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SARI 

 

Patria Puspawati, 2008. Manajemen Pembelajaran Pengalaman Lapangan 
Bidang Studi Matematika Kelompok Belajar Paket A Nusa Indah di Kecamatan 
Bandar, Batang. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pasca 
Sarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. Prof. Dr. Sarosa Purwadi, 
II. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Manajemen, Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika. 
 
 Kelompok Belajar Paket A Nusa Indah, Kabupaten Batang adalah satu-
satunya kelompok belajar Paket A di Jawa Tengah yang menggunakan metode 
pembelajaran pengalaman lapangan pada bidang studi matematika. Metode 
pembelajaran pengalaman lapangan digunakan supaya peserta didik memperoleh 
pemahaman matematikanya melalui pengalaman nyata yang dipraktikkannya. 
Penggunaan metode belajar pengalaman lapangan menuntut kesiapan dan 
kemampuan penyelenggara serta pendidik dalam menyiapkan dan melaksanakan 
metode tersebut.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif perencanaan,       
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 
matematika di kelompok belajar Paket A Nusa Indah, Kabupaten Batang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar alami. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan pengamatan tiap-tiap aspek. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran 
pengalaman lapangan bidang studi matematika di kelompok belajar paket A Nusa 
Indah, Kabupaten Batang telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan, yaitu 
: 1) mengadakan rapat, 2) menyusun rencana kebutuhan, 3) menyusun langkah-
langkah pelaksanaan, dan          4) membagi tugas sesuai peran. Pelaksanaan 
pembelajaran pengalaman lapangan juga telah dilaksanakan sesuai langkah-
langkah mulai dari : 1) kegiatan pendahuluan,            2) penjelasan pokok bahasan 
dan tujuan, 3) penjajagan awal, 4) pengelompokan peserta didik, 5) pembagian 
media, 6) penjelasan cara pelaksanaan, 7) pelaksanaan praktik pengalaman 
lapangan, 8) pembuatan laporan, 9) kesimpulan, 10) penguatan dan penegasan. 
Evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan diperoleh hasil bahwa peserta didik 
menunjukkan sikap senang dan tertarik dengan metode pembelajaran pengalaman 
lapangan. Penggunaan metode tersebut memiliki kelemahan dan kekuatan. Dari 
evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksiapan pendidik dalam hal penyiapan 
media belajar yang merupakan kebutuhan mutlak pembelajaran pengalaman 
lapangan.  
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 Penyelenggara dan pendidik bidang studi Matematika yang melaksanakan 
pembelajaran pengalaman lapangan hendaknya memanfaatkan hasil evaluasi yang 
telah dilakukan, sehingga lebih memperhatikan dan menyiapkan media 
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan. 
Disamping itu perlu adanya ruang penyimpanan media belajar di tempat 
berlangsungnya pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menghadapi tantangan perubahan sosial yang semakin cepat, pendidikan 

perlu membekali peserta didik untuk mampu belajar secara mandiri dengan cara 

memupuk sikap gemar membaca serta mencari dan memanfaatkan sumber 

informasi yang diperlukan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang 

dihadapinya. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional 

mempunyai andil besar membantu menyiapkan masyarakat masa depan.  Menurut  

Combs (1999 : 50) menyatakan “ Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kegiatan 

pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik 

tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang 

dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan belajar”. 

