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A. PENDAHULUAN 

Dalam segi teoritik, banyak orang menafsirkan pendidikan secara beragam. 

Perbedaan dalam penafsiran seperti itu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, 

pendidikan dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami untuk kepentingan 

kebijakan nasional, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap praktik 

pendidikan secara tepat dan benar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 

secara jelas disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Seperti yang disebutkan dalam Panduan BSNP (2006: 147) tentang standar isi 

untuk satuan dasar dan menengah bahwa perkembangan matematika di berbagai 

bidang menyebabkan terjadinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang semakin pesat. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran terpenting 

dalam kehidupan manusia. Matematika telah diterima sebagai komponen penting 

dalam pendidikan formal dari zaman kuno hingga saat ini (Acharya, 2017: 8). 

Menurut Van de Walle (2010:3), belajar matematika tidak hanya dinilai dari 

keterampilan dalam menghitung, tetapi juga kemampuan berpikir dan bernalar secara 

matematis. Hal ini akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dan mempelajari ide-ide baru di masa depan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa matematika adalah 

sebuah ilmu yang tidak hanya memerlukan kemampuan berhitung saja, tetapi 

kemampuan berpikir matematis mempunyai peran yang lebih penting untuk dipelajari 

siswa pada setiap jenjang pendidikannya. Akan tetapi tidak sedikit siswa yang 

mengeluh bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan. 

Hoyles dalam Khiat (2010: 1461) mengatakan bahwa beberapa siswa melihat 

matematika sebagai subjek yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan kemarahan 

selama pelajaran.  
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Dari hasil survey Programme for International Student Assessment (PISA) 

terhadap anak usia 15 tahun pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kemampuan 

matematika pelajar Indonesia menduduki ranking ke-63 dari 72 negara. Meskipun 

begitu, pelajar Indonesia bukan berarti tidak mempunyai kemampuan dalam 

menaklukkan matematika. Hal itu dibuktikan dari hasil International Mathematics 

Contest Singapore (IMSC) 2017, dimana perwakilan Indonesia berhasil memperoleh 

50 perunggu, 26 perak  dan 14 emas. Ajang tersebut diikuti oleh 11 negara dengan 

1.178 peserta. Pencapaian pada IMSC 2017 jelas berbanding terbalik dengan hasil 

PISA 2015. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah kualitas guru 

(Swando, 2015: 37). Seorang guru harus mempunyai kriteria yang diperlukan dalam 

pembelajaran di kelas. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana pembelajaran 

yang diinginkan. Salah satu kriteria tersebut adalah guru harus memiliki metode yang 

tepat ketika menyampaikan materi, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan 

tidak membosankan. 

Pembelajaran adalah elemen yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas 

lulusan pendidikan. Kemampuan dari seorang guru sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan suatu pembelajaran. Pembelajaran yang kurang baik mengakibatkan 

kemampuan siswa tidak berkembang. Proses belajar seharusnya tidak dilakukan di 

dalam kelas ataupun lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Faktanya, pembelajaran matematika saat ini masih cenderung dilakukan 

di dalam kelas saja, menargetkan nilai dan menghafal rumus. 

Menurut kurikulum 2013, ada empat kompetensi yang harus dimiliki di dalam 

pembelajaran matematika yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan 

keterampilan (Kemendikbud, 2013). Empat kompetensi ini bisa ditemukan dalam 

pendidikan di sebuah pesantren. Karena adanya kegiatan yang banyak dan bersifat 

keagamaan, maka para siswa harus pandai dalam membagi waktu untuk kegiatan 

pesantren dan kegiatan sekolah. Adanya target untuk mempelajari tidak hanya ilmu 

umum tetapi juga agama memaksa siswa untuk mempunyai budaya belajar yang baik. 
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Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas 

belajar disebut budaya belajar. Belajar dijadikan sebagai kebiasaan yang jika 

ditinggalkan berarti melanggar nilai yang ada. Selain itu, produktifitas belajar akan 

meningkat ketika belajar juga dijadikan sebagai kegemaran sehingga motivasi belajar 

akan muncul dari dalam diri (Rusyan, 2007:12). Budaya belajar juga bukan bawaan 

dari lahir Akan tetapi budaya belajar yang baik akan muncul dari diri kita jika ada 

niat dari kita untuk melakukannya.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya: Arif (2011: 200), adanya garis-garis 

kebijakan kepala sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan nilai-nilai keunggulan 

dalam mengembangkan budaya belajar yang akan mendorong semangat belajar 

siswa. Hayati (2012: 215), suatu kebijakan seharusnya terdokumentasikan dengan 

jelas dalam mengembangkan budaya belajar di sekolah. Hal itu dilakukan agar 

sekolah memiliki pedoman yang jelas bagi siswa dan guru.  

