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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Budaya Belajar dalam Pembelajaran Matematika 

a. Budaya 

Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta buddhayyah yaitu bentuk 

jamak dari kata buddhi yang artinya budi atau akal. Dengan demikian, 

pengertian kebudayaan ialah hal-hal yang bersangkutan dengan akal 

(Koentjaningrat, 2002: 181). Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai: pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang 

menjadi kebiasaan yang sukar diubah. 

Menurut Ayisi dalam Pirzada dkk (2015:2) mendefinisikan budaya 

sebagai seperangkat keyakinan, norma, bahasa, tindakan, asumsi, pengetahuan, 

moral, kebiasaan, dan nilai-nilai. Forehand dkk dalam Pirzada dkk (2015:4) 

juga menjelaskan bahwa budaya adalah kumpulan dari berbagai karakteristik 

yang mewakili organisasi dan membedakan suatu organisaiasi atau lembaga 

dari organisasi lainnya. Menurut Tylor dalam Budiningsih (2008:18) 

mengatakan bahwa budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan setiap 

kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Penulis dapat menyimpulkan bahwa budaya adalah kumpulan dari 

suatu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan setiap 

kebiasaan yang dapat membedakan antara kelompok satu dengan yang lainnya 

dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya biasa disebut dengan tradisi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Belajar 

Suyono (2014:9) mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau 

suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian. Suyono (2014:15) 

juga mengatakan bahwa belajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Hal 
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tersebut mengartikan belajar tidak hanya dilakukan secara formal saja, tetapi 

bisa secara nonformal dan informal. 

Sugihartono (2007: 74) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sardiman (2006: 20), 

belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan 

dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.  Belajar pada hakikatnya 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menghasilkan suatu 

perubahan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai 

(Hamzah, 2009: 54).  

Yamin (2009: 96) berpendapat bahwa belajar merupakan proses dalam 

mendapatkan kecakapan, keterampilan dan sikap seseorang dari masa kecil 

sampai akhir hayatnya. Dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ialah 

membelajarkan mereka agar kelak dewasa mampu mengembangkan dirinya dan 

hidup mandiri. Syah (2003:61) juga mengemukakan bahwa belajar berperan 

penting dalam mempertahankan kehidupan sekelompok manusia di tengah-

tengah persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lainnya yang lebih dulu 

maju karena belajar. Penulis menarik kesimpulan bahwa belajar adalah sebuah 

proses perubahan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar baik itu dalam 

tingkah laku, keterampilan, sikap dan pengetahuan untuk memperoleh suatu 

tujuan tertentu untuk dapat hidup mandiri dan mengembangkan dirinya.  

c. Budaya Belajar dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan definisi budaya dan belajar di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa budaya belajar adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh 

seseorang secara sadar baik itu dalam tingkah laku, keterampilan, sikap, 

pengetahuan dan kebiasaan lainnya untuk memperoleh suatu tujuan tertentu 

yang dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain. Adanya individu 

yang mau belajar akan membentuk learning society atau masyarakat 
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pembelajar. Arif, (2017: 27) berpendapat bahwa masyarakat pembelajar di 

suatu negara akan mucul dengan ditandai adanya kesadaran dan kemauan setiap 

individu untu belajar, begitupula di lingkungan pesantren. 

Individu yang terlibat dalam kegiatan Learning Society memberikan dan 

sekaligus meminta informasi yang diperlukan kepada teman belajarnya. 

Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi jika semua pihak mau saling berbagi dan 

mendengarkan. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila terdapat komunikasi dua 

arah. Hal itu akan terjadi dengan baik jika terdapat situasi sosial budaya yang 

mendukung, aspek sosial yang berarti hubungan sosial dengan sesama, 

lingkungan yang terekayasa dengan baik dan juga pengalaman dalam 

berkomunikasi (Arif, 2017: 27). 

Matematika merupakan matapelajaran yang diberikan kepada siswa dari 

Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Ahmad 

(2013:186), pembelajaran matematika merupakan proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

mengkonstruksi pengetahuan baru dan meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap materi matematika. Soviawati (2011:84) mengatakan bahwa 

pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru dalam rangka membentuk 

watak dan peradaban, meningkatkan mutu kehidupan siswa serta membantu 

siswa dalam belajar matematika sehingga memberikan kesan bahwa 

matematika itu merupakan matapelajaran yang mudah dipelajari.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pembelajaran matematika dapat 

diartikan sebagai proses belajar atau interaksi antara siswa dan guru untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam memahami atau memecahkan 

masalah matematika, sehingga memberikan kesan kepada siswa bahwa 

matematika itu mudah untuk dipelajari. Penulis menarik kesimpulan bahwa 

budaya belajar siswa dalam pembelajaran matematika adalah sebuah kebiasaan 

yang dilakukan oleh siswa secara sadar, baik itu dalam tingkah laku, 

keterampilan, sikap, pengetahuan dan kebiasaan lainnya untuk mencapai tujuan 
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dalam memahami atau memecahkan masalah matematika yang ada. Hal ini 

diharapkan supaya siswa mampu memahami matematika dengan mudah dan 

menarik. 

2. Pembelajaran di Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan kegamaan di Indonesia 

yang memiliki kekhasan tersendiri. Seseorang yang menetap untuk belajar di 

pesantren disebut santri dan tempat menetap para santri disebut pondok sehingga 

timbul istilah pondok pesantren. Pesantren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji 

dan sebagainya. 

