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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara aktivitas siswa di 

organisasi sekolah dan kemampuan komunikasi siswa dengan prestasi belajar 

matematika siswa. Sampel penelitian 80 siswa kelas XI anggota organisasi di 

sekolah, dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data, 

kuesioner/angket dan dokumentasi. Validitas kuesioner dengan korelasi product 

moment. Reliabilitas kuesioner dengan KR-20. Uji hipotesis data dengan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 

aktivitas siswa di organisasi sekolah dan kemampuan komunikasi siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. Hal itu berdasarkan hasil analisis, koedisien 

korelasi ganda (R) = 0,337, koefisien determinasi (R
2
) = 0,114. Koefisien aktivitas 

siswa di organisasi sekolah = - 0,082 berarti terdapat hubungan negatif antara 

aktivitas siswa di organisasi siswa dan prestasi belajar matematika siswa. 

Koefisien kemampuan komunikasi siswa = 0,327 berarti terdapat hubungan positif 

signifikan antara kemampuan komunikasi siswa dengan prestasi belajar 

matematika siswa. Aktivitas siswa di organisasi sekolah memberi sumbangan 

relatif – 0,9% dan sumbangan efektif – 0,1%. Kemampuan komunikasi siswa 

memberi sumbangan relatif sebesar 11,4% dan sumbangan efektif 100%. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan aktivitas siswa di organisasi sekolah dan 

kemampuan komunikasi siswa berhubungan signifikan dengan prestasi belajar 

matematika siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 

 

Kata kunci: aktivitas organisasi siswa, kemampuan komunikasi, prestasi belajar 

matematika 
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PENDAHULUAN 

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan individu yang yang 

tengah berada pada tahap perkembangan remaja. Menurut Santrock (dalam Agoes 

Dariyo, 2013:65) “ciri lain yang cukup menonjol pada diri remaja ialah sifat 

revolusioner, pemberontak, progresif yang cenderung ingin mengubah kondisi 

mapan. Apabila sifat ini terarah dengan baik, maka mereka dapat menjadi 

pemimpin yang baik dimasa depan, sebaliknya bila tidak terbimbing dengan baik, 

mereka cenderung akan merusak tatanan dan nilai-nilai sosial masyarakat”. 

Remaja sedang dalam proses mewujudkan jati diri, sehingga ingin 

memperoleh kesempatan mengembangkan diri. Seperti dijelaskan Erik Erikson 

(dalam Agoes Dariyo, 2013:72) bahwa mereka sedang menghadapi tugas 

perkembangan untuk meraih identitas diri. Berbagai masalah harus dihadapi untuk 

mengembangkan komitmen, agar mereka memiliki identitas yang baik dan 

matang. 

Siswa kelas XI sendiri tengah berada pada tingkat pertengahan jenjang 

SMA. Dengan kata lain mereka bersiap menghadapi masa transisi. Yang mana 

ingin menjadi lebih mandiri dari orang tua, juga lebih suka menghabiskan lebih 

banyak waktu dengan rekan sebaya. Berkelompok dengan teman sebaya tidaklah 

buruk, karena salah satu fungsi paling penting dari kelompok teman sebaya adalah 

untuk memberikan sumber informasi dan perbandingan terhadap dunia di luar 

keluarga (John W. Satrock, 2014:92). 

Siswa-siswa yang masih dalam usia remaja tersebut tidak boleh dibiarkan 

tanpa pengawasan. Mereka harus memperoleh pendidikan yang layak. Yang mana 

tujuan dari pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU SISDIKNAS) 2013 yakni “untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab demi terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional perlu adanya pembinaan kesiswaan, terutama di sekolah. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, tujuan pembinaan kesiswaan yakni: 



 

 

(1) mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi 

bakat, minat, dan kreativitas, (2) memantapkan kepribadian siswa untuk 

mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 

terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan 

pendidikan, (3) mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian potensi siswa 

dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat, (4) menyiapkan siswa 

agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati 

hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil 

society). 

