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Abstrak 

 

Tujuan penelitian,mendiskripsikan (1) perilaku belajar, (2) interaksi sosial di 

dalam dan di luar kelas, dan (3) keadaan lingkungan fisik tempat belajar bagi warga 

belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara. Jenis penelitian kualitatif etnografi. 

Informan; warga belajar, pamong belajar, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan 

data; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi 

sumber data dan teknik. Hasil penelitian (1) Perilaku belajar dapat dilihat dari 

warga belajar yang antusias dalam belajar, aktivitas belajar secara individu dan 

kelompok, dan kebiasaan belajar berbeda dengan sekolah formal dalam waktu 

belajarnya (2) Suasana interaksi sosial di dalam dan di luar kelas terjalin dengan 

akrab, efektifitas interaksi sosial ditingkatkan dengan pemberian penghargaan 

berupa nilai, komunikasi interaktif, dan kondisi luar kelas tidak bising dapat 

meningkatkan semangat belajar warga belajar (3) Keadaan lingkungan fisik berupa 

penerangan, sirkulasi udara, dan suasana kelas yang tidak bising dapat menciptakan 

suasana belajar yang nyaman. 

 

Kata kunci : Iklim, pembelajaran, matematika,  sekolah gratis. 

 

Pendahuluan  

Iklim pembelajaran dapat diartikan sebagai segala situasi yang muncul akibat 

hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang 

menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Aspek-

aspek iklim belajar dapat dilihat dari perilaku belajar siswa, interaksi sosial siswa di 

dalam dan di luar kelas, serta keadaan lingkungan fisik tempat belajar siswa. Masing-

masing kelas mempunyai ciri yang tidak sama dengan kelas lain, meskipun dibangun 

dengan bentuk dan arsitektur yang sama (Tarmidi, 2006:2). 

Iklim pembelajaran yang kondusif dipengaruhi perilaku belajar. Menurut 

Syah (dalam Mardiana, 2008:1) perilaku belajar peserta didik dapat dilihat dari 
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kebiasaan, ketrampilan, pengamatan, berfikir rasional dan kritis, sikap, apresiasi dan 

tingkah laku afektif. Perilaku siswa dalam pembelajaran juga tergantung pada 

penyajian materi, apakah penyajian materi tersebut membuat siswa tertarik, 

termotivasi, dan timbul perasaan pada diri siswa untuk menyenangi materi tersebut 

atau justru membuat siswa jenuh terhadap materi yang disajikan. 

Iklim pembelajaran yang kondusif wajib dihadirkan di dalam kelas, di luar 

kelas, dan dalam pembelajaran matematika baik oleh guru, peserta didik, orang tua, 

serta karyawan sekolah. Rendahnya kualitas pendidikan matematika salah satunya 

dipengaruhi oleh iklim belajar siswa yang kurang menyenangkan dalam proses 

pembelajaran matematika. Penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan salah satu 

solusi dalam permasalahan tersebut dan untuk memberi kesempatan untuk siswa yang 

mempunyai tingkat ekonomi keluarga kurang mampu sehingga dapat mengeyam 

pendidikan.  

Iklim pembelajaran matematika di Sanggar Kegiatan Belajar terjadi di dalam 

kelas, seperti sekolah pada umumnya pamong belajar (istilah guru di SKB) dan warga 

belajar (istilah siswa di SKB) melakukan  kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Iklim pembelajaran matematika di Sanggar Kegiatan Belajar berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran dan kualitas prestasi belajar. Hubungan antara peserta didik  saat 

di dalam maupun di lingkungan kelas atau sekolah mempunyai peranan penting 

dalam pembentukan iklim pembelajaran matematika di sekolah. Iklim kelas yang 

kondusif dan menyenangkan dapat  mempengaruhi penguasaan materi dan membuat 

siswa antusias dalam belajar matematika.  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk untuk memaparkan karakteristik 

iklim belajar matematika warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Jepara. 

Secara khusus, bertujuan mendiskripsikan (1) perilaku belajar, (2 )interaksi sosial di 

dalam dan di luar kelas, dan (3) keadaan lingkungan fisik tempat belajar bagi warga 

belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara.   
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Metode penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 

penelitian etnografi. Menurut Sutama (2010:61) mengemukakan bahwa metodologi 

kualitatif memberikan tekanan kepada pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan 

nilai-nilai tertentu, lebih menekankan pada proses daripada pengukuran, 

mendeskripsikan, menafsirkan, dan memberikan makna dan tidak cukup dengan 

penjelasan belaka, dan memanfaatkan multi metode dalam penelitian. Prosedur 

penelitian digunakan studi persiapan, studi eksplorasi umum, dan studi eksplorasi 

khusus. Waktu penelitian 6 bulan, yaitu mulai bulan Agustus 2012 hingga Januari 

2013. 