Dalam rangka memberikan layanan tersebut pemerintah telah 

menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Non Formal), 

dan  salah satu diantaranya adalah program paket A setara SD. Program ini 

dilaksanakan untuk membelajarkan warga masyarakat yang karena sesuatu hal 

tidak dapat melanjutkan pendidikannya, diantaranya karena faktor geografis dan 

ekonomi, tidak dapat tertampung di Sekolah Dasar atau yang sederajat, serta putus 

Sekolah Dasar atau yang sederajat. Program paket A ini diutamakan diberikan 

kepada warga masyarakat yang berusia 7 – 12 tahun.  
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Menurut data statistik PLS tahun 2005 - 2008  jumlah anak usia 7 -12 

tahun tidak sekolah berjumlah 220.136 (Tahun 2005), 145.858 (Tahun 2006), 

120.604 (Tahun 2007), dan 110.350 (Tahun 2008). Jumlah anak putus SD/MI  

667.491 (Tahun 2005), 645.271 (Tahun 2006), 623.023 (Tahun 2007), dan 

596.511 (Tahun 2008). Jumlah sasaran Paket A setara SD 887.627 (Tahun 2005), 

791.129 (Tahun 2006), 743.627 (Tahun 2007), dan 706.861 (Tahun 2008). 

(BPPNFI, 2008). 

Data tersebut menunjukkan bahwa masih cukup banyak penduduk 

Indonesia yang belum menuntaskan pendidikan dasar. Program paket A 

merupakan alternatif program yang dapat memberikan kesempatan kepada 

masyarakat usia wajar dikdas 9 tahun untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, 

sehingga mereka mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. 

Persoalan yang sering muncul adalah peserta didik kejar paket A sering 

kali tidak memiliki kemampuan akademis yang sejajar dengan peserta didik 

sekolah dasar atau sederajat lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara 

lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, psikologis 

dan intelektualitas, sedang faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Implikasi dari permasalahan tersebut maka pembelajaran pada kejar paket 

A perlu memperhatikan kondisi dan latar belakang peserta didik dengan 

menciptakan suasana belajar yang dapat melayani kondisi tersebut. Untuk 

memenuhi hal itu, maka diperlukan pembelajaran yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : (1) susunan kelas yang luwes, (2) menggunakan berbagai metode, (3) 
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melakukan penilaian proses pembelajaran secara tepat sesuai karakteristik peserta 

didik, (4) merancang dan melaksanakan pembelajaran aktif, (5) pembelajaran 

dalam kelompok kecil, (6) peningkatan ketrampilan sosial, (7) pembelajaran 

berpusatkan pada peserta didik, (8) keluwesan pendidik sebagai pembimbing, (9) 

peserta didik melakukan refleksi sendiri, (10) peserta didik menilai dan bertukar 

pengalaman belajar. 

Pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang didalamnya terdapat 

proses pemberian dan atau penerimaan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai. 

Pendidik sebagai pemberi pengetahuan atau ketrampilan perlu memahami 

berbagai cara, gaya, tanggapan dan sikap peserta didik dalam proses belajar untuk 

memastikan pembelajaran yang bermakna. Kegiatan pembelajaran tersebut 

diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mengetahui, memahami, 

melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasikan diri yang 

harus dilakukan melalui pembelajaran yang (1) berpusat pada peserta didik, (2) 

mengembangkan kreativitas, (3) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan 

menantang, (4) menyediakan pengalaman belajar yang beragam, (5) menciptakan 

keseimbangan pengembangan moral, keindahan, logika dan kesehatan jasmani. 

Bertolak dari kegiatan pembelajaran, maka ketepatan pemilihan metode  

pembelajaran untuk suatu bidang studi tertentu sangatlah penting. Pemilihan 

metode pembelajaran ini tergantung dari kondisi peserta didik, kemampuan 

pendidik dan sarana/prasarana yang tersedia. 

Metode pembelajaran pengalaman lapangan merupakan salah satu metode 

yang dipilih oleh kejar paket A Nusa Indah di kecamatan Bandar, kabupaten 
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Batang untuk digunakan dalam pembelajaran bidang studi matematika. Kejar 

