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Abstrak 

This study aimed to describe the culture of learning mathematics stubs standard 
international students during the learning process in the classroom and outside the 
classroom learning culture. Types of qualitative research with ethnographic types. 
Informants are principals, teachers and students of mathematics RSBI 
Demak.Teknik data collection used were interviews, observation and 
documentation. Data analysis techniques performed interactively. The validity of 
the data used triangulation techniques. The results (1) a culture of learning 
mathematics stubs standard international students during the learning process in 
the classroom that is active, creative in the learning of the student class placement 
done RSBI as moving classes so students in learning keingginan have to learn, the 
teacher always motivate students by giving opportunity to ask questions, do the 
example problems. Aspects that met the cognitive, affective and sychomotor. 
Learning methods are used frequently asked questions, discussions, lectures and 
contextual, (2) culture RSBI students learn mathematics outside the classroom at 
break time students put themselves into the next class, kekantin, Librarianship to 
review the materials provided by the teacher and the school also opened extra 
mathematics for students interested in learning 

Keywords: Cultural Learning, School class pioneering Inernasional 

Pendahulauan  

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.  
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Namun, di sisi lain peran orang tua yang menuntut segala  sesuatau dengan 

standar tinggi akan tetapi karena keinginan orang tua sampai tidak satu pun bisa 

dijangkaunya. Peserta didik tidak diberi kesempatan untuk merasakan hal-hal di 

bawah standar yang ditetapkan orang tua. Jika prestasi mereka di bawah standar, 

maka hanya hukuman yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, tidak mungkin 

mereka bisa menikmati aktivtas sekolah ketika peserta didik merasa kegiatan tidak 

membuat nyaman akibat tekanan yang didapatkannya. Orang tua menginginkan 

pendidikan mengedepakan pendidikan sesuai kualitas pendidikan sekarang, untuk 

menciptkan kebutuhan yang diperlukan berupa akademik dan prestasi sedangkan, 

peserta didik dengan sendirinya akan berusaha mendapatkan prestasi sesuai 

dengan budaya belajar mereka sendiri. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia  ada bebarapa beberapa macam. 

Terutama pada pendidikan  Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang 

sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan 

mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic 

Co-operation and Development(OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga  memiliki daya saing di forum 

internasional. Yang termasuk anggota Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ialah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, 

Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Japan, 

Korea, Luxembourg, Mexico, Belanda, New Zealand, Norwegia, Polandia, Portugal, 

Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Turki, Inggris, Amerika dan negara 

maju lainnya seperti Chili, Estonia, Israel, Rusia, Slovenia, Singapore, dan Hongkong. 

Kualitas pendidikan nasional mengacu kepada delapan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) dan kualitas internasional diukur dengan kriteria-kriteria internasional 

yang dikaji secara seksama melalui persandingan SNP dengan standar/kriteria 

mutu internasional dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara 

anggota OECD atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu 

dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum Internasional, 

pertukaran informasi, studi banding.  
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Salah satu sakolah favorit di kabupaten Demak yang juga berpredikat 

sebagai Rinisan Sekolah Bertaraf Internasional. SMP Negeri 2 Demak, 

menjalankan proses pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan 

diperkaya dengan sistem pendidikan dari negera-negara maju. Proses 

pembelajaran didasarkan pada nilai-nilai inti dan budaya lokal yang 

mengedepankan proses pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan. 

 Berdasarkan budaya belajar siswa yang 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. 

Budaya belajar dapat dilihat dari dampak negatif maupun dampak positif 

dalam budaya belajar. Dalam hal ini (Slameto, 2003: 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 Ham'alik (2008) 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.  

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 dan 

mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. 
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Jadi, budaya belajar yang baik mengandung suatu ketetapan, keteraturan 

menyelesaikan tugas, konsentrasi yang baik, memanfaatkan waktu belajar, 

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

menerapkan cara belajar efektif dan mempunyai daya saing yang tinggi dengan 

negara lain. Demikian pula sebaliknya, budaya belajar yang kurang baik akan 

membentuk siswa RSBI 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 RSBI 

khususnya dalam hal penguasaan materi, suasana yang terjadi akan lebih 

menyenangkan dan menantang para guru untuk mengembangkan metode dan 

model pembelajaran yang baik. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran 

matematika, dibutuhkan budaya pembelajaran yang menyenangkan baik untuk 

siswa itu sendiri maupun guru yang ada. 

