
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah penelitian ini terinspirasi ketika peneliti melaksanakan kegiatan 

magang III pada semester ganjil, tahun akademik 2016/ 2017 yang betempat di 

SMA Islam Batu. Selama kegiatan magang III ditemukan beberapa fakta yang 

menarik untuk dikaji yaitu, pembelajaran matematika di kelas masih berpusat 

pada guru sehingga mengakibatkan interaksi yang terjadi kurang efektif. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru cenderung menjadi pembelajaran satu arah 

sehingga jarang terjadi interaksi atau diskusi antara guru dengan siswa atau 

bahkan siswa dengan siswa. Pengalaman sebagai proses belajar bagi siswa seperti 

berinteraksi dan mendiskusikan apa yang mereka sedang pelajari merupakan hal 

yang juga penting dalam proses transfer ilmu antar siswa. Selain itu, siswa juga 

memperoleh informasi lebih dari hasil interaksi dan diskusi tersebut. Siswa belajar 

hanya dengan mendengarkan penjelasan guru kemudian dan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru.  

Selain itu ditemukan fakta bahwa dominasi guru dalam proses pembelajaran 

menyebabkan kecenderungan siswa lebih besifat pasif, dan transformasi ilmu 

yang terjadi berlangsung tanpa memperhatikan pengalaman siswa. Mereka hanya 

menerima apa yang diberikan oleh guru daripada mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang mereka butuhkan misalkan dengan 

berinteraksi atau berdiskusi dengan teman. Hal ini menjadikan pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa hanya terbatas pada apa yang telah diajarkan oleh guru saja. 
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Fakta di atas mengakibatkan mata pelajaran matematika masih dipandang 

sebagai mata pelajaran yang sulit oleh siswa. Proses pembelajaran matematika 

selama ini yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih 

berpusat pada guru (Hadi, 2005). Oleh karena itu, guru harus menentukan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakter materinya. Metode yang berorientasi 

pada siswa bertujuan agar proses pembelajaran menjadi bermakna, kontekstual, 

tidak monoton, dapat melibatkan siswa secara aktif, dan siswa dapat 

menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk membangun 

pengetahuan baru, sehingga dapat meningkatkan semangat peserta didik untuk 

belajar (Rahmawati, dkk, 2013). Penerapan metode pembelajaran yang melibatkan 

siswa lebih banyak dalam pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman siswa 

atau siswa yang menemukan sendiri pengetahuannya, sehingga diharapkan 

menjadi solusi atas permasalahan tersebut.  

Pilihan metode  yang dapat menjadi solusi dari permasalahan ini adalah 

metode pembelajaran berbasis pengalaman (experiental learning) karena menurut 

(Nawiyah, 2012) pembelajaran berbasis pengalaman (experiental learning) 

mendorong siswa dalam aktivitasnya untuk berpikir lebih banyak, mengeksplor, 

bertanya, membuat keputusan, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. 

Pilihan metode berikutnya adalah metode cara belajar siswa aktif (active learning) 

karena Istilah active learning mempunyai konotasi constructivism, yaitu belajar 

secara aktif dan dikonstruksi dalam konteks sosial (Kumara, 2004). Pilihan yang 

terakhir yaitu metode pembelajaran interaktif (interactive learning), dimana 

metode ini tefokus pada upaya untuk menciptakan situasi-situasi yang 

komunikatif dan memungkinkan siswa untuk menyampaikan dan menerima 
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pesan-pesan yang otentik yang mengandung informasi yang menarik bagi 

pengirim maupun penerima pesan (Feridi, 2015). Ketiga metode tersebut secara 

umum melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Namun metode yang 

lebih tepat untuk solusi permasalahan tersebut adalah metode pembelajaran 

berbasis pengalaman (experiental learning), karena metode ini selain lebih 

melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajarannya siswa juga diarahakan 

untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang 

didasari pengalaman siswa sendiri. 

Alasan yang mendasari penggunaan metode ini adalah pendapat (Kolb, 

2008)yang  mengemukakan bahwa experiental learning merupakan pembelajaran 

yang mengutamakan pembangunan manusia dan bagaimana seorang individu 

belajar membentuk dirinya sendiri. Hal ini berarti pembelajaran berbasis 

pengalaman menitik beratkan pada pengalaman siswa dalam proses belajar untuk 

menemukan konsep yang kemudian diaplikasikan untuk menemukan solusi 

permasalahan. Pengalaman belajar tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan 

diskusi yang kemudian dilanjutkan dengan mengungkapkan ide-ide secara tertulis 

dalam menyelasaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran berbasis pengalaman merupakan suatu metode proses belajar 

mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan 

keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamanya secara langsung 

(Sugiyanto, 2010). Membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap tidak bisa 

dilakukan sekaligus, namun ada tahapan yang harus dilewati. Berdasarkan 

pembelajaran bebasis pengalaman (experiental learning)terdiri dari 4 tahapan 

yakni (1) Pengalaman Nyata (Concrete Eperiance), (2) Pengamatan Reflektif 
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(Reflect Observation), (3) Konseptualisasi Abstrak (Abstract Conceptualization), 

dan (4) Percobaan Aktif (Active Experimentation)(Kolb, 2008), maka diharapkan 

dengan tahapan tersebut dapat membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

siswa. Selain itu, siswa dapat  mengkomunikasikan ide-ide mereka dari 

pengalaman mereka dalam proses belajar, yaitu untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran berbasis pengalaman itu sendiri. Tujuan pembelajaran tersebut 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2016 tentang standar proses. 

