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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Sekolah XYZ Serpong merupakan sekolah yang mengadopsi kurikulum 

internasional. Saat ini, sekolah dengan kurikulum internasional sudah semakin 

menjamur di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satu syarat yang harus 

dipenuhi untuk para calon siswa yang ingin masuk ke sekolah dengan kurikulum 

internasional adalah kemampuan menguasai bahasa yang digunakan sekolah 

tersebut dalam proses belajar mengajar (umumnya bahasa Inggris), baik secara 

lisan maupun tulisan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem 

pengajaran kurikulum internasional yang baru. Hal tersebut dikarenakan hampir 

seluruh kegiatan pembelajaran (terkecuali mata pelajaran tertentu, seperti Bahasa 

Indonesia, Agama, Pkn, dan Bahasa Mandarin), termasuk pemberian materi 

pembelajaran, soal-soal latihan dan ujian, buku teks belajar, semuanya tentu saja 

disediakan dalam bahasa yang digunakan pada sekolah tersebut. Kurikulum yang 

digunakan pun bekerja sama dengan negara luar, misalnya jika sekolah mengikuti 

kurikulum Cambridge, maka sekolah tersebut akan bekerja sama dengan 

University of Cambridge di London, dsb. 

Sekolah berkurikulum internasional secara umum memiliki konsep 

pengajaran yang melebihi dari konsep pengajaran sekolah berkurikulum nasional. 

Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang menyebabkan para orangtua ingin 
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memasukkan anaknya ke sekolah berkurikulum internasional dengan harapan agar 

anak-anaknya dapat bersaing di kehidupan  masa depan. 

Akan tetapi terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para siswa baru 

kelas 10, baik siswa yang berasal dari sekolah dengan kurikulum nasional, 

maupun siswa yang berasal dari kurikulum internasional lain, khususnya pada 

mata pelajaran Biologi saat masuk ke Sekolah XYZ Serpong. Permasalahan 

tersebut diketahui dari adanya kesenjangan prestasi belajar antara siswa baru dan 

siswa lama (berasal dari middle school sekolah yang sama) pada mata pelajaran 

Biologi selama dua tahun pelajaran berturut-turut. Rata-rata nilai akhir Biologi 

siswa baru kelas 10 berada dibawah rata-rata nilai akhir siswa lama kelas 10, 

seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perbandingan Rata-Rata Prestasi Belajar Siswa Kelas 10 Mata Pelajaran Biologi Tahun 

Ajaran 2013/2014  dan 2014/2015  

Kelompok 

Siswa Kelas 

10 

Rata-rata prestasi belajar pelajaran Biologi per tahun ajaran 

2013/2014 2014/2015 

Nilai rata-rata Jumlah siswa Nilai rata-rata Jumlah siswa 

Siswa Baru 63.04 113 63.59 81 

Siswa Lama 65.66 47 72.83 67 

 

Peneliti juga mendapat informasi dari para rekan guru sesama departemen 

Biologi bahwa kemampuan berbahasa Inggris pada siswa baru kelas 10 masih 

kurang. Hal tersebut dapat terlihat dari kemampuan menjawab soal tes yang 

diberikan, banyak diantara mereka yang masih sulit untuk membuat pola kalimat 

efektif dan kesalahan dalam penulisan kata ataupun grammar dalam bahasa 

Inggris. Peneliti pun juga mengamati bahwa masih banyak siswa kelas 10 baik 

siswa baru maupun siswa lama yang lebih suka untuk menggunakan bahasa 

Indonesia pada percakapan sehari-harinya, padahal Sekolah XYZ Serpong 
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memiliki aturan bahwa seluruh siswa diwajibkan menggunakan bahasa Inggris 

dalam berkomunikasi dengan tujuan untuk membiasakan diri mereka terhadap 

penggunaan bahasa Inggris dan mendukung proses belajar mengajar mereka 

nantinya.   

Dalam melakukan proses belajar mengajar, beberapa rekan guru juga 

mempersoalkan kurangnya kemampuan dalam melakukan praktikum Biologi di 

kalangan siswa baru. Meskipun proses belajar mengajar sudah berlangsung 

selama satu semester, akan tetapi masih banyak siswa baru yang masih mengalami 

kesulitan dalam memahami cara membaca prosedur dan langkah-langkah yang 

harus dilakukan. Para siswa baru ini juga terlihat masih berupaya untuk 

beradaptasi dan membiasakan diri dengan proses pembelajaran yang diterapkan di 

sekolah XYZ Serpong, seperti diskusi kelompok, melakukan presentasi, membuat 

poster, berbagai macam tes harian yang dilakukan, sistem penilaian guru, dan 

lain-lain. 

Peneliti juga mengamati bahwa beban tugas yang diberikan guru, baik 

tugas yang diberikan di sekolah maupun tugas yang dikerjakan di rumah, juga 

turut andil dalam memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar para siswa kelas 

10. Terlihat dari hasil tugas yang mereka kerjakan, baik yang dikerjakan secara 

individual maupun berkelompok, masih banyak diantara mereka yang 

mengerjakan tugas dengan tidak sungguh-sungguh dan terkesan acuh tak acuh.  

Meninjau dari permasalahan yang ada, peneliti merasa adanya suatu 

kepentingan untuk meneliti, mengevaluasi dan menganalisis terutama kepada tiga 

permasalahan yang telah dijelaskan, yaitu kemampuan bahasa Inggris, proses 

pembelajaran, dan beban tugas untuk melihat adanya pengaruh terhadap prestasi 
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belajar pada siswa baru dan siswa lama kelas 10, khususnya pada mata pelajaran 

Biologi di sekolah XYZ Serpong. 