Hasil penelitian Andrews Paul (2010) yang berjudul “Pentingnya budaya 

matematika dalam belajar” memberikan kesimpulan bahwa: mengajar dan belajar 

matematika dari kebutuhan untuk  mengetahuai alokasi waktu dalam budaya 

belajar. Dalam bagian pertama ada  tiga model utama dari budaya pendidikan 

dalam belajar. Kedua lebih mengetahui kurikulum yang ada. Ketiga  membahas 

bagaimana budaya menginformasikan kekhasan dari empat Eropa kurikulum 

matematika, sedangkan bagian keempat membahas perbedaan budaya yang 

terletak pada pembelajaran matematika. Dengan demikian peneliti dapat 

menembus  Budaya pada aspek pendidikan dan usaha mengetahui proses belajar 

mengajar siswa pada budaya belajar matematika. 

Rahmatsyah (2003) melakukan penelitian kualitatif di perguruan tinggi 

dengan fokus mahasiswa berprestasi unggulan dengan judul “Budaya Belajar 

Mahasiswa yang Berprestasi Unggul.” Hasil interpretatif penelitiannya 

menyatakan bahwa kecerdasan intelektual menjadi syarat untuk memcapai 

prestasi unggul, meskipun kecerdasan intelektual tinggi tidak menjamin secara 

otomatis perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi. Masih terdapat dimensi 
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nonintelektual yang menentukan budaya unggul terbentuk melalui sinergisitasi 

antara kecerdasan intelektual dengan dimensi-dimensi nonintelektual. 

Peneliti Mulyani (2008) yang berjudul “Pengaruh Tingakat Kecerdasan, 

Motivasi Berprestasi, dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa” memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara: (1) tingakt kecerdasan dengan prestasi belajar matematika, (2) 

motivasi berprestasi dengan prestasi belajar matematika siswa, (3) kebiasaan 

belajar dengan prestasi belajar matematika siswa, (4) tingat kecerdasan, motivasi 

berprestasi dan kebisaan belajar matematika dengan prestasi belajar matematika 

siswa. 

Hasil penelitian Martono Nanang (2009) yang berjudul “Upaya 

Mewujudkan Sekolah Berstandar Internasioanal Berbasis Potensi Lokal” 

memberikan kesimpulan bahwa: Pada dasarnya, ada dua aspek yang harus 

diperhatikan dalam proses pendidikan. Kedua aspek tersebut adalah aspek metode 

dan substansi. Aspek metode berupaya menjawab “bagaimana substansi atau 

materi pembelajaran ditransmisikan kepada peserta didik?”. Komponen penting 

dalam aspek ini adalah media pembelajaran ataupun alat bantu proses 

pembelajaran. 

Sekolah yang termasuk kategori SBI adalah sekolah yang dinilai “mampu”, 

baik dari sisi fisik, maupun SDM-nya. Hal ini tentunya menjadi peluang sekaligus 

tantangan bagi SDM di SBI untuk mengaktualisasikan kemampuannya 

memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses pembelajarannya. Seorang peserta 

didik dalam praktiknya jangan sampai mempelajari sesuatu yang berada jauh dari 

kehidupan kesehariannya namun hal-hal yang sifatnya dekat dengan dirinya justru 

tidak pernah dibahas dalam kegiatan di sekolahnya. Apabila meminjam istilah 

Marx, ia menyebutnya fenomena ini sebagai “proses alienasi”, pengasingan 

peserta didik dengan sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya. 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya belajar 

matematika di SMP Negeri 2 Demak?, fokus masalah ini kemudian dirinci 

menjadi 2 sub fokus penelitian. Bagaimana budaya belajar matematika siswa 
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RSBI pada proses belajar mengajar di kelas? Bagaimana budaya belajar 

matematika siswa RSBI pada saat di luar kelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk Memaparkan budaya belajar matematika 

siswa RSBI pada proses belajar mengajar dan pada saat di luar di kelas di SMP N 

2 Demak. 

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan kepada bidang 

pendidikan matematika, terutama dalam budaya pembelajaran matematika. 