Sebagai upaya memudahkan pelaksanaan pembinaan siswa, dibentuklah 

organisasi kesiswaan di sekolah untuk memfasilitasinya. Ada beragam organisasi 

kesiswaan di sekolah. Sangatlah penting untuk memiliki aktivitas di organisasi 

kesiswaan. “Mereka yang terlibat dalam kegiatan sosial organisasi sekolah (misal 

OSIS) dan dikombinasikan dengan akademis, maka akan meningkatkan 

kompetensi identitas diri dengan baik” (Agoes Dariyo, 2013:73). 

Kemampuan komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk dalam pembelajaran matematika. Komunikasi berarti proses berbagi 

makna melalui perilaku verbal dan non verbal (Deddy Mulyana, 2004). 

Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respons pada 

penerima melalui penyampaian suatu person dalam bentuk/simbol, baik bentuk 

verbal (kata-kata)/bentuk non verbal. Dengan kata lain, komunikasi merupakan 

hubungan timbal balik antara pemberi dengan penerima informasi. 

Upaya guru membangkitkan respons siswa dalam pembelajaran 

matematika merupakan suatu bentuk komunikasi. Guru tak hanya menyampaikan 

materi pelajaran, melainkan juga memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberi tanggapan. Tanggapan dapat berupa argumen atau pertanyaan terkait 

materi yang tengah dibahas. 

Prestasi belajar merupakan penguasaan keterampilan atau pengetahuan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau nilai yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain, prestasi belajar 



 

 

matematika adalah hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses belajar 

mengajar matematika yang dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa. 

Prestasi belajar menunjukkan kecakapan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran matematika. Keberhasilan belajar yang berwujud prestasi dapat dilihat 

dari segi belajar mengajar karena proses ini tidak hanya menjadi akibat interaksi 

antara guru dan murid saja akan tetapi meliputi semua proses yang sengaja untuk 

mengubah tingkah laku siswa denga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan dua variabel bebas, 

yaitu aktivitas siswa di organisasi sekolah (X1) dan kemampuan komunikasi siswa 

(X2). Variabel terikatnya adalah prestasi belajar matematika siswa (Y). Penelitian 

ini dilakukan di SMA Al Islam 1 Surakarta dengan pertimbangan sekolah tersebut 

memenuhi kualifikasi variabel yang akan diteliti. 

Penarikan sampel atau penentuan sampel atau sampling adalah pemilihan 

sejumlah individu tertentu dari populasi yang ditentukan, sebagai wakil 

(representatif) dari populasi tersebut (Sutama, 2011:97). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling random kelompok (cluster 

random sampling). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 siswa 

kelas XI yang mengikuti organisasi di sekolah. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data kuesioner/angket dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data terkait aktivitas siswa di organisasi sekolah serta kemampuan 

komunikasi siswa, sedangkan data terkait prestasi belajar matematika siswa 

diperoleh dari dokumentasi sekolah. 

Sebelum digunakan sebagai instrumen, kuesioner/angket diuji validitas 

dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 35 siswa kelas XI 

yang mengikuti organisasi di sekolah. Validitas kuesioner dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment berikut: 
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Untuk reliabilitasnya dihitung dengan menggunakan rumus KR-20 berikut:

  

    (
 

   
)(

   ∑  

  
) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali uji validitas dan reliabilitas kuesioner/angket dengan 

membagi dua kuesioner kepada 35 siswa kelas XI yang mengikuti organisasi di 

sekolah. Dua kuesioner tersebut masing-masing berisi skala pernyataan aktivitas 

siswa di organisasi sekolah yang terdiri dari 26 butir pernyataan dan skala 

pernyataan kemampuan komunikasi siswa yang terdiri dari 24 butir pernyataan. 

