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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan bahasa Inggris pada era sekarang menjadi salah satu kebutuhan 

bagi masyarakat dalam menghadapi persaingan global. Tidak terkecuali dalam 

dunia pendidikan, bahasa Inggris sendiri sekarang erat halnya dengan pembelajaran 

di sekolah. Bahasa Inggris telah menjadi salah satu pelajaran yang dipelajari siswa 

yaitu di mana dalam pembelajaran tersebut juga mencakup penilaian terhadap 

kemampuan dan kecakapan siswa dalam menggunakan bahasa inggris khususnya 

pada aspek keterampilan berbicara “speaking”, mendengar “listening”, membaca 

“reading”, dan menulis “writing”. Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah juga 

diharapkan dapat membantu membekali siswa menjadi warga global dalam 

menghadapi perkembangan era globalisasi yang semakin hari semakin pesat.  

Keterampilan yang telah disebutkan di atas memang merupakan hal yang 

tidak dapat terpisahkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Salah satu aspek 

pembelajaran yang cukup menjadi perhatian khusus dalam kelas Bahasa Inggris, 

yaitu aspek berbicara atau lebih dikenal dengan “speaking skill”, dimana pada 

pembelajaran speaking skill ini memberikan waktu dan kesempatan siswa lebih 

besar untuk menggunakan bahasa Inggris secara oral serta melatih keterampilan 

komunikatif masing masing siswa. Pencapaian terhadap pembelajaran speaking 

skill itu sendiri tidak hanya mencakup kefasihan, penguasaan kosakata, pelafalan 

yang tepat, maupun tata bahasa “grammar”, namun juga partisipasi siswa dan 
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keafktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, bertukar argumen dan 

berkomunikasi secara aktif menjadi penilaian dari pencapaian siswa dalam 

speaking skill. Di dalam pelajaran bahasa Inggris siswa di sekolah tentunya 

menghadapi tantangan yang berbeda. Tantangan yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran berbicara “speaking” di kelas bahasa Inggris juga mengambil peran 

yang berdampak pada proses dan hasil dari pembelajaran Bahasa Inggris siswa di 

sekolah.  

Pada sekolah menegah atas (SMA) IPEKA BSD siswa juga mendapatkan 

pembelajaran speaking pada kelas Bahasa Inggris. Sekolah IPEKA BSD sendiri 

merupakan sekolah menengah atas (SMA) nasional, dimana pembelajaran di kelas 

diajarkan menggunakan bahasa ibu, yaitu Bahasa Indonesia. Namun pada sekolah 

SMA IPEKA BSD ini memiliki keunikan di mana sebagai sekolah nasional yang 

mulai menerapkan program lingkungan berkomunikasi Bahasa Inggris yang aktif. 

Sekolah SMA IPEKA BSD memberikan ruang lebih mendalam bagi siswa yaitu 

salah satunya pada aspek pembelajaran keterampilan dalam berbahasa Inggris yang 

di mana pembelajaran tersebut cukup ditekankan dalam penggunaannya sehari hari 

terutama pada bagian keterampilan berbicara “speaking”. Sebagai sekolah nasional, 

SMA IPEKA BSD memberikan ruang kontribusi lebih bagi siswa untuk terlibat 

aktif menjadi siswa dan warga global dalam menghadapi perkembangan era 

globalisasi khususnya dalam penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa 

komunikasi global. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi siswa SMA 

IPEKA BSD untuk dapat mulai aktif membiasakan diri menggunakan Bahasa 

Inggris untuk berkomunikasi baik pada kelas speaking maupun di luar kelas 

speaking dengan sesama siswa maupun ketika berkomunikasi dengan guru.  
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Selain program Bahasa Inggris yang mulai diterapkan, SMA IPEKA BSD 

juga mengadakan program pertukaran pelajar antar siswa SMA IPEKA BSD 

dengan pihak salah satu sekolah yang bertempat di Amerika. Program diatas 

memberikan kesempatan besar bagi siswa di SMA IPEKA BSD untuk lebih 

mendapat pengalaman langsung menjadi warga global. Berkaitan dengan hal di 

atas, program pertukaran siswa yang diadakan mengundang antusiasme siswa SMA 

IPEKA BSD yang cukup baik untuk mengikuti program tersebut, namun salah satu 

dari kriteria yang dibutuhkan untuk mengikuti program pertukaran pelajar tersebut 

adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris siswa terkhusus pada speaking skill. 

Sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri juga bagi siswa Sekolah IPEKA 

BSD yang berbasis nasional dalam belajar dan berkomunikasi sepenuhnya 

menggunakan Bahasa Inggris saat pembelajaran di kelas Bahasa Inggris maupun di 

luar pembelajaran mengingat bahwa sekolah IPEKA BSD juga mulai menerapkan 

penggunaan aktif Bahasa Inggris.   