Budaya belajar yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan mutu 

pendidikan melalui peningkatan hasil belajar. Secara khusus,  studi ini memberi 

uraian alternative budaya belajar matematika yang berbeda dari cara belajar 

sebelumnya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana informan terdiri dari  

kepala sekolah, guru metematika dan siswa SMP Negeri 2 Demak. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisi data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Budaya belajar siswa Rintisan  Bertaraf Internasional (RSBI)  pada proses 

belajar mengajar pada di Kelas 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 RSBI 

Demak bahwa belajar matematika pada saat proses belajar mengajar berbeda 

dengan sekolah yang lain. Siswa RSBI  mempunyai tingkat  prestasi di bidang 

akademik, prestasi, intelektual dalam proses belajar tersebut dapat 

berlangsung dengan efektif, kreatif dan efesien. 

Keaktifan siswa saat memasuki kelas dilakukan moving kelas. Sehingga 

siswa pada saat belajar berkeingginan untuk belajar dan merasa nyaman saat 

mendapatkan ilmu yang diberikan guru melalui  sistem pembelajaran dua 

bahasa pada mata pelajaran matematika. 
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Motivasi siswa dalam memesuki sekolah RSBI berasal dari sendiri dan 

orang tua.  Sekolah RSBI mempunyai ketentuan dari hal akademik maupun 

prestasi bagi siswa yang sekolah mempunyai syarat bagi siswa. Sehingga 

siswa mempunyai keingginan untuk memasuki sekolah RSBI yang 

mengedepankan prestasi yang unggul.  

Sistem pembelajaran yang diajarkan di SMP Negeri 2 RSBI Demak 

dengan sekolah yang lain pada umumnya yang membedakan adalah 

menekankan pada sistem pembelajaran bilingual (dua bahasa). Sehingga 

dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk menggunakan dua bahasa. 

Dengan hal ini,  siswa banyak menguasai kosa kata dalam belajar dalam 

memahami pelajaran matematika. 

Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari metode pembelajaran, 

media pembelajaran yang digunakan pengelolaan kelas, materi yang diberikan 

dan penilaian. Metode terkait dengan cara  yang harus dilalui untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Media terkait dengan fasilitas untuk memperlancar 

proses interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran pengelolaan kelas 

terkait dengan bagaimana seorang guru dalam mengkondisikan kelas agar 

pembelajaran berlangsung secara kondusif.  Materi adalah bahan pelajaran 

yang diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian, siswa RSBI mempunyai metode pembelajaran 

yang bervariansi, diantaranya yaitu metode pembelajaran Contextual 

Teachiang Learning (CTL) metode pembelajaran yang mengaitkan materi 

yang ada dengan pengalaman mereka bisa mengaitkan dalam kejadian  yang 

mereka alami, ceramah, tanya jawab. 

Pemaparan diatas dengan teori dari Johson (2006) yang menyebutkan 

bahwa Contextual Teachiang Learning (CTL) adalah sebuah sistem belajar 

yang difilosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka 

mampu menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan 

mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa 

mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah 

mereka miliki sebelumnya. 
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Pembelajaran dengan diskusi, ceramah, tanya jawab, terutama pada 

CTL memiliki banyak manfaat bagi siswa, diantaranya adalah siswa dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan 

nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan materi yang dipelajari akan 

tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan terlupakan. 

Siswa Rintisan  Bertaraf Internasional (RSBI) mempunyai cara belajar 

masing-masing, termasuk dalam kebiasaan mereka pada belajar di kelas. 

Kebiasaan yang dilakukan siswa RSBI pada proses belajar mempunyai 

metode belajar yang bermacam-macam terutama pada diskusi kelompok  yang 

dilakukan siswa RSBI. 

 Kebiasaan siswa RSBI pada proses belajar mengajar di kelas adalah 

dengan cara diskusi kelompok. Biasanya diskusi kelompok dilakukan antara 4 

orang siswa pada saat guru memberikan materi untuk didiskusikan pada waktu 

belajar berlangsung. Salah satu kelompok diskusi dipilih sebagai toutor untuk 

menjelaskan kepada kepada siswa yang tidak memahami materi atau soal-soal 

yang diberikan oleh guru.  

