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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran tidak bisa lepas dari kata matematika, karena 

matematika merupakan pelajaran yang sudah diajarkan sejak TK hingga 

sekolah tinggi, sehingga matematika mempunyai peran sebagai mata 

pelajaran wajib bagi seluruh siswa. Ibrahim & Suparni (2009:36) juga 

menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, yaitu untuk membekali peserta didik/siswa dengan kemampuan 

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

bekerjasama.  

Belajar matematika sama halnya belajar logika, karena kedudukan 

matematika dalam pengetahuan adalah sebagai ilmu dasar atau ilmu alat. 

Sehingga untuk berkecimpung didunia sains, teknologi, atau disiplin ilmu 

lainnya, langkah awal yang harus ditempuh adalah menguasai alat atau 

ilmu dasarnya yaitu menguasai matematika secara benar. Secara normal, 

ketika kita belajar matematika maka secara otomatis banyak sekali 

berinteraksi dengan angka-angka dibanding dengan kata. Bagi anak yang 

tidak memiliki kecerdasan logic-mathematics hal ini merupakan sesuatu 

yang sangat membosankan sehingga mengurangi minat mereka untuk 

belajar. Dibutuhkan cara yang tepat supaya mereka tertarik untuk belajar 

terutama bidang studi matematika (Masykur, 2008:43). Sekarang ini, 

banyak cara yang sudah ditawarkan untuk menarik minat siswa dalam 

belajar matematika. Selain perlu meningkatkan minat siswa dalam belajar 

matematika, kualitas pembelajaran matematika juga perlu ditingkatkan 

agar siswa dapat memperoleh pendidikan secara optimal.   

Banyak aspek yang mempengaruhi kualitas  pendidikan  

matematika,  salah  satunya dipengaruhi  oleh  iklim  pembelajaran 
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matematika. Iklim belajar yang  kurang  efektif  dalam  proses 

pembelajaran matematika dapat menyebabkan kualitas pembelajaran 

matematika menjadi rendah, sehingga, untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan matematika perlu diciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

bagi siswa. Aspek-aspek iklim belajar dapat dilihat dari perilaku belajar, 

interaksi sosial, dan kondisi lingkungan fisik tempat peserta didik belajar 

(Tarmidi, 2006:2) 

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi iklim pembelajaran 

yaitu lingkungan fisik tempat siswa belajar. Lingkungan belajar dapat 

didefinisikan sebagai tempat atau suasana yang mempengaruhi tingkah 

laku manusia (Mardiana, 2008:17). Adapun lingkungan belajar sebagai 

tempat belajar siswa yang berupa ruang kelas, laboratorium, dan 

perpustakaan, sedangkan lingkungan belajar sebagai suasana belajar 

berupa segala bentuk interaksi yang terjadi, baik itu interaksi yang terjadi 

di dalam maupun di luar kelas. Interaksi yang terjadi antara guru dengan 

siswa di dalam kelas terjadi saat proses pembelajaran berlangsung, 

misalnya saat sesi tanya jawab antara guru dengan siswa. Sedangkan 

interaksi di luar kelas bisa berupa  komunikasi antara guru dengan siswa 

saat jam istirahat. Selain interakasi antara guru dengan siswa, adapula 

interaksi antar siswa. Biasanya interaksi ini akan terjadi saat siswa sedang 

belajar kelompok, saat sedang diskusi kelompok interaksi yang terjadi 

antar siswa akan berlangsung secara maksimal. 

Aspek yang mempengaruhi iklim pembelajaran matematika harus 

ditingkatkan agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. 

Iklim  pembelajaran  yang  kondusif  wajib  dihadirkan  di  setiap jenjang 

pendidikan, dan didukung oleh guru, peserta didik, orang tua, serta  

karyawan  sekolah.Oleh karena itu, setiap jenjang dan satuan pendidikan 

menuntut agar setiap lembaga pendidikan dapat mengikis kemandirian 

lembaga pendidikan itu sendiri dalam menciptakan iklim pembelajaran 

yang efektif guna meningkatkan mutu pendidikan untuk memenuhi 

harapan masyarakat, melalui perbaikan mutu pendidikan di sekolahnya. 
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Salah satu bentuk perbaikan mutu disekolah yaitu dengan 

menciptakan suatu program yang inovatif. Suatu lembaga pendidikan, 

dalam hal ini adalah sekolah harus dapat merancang dan melaksanakan 

program pendidikan yang bermutu bagi para peserta didiknya. Sehingga 

salah satu bentuk kemandirian sekolah adalah menerapkan suatu program  

kelas khusus yang dapat menjadi unggulan di sekolah itu sendiri yang 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah. 

Dengan dibukanya kelas program khusus ini, sekolah memiliki 

wadah untuk menampung siswa-siswi yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan secara maksimal. Salah satu sekolah yang menerapkan 

program sekolah sebagai program unggulan adalah SMP Muhammadiyah 

1 Surakarta. Program unggulan yang dimaksud adalah kelas Program 

Khusus (PK). Kelas Program Khusus (PK) merupakan suatu program yang 

dimiliki SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yang berorientasi pada visi dan 

misi sekolah dan merupakan brand yang dapat menjunjung tinggi status 

sekolah sebagai salah satu sekolah swasta yang mampu bersaing di era 

sekarang ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erwin Kurniati, S.Pd. 

selaku wali kelas Program Khusus (PK) di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta tanggal 12 September 2018 bahwa, untuk menanggapi 

perkembangan di era globalisasi ini, sekolah perlu menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif serta program yang inovatif untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa, sehingga dapat menampung 

dan mengembangkan minat dan bakat bagi siswa yang menyukai tahfidz, 

matematika, bahasa inggris, dan olahraga secara maksimal.  