Arifin dalam Qomar (2005:2) mengatakan bahwa pondok pesantren adalah 

suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh di Indonesia serta 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar dengan sistem asrama dimana 

para santri menerima pendidikan melalui kegiatan pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada dibawah kepemimpinan seorang atau beberapa kyai. Penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan 

Islam asli Indonesia yang pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa 

Indonesia yang terus berkembang yang berada di bawah pimpinan seorang atau 

beberapa kyai dengan berbagai peraturan untuk menjaga budaya belajar para 

santri. 

Menurut Dhofier dalam Qomar (2005:16) pesantren dibagi menjadi dua 

kategori yakni pesantren salafi dan pesantren khalafi. Pesantren salafi merupakan 

pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik tanpa mengenalkan 

pengajaran pengetahuan umum sedangkan pesantren khalafi telah melibatkan 

pelajaran umum dalam madrasah atau ditandai dengan adanya sekolah umum di 

dalam lingkungan pesantren tersebut. Idhoh (2012: 36) mengatakan bahwa pondok 

pesantren khalafi mengintegrasikan sistem madrasah ke dalam pondok pesantren 

dengan mewajibkan santri untuk menetap di asrama. Pembelajaran yang ada di 
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pesantren pada umumnya ada tiga metode yaitu wetonan atau bandongan, 

sorogan, dan hafalan (Nur, 2016: 97).  

Wetonan adalah metode pembelajaran dimana santri mengikuti pelajaran 

kitab dengan duduk di sekeliling kyai. Kyai memberi penjelasan dengan cara 

membacakan isi kitab, sedangkan para santri menyimak kitab masing-masing dan 

membuat catatan. Metode ini dilakukan untuk memperluas referensi keilmuwan 

santri. Akan tetapi dalam metode ini, santri bersikap pasif karena tidak terjadi 

diskusi antara santri dan kyai dan pembelajaran didominasi oleh ustadz atau kyai. 

Sorogan dilakukan dengan cara setiap individu menghadap ustadz atau kyai 

dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Metode sorogan ini dianggap 

sebagai metode yang paling sulit diantara metode lainnya. Hal ini dikarenakan 

dalam metode sorogan menuntut adanya kesabaran, kerajinan dan disiplin pribadi 

dari seorang santri serta membutuhkan banyak waktu. Pembelajaran ini 

memberikan peluang bagi kyai dalam mengetahui pengetahuan dan memahami 

problem-problem yang dihadapi santrinya.  

Metode hafalan adalah metode yang sangat umum digunakan di pesantren, 

khususnya untuk menghafal Al-Qur’an dan Hadis. Kuantitas dan kualitas hafalan 

menjadi tolak ukur tingkat keilmuan santri. Ketiga metode di atas mempunyai 

tujuan yang sama yaitu menambah wawasan atau pengetahuan santri. Setiap 

pesantren menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Hal itu 

bergantung pada budaya belajar yang ada di pesantren tersebut.  

3. Integrasi Budaya Belajar Pesantren terhadap Pembelajaran Matematika 

Menurut Ahmad (2012, 7), pembelajaran di pesantren bersifat penanaman 

nilai (value inculcation). Penanaman nilai tersebut dilakukan baik secara 

indoktrinasi maupun model pembelajaran aktif (active learning). Indoktrinasi ialah 

penanaman nilai-nilai normatif sebagai suatu keharusan (imperative categories), 

sedangkan penanaman nilai melalui pengalaman lagsung, baik secara kerja 
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mandiri, terbimbing, kreatifitas pembelajar, maupun kesadaran nilai karena 

kebiasaan disebut dengan pembelajaran aktif.  

Kegiatan yang diatur dan diwajibkan oleh pesantren menuntut siswa untuk 

memiliki manajemen waktu yang bagus agar siswa bisa mengimbangi ilmu agama 

dan ilmu umum. Budaya belajar siswa yang juga disebut dengan learning habit 

sangat ditentukan oleh lingkungan sekitar. Budaya belajar siswa akan berjalan 

dengan baik ketika ada sistem kebijakan dari pihak sekolah maupun pesantren. 

Maskipun para siswa tidak mendapatkan pantauan langsung dari orang tua, akan 

tetapi tugas ini sudah menjadi tanggung jawab para pengurus pesantren dan guru 

di sekolah 

Mengintegrasikan sistem pembelajaran pesantren salafi dengan mata 

pelajaran sekolah umum dapat ditemukan di pesantren yang menganut sistem 

khalafi. Metode pembelajaran bandongan, sorogan dan hafalan bisa diterapkan 

dalam pembelajaran matematika. Metode bandongan mirip dengan metode 

ceramah, akan tetapi dalam pembelajaran matematika tugas kyai digantikan oleh 

seorang guru matematika. Metode sorogan dalam pembelajaran matematika bisa 

dilakukan dengan cara para siswa bertanya satu persatu kepada guru matematika 

tentang materi yang ada. Melalui metode ini, seorang guru dapat mengetahui 

langsung kemampuan siswanya, akan tetapi hal ini akan memakan banyak waktu. 

Metode hafalan juga biasa diterapkan dalam pembelajaran matematika, biasanya 

digunakan oleh siswa untuk menghafal rumus. Akan tetapi, metode ini kurang 

efisien ketika siswa hanya menghafal rumus dan tidak memahami konsep. 

Adanya sistem asrama yang diterapkan dalam pesantren, akan memberikan 

peluang yang besar bagi siswa untuk selalu bersosialisasi, baik dengan guru, 

pengurus pesantren maupun sesama siswa. Oleh sebab itu, budaya belajar yang 

baik akan tercipta ketika adanya dorongan dari semua elemen yang ada di 

pesantren, begitu pula terhadap budaya belajar dalam pembelajaran matematika. 

 