Pada saat diskusi kelompok mereka mendiskusikan tentang  soal-soal 

pengayaan yang diberikan oleh guru pada saat materi  yang sudah dijelaskan 

oleh guru, selain itu mereka juga suka mendiskusikan tentang pelajaran yang 

akan diajarkan oleh guru.  

Diskusi kelompok yang dilakukan siswa berlangsung secara interaksi yang 

dilakukan kerjasama siswa dengan siswa sehingga terjalain dengan baik. Interaksi 

tersebut berlangsung dalam diskusi kelompok pada waktu pembelajaran 

berlangsung di kelas. kerjasama siswa dengan siswa terjalin dengan baik. Jika ada 

siswa yang tidak bisa maka siswa yang  ditujuk sebagai tutor untuk menjelaskan 

kepada siswa  yang belum memahami materi  dan soal agar membantu siswa yang 

lain yang belum paham. 

Diskusi kelompok memilki banyak manfaat bagi siswa, yang diantaranya 

adalah dapat memotivasi semangat belajar, saling berbagi informasi, pengetahuan 

antara teman dan dapat bertukar pikiran pendapat antara pendapat siswa yang 
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lain. Teman yang berkemampun meonjol ditunjuk sebagai toutor untuk  

mengajari dan menularkan kepandainnya kepada teman lainnya. 

Pemaparan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyani (2008) bahwa kebiasaan belajar secara berkelompok akan 

berpengaruh terhadap motivasi berprestasi dan prestasi belajar matematika 

pada siswa. 

Siswa RSBI di kelas ini lebih sering belajar bersama dengan teman 

untuk mendiskusikan materi yang sulit dipahami oleh siswa. Begitu juga siswa 

RSBI  yang mempunyi potensi yang luar biasa sering membantu siswa yang 

sulit memahami materi. 

Pada saat kegiatan pembelajaran siswa sangat antusias dalam mengikuti 

proses belajar pada saat guru menjelaskan materi siswa aktif dalam bertanya  

saat mempunyai kesulitan dalam mengerjakan soal. Guru dalam pembelajaran 

sebagai infomator saja, yang memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan 

tetapi guru juga bertindak sebagai evaluator dan motivator. Sehingga siswa 

menjadi semangat dan senang saat mengikuti pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Helen M. Doerr (2008) yang menyimpulkan guru sebagai aksi untuk  

mendukung waktu pengerjaan para siswa yang ekstensif dan  peran guru 

sebagai evaluator bagi pengajaran matematika. 

Alat peraga juga digunakan dalam proses pembelajaran, karena alat 

peraga merupakan media yang penting untuk siswa memahami materi 

terutama pada media elektonik yang didapatkan.  Seperti yang diutarakan oleh 

Uzer Usman (1994), Alat peraga pembelajaran adalah alat-alat yang 

digunakan oleh guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi 

pelajaran yang disampaikannya kepada siswa dan terjadinya verbalisme pada 

diri siswa dari teori ini jelas bahwa alat peraga dapat membantu siswa dalam 

belajar sehingga menagkap materi yang dijelaskan bukan dari guru tapi juga 

dari alat yang juga dimudahkan mengerti pelajaran yang diterimanya.  

Kurikulum yang dipakai di SMP Negeri 2 RSBI Demak sama dengan 

kurikulum sekolah pada umumnya yaitu menggunkan kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (KTSP). Sehingga materi yang disampikan pun sama yang 

membedakan dengan sekolah yang lain adalah sistem pembelajaran yang 

menggunakan bilingual (dua bahasa). Kurikulum KTSP menuntut aktivitas 

dan prestasi siswa lebih banyak dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

dituntut untuk aktif, kreatif, dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan interaksi yang dilakuakan siswa 

dengan siswa terjalin dengan baik. Interaksi tersebut berlangsung dalam 

diskusi kelas, diskusi kelompok, kerjasama siswa secara berpasangan dan 

belajar mandiri. 

Interaksi yang baik antara guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar sangat menentukan terhadap pencapian tujuan beajar maupun tujuan 

pendidikan itu sendiri (slameto, 2003;47) 

2. Budaya Belajar Matematika Siswa RSBI di luar Kelas 

Dari hasil penelitian, tidak semua siswa RSBI melakukan pembelajaran 

di luar kelas, biasanya pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat 

istirahat diantaranya pergi ke kantin dan bermain bersama teman-temanya. 

