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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam 

membentuk pola pikir peserta didik di sekolah.Hal ini disebabkan karena matematika 

merupakan bagian alat berpikir. Cornelius ( Abdurrahman, 2012:204) mengemukakan 

lima alas an perlunya belajar matematika karena matematika merupakan (1) sarana 

berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, 

(4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan dalam menunjang 

ilmu-ilmu sosial dan budaya. Matematika mempunyai peranan yang penting didasari 

pada konsep dan proses dalam matematika yang bersifat logis, tersusun secara 

sistematis, rasional, dan eksak, yang berkaitan erat dengan proses berpikir dan 

pengambilan keputusan. 

Namun, nampaknya saat ini pembelajaran matematika belum memperlihatkan 

hasil yang memuaskan. Hasil ujian Nasional tahun 2011 / 2012 untuk tingkat SMP 



2 
 

menunjukkan bahwa daya serap siswa pada beberapa materi masih rendah 

(Rahmawati, 2014). 

Sebagian penyebab tidak tuntasnya hasil belajar siswa berasal dari kurang 

mampunya siswa dalam memahami konsep-konsep matematika serta guru masih 

kesulitan dalam memahamkan hal-hal yang bersifat abstrak kepada siswa.Pada 

dasarnya matematika muncul dari kehidupan nyata sehari-hari (Ismawanto, 2014). 

Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan budaya merupakan sesuatu yang 

tidak bisa dihindari karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, 

berlaku dalam suatu masyarakat dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi 

setiap individu dalam masyarakat. Salah satu yang dapat menjembatani antara budaya 

dan pendidikan adalah kearifan lokal. 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai 

strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam 

bahasa asing sering juga dikonsepsikan  sebagai kebijakan setempat “local wisdom” 

atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat “local 

genious”.(Fajarini, 2014) 

Naritoom (Wagiran, 2009) merumuskan local wisdom dengan definisi sebagai 

berikut:   
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" Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people 

through the accumulation of experiences in trials and integrated with the 

understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by 

function of created local wisdom and connected to the global situation." 

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh oleh orang-orang 

lokal melalui akumulasi pengalaman dalam cobaan dan terintegrasi dengan 

pemahaman sekitarnya alam dan budaya. Kearifan lokal adalah dinamis dengan 

fungsi kearifan lokal dibuat dan dihubungkan dengan situasi global. 

Salah satu bentuk kearifan lokal pada masyarakat Jambi yang menarik untuk 

dieksplorasi adalah kompleks percandian Muara Jambi sebagai pembelajaran.Konteks 

menjadi awal untuk pembelajaran matematika (Zulkardi dan Putri, 2006). 

Penggunaan konteks yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan 

kehidupan nyata siswa sehari-hari akan lebih membiasakan siswa dalam memecahkan 

masalah. Zainab (2013) menyebutkan bahwa konteks di suatu daerah mungkin 

berbeda dengan di daerah lain sehingga menggunakan konteks nyata yang tepat 

disarankan karena akan membantu siswa untuk mempersepsikan dan lebih mudah 

mengartikan informasi. 

Pengertian candi dalam KBBI (2008, 191) adalah bangunan kuno yang dibuat 

dari batu (sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, pendeta-

pendeta Hindu atau Buddha pada zaman dulu). Di Provinsi Jambi terdapat Candi 
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Muarajambi yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi.Kebudayaan yang 

melatarbelakangi Situs Sejarah Muarajambi ialah kebudayaan Melayu 

Budhis.Sedangkan Kerajaan tua yang diyakini berpusat di Muaro Jambi ialah 

Kerajaan Mo-lo-yeu (Melayu) dan Sriwijaya. 

Situs Muara Jambi lebih dikenal dengan sebutan Komplek Percandian Muara 

Jambi. Pada tahun 1976 Direktorat Sejarah dan Purbakala mulai melakukan 

pembersihan terhadap tanaman-tanaman liar yang tumbuh di atas bangunan kuno 

secara bertahap, sampai tahun 2003 telah teridentifikasi  110 bangunan candi baik 

yang telah dipugar belum dipugar maupun masih dalam bentuk menapo. Sampai saat 

ini baru 10 candi yang telah dipugar, yaitu: Candi Gumpung, Candi Kedaton, Candi 

Tinggi, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Kembarbatu, Candi Astano. 

