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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Abad 21 dikenal dengan abad pengetahuan. Pengetahuan menjadi landasan

utama segala aspek kehidupan, Surya (1998). Segala pemenuhan kebutuhan

masyarakat sangat tegantung pada teknologi yang merupakan hasil dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan transformasi nilai-nilai budaya.

Surya (1998) mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia di abad 21

mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Pendidikan nasional mempunyai tiga

fungsi dasar yaitu; (a) mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) mempersiapkan

tenaga kerja ahli yang diperlukan dalam proses industri, (c) membina dan

mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan

teknologi; (2) Sebagai negara kepulauan yang berbeda-beda suku, agama dan

bahasa, pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan saja, akan

tetapi mempunyai fungsi pelestarian kehidupan bangsa; (3) Mobilitas penduduk

akibat dari meningkatnya hasil pembangunan akan mempengaruhi corak
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pendidikan nasional. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendidikan

memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih berada pada

posisi rendah. UNESCO meletakkan Indonesia dengan Human Development

Index (HDI) pada urutan ke-112 di antara 174 negara yang diteliti. Dalam hal

prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme

(UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara

serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development

Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-

111 dari 177 negara.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi permasalahan tersebut,

berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti

penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, proses,

kompetensi kelulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan. Beberapa isi 8 Standar

Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan konsep metode pembelajaran yang

merupakan salah satu instrumental input dalam setiap proses belajar mengajar

yang menggunakan pendekatan IPO (Input Proses dan Output),

Selain itu pemerintah juga memberikan otonomi bagi tiap sekolah baik

swasta maupun negeri untuk mengelola sistem pendidikan mereka dengan tetap

berpedoman pada kebijakan pemerintah, salah satu bentuk otonomi tersebut

adalah pelaksanaan seleksi masuk. Diadakannya berbagai seleksi masuk dalam

berbagai jenjang pendidikan juga merupakan suatu kebijakan untuk meningkatkan
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kualitas pendidikan, hal ini bertujuan agar tiap sekolah mendapatkan calon siswa

yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan metode pengajaran sekolah

tersebut. Diharapkan hal ini meningkatkan kualitas sekolah yang berimbas pula

pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

Agar segala kebijakan dan langkah yang dilaksanakan dapat dibuktikan

telah tepat sasaran, maka penelitian dalam dunia pendidikan merupakan hal

mutlak untuk dilakukan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi acuan bagi

penulis dalam melakukan penelitian ini. Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004)

prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti bakat dan minat serta

faktor eksternal seperti asal daerah seseorang. Baihaqi (2002) menunjukkan

bahwa nilai TOEFL memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar.

Kenaikan nilai TOEFL sebasar 1% menyebabkan kenaikan IP sebesar 0,1%.

Kompetensi guru dan prestasi belajar siswa juga terbukti memiliki korelasi yang

cukup tinggi (Shofiyah, 2008). Menurut Sutarsih (2008) terdapat beberapa variabel

yang mempengaruhi nilai UAN SMA siswa diantaranya nilai UAN SMP.

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan,

pengolahan, penyajian dan analisis data termasuk cara pengambilan kesimpulan

(Supranto dan Limakrisna, 2009). Salah satu alat dalam pemodelan statistika

adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode analisis data yang

mengambarkan hubungan antara variabel respon Y dengan satu atau lebih

variabel prediktor X untuk mendapatkan model terbaik.
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Seemingly Unrelated Regression (SUR) merupakan salah satu metode

analisis data yang digunakan untuk menaksir model yang terdiri dari beberapa

persamaan dan variabel-variabelnya tidak bersifat dua arah, tetapi antar

persamaan-persamaan tersebut terdapat kaitan satu sama lain sehingga terjadi

korelasi antar galat persamaan tersebut, (Zellner, 1962).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Darul Ulum

2 Unggulan BPPT RSBI Jombang dengan metode Seemingly Unrelated

Regresion. Prestasi belajar pada penelitian ini meliputi tiga mata pelajaran pokok

yaitu nilai pelajaran matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pemilihan

ketiga mata pelajaran tersebut dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, karena

faktor utama untuk memahami pelajaran adalah kemampuan siswa untuk

memahami olah bahasa, sehingga kemampuan dalam pelajaran bahasa Indonesia

menjadi faktor utama siswa untuk memahami pelajaran lain. Kedua, karena

matematika melatih logika berpikir, sehingga siswa yang memiliki kemampuan

pada pelajaran matematika memiliki logika berpikir yang lebih baik. Ketiga

adalah karena bahasa Inggris memiliki tujuan konsep yang sama dengan bahasa

Indonesia, terutama bagi sekolah berstandar Internasional. Selain itu siswa

diharapkan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk meningkatkan

daya saing di kancah Internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :
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apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa

kelas X SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT RSBI Jombang?

1.3. Tujuan

Berdasrkan rumusan masalah di atas,maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa

kelas X SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT RSBI Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pihak SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT RSBI Jombang

pada hususnya dan seluruh Sekolah Menengah Atas pada umumnya dalam

pengambilan keputusan untuk peningkatan prestasi siswa yang akan berimbas

pada mutu pendidikan di Indonesia.

1.5. Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan untuk siswa kelas X karena diharapkan hasil penelitian

ini menjadi referensi bagi guru dalam menentukan cara meningkatkan

prestasi siswa sedini mungkin.
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2. Penelitian dilakukan untuk siswa kelas X saat semester 2 karena

mempertimbangkan keadaan psikologi siswa yang belum stabil saat masih

semester 1.

3. Prestasi belajar yang dimaksud adalah kemampuan siswa yang diperoleh

dari penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat dilihat

dari hasil belajar siswa berupa nilai raport.

4. Variabel respon penelitian hanya meliputi nilai matematika, bahasa Inggris

dan bahasa Indonesia karena ketiga mata pelajaran tersebut akan menjadi

mata pelajaran wajib saat UN bagi semua penjurusan.
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