Sumber data penelitian meliputi  warga belajar program kelas paket B, 

pamong belajar, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. 

Komponen analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan-kesimpulan penarikan/verifikasi. Keabsahan data dengan triangulasi 

sumber data dan teknik.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sanggar Kegiatan Belajar menyediakan pendidikan gratis untuk peserta didik 

(atau warga belajar sebutan untuk peserta didik di SKB) . Biaya pendidikan, seragam 

sekolah, buku dan modul, dan biaya hidup untuk siswa luar kota dijamin gratis. 

Warga belajar tidak hanya mempelajari pembelajaran akademik di dalam kelas saja, 

akan tetapi guru (atau pamong belajar sebutan untuk guru di SKB) memberikan 

ketrampilan berupa ketrampilan menjahit, mengukir, salon, bengkel,  ektrakulikuler 

berup a English Club, Olahraga, Koperasi, Tataboga, dll, serta pembinaan lomba 

mapel, minat bakat, dll. 

Pembelajaran matematika di Sanggar Kegiatan Belajar terjadi di dalam kelas, 

seperti sekolah pada umumnya pamong belajar (istilah guru di SKB) dan warga 

belajar (istilah siswa di SKB) melakukan  kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 
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Warga belajar terlihat sangat antusias  mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran matematika  tidak hanya sekedar penyampaian materi pelajaran, namun 

pamong belajar juga  menyisipkan nilai-nilai moral dan ketrampilan yang 

berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan. 

1. Perilaku belajar matematika di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara 

Perilaku belajar warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara meliputi 

antusias belajar, aktivitas belajar, dan kebiasaan belajar. Antusias warga belajar 

dalam belajar matematika ditunjukkan dengan sikap warga belajar yang merasa 

tertarik, bersemangat, dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar matematika di dalam kelas. Antusias belajar yang timbul dalam proses 

pembelajaran dapat memotivasi dan mendorong berkembangnya minat warga belajar 

dalam belajar matematika.  

Menurut Widjajanti (2009:1) dengan keceriaan dan antusiasme, pembelajaran 

matematika  dapat berlangsung dengan lebih mudah dan tidak menjenuhkan, bukan 

hanya siswa yang hanya dituntut untuk menciptakan keceriaan dan antusias dalam 

pembelajaran, tetapi guru juga dituntut demikian, serta guru diharapkan mampu 

memakai metode, median, dan pendekatan yang cocok dengan karakteristik siswa. 

Bentuk aktivitas belajar ada dua macam, yaitu aktivitas belajar 

individu/mandiri dan aktivitas belajar berkelompok. Aktivitas belajar sendiri 

dilakukan warga belajar untuk dirinya sendiri, seperti mencatat, membaca, 

mengerjakan soal, dan mempelajari ulang materi yang telah diajarkan. Sedangkan 

untuk aktivitas warga belajar secara berkelompok dilakukan dengan bersama-sama, 

misalnya warga belajar berdiskusi tentang materi ajar, siswa yang merasa sulit 

bertanya kepada teman, dan kalau belum merasa puas dapat bertanya kepada pamong 

belajar.  

Menurut Djaali (2008:124) setiap siswa mempunyai pemikiran yang berbeda, 

ada yang lebih menyukai belajar secara mandiri dan ada yang lebih menyukai belajar 

bersama kelompok. Tipe orang yang suka belajar kelompok biasanya mempunyai 

sifat yang mudah bergaul, bertanggung jawab, berkemanusiaan, suka bekerja dalam 
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kelompok, suka memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan perasaan, serta 

menyukai kegiatan menginformasikan, melatih dan mengajar. 

Komisi Internasional Unesco merekomendasikan empat pilar belajar 

sebagaimana dikutip oleh Soedijarto dalam Mardiana (2008:7) yaitu: (1) learning to 

know; (2) learning to do; (3) learning to live together; dan (4) learning to be. Terkait 

hal tersebut, aktivitas belajar warga belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Jepara 

mengarah pada belajar untuk hidup bersama (learning to live together). 

Kebiasaan belajar matematika warga belajar merupakan suatu aktifitas yang 

dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam belajar matematika. 

Kebiasaan ini dipengaruhi oleh karakter warga belajar serta proses penyampaian 

materi pembelajaran dari pamong belajar yang berjalan terus menerus dalam kurun 

waktu yang relatif lama, sehingga kebiasaan tersebut menjadi suatu budaya belajar 

yang dijalani warga belajar. 