Selain itu, ada beberapa murid yang memanfaatkan waktu istirahtanya untuk 

mengulas kembali materi yang ada di perpustakaan. Disamping itu sekolah 

juga membuka eksta kurikuler matematika tapi tidak semua siswa ikut 

program yang ada disekolahan ada eksta lain yang yang ada disekolahan 

tergantung keingginan siswa ikut program yang mana. Ekstra kurikuler 

matematika untuk mencari siswa-siswa yang berprestasi yang akan dikirim 

untuk lomba olimpiyade. 

Adanya kebiasaan siswa belajar matematika  pada saat  di rumah  

didukung oleh keluarga baik dalam hal menyedikan sarana dan prasarana 

maupun menciptkan lingkungan belajar yang tenang merupakan bentuk 

kepedulian dan peran keluarga dalam mendukung suasana pembelajaran 

dirumah yang baik, faktor keluarga mempunyai peran penting. Pentingnya 

peran keluarga pada saat di rumah, siswa mendapatkan motivasi untuk  

bimbingan belajar di luar dan  mengembangkan kompetensi siswa dalam 

belajar.  
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirmizi  

(2008), yang menyimpulkan bahwa pendidikan nasional tidak terlepas dari 

peran serta orang tua atau keluarga. Keluarga sebagai bagian dari struktur 

sosial setiap masyarakat adalah salah satu unsur sosial yang paling awal 

mendapat dampak dari setiap perubahan sosial budaya. Peranan keluarga yang 

paling utama adalah sebagai pembagi kehidupan individu ke dalam tingkat-

tingkat peralihan usia (daur ulang) dan dalam rangka pembentukan watak dan 

perilaku generasi muda agar menjadi bagian dari anggota masyarakat yang 

terinternalisasi ke dalam keseluruhan sistem nilai budaya yang jadi panutan 

masyarakatnya (sosialisasi). Peranan demikian amat menentukan struktur dan 

integritas di dalam sistem sosial masyarakat yang bersangkutan, sehingga 

sosialisasi pada masyarakat petani dan masyarakat industri modern sekalipun 

ditentukan oleh arah dan kondisi yang dikembangkan dalam keluarga. 

Siswa RSBI tidak selalu balajar matematika setiap hari ketika dirumah, 

hanya pada saat ada mata pelajaran untuk mengulang kembali materi yang 

diajarkan oleh guru dan melatih untuk mengerjakan soal latihan. 

Interaksi antara teman terjalin dengan baik karena pada saat siswa 

mempunyai kesulitan sering melakuakan belajar kelompok di rumahnya teman 

pada saat menpunyai kesulitan. 

Penutup  

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas bahwa budaya belajar yang 

efektif biasa mendukung siswa dalam  memahami materi yang disampaikan guru, 

pembelajaran matematika yang dipersipkan dengan baik dengan pengelolaan dan 

perencanaan kegiatan serta langkah-langkah yang sesuai dengan pembelajaran dan 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika selama pembelajaran di kelas. 

Budaya belajar  di luar kelas membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan luar 

kelas membantu memahami materi selama pembelajaran di kelas dan 

meningatkan motivasi belajar matematika  selama belajar berlangsung. 

Saran untuk Kepada pihak sekolah harus bisa mengupayakan, pembinaan 

kepada guru dalam pengajaran sistem pembelajaran bilingual dan dapat 



12 
 

memberikan motivasi pada pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan program 

Rintisan Bertaraf Internasional. Guru mata pelajaran matematika, hendaknya guru 

harus mengembangkan metodemeto baru dalam pembelajaran, sehingga siswa 

tidak jenuh dalam belajar. selain itu guru dalam proses pembelajaran bisa 

memenegt waktu yang sesuai dengan alokasi waktu dan menggunakan media ICT 

yang telah disediakan. Peneliti selanjutnaya di bidang matematika dapat 

melakukan peneltian serupa dengan budaya belajar yang lain dapat menjadikan 

pembelajaran yang efektif dan efesien. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

khususnya matematika menjadikan lebih baik dan berkualitas. 
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