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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik dalam rangka mewujudkan ketercapaian suatu kompetensi atau 

meraih hasil belajar yang diharapkan. Kegiatan tersebut perlu pengelolaan proses 

pembelajaran secara tepat agar tercipta suasana yang kondusif, sehingga 

keterlaksanaannya dapat berlangsung efektif dan efisien dalam memfasilitasi 

peserta didik sampai terwujudya hasil yang diharapkan. Ada tujuh komponen 

dalam proses pembelajaran yang berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu 

kurikulum, guru, siswa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat (media), 

dan evaluasi (penilaian hasil belajar). Ketujuh komponen tersebut sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan terdapat di dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Dalam Permendibud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka dalam satu pertemuan atau 

lebih. Guru sangat berperan penting dalam pembuatan RPP tujuannya agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Untuk itu seorang guru harus memilih model pembelajaran yang 

tepat, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan mencapai keberhasilan. 
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Joyce dalam Trianto (2014:53) berpendapat bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

perencanaan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat pembelajaran. Setiap model pembelajaran memandu guru 

untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu model pem-

belajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran luar kelas. 

Menurut Didik (2015:10) dalam penelitiannya melalui kegiatan belajar di 

luar kelas siswa dapat melakukan aktivitas belajar yang lebih bervariasi 

dibandingkan jika hanya belajar di dalam kelas. Siswa juga dapat menjadikan 

lingkungan luar kelas sebagai sumber belajar karena mereka dapat memperoleh 

banyak pengetahuan di luar kelas. Suasana di luar kelas memiliki keunggulan 

udara lebih segar dan pemandangan hijau dibandingkan di dalam kelas sehingga 

akan membuat siswa terhindar dari kebosanan. Ada beberapa bentuk pembelajar-

an luar kelas salah duanya yaitu include dan Jelajah Alam Sekitar. 

Include  pada kegiatan pembelajaran di Sekolah menurut Widiasworo 

(2017:147) yaitu pembelajaran luar kelas tidak hanya dilakukan pada saat tertentu 

dan selalu meninggalkan lingkungan sekolah tetapi dapat dilaksanakan di dalam 

kegiatan pembelajaran atau pada jam-jam pelajaran sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Lokasi di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas luar kelas, 

antara lain taman sekolah, tempat parkir, koperasi sekolah, kantin sekolah, kebun 

sekolah. Memanfaatkan lokasi di sekolah untuk belajar di luar kelas dapat menjadi 

kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan bermakna bagi siswa karena siswa 

bisa secara langsung melihat secara nyata bagaimana kaitan materi yang dipelajari 

dengan keadaan di luar kelas. 
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Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Mulyani dalam Husamah 

(2013:35) pembelajaran Jelajah Alam Sekitar dalam implementasinya menekan-

kan pada pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu Husamah (2013:37) juga 

menyatakan pembelajaran Jelajah Alam Sekitar (JAS) menekankan pada kegiatan 

pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata, sehingga selain dapat 

membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh peserta didik,  pembelajar-

an ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dan cara 

mengaitkannya dengan dunia nyata sehingga hasil belajarnya lebih berdaya guna. 

Menurut Didik (2015:10) dalam penelitiannya belajar matematika untuk 

menemukan konsep perlu memanfaatkan benda-benda nyata yang ada di sekitar 

siswa atau memang disediakan guru. Tujuannya untuk membantu siswa khusus-

nya yang masih termasuk dalam tahapan perkembangan berfikir konkrit untuk 

memanipulasi benda-benda nyata tersebut sedemikian hingga memunculkan ide-

ide untuk menemukan konsep. Dengan bantuan benda-benda nyata maka guru 

membantu siswa melalui proses/alur belajar dari belajar sesuatu yang 

nyata/konkrit sampai memperoleh sesuatu yang abstrak. Proses pembelajaran 

tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan pemodelan. 

