perubahan, dan ruang. Dalam pandangan formalis, matematika 

adalah pemeriksaan aksioma yang menegaskan struktur abstrak 

menggunakan logika simbolik dan notasi matematika, pandangan lain 

tergambar dalam filosofi matematika. Belajar merupakan proses 

pertumbuhan dan perubahan tingkah laku positif pada diri individu siswa 

setelah mengikuti berbagai aktivitas, pengalaman dan latihan. Hasil belajar 

matematika adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai setelah melalui 

proses belajar mengajar matematika yang menunjukan kecakupan siswa 

dalam menguasai materi belajar matematika yang umumnya dinyatakan 

dalam bentuk angka. Hasil belajar matematika siswa lulusan dari SMP 

Swasta dan SMP Negeri dapat dipengaruhi oleh lembaga pendidikan yang 

menaungi mereka selama proses pembelajaran berlangsung yakni sekolah 

Swasta dan Negeri. Nilai rata-rata siswa lulusan SMP Swasta sebesar 69,15 

dan SMP Negeri sebesar 73,46 di SMK Negeri 1 Banyudono kelas X Tahun 

Ajaran 2011/1012.  

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas menunjukan adanya 

perbedaan hasil belajar siswa lulusan SMP Swasta dengan SMP Negeri yang 

dapat ditunjukan pula dari harga thitung = 2,331 > ttabel  = 1,96. Dari data yang 

diperoleh terlihat bahwa rata-rata lulusan SMP Negeri lebih baik dari lulusan 
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SMP Swasta. Dengan nilai ulangan harian logika matematika untuk lulusan 

SMP Swasta nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 55, untuk lulusan SMP 

Negeri nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 63. Dari perbandingan nilai 

tersebut tampak perbedaan yang sangat jelas, dimana nilai tertinggi dari 

kedua lulusan adalah 90 yang berasal dari lulusan SMP Negeri maka SMP 

Swasta tidak lebih baik dari SMP Negeri. Perbandingan nilai terendah 55 

yang berasal dari SMP Swasta dengan demikian SMP Negeri dalam hal ini 

lebih baik dari SMP Swasta.  

SMP Negeri mempuyai fasilitas yang memadai dibanding dengan 

SMP Swasta hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dengan 

adanya fasilitas yang lebih lengkap siswa cenderung belajar lebih aktif. 

Faktor  guru yang mengajar, siswa yang belajar, metode dan materi 

pembelajaran, serta sarana penunjang kegiatan belajar mengajar merupakan 

keseluruhan faktor yang harus mendapat perhatian yang terpadu baik dari 

SMP Negeri maupun SMP Swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sudiarja (2009), kegagalan menjamin pendidikan berkualitas bagi 

anak bangsa semakin kentara ketika sekolah-sekolah Swasta dengan segala 

keterbatasan ekonomi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 

seolah-olah dikambinghitamkan atas turunya angka kelulusan. 

Darmaningtyas (Sudiarja, 2009), pemerintah tidak boleh hanya 

memperhatikan pendidikan di sekolah Negeri dan sekolah-sekolah favorit 

yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah Swasta. Swasta 
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pun dinilai kurang efektif untuk memperbaiki kualitas sebagai sekolah 

Swasta.  

Syamsuri (Sudiarja, 2009), terbatasnya input pelajar serta minimnya 

sarana dan prasarana membuat rendahnya angka kelulusan di sebagian 

sekolah Swasta. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dengan taraf 

signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika siswa lulusan SMP Swasta dan SMP Negeri dengan thitung = 

2,331. Hasil belajar siswa yang berasal dari lulusan SMP Negeri lebih baik 

dari SMP Swasta. 
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