Pada penelitian ini, komplek candi Muaro Jambi sebagai starting point dalam 

pembelajaran luar kelas (Outdoor learning). Pembelajaran Luar kelas (Outdoor 

Learning) merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/sekolah 

dan di alam bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, aman, 

perkampungan, pertanian/nelayan, berkemahan kegiatan yang bersifat kepetualangan, 

serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan.(Komarudin dalam Husamah, 

2013:19), 

Pembelajaran luar kelas (Outdoor learning) memberikan dorongan perasaan 

kebebasan bagi siswa.Sebagai hasil dari tidak dibatasinya ruang berpikir siswa oleh 
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dinding-dinding kelas.Amin dalam Husamah (2013:19) mengungkapkan bahwa 

outdoor learningadalah pembelajaran sains dengan melakukan petualangan di 

lingkungan sekitar dengan disertai pengamatan secara teliti yang hasilnya dicatat ke 

dalam lembar kerja pengamatan (LKP). 

Dalam pembelajaran luar kelas proses pembelajaran didesain agar siswa 

mempelajari langsung materi pelajaran pada objek yang sebenarnya, dengan 

demikian pembelajaran akan semakin nyata. Misalnya, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran: “ agar siswa mampu membuat model matematika dari masalah sehari-

hari yang melibatkan SPLDV” guru mendesain proses pembelajaran dengan 

melakukan observasi langsung ke toko atau kantin yang berada didalam lingkungan 

sekolah. Sehingga siswa belajar bukan hanya mencatat dan menghafal akan tetapi 

siswa dapat mengakitkan matematika dalam masalah nyata dan menyelasaikannya 

dengan menggunakan pemodelan matematika (modeling mathematics)  

Modeling mathematicsdapat memberikan solusi untuk masalah dunia nyata. 

Menurut Galbraith dan Catworthy (1990) dalam Özdemir dan Üzel (2010): 

“Mathematical modeling is meant to help students’ better understand the 

world, support mathematics learning (motivation, concept formation, comprehension, 

retaining), contribute to develop various mathematical competencies and proper 

attitudes, contribute to create an adequate picture of mathematics, namely using 

enough mathematics. In this context, purposes of mathematical modeling are; enable 
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students make predictions, explain problems, describe and understand different 

situations in the real world” 

 

pemodelan matematika dimaksudkan untuk membantu siswa lebih memahami 

masalah disekitarnya, dukungan dalam pembelajaran matematika (motivasi, 

pembentukan konsep, pemahaman, mempertahankan), berkontribusi mengembangkan 

berbagai kompetensi matematika dan sikap yang tepat, berkontribusi untuk 

menciptakan gambaran yang memadai  tentang kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, tujuan pemodelan matematika adalah 

mengarahkan siswa untuk membuat prediksi, menjelaskan masalah, menggambarkan 

dan memahami situasi yang berbeda di dunia nyata. 

Modeling mathematics merupakan proses belajar memperoleh pemahaman 

matematika melalui konteks dunia nyata. Menurut Lovita (1991) pemodelan 

matematika ditandai oleh dua ciri utama, yaitu (1) pemodelan bermula dan berakhir 

dengan dunia nyata, (2) pemodelan membentuk suatu siklus (Senk dan Thompson, 

2013). 

 Menurut Ferri (2010) memberikan enam tahapan dalam menyelesaiakan 

masalah modeling mathematics yaitu; (1) Situasi masalah sebenarnya(real situation), 

(2) Mental representasi dari situasi masalah/MRS(mental representation of the 

situation), (3) Model situasi masalah (real model), (4) Model matematika 

(mathematical model), (5) Hasil matematis (mathematic result), (6) Hasil 

sebenarnya(real results). 
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Dari pernyataan beberapa ahli diatas,Modeling mathematics dapat diartikan 

sebagai aktivitas kognitif yang berupa interprestasi dari masalah dunia nyata ke 

dalam masalah matematika melalui penggunaan model matematika. 