Validitas kuesioner dihitung menggunakan rumus koefisien korelasi 

product moment, Dengan α = 5%. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Skala Pernyataan Aktivitas Siswa di Organisasi Sekolah 

No Butir rhitung rtabel Keputusan Uji 

1 0.593 0.30 Valid 

2 0.360 0.30 Valid 

3 0.295 0.30 Tidak Valid 

4 0.501 0.30 Valid 

5 0.458 0.30 Valid 

6 0.486 0.30 Valid 

7 0.385 0.30 Valid 

8 0.187 0.30 Tidak Valid 

9 0.658 0.30 Valid 

10 0.034 0.30 Tidak Valid 



 

 

11 0.181 0.30 Tidak Valid 

12 0.444 0.30 Valid 

13 0.453 0.30 Valid 

14 0.390 0.30 Valid 

15 0.509 0.30 Valid 

16 0.259 0.30 Tidak Valid 

17 0.436 0.30 Valid 

18 0.465 0.30 Valid 

19 0.449 0.30 Valid 

20 0.367 0.30 Valid 

21 0.430 0.30 Valid 

22 0.372 0.30 Valid 

23 0.526 0.30 Valid 

24 0.486 0.30 Valid 

25 0.680 0.30 Valid 

26 0.178 0.30 Tidak Valid 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Skala Pernyataan Kemampuan Komunikasi Siswa 

No Butir rhitung rtabel Keputusan Uji 

1 0.579 0.30 Valid 

2 0.457 0.30 Valid 

3 0.710 0.30 Valid 

4 0.637 0.30 Valid 

5 0.664 0.30 Valid 

6 0.285 0.30 Tidak Valid 

7 0.386 0.30 Valid 

8 0.126 0.30 Tidak Valid 

9 0.536 0.30 Valid 



 

 

10 0.342 0.30 Valid 

11 0.515 0.30 Valid 

12 0.066 0.30 Tidak Valid 

13 0.428 0.30 Valid 

14 0.395 0.30 Valid 

15 0.581 0.30 Valid 

16 0.281 0.30 Tidak Valid 

17 0.323 0.30 Valid 

18 0.296 0.30 Tidak Valid 

19 0.420 0.30 Valid 

20 0.256 0.30 Tidak Valid 

21 0.502 0.30 Valid 

22 0.157 0.30 Tidak Valid 

23 0.604 0.30 Valid 

24 0.398 0.30 Valid 

 

Berdasarkan tabel 1, diperoleh 20 butir pernyataan valid dan 6 butir pernyataan 

tidak valid pada kuesioner skala pernyataan aktivitas siswa di organisasi sekolah. 

Sedangkan dari tabel 2, diperoleh 17 butir pernyataan valid dan 7 butir pernyataan tidak 

valid. 

Butir-butir pernyataan valid kemudian diuji reliabilitasnya. Teknik uji reliabilitas 

kuesioner penelitian ini menggunakan croncach’s alpha. Yang mana penghitungannya 

dilakukan menggunakan bantuan program SPSS 17.0.  

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas kuesioner skala aktivitas siswa di 

organisasi sekolah diperoleh nilai alpha 0.815. Sedangkan nilai r tabel pada 

signifikansi 0.05 dengan jumlah data 20 adalah 0.444. Berarti nilai alpha > nilai r 

tabel, sehingga disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian, kuesioner 

skala aktivitas siswa di organisasi sekolah tersebut reliabel. 

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas skala kemampuan komunikasi 

siswa menghasilkan nilai alpha 0.825. Dengan nilai r tabel pada signifikansi 0.05 

dengan jumlah data 20 adalah 0.482, artinya nilai alpha > nilai r tabel, sehingga 



 

 

butir-butir instrumen penelitian, kuesioner skala kemampuan komunikasi siswa 

reliabel. 