paket A Nusa Indah ini adalah satu-satunya kejar paket A di Jawa Tengah yang 

telah melakukan uji coba metode pembelajaran pengalaman lapangan untuk 

bidang studi matematika. Alasan digunakannya metode tersebut dalam 

pembelajaran matematika karena sebagian besar peserta didik merasa bahwa 

matematika adalah bidang studi yang paling sulit dipahami, membingungkan dan 

sederet kata lain yang menunjukkan ketidaksenangan pada pelajaran ini. Hal ini 

diperkuat dengan hasil pertemuan dan pembinaan para pengelola kejar paket A se 

Jawa Tengah yang dilakukan pada setiap enam bulan sekali (semester) oleh 

BPPNFI Regional III. Ketidaksenangan pada bidang studi matematika itu berawal 

dari pendekatan dalam mengajarkan matematika yang terkesan kaku dan 

dogmatis. Anak tidak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen terhadap 

konsep-konsep dasar matematika. Anak tidak dibiarkan menemukan pengalaman 

matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Metode pembelajaran pengalaman 

lapangan menjadi alternatif pilihan  kejar paket A Nusa Indah agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan fleksibel, efektif dan berhasil guna bagi peserta didik. 

Metode pembelajaran pengalaman lapangan berangkat dari sebuah 

pemikiran bahwa peserta didik akan dapat belajar secara lebih efektif apabila 

dalam keadaan “fun” (Dryden & Vos,1999). Metode pembelajaran pengalaman 

lapangan diharapkan dapat membawa peserta didik kedalam keadaan yang 

“favourable” sehingga mereka dapat dengan mudah menangkap materi yang 

diberikan. Metode pembelajaran pengalaman lapangan dapat memberikan 

kesenangan, keasyikan dan pengalaman belajar melalui kegiatan praktik.  
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Schank (1999) dalam bukunya “Engines for Learning” mengemukakan 

bahwa untuk mempelajari sesuatu, seseorang akan lebih mendapatkan makna 

apabila orang tersebut mempraktikkannya. Seperti juga diungkapkan oleh  Dryden 

(1999) bahwa seseorang belajar dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan, ia 

sentuh, ia baui dan ia lakukan. Pembelajar akan lebih memaknai apa yang 

dipelajarinya dari setiap apa yang dilakukannya. 

Penggunaan metode belajar pengalaman lapangan ini menuntut kesiapan 

dan kemampuan penyelenggara dan pendidik dalam menyiapkan dan 

melaksanakan  metode tersebut. Kesiapan tersebut adalah termasuk sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, antara lain panduan 

praktik pengalaman lapangan yang harus disusun sebagai pegangan pendidik dan 

media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan 

praktik pengalaman lapangan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu diadakan studi yang mendalam 

tentang manajemen pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi matematika 

di kejar paket A Nusa Indah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

hasil belajarnya. 

  

1.2 Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus masalah penelitian ini 

adalah : 

1.2.1. Bagaimana perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

Matematika pada kejar paket A Nusa Indah di Kabupaten Batang? 
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1.2.2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

Matematika pada kejar Paket A Nusa Indah di Kabupaten Batang? 

1.2.3. Bagaimana evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

Matematika pada kejar Paket A Nusa Indah di Kabupaten Batang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen metode 

pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi matematika pada kejar paket A 

Nusa Indah di Kabupaten Batang tentang : 

1.3.1. Perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika. 

1.3.2. Pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika. 

1.3.3. Evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

1) Studi ini memberi sumbangan bagi pengembangan teori tentang dasar-dasar 

konseptual pembelajaran  pengalaman lapangan bidang studi Matematika pada 

kejar Paket A. 

2) Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmu 

pengetahuan dalam hal pengembangan teori dan konsep pembelajaran  

pengalaman lapangan bidang studi Matematika pada kejar Paket A 
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1.4.2. Praktis 

1) Penelitian ini memberikan sumbangan substansial pada lembaga pendidikan 

non formal dalam merancang dan menerapkan metode pembelajaran  

pengalaman lapangan untuk bidang studi Matematika  di kejar Paket A. 

2) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pendidik kejar 

Paket A disesuaikan dengan karakteristik peserta didik binaannya serta potensi 

lingkungan sekitarnya. 

3) Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh penyelenggara dan pendidik kejar 

Paket A yang menerapkan pembelajaran pengalaman lapangan ini sebagai 

koreksi dan revisi untuk perbaikan dalam rangka membantu peserta didik 

mendapat kemudahan mempelajari matematika. 

4) Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh pemegang kebijakan dalam hal ini 

Depdiknas sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi program pembelajaran, 

fasilitas pembelajaran dan perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang, 

khususnya bidang studi Matematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

Kajian pustaka dalam pembahasan ini akan menyajikan beberapa hal yang 

terkait dengan : 1) Konsep Dasar Manajemen Pembelajaran Pengalaman 

Lapangan, dan 2) Program Paket A. 

2.1 Konsep Dasar Manajemen Pembelajaran Pengalaman Lapangan. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Pengertian belajar secara umum atau populer adalah pengertian belajar 

yang disepakati oleh semua ahli-ahli yang menyelidiki tentang belajar. Pada 

umumnya  para ahli, baik ahli dalam bidang pendidikan maupun psikologi 

mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil suatu aktivitas belajar adalah 

perubahan, dan perubahan terjadi akibat pengalaman. Perbedaan baru terjadi 

apabila dilihat dari sudut pandang dan penekanan yang dipakai oleh masing-

masing ahli pada saat meneliti masalah belajar itu. Pengertian belajar secara 

umum atau populer inilah yang banyak digunakan oleh para praktisi di lapangan, 

khususnya guru atau pendidik.. 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum bahwa belajar merupakan 

suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku, maka 

pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 
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sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono, 2000:24). 

Menurut Max Darsono dalam buku Belajar dan Pembelajaran, pengertian 

pembelajaran secara khusus dibagi menjadi empat : 

1) Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

2) Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

3) Gestalt 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran 

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya menjadi 

suatu pola bermakna. 

4) Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Ada beberapa ahli pendidikan lain yang mengemukakan tentang 

pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah istilah baru yang digunakan untuk 

mengganti istilah belajar-mengajar. Perbedaan makna keduanya adalah bahwa 

pembelajaran titik beratnya pada bagaimana membelajarkan siswa secara optimal 
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dengan kata lain siswa yang lebih aktif dari pada guru di dalam proses 

pembelajaran. 

Definisi tentang pembelajaran atau belajar-mengajar dapat dipahami dari 

pendapat Supriadi (1999:41) yang mengatakan bahwa “Istilah lain dari belajar-

mengajar yang sudah agak populer adalah “pembelajaran” yang bernuansa student 

oriented mengandung maksud terjadinya proses belajar dalam pikiran siswa. Itu 

lebih baik dari istilah “pengajaran” yang berkonotasi teacher oriented yaitu 

transfer informasi dari guru ke siswa atau bahkan “pemaksaan” sesuatu yang 

diberikan siswa”. Dimyati dan Mudjiono (2002:11) menyatakan bahwa “ 

Pembelajaran adalah upaya guru dalam mendesain instruksional, 

menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi 

hasil belajar yang berupa hasil pengajaran”. Hamalik (1995:51) menyatakan: 

“Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran”. 

Dari beberapa pendapat di atas maka definisi pembelajaran adalah usaha 

guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga siswa lebih 

mudah mengorganisirnya menjadi pola yang bermakna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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2.1.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan belajar bagi peserta didik. Tujuan itu sejalan dengan pendapat 

Donald (1957), yang dikutip Hamalik (1995:52), yaitu pendidikan adalah suatu 

proses atau kegiatan yang bertujuan menghasilkan perubahan tingkah laku 

manusia.  