 Materi yang digunakan dalam Modeling mathematics yaitu geometri bangun 

ruang. Geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari pola-pola visual, 

menghubungkan matematika dengan dunia nyata dan menempati posisi khusus dalam 

kurikulum matematika, karena banyaknya konsep-konsep yang termuat 

didalamnya.Geometri merupakan bagian matematika yang sangat dekat dengan 

siswa, karena hampir semua objek visual yang ada disekitar siswa merupakan objek 

geometri. Sehingga siswa akan lebih mudah dalam belajar geometri karena banyak 

benda-benda disekitarnya yang dapat dijadikan sumber belajar. 

Menurut Standar Isi pembelajaran matematika yang dikemukakan NCTM 

(Subanji,2011:2) bahwa pembelajaran materi Geometri mencakup antara lain: (1) 

Menganalisis sifat-sifat bangun dua dimensi dan tiga dimensi, (2) menggambar 

koordinat, (3) menggunakan transformasi dan simetri untuk menganalisis masalah 

matematika, dan (4) menggunakan pendekatan geometri untuk memecahkan masalah. 

Selain itu, siswa mempunyai keunikan personal yang berbeda dengan 

siswayang lainnya. Tidak bisa dianggap sama antara siswa yang satu dengan 

lainnya.Slavin (2011:126) menjelaskan bahwa siswa berbeda-beda. Siswa berbeda 

tingkatkinerja, kecepatan belajar dan gaya belajar. Gaya belajar yang berbeda-beda 

tersebutlah yang mempengaruhi cara belajar dan kegiatan belajar siswa itu sendiri. 
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Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing dan pelatih bagi para peserta 

didiknya. Tentunya sebagai seorang guru dituntut untuk dapat memahami berbagai 

aspek gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Sehingga apabila semakin memahami 

gaya belajar siswa akan semakin mudah menyajikan metode mengajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Disini arti 

penting pendidik karena itu harus dikuasai oleh seorang guru. Seorang guru akan 

lebih mudah mendidik dan membimbing siswanya dengan mengetahui gaya belajar 

anak serta karakteristik cara berpikir siswanya. 

Menurut Sardiman (Fathoni, 2012) Karakteristik siswa yang dapat 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa antara lain sebagai berikut : latar belakang, 

taraf pengetahuan, gaya belajar, proses berpikir, usia, kronologi, kepribadian, tingkat 

kematangan, keyakinan, lingkingan, sosial ekonomi, dan sebagainya. 

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa salah satu karakteristik siswa yang 

dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah gaya belajar. Gaya belajar adalah 

karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikologis seorang siswa tentang 

bagaimana dia memahami sesuatu, berinteraksi dan merespon lingkungan belajarnya, 

yang bersifat unik dan relatif stabil.Individu dalam belajar memiliki berbagai macam 

cara, ada yang belajar dengan cara mendengarkan, ada yang belajar dengan 

membaca, serta belajar dengan cara menemukan. Cara belajar peserta didik yang 

beraneka ragam tersebut dikenal sebagai gaya belajar. 
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Terdapat  tiga  modalitas  (type)  dalam  gaya  belajar  yaitu  visual,  auditorial,  

dan  kinestetik  (Deporter  &  Hernacki,  2000).  Banyak ahli lainnya yang 

mengategorikan  gaya belajar berdasarkan preferensi kognitif, profil kecerdasan, dan 

preferensi sensori.Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  preferensi sensori yaitu gaya 

belajar visual,  auditorial,  dan  kinestetik. Alasan  digunakannya  preferensi  sensori  

karena  dalam proses kegiatan belajar siswa dapat diamati  melalui  alat  indera.  

Berdasarkan  preferensi sensori, pelajar visual belajar melalui sesuatu yang mereka 

lihat, auditorial belajar dengan cara mendengar, dan kinestetik belajar dengan gerak, 

bekerja, dan menyentuh.  Setiap  siswa  memiliki  ketiga  gaya  belajar  tersebut,  

hanya  saja  satu  gaya  biasanya  lebih  mendominasi. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“ Implementasi PembelajaranLuar Kelas Menggunakan Komplek Candi Muaro 

Jambi Berbasis Modelling Mathematics Materi Geometri di SMPN 11 Muaro 

Jambi”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi  outdoor learningmenggunakan komplek Candi 

Muaro Jambi berbasis modelling mathematics materi geometri di kelas VIII 

SMPN 11 Muaro Jambi? 
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2. Apa kendala-kendala yang terjadi padaimplementasi  outdoor 

learningmenggunakan komplek Candi Muaro Jambi berbasis modelling 

mathematics materi geometri di kelas VIII SMPN 11 Muaro Jambi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1 Melihat implementasi  outdoor learning menggunakan komplek Candi Muaro 

Jambi berbasis modelling mathematicsmateri geometri di kelas VIII SMPN 11 

Muaro Jambi. 