Selanjutnya dua kuesioner tersebut digunakan untuk mengumpulkan 

masing-masing data variabel bebas. Berdasarkan hasil perhitungan, deskripsi data 

variabel aktivitas siswa di organisasi sekolah disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi dan grafik histogram berikut: 

Tabel 3 

Tabel Distribusi Frekuensi Aktivitas Siswa di Organisasi Sekolah 

Skor Aktivitas Siswa Frekuensi 

40-49 1 

50-59 1 

60-69 9 

70-79 35 

80-89 27 

90-99 7 

 

Grafik 1 

Histogram Distribusi Frekuensi 

 



 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, deskripsi data variabel kemampuan 

komunikasi siswa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram 

berikut: 

Tabel 4 

Tabel Distribusi Frekuensi Kemampuan Komunikasi Siswa 

Skor Kemampuan Komunikasi Siswa Frekuensi 

40-49 4 

50-59 33 

60-69 34 

70-79 8 

80-89 1 

 

Grafik 2 

Histogram Distribusi Frekuensi 

 

Data prestasi belajar matematika siswa diperoleh dari nilai ujian tengah 

semestar gasal, nilai ujian akhir semester gasal dan nilai ujian tengah semester 

genap kelas XI. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari dokumentasi sekolah (buku 



 

 

rapor). Berdasarkan hasil perhitungan, deskripsi data prestasi belajar matematika 

siswa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram berikut: 

Tabel 5 

Tabel Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Skor Aktivitas Siswa Frekuensi 

60-69 29 

70-79 35 

80-89 15 

90-99 1 

 

Gambar 3 

Grafik Histogram Distribusi Frekuensi 

 

Dari data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan dengan bantuan 

program Ms. Excel dan SPSS 17.0. Perhitungan yang dilakukan menghasilkan 

persamaan regresi                         . Selain itu diperoleh koefisien 

korelasi ganda (R) = 0,337, koefisien determinasi (R
2
) = 0,114. Variabel aktivitas 



 

 

siswa di organisasi sekolah memberi sumbangan relatif (SR) sebesar – 0,9% dan 

sumbangan efektif – 0,1%, sedangkan variabel kemampuan komunikasi siswa 

memberikan sumbangan relatif sebesar 11,4% dan sumbangan efektif 100%. 

Dari analisis regresi linear berganda diketahui koefisien variabel aktivitas 

siswa di organisasi sekolah bernilai negatif (– 0,082). Hal itu berarti ada hubungan 

negatif antara aktivitas siswa di organisasi sekolah dengan prestasi belajar 

matematika siswa, sehingga bila aktivitas siswa di organisasi sekolah meningkat 

maka nilai prestasi belajar matematika siswa semakin menurun. 

Dari analisis regresi linear berganda diketahui koefisien variabel 

kemampuan komunikasi siswa bernilai positif (0,327). Hal itu berarti ada 

hubungan positif antara kemampuan komunikasi siswa dengan prestasi belajar 

matematika siswa, sehingga semakin meningkat kemampuan komunikasi siswa 

semakin meningkat pula nilai prestasi belajar matematika siswa. 

Dari analisis regresi linear berganda diketahui koefisien variabel aktivitas 

siswa di organisasi sekolah bernilai negatif (– 0,082), sedangkan koefisien 

variabel kemampuan komunikasi siswa bernilai positif (0,327). Dengan begitu 

belum dapat dipastikan apakah aktivitas siswa di organisasi sekolah dan 

kemampuan komunikasi siswa bersama-sama memiliki hubungan. 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 11,4%. 

Dapat pula dikatakan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan sebesar 11,4% variasi variabel dependen. Sedangkan 

sisanya 88,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel bebas secara simultan 

terhadap variabel terikat sebesar 11,4%. Berdasarkan perhitungan sumbangan 

efektif masing-masing variabel bebas, diketahui bahwa variabel kemampuan 

komunikasi siswa mendominasi pengaruh terhadap prestasi belajar matematika 

siswa dibanding variabel aktivitas siswa di organisasi sekolah. 

 

 



 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan hasil analisis data penelitian 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa di organisasi sekolah tidak berhubungan signifikan dengan 

prestasi belajar matematika siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta tahun 

ajaran 2013/2014 

2. Kemampuan komunikasi matematika siswa berhubungan signifikan dengan 

prestasi belajar matematika siswa kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta tahun 

ajaran 2013/2014 

3. Aktivitas siswa di organisasi sekolah dan kemampuan komunikasi siswa 

berhubungan signifikan dengan prestasi belajar matematika siswa kelas XI 

SMA Al Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 
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