Implikasi dari pengertian tersebut bahwa kegiatan pembelajaran adalah 

berupa mengorganisasikan lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

Sekolah/lembaga pendidikan berfungsi menyediakan lingkungan yang dibutuhkan 

untuk perkembangan tingkah laku peserta didik. Pendidikan itu bertujuan 

mengembangkan atau mengubah tingkah laku peserta didik. Tingkah laku peserta 

didik senantiasa berkembang secara berkelanjutan sepanjang hayat dan tiap-tiap 

individu berbeda dengan individu lainnya serta bersifat dinamis. Belajar bagi 

peserta didik merupakan kegiatan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik menjadi lebih baik. 

1) Kemampuan kognitif menurut Bloom, dkk (Dimyati, 2002:26) terdiri dari 

enam jenis perilaku sebagai berikut : 

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. 

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang 

hal yang dipelajari. 

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. 
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d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik 

e. Sistesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu 

Keenam jenis perilaku tersebut bersifat hierarkis, artinya perilaku pengetahuan 

tergolong terendah, dan perilaku evaluasi tergolong tertinggi. Perilaku yang 

terendah merupakan perilaku yang “harus” dimiliki terlebih dahulu sebelum 

mempelajari perilaku yang lebih tinggi. 

2) Kemampuan afektif menurut Gagne adalah kemampuan menerima atau 

menolak obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut. Dan menurut 

Krathwohl  & Bloom, dkk (Dimyati,2002:27) kemampuan afektif terdiri dari 

lima perilaku-perilaku sebagai berikut : 

a. Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan 

memperhatikan hal tersebut. 

b. Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan  

berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

c. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup menerima suatu nilai, 

menghargai, mengakui dan menentukan sikap. 

d. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai 

sebagai pedoman dan pegangan hidup. 

e. Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati nilai 

dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 
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Kelima jenis perilaku tersebut bersifat hierarkis. Perilaku penerimaan 

merupakan jenis perilaku terendah dan perilaku pembentukan pola hidup 

merupakan jenis perilaku tertinggi. 

3) Kemampuan psikomotorik menurut Gagne (Dimyati, 2002:12) adalah 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Dan menurut 

Simpson (Dimyati, 2002:31) kemampuan psikomotorik adalah berbagai 

kemampuan gerak dengan kepekaan memilah-milah sampai dengan kreativitas 

pola gerak baru. 

 

2.1.3 Komponen Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembelajaran 

Belajar mengajar merupakan proses yang sistematik dan sistemik yang 

terdiri dari banyak komponen. Setiap komponen itu saling pengaruh 

mempengaruhi. Dalam hubungan itu diperlukan manajemen pembelajaran yang 

baik. Adapun komponen yang dapat mempengaruhi pembelajaran tersebut adalah 

2.1.3.1. Peserta Didik dan Lingkungannya 

Unsur diri peserta didik yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Minat dan motivasi 

peserta didik tersebut dapat dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga lingkungan 

rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan 

dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas. Hal 

ini harus dilakukan sedini mungkin hingga masa sekolah menjadikan kreativitas 

sebagai suatu pengalaman yang menyenangkan dan dihargai secara sosial. 
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Motivasi pada diri peserta didik sangat penting dalam manajemen 

pembelajaran. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku siswa (Dimyati dan 

Mudjiono, 2002:75). Didalam motivasi terkandung adanya keinginan, harapan, 

kebutuhan, tujuan, sasaran dan insentif. Keadaan kejiwaan inilah yang 

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku 

belajar peserta didik..  

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik 

yaitu : 

1) Cita-cita atau aspirasi peserta didik 

Setiap peserta didik tentu memiliki cita-cita atau gambaran keadaan yang 

diinginkan. Cita-cita ini sangat mempengaruhi semangat belajar 

2) Kemampuan peserta didik 

Kemampuan peserta didik akan memacu peserta didik untuk belajar lebih giat. 

Contoh dalam bidang studi matematika, yaitu pada praktek menghitung 

penjumlahan. Jika dalam praktek awal peserta didik dapat menghitung 

penjumlahan mulai dari yang terkecil, maka selanjutnya peserta didik akan 

berusaha menghitung angka dengan jumlah yang lebih besar lagi serta lebih 

rumit, demikian seterusnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

dasar yang dimiliki oleh peserta didik akan lebih meningkatkan motivasi 

belajarnya.. 
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3) Kondisi peserta didik dan lingkungannya. 

