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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

mengembangkan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini juga dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi dimasa depan, 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Atas dasar itu, pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik sejak sekolah dasar (SD), untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan 

bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif ( 

Masykur dan Abdul, 2007: 52).   

  Homeschooling merupakan model pendidikan dimana sebuah keluarga 

memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan 

menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya (Sumardiono dalam Simbolon, 

2008). Keberadaan homeschooling legal di mata hukum Indonesia. Hal ini 
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termuat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengenai pendidikan informal. 

Homeschooling memberi banyak keleluasaan bagi anak untuk menikmati 

proses belajar tanpa harus merasa tertekan dengan beban-beban yang terkondisi 

oleh target kurikulum, menyediakan pendidikan moral atau keagamaan, 

lingkungan sosial dan suasana belajar yang lebih baik, menghindari penyakit 

sosial yang dianggap orang tua dapat terjadi di sekolah seperti tawuran, 

kenakalan remaja, memberikan keterampilan khusus yang menuntut 

pembelajaran dalam waktu yang lama seperti pertanian, seni, olahraga dan 

sejenisnya, memberikan kehangatan dan proteksi dalam pembelajaran terutama 

bagi anak yang sakit atau cacat.  

Pentingnya budaya belajar dapat dilihat dari dampak negatif maupun 

dampak positif dalam budaya belajar. Dalam hal ini Slameto (2010: 73) 

berpendapat, banyak siswa gagal belajar akibat karena mereka tidak mempunyai 

budaya belajar yang baik, mereka kebanyakan hanya menghafal pelajaran. 

Pendapat tersebut dipertegas pula oleh William H. Burton dalam Oemar Hamalik 

(2008: 28) yang temasuk dalam salah satu prinsip belajar, yaitu: Proses belajar 

terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya. Belajar apa yang diperbuat dan 

mengerjakan apa yang dipelajari. 

Selain itu, Tarmizi Ramadhan (2008) berpendapat bahwa budaya belajar 

peserta didik mempunyai keterkaitan dengan prestasi belajar, sebab dalam 

budaya belajar mengandung kebiasaan belajar dan cara-cara belajar yang dianut 
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oleh peserta didik. Jadi, budaya belajar yang baik mengandung suatu ketetapan, 

keteraturan menyelesaikan tugas, konsentrasi yang baik, memanfaatkan waktu 

belajar, disiplin dalam belajar, kegigihan/keuletan dalam belajar dan konsisten 

dalam menerapkan cara belajar efektif. Demikian pula sebaliknya, budaya belajar 

yang kurang baik akan membentuk siswa menjadi pribadi yang malas, bertindak 

semaunya sendiri dan tidak teratur. 

Budaya belajar yang menyenangkan dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran dan dapat memberikan dampak yang positif bagi diri siswa 

khususnya dalam hal penguasaan materi dan suasana yang terjadi akan lebih 

menyenangkan. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran matematika, 

dibutuhkan budaya pembelajaran  yang menyenangkan baik untuk siswa itu 

sendiri maupun untuk orang tua/tutor.  

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul:” Budaya Belajar 

Matematika Siswa Homeschooling (Studi Etnografi pada Homeschooling Kak 

Seto (HSKS) Solo). 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana budaya belajar matematika 

siswa homeschooling pada HSKS Solo. Fokus penelitian diuraikan menjadi dua 

sub fokus. 

1. Bagaimana budaya belajar matematika siswa homeschooling pada saat proses 

belajar mengajar di dalam kelas? 
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2. Bagaimana budaya belajar matematika siswa homeschooling pada saat di luar 

kelas? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu alat 

kontrol yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, sehingga penelitian ini dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk memaparkan budaya belajar matematika pada siswa 

homeschooling di HSKS Solo. 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memaparkan budaya belajar matematika siswa homeschooling pada saat 

proses belajar mengajar di dalam kelas. 

2. Memaparkan budaya belajar matematika siswa homeschooling pada saat di 

luar kelas.  

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberi sumbangan konseptual 

utamanya kepada pendidikan matematika dan juga memberi urunan substansial 

kepada lembaga pendidikan formal dan informal, para guru, atau peserta didik 

yang berupa cara belajar matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum studi ini memberikan sumbangan kepada bidang 

pendidikan matematika, tentang budaya belajar matematika siswa 
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homeschooling. Budaya belajar yang menyenangkan akan berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan hasil belajar. 

Secara khusus, studi ini memberikan urunan alternatif tentang budaya 

belajar matematika siswa homeschooling, budaya orang tua/tutor 

homeschooling dalam pembelajaran matematika.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

kepada lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Lembaga 

pendidikan dapat memanfaatkan hasil studi ini untuk mengembangkan budaya 

belajar matematika, karena dengan cara belajar yang salah maka semua tujuan 

pendidikan tidak akan tercapai bagi para peserta didik, guru maupun sekolah. 

Pengembangan metode belajar ini digunakan untuk mengaplikasikan 

pengembangan pembelajaran matematika lebih lanjut. 

E. Definisi Istilah 

1. Homeschooling 

Homeschooling adalah suatu sekolah mandiri yang menggunakan 

rumah sebagai basis pendidikannya sehingga orang tua secara sadar, teratur 

dan terarah terlibat dalam menentukan proses pendidikan anak. Orang tua juga 

dapat memantau secara langsung perkembangan pendidikan serta 

perkembangan kepribadian yang ada di dalam diri anak. 

Homeschooling termasuk kategori pendidikan informal yang dilakukan 

oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.  
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2. Budaya Belajar Matematika 

Budaya belajar matematika adalah kebiasaan-kebiasaan atau cara 

belajar yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan masalah, 

kecakapan, kecerdasan dan keterampilan khususnya pada pelajaran 

matematika. 

3. Budaya Belajar Matematika Di Dalam Kelas 

Budaya belajar matematika di dalam kelas adalah kebiasaan-kebiasaan 

dalam pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di dalam kelas ditentukan 

oleh seorang guru  yang merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas dengan  

meningkatkan peran dan kompetensinya sehingga guru akan mampu 

mengelola kelasnya dengan baik. 

4. Budaya Belajar Matematika Di Luar Kelas 

Budaya belajar matematika di luar kelas adalah kebiasaan-kebiasaan 

dalam pembelajaran matematika yang merupakan salah satu metode mengajar 

guru  dengan membimbing siswanya keluar kelas untuk mengamati dan 

memanfaatkan lingkungan diluar kelas sebagai sumber belajar.