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kondisi tersebut dan menanyakan 

kepada guru pengajar Bahasa Inggris di sekolah SMA IPEKA BSD tentang 

pandangannya terhadap siswa SMA IPEKA BSD dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris sekarang ini khususnya dalam bagian speaking. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan kondisi pembelajaran speaking 

siswa 10 SMA IPEKA BSD serta untuk mengetahui faktor yang dapat membantu 

siswa agar mampu untuk mencapai pencapaian dalam tingkat kefasihan dan 

ketepatan khususnya pada keterampilan berbicara di kelas Bahasa Inggris mereka 

di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengajar speaking di kelas Bahasa 

Inggris sekolah IPEKA BSD, peneliti merangkum kondisi pembelajaran siswa 10 
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SMA IPEKA BSD menunjukkan antusias dari siswa yang cukup tinggi terhadap 

keinginan untuk mencapai nilai yang cukup baik pada pelajaran speaking dengan 

motivasi yang cukup bervariasi. Peneliti juga menyimpulkan dari hasil wawancara 

dan nilai speaking yang diperoleh siswa yaitu kepercayaan diri siswa ketika 

diperhadapkan dengan tugas tugas yang diberikan cukup bervariasi, hal tersebut 

terjadi ketika ada beberapa siswa yang merasa tidak percaya diri dalam 

melaksanakan tugas speaking yang diberikan. Hasil lainnya yang didapatkan dari 

wawancara juga menyebutkan bahwa siswa yang aktif untuk membaca mampu 

memberikan dan mengelola pendapat dan argumen yang baik ketika pembelajaran 

speaking jika dibandingkan dengan siswa yang kurang aktif untuk membaca atau 

minat bacanya lebih rendah. Faktor yang disebutkan diatas sejalan dengan motivasi 

belajar siswa dan minat membaca, yaitu dimana siswa yang memiliki motivasi 

khusus baik motivasi internal maupun eksternal untuk dapat mencapai pencapaian 

tertentu. Dengan memiliki minat baca yang baik pada siswa dalam pembelajaran 

bahasa Inggris di kelas dapat terus memperkaya pengetahuannya untuk melakukan 

argumentasi dan memberikan pendapat. 

Pada faktor yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mendalami 

faktor motivasi belajar siswa yang dapat mempengaruhi pencapaian pembelajaran 

bahasa Inggris khususnya dalam penggunaannya untuk keterampilan berbicara 

“speaking”. Motivasi diyakini dapat mengarahkan siswa dan dapat juga 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam pencapaian pembelajaran, khususnya 

speaking skill. Hal tersebut biasanya terjadi ketika siswa mengharapkan mampu 

mencapai atau menyelesaikan sesuatu di masa ke depan contohnya lulus ujian, lulus 

seleksi pertukaran pelajar ataupun mendapat nilai yang baik, serta dapat juga terjadi 
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karena keinginan siswa menggunakan bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi 

dengan orang lain.    

Peneliti juga tertarik untuk meneliti faktor di luar yang disebutkan oleh guru 

yang mengajarkan speaking skill di SMA IPEKA BSD yaitu pengaruh dari faktor 

keyakinan diri siswa dalam pembelajaran di kelas Bahasa Inggris. Keyakinan diri 

atau dikenal dengan Efikasi diri siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Efikasi diri adalah suatu konsep dalam teori 

kognitif sosial yang digunakan untuk menganalisa perubahan yang dicapai melalui 

perilaku individu dengan keyakinan diri tertentu. Terdapat tiga dimensi dalam 

mencapai keberhasilan seseorang terkait dengan efikasi diri, yaitu magnitude, 

generality, dan strength.  Bandura (1982) dalam Jess Feist & Gregory J. Feist 

(2011, 201) menyatakan bahwa saat manusia mempunyai efikasi diri yang tinggi 

maka dengan demikian performa seseorang secara umum juga meningkat. 

Beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas menjadi hal yang akan diteliti lebih 

lanjut keterkaitannya oleh peneliti. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

identifikasi masalah yang terjadi yakni antara lain: 

1) Keterampilan berbicara bahasa Inggris di sekolah Ipeka BSD menjadi hal 

yang dipertimbangkan untuk dapat lebih aktif digunakan siswa, salah 

satunya untuk mendukung program sekolah yakni menekankan lingkungan 

untuk aktif berbahasa Inggris serta program pertukaran pelajar Internasional 
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2) Keterampilan berbicara bahasa Inggris menjadi satu bekal yang sangat 

mendasar dan menjadi penting bagi para siswa untuk menjadi warga global 

3) Penggunaan bahasa Inggris dan hasil belajar speaking siswa di sekolah 

belum maksimal  

4) Efikasi diri siswa dalam kelas berbicara bahasa Inggris masih belum 

maksimal dikarenakan beberapa faktor 

5) Motivasi belajar dalam kelas berbicara bahasa Inggris masih belum 

maksimal dikarenakan beberapa faktor 

6) Minat Baca siswa dalam kelas berbicara bahasa Inggris masih belum 

maksimal dikarenakan beberapa faktor 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya maka pada 

penelitian ini memberikan batasan masalah pada topik efikasi diri yaitu hasil dari 

proses kognitif seseorang yang meyakini akan perkiraan sejauh mana 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau suatu tindakan tertentu dengan 

tujuan untuk mencapai suatu hasil yang ingin dicapai (Bandura 1995,2). Efikasi diri 

sendiri terdiri dari dimensi magnitude, generality dan strength. Motivasi Belajar, 

yakni memiliki definisi sebagai Dorongan internal dan eksternal pada siswa siswi 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya 

dengan beberapa indicator atau unsur yang mendukung (Hamzah B.Uno 2011,23). 