Kebiasaan belajar pada awal pembelajaran adalah ketika pamong belajar 

membuka dengan salam dilanjutkan dengan mengabsen warga belajar, lalu 

menanyakan tugas/pekerjaan rumah. Warga belajar yang masih kesulitan dalam 

mengerjakan tugas/pekerjaan rumah yang sulit bertanya dengan pamong belajar, lalu 

pamong belajar bersama-sama dengan warga belajar lain membahas soal tersebut di 

papan tulis, penyampaian materi oleh pamong belajar, latihan soal, pemberian 

tugas/pekerjaan rumah, serta menutup pembelajaran dengan salam.  

Kebiasaan warga belajar matematika di SKB berbeda dengan sekolah regular 

pada umumnya. Setiap hari mereka masuk pada pukul 07.30 dan pulang pukul 13.10. 

Pembelajaran juga dimulai dari hari Senin sampai hari  Jumat. Warga belajar tidak 

wajib untuk memakai seragam, tetapi bagi warga belajar perempuan yang beragama 

islam diwajibkan memakai jilbab. Hal ini untuk mendidik warga belajar untuk 

berperilaku sopan dan mendidik mental warga belajar agar terbiasa dengan perilaku 

religius. 

Menurut Rustaningsih dalam Agustina (2012:56) dampak dari pembiasaan 

perilaku religius tersebut berpengaruh pada tiga hal yaitu: (1) Pikiran, siswa mulai 
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belajar berpikir positif, (2) Ucapan, perilaku yang sesuai dengan etika adalah tutur 

kata siswa yang sopan, (3) Tingkah laku, tingkah laku yang terbentuk dari perilaku 

religius tentunya tingkah laku yang benar, yang sesuai dengan etika. Tingkah laku 

tersebut diantaranya empati, hormat, kasih sayang, dan kebersamaan.  

Perilaku belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara yang meliputi antusias 

belajar, aktivitas belajar, dan kebiasaan belajar. Antusias belajar dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Aktivitas belajar 

secara individu dan kelompok  mengarah pada belajar untuk hidup bersama (learning 

to live together). Kebiasaan belajar berbeda dengan sekolah formal dalam waktu 

belajar dan proses belajar mengajarnya. 

2. Suasana interaksi sosial siswa di dalam dan di luar kelas 

Suasana interaksi sosial siswa di dalam dan di luar kelas terjalin secara akrab.  

Pada saat pembelajaran hubungan pamong dan warga belajar sebagai pendidik dan 

peserta didik, tetapi jika di luar kelas mereka seperti teman. Suasana belajar mengajar 

di dalam kelas berlangsung secara kondusif dan terkendali. Warga belajar dengan 

antusias dan seksama memperhatikan materi yang sedang dijelaskan pamong belajar 

di depan kelas. Pamong belajar menyampaikan materi dengan metode ceramah dan 

tanya jawab, sehingga jika dalam proses pembelajaran terdapat materi yang belum 

bisa dimengerti oleh warga belajar bisa langsung bertanya kepada pamong belajar 

atau kepada warga belajar yang lain. Kelas terkondusif karena warga belajar 

menghargai pendapat satu sama lain.  

Efektifitas interaksi sosial ditingkatkan dengan pemberian penghargaan 

berupa nilai  dan kepercayaan untuk menjelaskan hasil pekerjaannya kepada teman-

temannya yang lain. Komunikasi yang terjalin antara pamong belajar dan warga 

belajar serta antar warga belajar terjalin dengan interaktif.  Pada proses pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas, warga belajar tidak segan untuk menanyakan materi 

yang sulit kepada pamong belajar maupun kepada warga belajar yang lain yang sudah 

bisa. Pada saat di luar kelas komunikasi yang terjalin juga sangat akrab dan 

kekeluargaan, hal itu dapat terlihat saat mereka membeli jajan di kantin bersama-
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sama, bersenda gurau, dan  bermain bersama. Kondisi luar kelas tidak bising dapat 

meningkatkan semangat belajar warga belajar.  

Sopiatun (2010:68) menyebutkan kemampuan sosial adalah kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dengan 

dimilikinya kemampuan sosial, maka akan terjalin komunikasi yang baik antara guru 

dan siswa sehingga siswa termotivasi untuk berprestasi dan membentuk hubungan 

baik antara guru dengan orang tua siswa.  

