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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Berdasarkan data yang 

dirilis oleh kemendikbud (2016) sesuai PISA 2015, terjadi kenaikan pencapaian 

pendidikan di Indonesia yang signifikan yaitu sebesar 22,1 poin. Berdasarkan 

nilai rerata, kompetensi matematika mengalami kenaikan poin sebesar 11 poin, 

dari 375 pada tahun 2012 menjadi 386 pada tahun 2015 Meskipun demikian, 

nilai rerata Indonesia masih di bawah negara OECD. Dari hasil tes dan evaluasi 

PISA 2015 rata-rata skor pencapaian matematika siswa Indonesia berada di 

peringkat 63 dari 69 negara. Menurut data nilai UN siswa SMA atau sederajat 

pada tahun 2016 yang telah disampaikan oleh Kemendikbud (2016), nilai rerata 

UN matematika secara nasional mengalami penurunan signifikan sebesar 6,04 

poin. Pada tahun 2015 rerata nilai UN matematika sebesar 56,28 menjadi 50,24 

pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut tentu bisa dilihat bahwa terdapat  

beberapa kekurangan yang masih belum berhasil diperbaiki secara signifikan, 

yaitu hasil belajar matematika. 

Hasil belajar digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang 

diberikan sebagai bentuk evaluasi dalam pendidikan setelah proses 

pembelajaran. Hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni (2011: 85) adalah 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Sedangkan menurut Purwanto (2009: 34) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan itu diupayakan dalam proses 

belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selain itu, Mutodi dan 

Ngirande (2014) menyatakan sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja matematika siswa diantaranya adalah kelemahan dalam matematika, latar 

belakang dan dukungan keluarga, kepercayaan diri dalam matematika, mitos dan 

keyakinan tentang matematika, dukungan material, dan kesulitan dalam belajar 

matematika (hal. 431). Berdasarkan pernyataan tersebut, permasalahan yang 

berkaitan dengan hasil belajar matematika saat ini adalah rendahnya nilai 
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matematika siswa, rata-rata skor pencapaian matematika siswa Indonesia berada 

di posisi 63 dari 69 negara, penurunan rerata UN matematika, kurangnya 

ketertarikan siswa belajar matematika, mitos tentang sulitnya matematika untuk 

dipelajari, kurangnya kepercayaan diri untuk mempelajari matematika. 

Hasil belajar yang bervariasi dipengaruhi berbagai faktor, yaitu faktor yang 

bersumber dari diri siswa, alat dan lingkungan. Faktor yang bersumber dari 

siswa itu sendiri diantaranya keaktifan dan kemampuan public speaking. 

Menurut Djamarah (2010: 362) belajar aktif ditunjukkan dengan adanya 

ketertiban intelektual dan ketertiban emosional yang tinggi dalam proses belajar 

mengajar. Siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan ide dan 

gagasannya. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

Keaktifan adalah sejauh mana siswa berperan serta dan berpartisipasi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Keaktifan tersebut berupa 

keaktifan siswa bertanya, mengerjakan soal, dan mengemukakan pendapat 

dalam pembelajaran matematika. Selain itu, Abdullah, Abu Bakar, dan Mahbob 

(2012) menyatakan faktor yang mempengaruhi partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran, antara lain, kepribadian siswa, kurangnya kepedulian guru 

terhadap kontribusi siswa, persepsi teman sekelas, dan ukuran kelas (hal. 521). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, permasalahan yang terkait dengan keaktifan 

siswa saat ini adalah siswa cenderung tidak berpartisipasi aktif bertanya, 

mengerjakan soal, dan mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran, 

siswa kurang tertarik belajar matematika, siswa kurang memiliki rasa percaya 

diri menyampaikan pendapat dan berbicara di depan kelas, dan kurangnya 

kepedulian guru terhadap kontribusi siswa di kelas. 

Menurut Handoko (2011: 9) berbicara di depan umum (public speaking) 

merupakan proses berbicara kepada sekelompok orang dengan cara yang 

terstruktur untuk memberikan informasi, memberikan pengaruh, ataupun 

menghibur pendengar. Public speaking merupakan suatu komunikasi dimana 

pembicara berhadapan langsung dengan audiens. Kemampuan public speaking 

adalah kemampuan siswa untuk berbicara di hadapan banyak orang, baik di 
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ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Siswa yang memiliki kemampuan 

public speaking yang baik dapat meningkatkan kualitas diri dan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Berdasarkan penelitiannya, Mai dan Tuan (2015) 

menyatakan bahwa siswa  menghadapi banyak masalah ketika akan berbicara di 

depan umum, antara lain, tidak bisa memikirkan sesuatu untuk dikatakan, 

partisipasi mereka rendah, tidak memiliki motivasi untuk mengekspresikan diri, 

takut menerima kritik dari audiens, sering membaca catatan ketika mereka 

sedang berbicara di depan audiens, motivasi untuk berbicara, umpan balik guru 

selama kegiatan berbicara, rasa percaya diri, tekanan untuk tampil baik, dan 

waktu untuk persiapan (hal. 18). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 

keaktifan dam kemampuan public speaking memiliki peranan penting terhadap 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Tingkat keaktifan dan 

kemampuan public speaking siswa di SMK N 9 Surakarta masih kurang. Hal 

tersebut ditunjukkan dari masih banyaknya siswa yang pasif dan kurang percaya 

diri dalam mengerjakan soal dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas. 