Untuk memenuhi tuntutan program yang inovatif disekolah, yaitu 

program yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk tanggap 

dalam ilmu pengetahuan dan sains, tetapi tidak mengesampingkan akhlak 

mulia dan akhlak kharimah serta agamanya, maka dibukalah kelas 

Program Khusus (PK) yang memiliki beberapa kekhususan dibandingkan 
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dengan kelas unggulan, antara lain : mempunyai target hafalan alquran, 

target lancar berbahasa inggris, target lancar berbahasa arab, target nilai 

UN yang maksimal, mempunyai beberapa program kegiatan yang tentunya 

sesuai persetujuan dan rapat orang tua siswa, dan masih banyak kelebihan 

yang lainnya. 

Selain programnya yang inovatif, input siswa kelas Program 

Khusus (PK) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta adalah siswa-siswi 

pilihan yang telah lolos dalam beberapa tes, yang meliputi: tes wawancara 

psikologi, tes wawancara orang tua, tes tertulis, kemudian tes tahfidz. Dari 

banyaknya ujian yang perlu dilewati siswa kelas Program Khusus (PK) 

membuktikan bahwa yang terpilih masuk ke kelas Program Khusus (PK) 

merupakan yang terbaik. 

Selain beberapa keunggulan yang telah dipaparkan diatas, kelas 

Program Khusus (PK) juga memiliki iklim pembelajaran matematika yang 

berbeda dengan kelas reguler. Salah satunya yaitu lingkungan fisik tempat 

siswa belajar, fasilitas di kelas Program Khusus (PK) lebih memadai 

daripada fasilitas di kelas reguler/unggulan. Fasilitas juga merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi minat siswa dalam belajar matematika. 

Dengan ruang kelas yang nyaman, siswa tentunya akan lebih antusias 

untuk belajar, apabila minat siswa dalam belajar tinggi maka hasil 

belajarnyapun juga akan ikut tinggi. 

Penelitian oleh Sumaryana (2015) tentang perbedaan prestasi 

belajar siswa kelas khusus olahraga dengan siswa kelas reguler SMP 

Negeri 2 Tempel, menunjukkan bahwa Prestasi belajar siswa kelas regular 

lebih baik bila dibandingkan dengan prestasi belajar siswa kelas khusus 

olahraga. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

kelas khusus olahraga  adalah faktor kelelahan akibat latihan dan faktor 

kesempatan waktu belajar yang banyak tersita untuk melakukan latihan 

pembinaan bakat. Hasil penelitian dari Cohen, dkk (2009) menunjukkan 

bahwa iklim sekolah yang positif dapat memprediksi prestasi akademik, 

kesuksesan sekolah, perkembangan kesehatan siswa, dan efektif untuk 
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mencegah kekerasan. Hasil penelitian dari Gozde (2014) juga 

menunjukkan bahwa skor matematika di TIMS 2011 dari siswa kelas 

delapan disebabkan oleh kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika, 

sumber daya di rumah, dan kondisi di sekolah yang membedakan siswa 

berdasarkan latar belakang ekonominya. Dari hasil penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas sekolah salah satunya 

yaitu  meningkatkan prestasi belajar siswa dan motivasi belajar siswa 

harus dimulai dengan menciptakan iklim pembelajaran yang positif atau 

kondusif agar siswa dapat belajar secara maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

memaparkan iklim pembelajaran matematika kelas Program Khusus (PK) 

di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Hal yang dipaparkan dalam 

penelitian ini meliputi (1) perilaku belajar siswa, (2) interaksi sosial antara 

guru dengan siswa, (3) interaksi sosial antar siswa, dan (3) keadaan 

lingkungan fisik tempat berlangsungnya pembelajaran matematika kelas 

Program Khusus (PK) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, rumusan masalahnya 

adalah : 

a. Bagaimana perilaku belajar matematika kelas Program Khusus (PK) 

di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta ?  

b. Bagaimana interaksi sosial antara guru dengan siswa kelas Program 

Khusus (PK) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta ? 

c. Bagaimana interaksi sosial antar siswa kelas Program Khusus (PK) di 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta ? 

d. Bagaimana keadaan lingkungan fisik di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mendeskripsikan perilaku belajar matematika kelas Program Khusus 

(PK) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

b. Mendeskripsikan interaksi sosial antara guru dengan siswa kelas 

Program Khusus (PK) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

c. Mendeskripsikan interaksi sosial antar siswa kelas Program Khusus 

(PK) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

d. Mendeskripsikan keadaan lingkungan fisik di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan dapat meningkatkan pemahaman 

serta mengembangkan inovasi untuk menampung dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa secara maksimal 

khususnya pada bidang matematika. 

b) Manfaat Praktis 

1) Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan keilmuan 

tentang iklim pembelajaran matematika kelas Program Khusus 

(PK). 

2) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk 

meningkatkan motivasi serta minat siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran matematika. 

3) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

mengorganisasi iklim pembelajaran matematika di kelas Program 

Khusus (PK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di kelas. 

4) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam menetapkan kebijakan berikutnya. 