Menurut Woodworth dalam Purwanto (2004:73) cara-cara individu itu 

berhubungan dengan lingkungannya dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

(1) Individu bertentangan dengan lingkungannya, (2) Individu menggunakan 

lingkungannya, (3) Individu berpartisipasi dengan lingkungannya, dan (4) Individu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini warga belajar dan pamong 

belajar menggunakan cara penyesuaian diri  dengan menggunakan lingkungannya, 

berpartisipasi dengan lingkungannya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

agar terjalin hubungan yang baik antara warga belajar dan pamong belajar.  

Iklim sosial dan emososial yang baik dalam arti terdapat hubungan 

interpersonal yang harmonis antar guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa 

dengan siswa merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya belajar 

mengajar yang efektif. Iklim sosial emosional yang baik tergantung pada guru dalam 

usahanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang didasari dengan hubungan 

manusiawi yang efektif (Nawawi dalam Pratiwi, 2011:53). 

Interaksi sosial di dalam dan di luar bagi warga belajar Sanggar Kegiatan 

Jepara terjalin dengan akrab. Iklim sosial dan emosional yang baik antar warga 

belajar dan warga belajar dengan pamong belajar dapat menciptakan iklim belajar 

mengajar yang menyenangkan. Efektifitas interaksi sosial ditingkatkan dengan 

pemberian penghargaan berupa nilai, komunikasi interaktif, dan kondisi luar kelas 

tidak bising dapat meningkatkan semangat belajar warga belajar. 
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3. Keadaan lingkungan fisik di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara 

Keadaan lingkungan fisik di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara terlihat baik. 

Kondisi bangunan ruang kelas di SKB meliputi ukuran bangunan kelas yaitu sekitar 7 

x 7,5 m, bangunan kelas berupa tembok, dinding kelas berwarna putih, plafonnya 

berwarna putih. Penerangan/pencahayaan di dalam kelas dari lampu dan cahaya 

matahari yang masuk melalui jendela dan pintu. Suara dalam kelas tidak kedap suara 

dan udara yang masuk dari ventilasi jendela yang bisa dibuka sewaktu-waktu 

membuat sirkulasi udara menjadi lancar.  

Penataan ruang kelas yang mencakup meja kursi pamong belajar, meja kursi 

warga belajar, penataan peralatan kelas, penataan atribut kelas, dan alat tulis yang 

tertata dengan teratur dan rapi. Penataan meja kursi pamong belajar dan warga belajar 

berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Di kelas VII dan kelas IX 

meja kursi pamong belajar terletak di depan samping kanan meja kursi warga belajar. 

Sementara di kelas VII meja kursi pamong belajar terletak di depan kelas dan meja 

kursi warga belajar dibuat leter U. Meja kursi warga belajar tertata dengan teratur dan 

rapi, tempat duduk warga belajar tidak monoton, dan mereka dapat berpindah sesuai 

keinginan. Papan tulis terletak di bagian depan kelas dan di atas papan tulis terdapat 

kotak tempat televisi. 

Keserasian atribut dan aksesoris ruang kelas yang berupa pajangan-pajangan 

juga menambah keharmonisan kelas. Di dalam kelas terdapat gambar Presiden dan 

Wakil Presiden yang terletak di depan kelas. Di bagian kelas yang lain juga terdapat 

berderet-deret gambar pahlawan, daftar presensi warga belajar, dan tulisan motivasi 

yang dibuat oleh warga belajar sendiri. 

Kelengkapan fasilitas kelas antar lain meja kursi pamong dan warga belajar, 

alat tulis menulis, alat peraga, dan LCD . Sumber-sumber belajar antara lain buku 

teks pelajaran, modul, dan LKS. Buku teks pelajaran sebagai pegangan guru berupa 

buku teks terbitan erlangga, modul yang dipakai oleh warga belajar berupa LKS dan 

modul warga belajar program kejar paket B setara SMP. Alat peraga yang digunakan 

dibuat secara manual disesuaikan dengan materi pembelajaran. Sarana dan prasarana 
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yang menunjang proses pembelajaran yaitu ruang kelas, ruang administrasi, aula, 

ruang keterampilan, lab bahasa Inggris, lab Komputer, perpustakaan, ruang menjahit, 

ruang ukir, asrama, dan ruang PAUD.  

Keamanan dan keteraturan lingkungan mencakup keamanan selama proses 

pembelajaran ditinjau dari kondisi fisik bangunan sekolah, keamanan warga belajar, 

serta kerapian dan kebersihan ruang kelas yang terjaga. Tempat belajar hendaknya 

tenang, jangan diganggu oleh perangsang-perangsang sekitar dari sekitar. Kegiatan 

belajar diperlukan konsentrasi pikiran, jangan sampai belajar sambil mendengarkan. 