Dalam motivasi belajar terdapat dua jenis yakni dikenal dengan motivasi intr 
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insik dan motivasi ekstrinsik. Minat Baca memiliki definisi sebagai 

Keinginan yang kuat disertai dengan usaha- usaha seseorang untuk membaca 

(Rahim 2005, 28). Minat baca sendiri terdiri dari beberapa indikator yakni 

Kesenangan Membaca, Kesadaran akan manfaat dalam membaca, Frekuensi 

membaca dan Kuantitas Bacaan.  Selanjutnya pada variabel Hasil Belajar Speaking, 

maka hasil belajar siswa berupa nilai speaking akan digunakan sebagai data yang 

akan dianalisis kembali dalam penelitian ini. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini antara lain: 

1) Apakah terdapat pengaruh positif efikasi diri terhadap hasil belajar speaking 

di kelas X SMA IPEKA BSD?  

2) Apakah terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap hasil belajar 

speaking di kelas X SMA IPEKA BSD?  

3) Apakah terdapat pengaruh positif minat membaca siswa terhadap hasil 

belajar speaking di kelas X SMA IPEKA BSD?  

4) Apakah terdapat pengaruh positif efikasi diri, motivasi belajar, dan minat 

baca terhadap hasil belajar speaking kelas X SMA IPEKA BSD? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun ruang lingkup permasalahan dibatasi pada pembelajaran speaking 

di kelas Bahasa Inggris SMA IPEKA BSD.  
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Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah  

1) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh positif dari efikasi diri 

terhadap hasil belajar speaking siswa kelas X SMA IPEKA BSD 

2) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh positif dari motivasi belajar 

terhadap hasil belajar speaking siswa kelas X SMA IPEKA BSD 

3) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh positif dari minat membaca 

siswa terhadap hasil belajar speaking siswa kelas X SMA IPEKA BSD 

4) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh positif dari efikasi diri, 

motivasi belajar dan minat membaca siswa terhadap hasil belajar 

speaking kelas X SMA IPEKA BSD 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, yakni untuk 

memperluas wawasan dan pengetahuan secara empiris terkait pengaruh efikasi diri, 

motivasi belajar, dan minat baca siswa terhadap hasil belajar khususnya speaking. 

Manfaat yang diharapkan bagi para siswa kelas X SMA IPEKA BSD yakni sebagai 

informasi dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar di sekolah dan 

menghadapi tantangan pembelajaran berkaitan dengan efikasi diri,  motivasi belajar 

serta minat membaca. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 

para guru dalam menentukan metode dalam membantu siswa dalam mengatasi 

tantangan dalam menghadapi pembelajaran keterampilan berbicara dalam kelas 

bahasa Inggris berkaitan dengan hal efikasi diri dan motivasi belajar dan minat 

baca. Dari hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan informasi untuk 
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mengetahui hubungan antar faktor efikasi diri, motivasi seseorang dalam belajar 

serta minat membaca siswa.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini berisi sistematika penulisan tesis yaitu antara lain :  

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang diperoleh 

berdasarkan observasi lapangan serta situasi yang terjadi sehingga menjadi dasar 

peneliti dalam melalukan penelitian, serta merumuskan masalah, tujuan penelitan, 

manfaat penelitian, dan batasan di dalam penelitian serta sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini peneliti memaparkan tinjauan teori terkait yang digunakan di dalam 

penelitian yakni pengertian, indikator dan pengaruh antara efikasi diri, motivasi 

belajar, minat baca terhadap hasil belajar berbicara speaking serta uraian terkait 

hasil penelitian yang relevan. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini peneliti membahas tentang uraian rancangan penelitian serta 

pembahasan terkait tempat, waktu, dan subjek penelitian. Dalam bab ini juga 

dibahas terkait prosedur penelitian yang lakukan serta analisis data yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini. 
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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini peneliti membahas terkait hasil pengumpulan dan pengolahan data, 

serta pembahasan data dalam penelitian. Dalam bab ini juga dibahas uraian hasil 

penelitian yang terdiri dari deskripsi data variabel efikasi diri, motivasi belajar dan 

minat baca terhadap hasil belajar speaking siswa.  

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

Pada bab ini diuraikan terkait dengan kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti 

berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data. Selanjutnya peneliti juga 

memaparkan uraian terkait implikasi dan saran yang dapat disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan sebagai informasi dan pengembangan selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


