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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika menurut kurikulum 2006 adalah ilmu universal yang

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di

bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh

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

dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini (Abdullah: 2012).

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang memegang

peran penting pada setiap jenjang pendidikan, yang semestinya dikuasai oleh

setiap peserta didik. Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa sampai saat ini

sebagian besar siswa kurang menyukai mata pelajaran matematika. Matematika

sering dikeluhkan sebagai mata pelajaran yang membingungkan, sulit,

membosankan, dan sederet kata lain yang mengisyaratkan ketidaksukaan pada

mata pelajaran ini.

Pendekatan yang dilakukan guru untuk mengajarkan matematika kepada

anak didik yang terkesan kaku, semakin memperparah keadaan ini. Anak tidak

dibiasakan untuk menemukan pengalaman matematika dalam kehidupan sehari-

hari dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen terhadap konsep-

konsep dasar matematika. Akibatnya membuat siswa jenuh, yang pada akhirnya

mereka beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang

membosankan.

Hal ini berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal dan kurang

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ini ditunjukkan dengan

rendahnya nilai matematika yang diperoleh siswa pada setiap jenjeng pendidikan,
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sehingga menyebabkan kualitas pendidikan khususnya mata pelajaran matematika

menjadi kurang memuaskan.

Melihat hasil survei PISA tahun 2012 lalu, survei ini melibatkan responden

510 ribu pelajar berusia 15-16 tahun dari 65 negara dunia yang mewakili populasi

28 juta siswa berusia 15-16 tahun di dunia. Ada 3 kemampuan siswa yang dinilai

dalam survei ini, yakni kemampuan matematika, kemampuan membaca dan

kemampuan ilmiah (sains) yang mencerminkan sistem pendidikan di negara

masing-masing. Selain itu mereka juga ditanya motivasi dan kepercayaannya atas

sekolah dan pendidikan yang mereka jalani.

Para siswa diuji dengan tes di atas kertas yang berlangsung 2 jam. Tes

adalah campuran dari pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pilihan ganda yang

terorganisir dalam kelompok berdasarkan suatu bagian dari kehidupan nyata.

Kemampuan matematika siswa-siswi di Indonesia menduduki peringkat 64 dari

65 negara alias kedua dari bawah dengan skor 375. Kesimpulannya, hanya kurang

dari 1 persen siswa Indonesia yang memiliki kemampuan bagus di bidang

matematika.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu program

pemerintah yang sejak dulu sampai sekarang belum menemukan titik terang.

Beberapa upaya telah dilakukan seperti perubahan kurikulum, peningkatan standar

kelulusan, hingga perbaikan metode pembelajaran yang digunakan.

Seorang guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam

mengajar dan bisa menghidupkan suasana pembelajaran di kelas agar tercipta

suasana pembelajaran yang sama sekali tidak membosankan. Salah satu syarat

yang diperlukan guru dalam mengajar adalah guru harus bisa memilih metode

yang tepat, yang cocok digunakan untuk materi yang akan di ajarkan kepada

peserta didik. Penggunaan metode yang tepat dapat membuat kelas menjadi lebih

hidup, materi mudah diterima oleh siswa, dan tentunya akan lebih menarik

perhatian siswa.
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Pembelajaran adalah kombinasi yang tertata meliputi segala unsur

manusiawi, perlengkapan, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam

mencapai tujuan dari pembelajaran (Hamalik : 2011). Berhasil tidaknya suatu

proses pembelajaran tergantung ada tidaknya hubungan timbal balik antara psesrta

didik dengan guru.

Pembelajaran merupakan elemen yang memiliki peran sangat dominan

untuk mewujudkan kualitas lulusan pendidikan. Pembelajaran sangat tergantung

dari kemampuan guru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran.

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan membuat

potensi siswa tidak berkembang. Sebaliknya, pembelajaran yang dilaksanakan

secara baik akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan

potensi siswa.

Proses pembelajaran seharusnya tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi

juga di luar kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di dalam keluarga dan

masyarakat. Namun dalam realitanya, pembelajaran matematika yang ada

menuntut peserta didik untuk selalu belajar di ruang kelas, menghafal rumus,

mengejar target nilai, dan bahkan menuntut peserta didik untuk menguasai materi

sesuai dengan alokasi waktu yang telah di tentukan. Namun itulah kenyataan

budaya siswa dalam pembelajaran yang ada di Indonesia. Padahal dengan budaya

pembelajaran semacam itu, bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan

prmbelajaran, khususnya mata pelajaran matematika.

Tujuan dari pembelajaran matematika menurut kurikulum 2013 adalah

harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi

sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Untuk

mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, dibutuhkan strategi-strategi

tertentu yang salah satunya adalah membetuk budaya belajar yang berbeda dari

budaya belajar sebelumnya (Rebai: 2014).

Budaya belajar menurut Rusyan (2007:12) adalah serangkaian kegiatan

dalam melaksanakan tugas belajar yang dilakukan. Kita menjadikan belajar
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sebagai kebiasaan, dimana jika kebiasaan itu tidak dilaksanakan, berarti melanggar

suatu nilai atau patokan yang ada, dan menjadikan belajar sebagai kegemaran dan

kesenangan, sehingga motivasi belajar muncul dari dalam diri kita sendiri, yang

akhirnya produktifitas belajar meningkat.

Menurut wawancara yang telah dilakukan penulis pada tanggal 5

November 2016 dengan narasumber Ibu Tina Yuniati, S.Si. selaku guru

matematika di SMA Muhammadiyah Pondok Pesantren Imam Syuhodo,

pembelajaran matematika siswa saat di sekolah berlangsung seperti di sekolah-

sekolah lainnya. Namun yang membedakan adalah budaya belajar matematika

siswa saat di asrama. Karena mereka lebih banyak belajar secara berkelompok-

kelompok, siswa yang lebih pintar biasanya akan mengajari siswa yang

kemampuan matematikanya pas-pasan, yang akan berdampak pada meningkatnya

hasil belajar matematika siswa secara keseluruhan.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Budaya Belajar Siswa

dalam Pembelajaran Matematika di SMA Muhammadiyah Pondok Pesantren

Imam Syuhodo”. Dimana budaya belajar siswanya berbeda dengan budaya belajar

siswa di sekolah lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana budaya belajar matematika siswa di sekolah?

2. Bagaimana budaya belajar matematika siswa di asrama?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan budaya belajar matematika siswa

di SMA Muhammadiyah Pondok Pesantren Imam Syuhodo.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan budaya belajar matematika siswa di sekolah.

b. Mendeskripsikan budaya belajar matematika siswa di asrama.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan tentang budaya siswa dalam pembelajaran matematika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

1) Dapat mengetahui bagaimana budaya belajar yang baik, yang akan

berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.

b. Bagi sekolah

1) Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika

bagi pengajar dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat

yang dapat disesuaikan dengan budaya belajar siswa.

2) Memberikan informasi dan pertimbangan bagi sekolah mengenai

budaya belajar siswa.

c. Bagi Peneliti

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang

berhubungan dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih

luas.

2) Untuk mendapatkan gambaran tentang budaya belajar matematika

siswa.