  

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan yang 

telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak terdapatnya masa orientasi yang dikhususkan untuk para siswa 

baru untuk menjadi perbekalan pengetahuan mereka tentang 

kurikulum Cambridge dan bagaimana proses belajar mengajarnya. 

2. Tidak adanya standar tes Bahasa Inggris (misalnya dalam bentuk 

TOEFL atau IELTS) dengan skor minimal yang telah ditentukan, pada 

saat penerimaan siswa baru. 

3. Terdapatnya indikasi adanya perbedaan proses pembelajaran dari 

sekolah lama (pada saat siswa kelas 9) dengan proses pembelajaran 

yang dilakukan saat ini. 

4. Terdapatnya indikasi adanya kendala bahasa yang dialami siswa baru 

kelas 10, sehingga mempengaruhi prestasi belajar mereka.  

5. Kurangnya kemampuan siswa baru dalam menjawab pertanyaan test 

yang diberikan oleh guru, sesuai dengan jawaban yang diinginkan. 

6. Kurangnya kemampuan siswa baru dalam berpartisipasi di kelas. 

7. Kurangnya kemampuan siswa baru kelas 10 dalam melakukan 

kegiatan praktikum mata pelajaran Science (Biologi, Kimia, Fisika) 

dibandingkan dengan siswa lama kelas 10. 
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8. Jumlah pemberian tugas yang cukup banyak kepada para siswa, 

sehingga berpengaruh terhadap nilainya. 

9. Terdapat kesenjangan nilai antara siswa baru dengan siswa lama kelas 

10 pada hampir seluruh mata pelajaran selama dua tahun ajaran 

berturut-turut. 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya, maka peneliti membatasi permasalahan dengan melakukan 

pengukuran terhadap tiga hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar antara 

siswa baru dan siswa lama kelas 10 pada mata pelajaran Biologi, yaitu 

kemampuan bahasa Inggris, kecocokan proses pembelajaran, dan beban tugas 

yang diberikan guru. Kemudian peneliti akan menganalisis untuk melihat ada 

tidaknya pengaruh yang ditimbulkan dari ketiga hal tersebut terhadap prestasi 

belajar para siswa kelas 10, khususnya pada mata pelajaran Biologi. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan realitas yang ditemukan, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan rata-rata prestasi belajar pada mata pelajaran 

Biologi antara siswa baru dan siswa lama kelas 10 pada tahun ajaran 

2015/2016? 
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2. Adakah pengaruh kemampuan bahasa Inggris terhadap prestasi belajar 

siswa baru dan siswa lama kelas 10, khususnya pada mata pelajaran 

Biologi? 

3. Adakah pengaruh kecocokan proses pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa baru dan siswa lama kelas 10, khususnya pada mata 

pelajaran Biologi? 

4. Adakah pengaruh beban tugas terhadap prestasi belajar siswa baru dan 

siswa lama kelas 10, khususnya pada mata pelajaran Biologi? 

5. Adakah pengaruh kemampuan bahasa Inggris, kecocokan proses 

pembelajaran, dan beban tugas terhadap prestasi belajar siswa baru 

dan siswa lama kelas 10, khususnya pada mata pelajaran Biologi? 

 

1.5. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Menguji apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa baru dan 

siswa lama kelas 10 di Sekolah XYZ Serpong pada mata pelajaran 

Biologi di tahun ajaran 2015/2016. 

2. Menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh kemampuan bahasa 

Inggris terhadap prestasi belajar siswa baru dan siswa lama kelas 10 di 

Sekolah XYZ Serpong pada mata pelajaran Biologi. 

3. Menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh kecocokan proses 

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa baru dan siswa lama 

kelas 10 di Sekolah XYZ Serpong pada mata pelajaran Biologi. 
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4. Menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh beban tugas terhadap 

prestasi belajar siswa baru dan siswa lama kelas 10 di Sekolah XYZ 

Serpong pada mata pelajaran Biologi. 

5. Menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh kemampuan bahasa 

Inggris, kecocokan proses pembelajaran, dan beban tugas terhadap 

prestasi belajar siswa baru dan siswa lama kelas 10 di Sekolah XYZ 

Serpong pada mata pelajaran Biologi. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

1.6.1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah studi kepustakaan 

untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan juga menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan hambatan 

pembelajaran siswa pada sekolah berkurikulum international. 

 

1.6.2.    Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat 

memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan Sekolah XYZ Serpong. 

Pihak sekolah yang berwenang dapat mengevaluasi proses belajar mengajar yang 

terjadi di dalam kelas, serta mengetahui kebutuhan yang diinginkan para siswa 

baru kelas 10 agar dapat dengan cepat beradaptasi dengan sistem pengajaran di 

sekolah dengan kurikulum Internasional.  
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1.7.  Sistematika Pembahasan 

Secara umum, penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 bab dengan susunan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi berbagai kajian literatur dan teori yang menjadi landasan 

dalam penelitian yang dilakukan. Landasan teori membahas berbagai teori 

pendukung dan variabel-variabel yang diteliti, serta penelitian terdahulu 

yang relevan, kerangka berpikir, model penelitian, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metodologi dari penelitian yang dilakukan, mulai dari 

pengumpulan data sampai pengolahan data untuk dianalisis. Metode 

penelitian membahas semua rancangan metode penelitian dan deskripsi 

subjek penelitian yang diteliti. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang pengujian normalitas data, pengujian beda nilai 

rata-rata prestasi belajar antara siswa lama dan siswa baru, pengujian 

pengaruh kemampuan bahasa Inggris terhadap prestasi belajar, pengujian 

pengaruh kecocokan proses belajar terhadap prestasi belajar, pengujian 

pengaruh beban tugas terhadap prestasi belajar, dan pengujian pengaruh  
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kemampuan bahasa Inggris, kecocokan proses pembelajaran, dan beban 

tugas terhadap prestasi belajar. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

  




