
1 
 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 
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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 

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 
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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 

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.  

http://blog.intisari-online.com/author/imron-gozali/
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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 

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.  
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Sekolah kurang memperhatikan persiapan guru dalam mengajar yang  sangat 

mempengaruhi hasil belajar. 

2. Rendahnya kemampuan awal siswa lulusan SMP Negeri dan SMP Swasta yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika . 

3. Sarana dan prasarana belum memadai sebagai penunjang proses pembelajaran 

di sekolah. 

4. Buruknya kualitas managemen di sekolah SMP Swasta dan SMP Negeri.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif dan efisisen dalam suatu penelitian serta 

manghindari kesalahpahaman maksud, maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Sampel  penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Banyudono 

Semester Genap Tahun Ajaran 2011/ 2012. 

2. Objek penelitian ini adalah  hasil belajar matematika antara siswa lulusan 

dari SMP Swasta dan SMP Negeri. 

3. Pokok bahasan pada penelitian ini adalah logika matematika. 

4. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2011 / 2012. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  “Apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar matematika antara siswa lulusan SMP Swasta dan SMP 

Negeri?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang telah 

dikemukakan, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah “Untuk 

mengetahui adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa lulusan dari SMP 

Swasta dan SMP Negeri kelas X SMK Negeri I Banyudono Semester Genap 

Tahun Ajaran 2011 / 2012”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada bidang 

pendidikan matematika, terutama pada peningkatan mutu lembaga pendidikan 

dan hasil belajar siswa. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada pembelajaran matematika yang berupa 
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pergeseran dari pendidikan yang hanya mementingkan kuantitas ke 

pembelajaran yang mementingkan kualitas. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan masukan bahwa 

keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah selain ditentukan kemampuan 

siswa juga dapat ditentukan oleh lembaga pendidikaan itu sendiri. Bagi siswa, 

penelitian ini dapat memberikan pandangan langsung mengenai instansi 

pendidikan. Untuk sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas sekolah. 


