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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya belajar merupakan serangkaian kegiatan dalam 

melaksanakan tugas belajar yang dilakukan oleh siswa sehingga menjadi 

kebiasaan. Dalam pendidikan keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh 

bagaimana kebiasaan belajar peserta didik. Segala bentuk kebiasaan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran harus terus dikembangkan agar 

membawa dampak yeng lebih baik di masa yang akan datang.  

Budaya belajar siswa mempunyai keterkaitan dengan prestasi 

belajar, sebab dalam budaya belajar mengandung kebiasaan belajar dan 

cara-cara belajar yang dianut oleh siswa. Budaya belajar yang baik akan 

berdampak pada prestasi yang baik pula. Menurut Tarmizi (2008) budaya 

belajar yang baik mengandung suatu ketetapan, keteraturan menyelesaikan 

tugas dan menghilangkan rangsangan yang akan mengganggu konsentrasi 

belajar sehingga semua itu akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya belajar meliputi faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

ada di luar individu. Faktor intern meliputi tiga faktor yaitu faktor 

jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan(Slameto,2003:54).  
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Faktor jasmaniah merupakan faktor baik buruknya badan 

seseorang. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat dan 

mudah pusing. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa 

yang cacat belajarnya juga akan terganggu. Faktor psikologis dapat 

mempengaruhi budaya belajar seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kelelahan; dan faktor kelelahan berupa kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani (adanya kelesuan dan kebosanan).  

Faktor ekstern meliputi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. Faktor keluarga mempengaruhi belajar 

seperti cara orang tua dalam mendidik, hubungan antara anggota keluarga, 

suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah seperti 

kurikulum, metode mengajar, hubungan guru dengan siswa, hubungan 

siswa dengan siswa dan faktor masyarakat.  

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ada beberapa macam. 

Bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan rata-rata di tempatkan di 

sekolah reguler pada umumnya. Peserta didik yang mempunyai 

kemampuan di bawah rata-rata atau mempunyai kebutuhan khusus, 

mereka di tempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sedangkan bagi 

peserta didik yang mempunyai kemampuan diatas rata-rata belum ada 

lembaga resmi dari pemerintah yang menaunginya.  

Pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan 

asal usul, status sosial ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, 
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termasuk anak-anak yang mempuyai kelainan sebagaimana diamanatkan 

dalam UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2. Amanat atas hak bagi 

penyandang cacat, kelainan atau ketunaan ditetapkan juga dalam Undang-

Undang  No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 

bahwa: “ pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa”.  

 Pada dasarnya setiap anak membutuhkan suatu pendidikan untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. 

Tidak hanya untuk anak yang normal saja, tetapi juga untuk anak yang 

mempunyai keterbatasan, dalam hal ini adalah anak tunanetra. Tunanetra 

adalah individu yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatannya. 

Meskipun dengan keterbatasan alat penglihatannya anak tunanetra 

membutuhkan latihan khusus yang meliputi latihan membaca, latihan 

menulis huruf braille, penggunaan tongkat serta latihan visual dan 

fungsional pada penglihatan.  

 Dalam pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra pemerintah telah 

memberikan wadah pendidikan dalam bentuk Sekolah Luar Biasa 

Tunanetra (SLB-A). Pada dasarnya sekolah SLB-A sama dengan sekolah 

pada umumnya yang membedakan adalah cara penyampaian kepada siswa. 

Karena adanya cacat pada siswanya maka perlu pendekatan khusus dalam 

proses belajar mengajar. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di 
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sekolah itu pada saat pembelajaran akan menjadi budaya baru yang 

berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.  

 Salah satu pelajaran yang diajarkan pada SLB-A adalah 

matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan 

di semua jenjang pendidikan, termasuk di sekolah luar biasa. Sudah bukan 

menjadi rahasia jika matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit 

dan membingungkan. Hal ini kian parah jika guru tidak bisa 

membangkitkan semangat peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

Anak-anak tidak diberikan kesempatan dalam melakukan eksperimen 

untuk menemukan konsep dasar matematika dan guru tidak membiasakan 

menemukan pengalaman matematika dalam kehidupan sehari – hari.  

Pembelajaran matematika menuntut peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan alokasi waktu yang telah di tentukan, menghafal rumus, 

belajar dalam ruangan dan hanya mengejar nilai akademis saja. Pada 

kenyataannya budaya belajar tersebut menyebabkan tidak tercapainya 

tujuan pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Di mana tujuan 

dari pembelajaran matematika adalah peserta didik dapat menemukan 

suatu cara untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan matematika 

secara informal dalam pembelajaran di kelas. Supaya tujuan pembelajaran 

matematika dapat diterima oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus 

dalam penglihatan tentunya budaya belajar yang diterapkan di sekolah 

tersebut berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.  
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Dalam prakteknya untuk mencapai tujuan tersebut maka peserta 

didik yang mempunyai kebutuhan khusus dalam penglihatan memerlukan 

dorongan dan bantuan dari orang – orang disekitaranya seperti orang tua, 

guru dan juga teman – temannya. Dalam penelitian ini penulis berusaha 

untuk mendeskripsikan budaya belajar anak tunanetra. Selain itu juga 

mempelajari perilaku anak tunanetra dalam pembelajaran matematika. 

Oleh karena itu penulis mengangkat judul : “Budaya Belajar Matematika 

Sekolah Luar Biasa Tunanetra (SLB-A) (Studi Etnografi di SLB-A YKAB 

Surakarta)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana budaya belajar matematika 

siswa sekolah luar biasa tunanetra di SLB-A YKAB Surakarta. Fokus 

penelitian kemudian dirinci menjadi tiga sub fokus  

1. Bagaimana budaya belajar matematika siswa SLB-A sebelum proses 

belajar mengajar ? 

2. Bagaimana budaya belajar matematika siswa SLB-A selama proses 

belajar mengajar ? 

3. Bagaimana budaya belajar matematika siswa SLB-A secara mandiri ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mendeskripsikan :  

a. Budaya belajar matematika siswa SLB-A sebelum proses belajar 

mengajar. 

b. Budaya belajar matematika siswa SLB-A selama proses belajar 

mengajar. 

c. Budaya belajar matematika siswa SLB-A secara mandiri. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang:  

a. Budaya belajar matematika siswa SLB-A sebelum proses belajar   

mengajar. 

b. Budaya belajar matematika siswa SLB-A selama proses belajar 

mengajar. 

c. Budaya belajar matematika siswa SLB-A secara mandiri. 

2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis studi ini memberikan sumbangan kepada 

lembaga formal, informal dan guru. Lembaga pendidikan dapat 

memanfaatkan studi ini untuk mengembangkan budaya belajar 

matematika yang efektif dan tepat sasaran kepada siswa sekolah luar 

biasa.  

 