2 Mengetahui kendala-kendalayang terjadi pada implementasi  outdoor learning 

menggunakan komplek Candi Muaro Jambi berbasis modelling mathematics 

materi geometri di kelas VIII SMPN 11 Muaro Jambi. 

 

1.4 Manfaat Peneletian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan, antara lain adalah: 

1. Bagi siswa: sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran matematika 

menggunakan sumber belajar sehingga dapat menumbuhkan minat dan 

motivasi dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru: sebagai bahan masukan yang berharga untuk lebih inovatif dan 

kreatif dalam menggunakan dan mengembangkan bahan ajar, sehingga dapat 

membuat pelajaran matematika menjadi pembelajaran yang menyenangkan. 
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3. Bagi sekolah: memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika disekolah teutama dalam upaya memperbaiki 

kualitas pendidikan yang dilaksanakan. 

4. Bagi penelitian: sebagai suatu pengalaman berharga bagi calon guru 

professional yang selanjutnya dapat dijadikan masukan untuk 

mengembangkan bahan ajar. 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian dilaksanakan di SMPN 

11Muaro Jambi Kelas VIII semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

1.5.2 Keterbatasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu memilih candi Muaro Jambi 

dengan Modelling Mathematicsuntuk mendesain bahan ajar interaktif. 

2. Bahan ajar yang didesain dibatasi pada bentuk bahan ajar interaktif 

menggunakan kompleks Candi Muaro Jambi sebagai pembelajaran geometri 

berbasis modelling matematics kelas VIII SMP. 

3. Responden yang dijadikan sampel penelitian dalam mengetahui persepsi siswa 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Muaro Jambi. 

4. Responden dipilh berdasarkan gaya belajar siswa yaitu, visual, auditorial, dan 

kinestetik. 
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5. Materi pembelajaran matematika pada penelitian ini terbatas pada materi 

bangun ruang sisi datar 

1.6 Definisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran  yang berbeda terhadap istilah dalam tulisan ini, 

maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut:  

1. Implementasi menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci 

(matang). 

2. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh oleh orang-

orang lokal melalui akumulasi pengalaman dalam cobaan dan terintegrasi 

dengan pemahaman sekitarnya alam dan budaya. Kearifan lokal adalah 

dinamis dengan fungsi kearifan lokal dibuat dan dihubungkan dengan situasi 

global.Candi Muaro Jambi, merupakan kearifan local yang ada di provinsi 

Jambi, yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi.Kebudayaan yang 

melatarbelakangi Situs Sejarah Muarajambi ialah kebudayaan Melayu 

Budhis.Sedangkan Kerajaan tua yang diyakini berpusat di Muaro Jambi ialah 

Kerajaan Mo-lo-yeu (Melayu) dan Sriwijaya. 

3.  Geometri adalah bagian matematika yang sangat dekat dengan siswa, karena 

hampir semua objek visual yang ada disekitar siswa merupakan objek 

geometri. Sehingga siswa akan lebih mudah dalam belajar geometri karena 

banyak benda-benda disekitarnya yang dapat dijadikan sumber belajar. 
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4. Modelling Mathematics merupakan proses belajar memperoleh pemahaman 

matematika melalui konteks dunia nyata. Menurut Lovita (1991) pemodelan 

matematika ditandai oleh dua ciri utama, yaitu (1) pemodelan bermula dan 

berakhir dengan dunia nyata, (2) pemodelan membentuk suatu siklus. 

5.  Gaya belajar merupakan kombinasi  dari  cara  seseorang  dalam  menyerap  

informasi, kemudian  mengatur  informasi,  dan  mengolah  informasi  

tersebut menjadi  bermakna 

6.  Pembelajaran Luar kelas (Outdoor Learning) merupakan aktivitas luar 

sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/sekolah dan di alam bebas lainnya, 