Pemodelan yaitu suatu objek atau konsep yang digunakan untuk 

mempresentasikan sesuatu hal yang nyata. Untuk mempresentasikan masalah 

nyata ke model matematika dengan tepat diperlukan pemodelan matematika agar 

siswa mudah mempelajari bentuk matematika sehingga mudah dipelajari dan 

mudah melakukan perhitungan matematika. Ang dalam Wulandari (2016:115) 

menjelaskan bahwa pemodelan matematika adalah proses mengubah atau 

mewakili masalah dalam dunia nyata kedalam bentuk matematika dalam upaya 
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untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Pemodelan matematika dapat 

dijadikan salah satu cara menjembatani konsep matematika yang abstrak dengan 

masalah dari dunia nyata. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran berbasis 

pemodelan matematika.  

Santiningtiyas (2010) membuktikan bahwa kegiatan pembelajaran luar 

kelas melibatkan proses sains dengan melakukan kegiatan pengamatan di 

lingkungan. Aktivitas yang dilakukan adalah mencatat hasil pengamatan, siswa 

juga merancang dan mengorganisasikan kegiatan proyek, serta membuat laporan 

kegiatan. Pengalaman-pengalaman nyata yang dialami siswa akan membangun 

pengetahuan dalam diri siswa. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Marfuah, dkk (2014:664) pembelajaran luar kelas dapat mening-

katkan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran luar kelas 

baik diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut Kustyowati (2013:1) dalam pembelajaran matematika geometri 

khususnya segitiga masih berpusat pada guru dimana siswa hanya mendengar, 

mencatat, serta tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Dimana seharusnya pem-

belajaran geometri atau dalam penggunaan teorema Pythagoras dalam pemecahan 

masalah siswa dapat terlibat aktif. Berdasarkaan wawancara guru Matematika 

SMPN 2 Batanghari, peneliti memperoleh keterangan bahwa pembelajaran di 

kelas VII masih berpusat pada guru dimana peserta didik hanya mendengarkan, 

mencatat. Peserta didik tidak terlibat langsung dengan pembelajaran dan belum 

menggunakan media luar kelas sebagai objek pembelajaran.Seperti yang kita 

ketahui, banyak sekali benda atau bangunan yang memiliki komponen yang ber-

bentuk segitiga yang dapat digunakan sebagai objek dalam pembelajaran. 
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Sehingga siswa dapat melakukan secara langsung apa yang dimaksud dengan 

teorema Pythagoras itu sendiri. Dalam hal ini pembelajaran luar kelas berbasis 

pemodelan matematika merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dapat 

memenuhi hal tersebut. 

Dari permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang 

“Implementasi pembelajaran luar kelas bentuk include dan Jelajah Alam Sekitar 

berbasis pemodelan matematika pada materi pythagoras”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah  maka, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru.  

2. Model pembelajaran luar kelas jarang digunakan atau diterapkan di sekolah 

3. Dalam proses pembelajaran matematika jarang digunakan atau memanfaat-

kan benda-benda sekitar sekolah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan di SMPN 2 Batanghari 

2. Penelitian dilakukan pada kelas VIII2 dan VIII3 

3. Pada kelas eksperimen I akan diajarkan menggunakan pembelajaran luar 

kelas bentuk include berbasis pemodelan matematika dan kelas ekperimen 

II akan diajarkan dengan menggunakan pembelajaran luar kelas bentuk 

Jelajah Alam Sekitar berbasis pemodelan matematika. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana ketuntasan hasil belajar dengan 

menggunakan pembelajaran luar kelas bentuk include dan pembelajaran luar kelas 

bentuk Jelajah Alam Sekitar berbasis pemodelan matematika? 

  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

pembelajaran luar kelas bentuk include dan pembelajaran luar kelas bentuk 

Jelajah Alam Sekitar berbasis pemodelan matematika pada meteri pythagoras 

kelas VIII SMPN 2 Batanghari 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi semua kalangan, khususnya: 

1. Guru mendapatkan referensi lebih mengenai pelaksanakan pembelajaran 

luar kelas dengan bentuk include dan Jelajah Alam Sekitar berbasis 

pemodelan matematika untuk menemukan konsep dan  meningkatkan 

kemampuan berfikir konkrit, kemampuan berfikir aktif. 

2. Siswa menjadi senang, termotivasi, memahami konsep dan dalam belajar 

matematika khususnya pada materi Pythagoras. 

3. Pembaca atau peneliti mendapatkan referensi berharga mengenai metode 

yang digunakan saat pembelajaran untuk diterapkan kelak ketika menjadi 

guru. 


