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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 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.  

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. 
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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.  

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 
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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 
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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. 

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. 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul:” Budaya Belajar 

Matematika Siswa RSBI”. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana budaya belajar matematika 

siswa sekolah RSBI di SMP N 2 Demak. Fokus penelitian kemudian dirinci 

menjadi dua sub fokus.  

1. Bagaimana budaya belajar matematika siswa RSBI pada proses belajar 

mengajar di kelas? 

2. Bagaimana budaya belajar matematika siswa RSBI pada saat di luar kelas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan memaparkan budaya belajar matematika yang 

digunakan di SMP RSBI 

2. Tujuan Khusus  

a. Memaparkan budaya belajar matematika siswa RSBI pada proses 

belajar mengajar di kelas di SMP N 2 Demak 

b. Memaparkan budaya belajar matematika siswa RSBI pada saat di luar 

kelas di SMP N 2 Demak 

 

D. Manfaat Penelitian  

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberi sumbangan koseptual 

utamnaya kepada pendidikan matematika dan juga memberi uraian substasial 
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kepada lembaga pendidikan formal, para guru, peserta didik yang berupa 

budaya  belajar matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum studi ini memberikan sumbangan kepada bidang 

pendidikan matematika, terutama dalam budayapembelajaran 

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. 

2. Manfaat Praktis  

Pada tataran praktis studi ini memberi sumbangan kepada lembaga 

pendidikan baik formal maupun informal. Lembaga pendidikan dapat 

memanfaatkan hasil studi ini untuk mengembangkan budaya belajar 

matematika yang efektif, efisien, dan tepat sasaran pada anak RSBI. Cara 

belajar dalam bidang pembelajaran merupakan kebutuhan sangat penting, 

karena dengan cara belajar yang salah maka semua tujuan pendidikan 

tidak akan tercapai bagi para siswa, guru, maupun sekolah. Pengembangan 

metode belajar ini digunakan untuk mengaplikasi pengembangan 

pembelajaran matematika lebih lanjut 

 

E. Definisi Istilah  

1. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah suatu 

sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada 
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tiap aspeknya meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan 

penilaian serta  telah menyelenggarakan dan menghasilkan lulusan dengan 

ciri keinternasionalan. Disamping itu, SBI juga mampu mengembangkan 

budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketecapaian 

standar internasional dari berbagai aspek. 

2. Budaya Belajar Matematika 

Budaya belajar matematika adalah kebiasaan – kebiasaan yang 

sering dilakukan individu dalam memperoleh beberapa kecakapan, 

kecerdasan, dan ketrampilan pada pelajaran matematika. 

3. Budaya Siswa Belajar Matematika 

Budaya siswa belajar matematika adalah kebiasaan yang sering 

dilakukan siswa dalam hal ini siswa rintisan sekolah bertaraf internasional 

dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang matematika sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