Belajar dari pengalaman memberikan pelajaran kepada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan matematika, 

karena pada hakikatnya tujuan dari belajar bukan semata-mata pada penguasaan 

materi dengan menghafal materi pembelajaran yang sudah tersaji, namun tujuan 

sesungguhnya dari proses belajar adalah memberikan pengalaman untuk jangka 

panjang. Diharapkan dengan metode pembelajaran ini, hasil pembelajaran akan  

lebih bermakna bagi siswa. Karena itulah pembelajaran berbasis pengalaman 

dalam proses pembelajarannya siswa diarahkan untuk memadukan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengalamannya serta membangun pemahaman 

dan keterampilan siswa melalui penugasan-penugasan nyata (Sholihah, 2015). 

Pembelajaran berbasis pengalaman(experiental learning)memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara mandiri menemukan suatu 

pengetahuan dengan dibantu oleh guru sebagai fasilitator. Berdasarkan uraian 

tersebut, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap siswa SMA Islam Batu setelah  penerapan metode 
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pembelajaran berbasis pengalaman(experiental learning)pada pembelajaran 

matematika ditinjau dari prestasi dan apresiasi siswa terhadap matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa bersifat pasif, 

sehingga interaksi yang terjadi kurang efektif. Selain itu, mereka lebih banyak 

menerima sajian materi yang diberikan oleh guru daripada mencari dan 

menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mereka butuhkan. 

Siswa hanya terbatas dalam pengetahuan yang hanya diberikan atau diajarkan 

oleh guru saja dan transfer ilmu yang terjadi berlangsung tanpa memperhatikan 

pengalaman siswa. Solusi untuk masalah tersebut yaitu dengan menerapkan 

metode pembelajaran berbasis pengalaman (experiental learning). Alasan 

menerapkan metode ini untuk menjadikan pembelajaran yang membuat interaksi 

lebih aktif antar guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Diharapkan 

dengan penerapan metode tersebut dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran 

serta membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap 

melalui pengalamannya. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiental learning)bidang studi Matematika siswa kelas XI IPA SMA 

Islam Batu? 

2. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa kelas XI IPA SMA 

Islam Batu melalui pembelajaran berbasis pengalaman (experiental 

learning)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Setelah merumuskan permasalahan dari penelitian ini, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiental learning) bidang studi Matematika siswa kelas XI IPA SMA 

Islam Batu. 

2. menganalisis hasil pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa kelas XI IPA 

SMA Islam Batu melalui pembelajaran berbasis pengalaman (experiental 

learning). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar pengkajian dalam masalah ini menjadi terarah maka penulis 

memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran berbasis pengalaman (experiental learning)  

dengan subyek siswa kelas XI IPA SMA Islam Batu. Selanjutnya, teknik 

pengukuran dalam penerapan pembelajaran berbasis pengalaman  (experiental 

learning) yaitu diukur dengan menyesuaikan langkah pembelajaran dengan 

lembar observasi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa). Teknik 

pengukuran untuk pengetahuan dilakukan dengan cara pemberian tes berupa soal 

uraian terbatas yang berbentuk LKK (dikerjakan secara berkelompok), LKS 

(dikerjakan secara individu), PR dan Ulangan harian sebanyak 3 soal  dengan 

materi tentang Limit Fungsi yang diberikan pada saat kegiatan evaluasi siswa 

setelah materi selesai. Teknik pengukuran untuk keterampilan dilakukan dengan 

cara pengisian lembar observasi kinerja atau aktivitas siswa melalui penilaian dan 
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pengamatan selama pembelajaran berlangsung dan pada saat penyelesaian 

masalah. Selanjutnya untuk teknik pengukuran sikap dengan dengan cara 

penilaian diri tentang sikap siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

secara praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai prinsip-

prinsip yang berhubungan dalam mengatasi siswa yang dapat disusun sebagai 

kerangka kerja yang bermanfaat bagi peningkatan dan keterampilan guru dalam 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran melalui 

metode pembelajaran berbasis pengalaman. 

Selanjutnya, secara praktis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

alternatif strategi bagi guru agar siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran 

dangan menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman. Penelitian ini 

juga dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas guru dan mengatasi masalah 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran 

matematika. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, 

pengalaman, dan keterampilan kepada siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi 

dengan baik. 