Sihnata (2010:10) berpendapat bahwa budaya belajar siswa yang baik dapat 

mendukung terciptanya mutu lulusan yang berkualitas. Budaya belajar siswa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya latar belakang keluarga, motivasi belajar 

atau adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Dapat disimpulkan bahwa dalam 

menciptakan budaya belajar yang baik pada siswa, diperlukan adanya dorongan dari 

segala elemen di sekolah, perlunya suatu kebijakan yang tepat agar budaya belajar 

yang baik benar-benar tertanam dalam diri siswa. Karena ketika budaya belajar dalam 

kondisi baik, maka hasil belajar dan mutu lulusan juga akan menjadi baik, yang akan 

berdampak pada kualitas generasi masa depan. 

Indriyana (2017: 12) mengatakan bahwa budaya belajar matematika di sekolah 

maupun di asrama terbagi menjadi dua yaitu belajar secara kelompok dan mandiri. 

Budaya tersebut bisa berjalan dengan baik jika masih ada pantauan dan dorongan dari 

guru atau lingkungan sekitarnya, sama halnya di lingkungan pesantren. Di lingkungan 

pesantren inilah siswa dituntut untuk memiliki budaya belajar yang baik sebagai 

usaha mandiri untuk mengembangkan kompetensinya 
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Pesantren adalah sebuah lembaga non formal yang berfokus pada pendidikan 

agama Islam. Pada awalnya pesantren didirikan dengan tujuan mendalami ilmu 

agama saja. Akan tetapi semakin majunya teknologi dan informasi, pesantrenpun juga 

mulai modern. Banyak pesantren yang sudah mendirikan lembaga formal di bawah 

naungan pesantren tersebut, dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar hingga 

Universitas. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, siswa yang berada di 

pesantren diharapkan bisa mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu umum. 

Dalam kitab Al-Majmu’ Syareh Madzhab dikatakan bahwa Imam Syafi’I pernah 

berkata: 

 من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد االخرة فعليه بالعلم 

Artinya: “Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka wajib baginya 

memiliki ilmu, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka wajib 

baginya memiliki ilmu.” 

Jadi dapat dikatakan bahwa jika seseorang menginginkan kesuksesan di dunia 

dan akhirat maka wajib baginya menguasai ilmu umum dan ilmu agama. Siswa yang 

belajar di pesantren memiliki nilai lebih dibandingkan siswa yang di luar pesantren, 

karena selain belajar kedua ilmu tersebut, mereka juga dilatih untuk memiliki time 

management yang bagus. Hal ini dimaksudkan supaya siswa bisa membagi waktu 

antara belajar ilmu umum dan mengikuti kegiatan pesantren yang berfokus pada ilmu 

agama.  

Menurut observasi yang telah dilakukan penulis pada tanggal 07 November 

2018 di Madrasah Aliyah Nurul Jadid, pembelajaran matematika siswa yang terdapat 

di sekolah ini berjalan sama halnya di sekolah pada umumnya. Akan tetapi 

pembedanya adalah adanya kegiatan pesantren yang diwajibkan yang menuntut siswa 

untuk mempunyai budaya belajar yang baik. Kegiatan tersebut tertuang dalam 

peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana budaya belajar yang dikembangkan di Pondok 

Pesantren Nurul Jadid, bagaimana cara mengembangkan dan menerapkan budaya 
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belajar Pondok Pesantren dalam pembelajaran matematika di program Unggulan IPA 

Madrasah Aliyah Nurul Jadid dan apa saja keunggulan model budaya belajar gaya 

pondok pesantren Nurul Jadid dibandingkan dengan cara belajar sekolah umum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis 

maupun praktis kepada siswa, guru maupun pihak sekolah. Secara teoritis, pihak 

sekolah mendapatkan ilmu pengetahuan terkait budaya belajar yang baik untuk 

digunakan, serta hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisnya, siswa dapat mengetahui budaya belajar 

yang baik yang akan berdampak pada motivasi belajar dan hasil dari penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi upaya untuk meningkatan kualitas pembelajaran matematika 

bagi guru maupun pihak sekolah.  

Agar penelitian tidak menyimpang dari pokok yang akan dibahas, maka 

peneliti memberikan beberapa batasan masalah yaitu penelitian ini akan dilakukan di 

salah satu sekolah di Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu Madrasah Aliyah Nurul 

Jadid (MANJ) program Unggulan IPA (UI) Putri. Dan subjek akan diambil dari siswa 

kelas XI UI Putri. 

 