Faktor yang berasal dari lingkungan yaitu sosial ekonomi orang tua. 

Menurut Soekanto (1990: 265) status sosial dapat diartikan sebagai tempat atau 

kedudukan seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan 

orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak serta 

kewajibannya. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal anak 

dan berkewajiban menanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses belajar 

mengajar dan perlindungan anak dari lahir sampai dengan remaja. Aktivitas anak 

tidak lepas dari status sosial ekonomi orang tua. Orang tua bertanggung jawab 

menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Berdasarkan 

penelitiannya, Maftukhah (2007) menyatakan bahwa permasalahan yang 

berhubungan dengan sosial ekonomi orang tua adalah kurangnya penghasilan 

orang tua untuk membiayai pendidikan siswa, kondisi lingkungan tempat tinggal 

yang kurang baik, dan kurangnya fasilitas belajar yang diberikan orang tua di 

rumah (hal. 10). Orang tua yang status sosial ekonominya tinggi akan dengan 

mudah memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan anak dalam proses 
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belajarnya. Selain itu, orang tua yang kehidupan ekonominya berada di tingkat 

atas akan memberikan fasilitas belajar memadai yang dapat meningkatkan 

keaktifan belajar dan memudahkan siswa untuk mencapai hasil belajar 

matematika sesuai harapan, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial 

ekonominya rendah. Keadaan yang demikian terjadi juga di SMK Negeri 9 

Surakarta, sekolah ini menampung peserta didik dari berbagai macam latar 

belakang ekonomi orang tua yang berbeda. Keragaman latar belakang ekonomi 

orang tua tersebut dapat berpengaruh pula pada kemampuan membiayai anak-

anaknya, sehingga keadaan sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan pendidikan anak. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

adanya keterkaitan antara keaktifan, kemampuan public speaking, dan sosial 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK N 9 

Surakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini meliputi: 

a. penurunan rerata UN matematika; 

b. rendahnya hasil belajar matematika; 

c. rata-rata skor pencapaian matematika siswa Indonesia berada pada peringkat 

63 dari 69 negara; 

d. siswa cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran; 

e. siswa kurang memiliki rasa percaya diri menyampaikan pendapat; 

f. kurangnya kepedulian guru terhadap kontribusi siswa; 

g. siswa tidak memiliki motivasi untuk mengekspresikan diri; 

h. siswa takut menerima kritik dari audiens; 

i. siswa sering membaca catatan selama melakukan presentasi; 

j. kurangnya penghasilan orang tua untuk membiayai pendidikan siswa; 

k.  kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang baik; 

l. kurangnya fasilitas belajar yang diberikan orang tua di rumah. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada 4 

permasalahan. 

a. Hasil belajar matematika siswa rendah. 

b. Siswa cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Siswa sering membaca catatan selama melakukan presentasi. 

d. Kurangnya penghasilan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi empat. 

a. Adakah kontribusi keaktifan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

X SMK N 9 Surakarta?  

b. Adakah kontribusi kemampuan public speaking terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK N 9 Surakarta?  

c. Adakah kontribusi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK N 9 Surakarta? 

d. Adakah kontribusi keaktifan, kemampuan public speaking, dan sosial 

ekonomi orang tua secara bersama terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas X SMK N 9 Surakarta?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujun penelitian ini ada empat. 

a. Menganalisis dan menguji kontribusi keaktifan terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK N 9 Surakarta. 

b. Menganalisis dan menguji kontribusi kemampuan public speaking terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas X SMK N 9 Surakarta. 

c. Menganalisis dan menguji kontribusi sosial ekonomi orang tua terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas X SMK N 9 Surakarta. 

d. Menganalisis dan menguji kontribusi keaktifan, kemampuan public 

speaking, dan sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK N 9 Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, peneitian ini memberikan sumbangan keilmuan 

kepada pembaca dan semua pihak yang berkepentingan tentang kontribusi 

keaktifan, kemampuan public speaking, dan sosial ekonomi orang tua 

terhadap hasil belajar matematika. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengelola keaktifan dan 

kemampuan public speaking dengan benar sehingga meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

2) Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses kegitan belajar mengajar untuk memperoleh hasil belajar yang 

diharapkan. 

3) Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengembangan kualitas siswa sebagai lulusan, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi sekolah. 

 