Belajar yang efektif juga diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya: 

(1) Ruang belajar harus bersih, tak ada bau-bauan ynag mengganggu konsetrasi 

pikiran, (2) Ruangan cukup terang, tidak gelap yang dapat mengganggu mata, (3) 

Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalkan alat-alat pelajaran, buku-buku, 

dan sebagainya (Slameto, 2010:76). 

Menurut Farida (2011:14) kondisi fisik dan kondisi non fisik dalam kelas 

yang baik akan menumbuhkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Iklim 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas sangat mempengaruhi dalam membentuk 

suasana pembelajaran  yang menyenangkan dan pembelajaran yang efektif. Kondisi 

fisik dan non fisik dalam kelas di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara terlihat baik dan 

lengkap. Keadaan lingkungan fisik berupa penerangan, sirkulasi udara, dan suasana 

kelas yang tidak bising dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. 

Kelengkapan saran dan prasarana serta keserasian atribut dan aksesoris ruang kelas 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

 

Kesimpulan 

Perilaku belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara yang meliputi antusias 

belajar, aktivitas belajar, dan kebiasaan belajar. Antusias belajar dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Aktivitas belajar 

secara individu dan kelompok  mengarah pada belajar untuk hidup bersama (learning 
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to live together). Kebiasaan belajar berbeda dengan sekolah formal dalam waktu 

belajar dan proses belajar mengajarnya. 

Interaksi sosial di dalam dan di luar bagi warga belajar Sanggar Kegiatan 

Jepara terjalin dengan akrab. Iklim sosial dan emosional yang baik antar warga 

belajar dan warga belajar dengan pamong belajar dapat menciptakan iklim belajar 

mengajar yang menyenangkan. Efektifitas interaksi sosial ditingkatkan dengan 

pemberian penghargaan berupa nilai, komunikasi interaktif, dan kondisi luar kelas 

tidak bising dapat meningkatkan semangat belajar warga belajar. 

Kondisi fisik dan non fisik dalam kelas di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara 

terlihat baik dan lengkap. Keadaan lingkungan fisik berupa penerangan, sirkulasi 

udara, dan suasana kelas yang tidak bising dapat menciptakan suasana belajar yang 

nyaman. Kelengkapan saran dan prasarana serta keserasian atribut dan aksesoris 

ruang kelas menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Kepada pengambil kebijakan hendaknya lebih memperhatikan kondisi 

lingkungan sekolah baik dari segi fisik tempat belajar maupun sarana dan 

prasarananya. Misalnya lebih memperhatikan halaman SKB yang masih terdapat 

rumput liar dan taman yang kurang rapi, penyediaan tempat parkir yang nyaman, 

sarana dan prasarana sekolah yang kurang terpelihara dengan baik, serta pasokan 

buku-buku perpustakaan yang sudah lama tidak mendapatkan buku-buku baru. 

Kepada pelaksanaan kebijakan, yaitu kepala sekolah hendaknya 

memaksimalkan fasilitas dan sarana-prasarana secara maksimal dan memaksimalkan 

pemeliharan sarana dan prasarana sekolah agar tidak mudah rusak. Kepada pamong 

belajar hendaknya memberikan metode-metode yang lebih bervariasi, menggunakan 

alat peraga pembelajaran dengan maksimal, dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

dengan maksimal, misalnya penggunaan LCD dalam pembelajaran agar warga belajar 

lebih bersemangat dalam belajar matematika. Kepada warga belajar di SKB 

hendaknya lebih disiplin dalam bersekolah, lebih serius lagi dalam belajar, dan lebih 

semangat untuk menatap masa depan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
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melakukan penelitian serupa yang berhubungan dengan iklim pembelajaran 

matematika yang lebih baik. 

Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan penelitian ini banyak 

mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan; Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Ibu Rita P. Khotimah M.Sc, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 

waktu, saran, dan motivasi untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan 

penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar; Prof. Dr. 

Sutama, M.Pd dan Idris Harta, MA, P.Hd, selaku penguji II dan III; Bapak dan Ibu 

dosen Pendidikan Matematika yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya; Dra. 

Dian Sekar Sariutami, M.Pd, selaku Kepala Sekolah; Bapak Chamidi, S.Pd, selaku 

pamong belajar bahasa Inggris; Bapak Rain Adhistya, S.Pd, selaku pamong belajar 

Matematika yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian 

di Sanggar Kegiatan Belajar Jepara, sehingga dapat menyusun penelitian ini; dan 

semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 
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