Kondisi peserta didik meliputi kondisi jasmani dan kondisi rohani yang 

mempengaruhi motivasi belajar. Seorang peserta didik yang sedang sakit, 

lapar, atau marah akan mempengaruhi dan mengganggu perhatian belajar. 

Sebaliknya peserta didik yang sehat, kenyang dan gembira akan mudah 

memusatkan perhatiannya dalam belajar. Demikian juga dengan lingkungan 

sekolah yang sehat, aman, tenteram, kerukunan hidup dan ketertiban 

pergaulan dapat memberikan semangat dan motivasi dalam belajar. 

 Sejalan dengan itu, Mulyasa (2005 : 176 – 177) mengatakan bahwa ada 

beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar, yaitu : 

1) Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik 

dan berguna bagi dirinya sendiri. 

2) Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

peserta didik sehingga mereka mengetahui tujuan belajar. 

3) Peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi dan hasil belajarnya. 

4) Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-

waktu hukuman juga diperlukan. 

5) Manfaatkan sikap, cita-cita, rasa ingin tahu dan ambisi peserta didik. 

6) Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didik, misalnya 

perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap sekolah atau 

lembaga tertentu. 
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7) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan jalan 

memperhatikan rasa aman dan mengarahkan pengalaman belajar kearah 

keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang 

baik (Sardiman, 1992 : 74 – 83). Hal itu menunjukkan bahwa motivasi dalam 

belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1) Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuan. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan. 

 

2.1.3.2.Pendidik 

Guru dalam pendidikan non formal disebut sebagai pendidik (tutor). 

Pendidik adalah salah satu komponen yang sangat penting peranannya, sekaligus 

komponen yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang 

yang memiliki pengetahuan luas, maka seorang pendidik dianggap sebagai 

sumber pelajaran, dan sebagai orang yang memiliki kewenangan mengelola 

proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidik adalah sebagai administrator dan 

manajer pembelajaran, serta sebagai orang dewasa yang memiliki kepribadian 

yang utuh. Pendidik dianggap sebagai teladan bagi peserta didiknya. 



17 
 

 

Dimyati dan Mudjiono (2002 : 37) mengemukakan bahwa guru memiliki 

peranan penting dalam acara pembelajaran. Diantara peranan guru tersebut adalah  

1) Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap dan menyeluruh. 

2) Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh. 

3) Bertindak sebagai guru yang mendidik. 

4) Meningkatkan profesionalitas keguruan. 

5) Melakukan pembelajaran sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan belajar, dan kondisi sekolah 

setempat. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk peningkatan mutu belajar. 

6) Dalam berhadapan dengan siswa, guru berperan sebagai fasilitas belajar, 

pembimbing belajar dan pemberi balikan belajar. Dengan adanya peran-peran 

tersebut, maka sebagai pembelajar guru adalah pembelajar sepanjang hayat 

(Winkel, 1991; Monks, Knoers, Siti Rahayu, 1989; Biggs & Tefler, 1987). 

Mengingat begitu pentingnya peran guru (pendidik) dalam proses 

pembelajaran, maka konsekuensi logis untuk dapat melakukan manajemen 

pembelajaran yang baik, pendidik harus selalu meningkatkan kemampuan 

mengajarnya. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran maka kemampuan 

pendidik yang harus dimiliki menurut Sudjana (1995:19) adalah :                         

(1) merencanakan program belajar-mengajar, (2) melaksanakan, memimpin atau 

mengelola proses pembelajaran, (3) menilai kemajuan proses pembelajaran,         

(4) menguasai bahan pelajaran yang diampu.  

Dengan demikian ada empat peran pendidik yang harus dipahami dan 

dilaksanakan oleh setiap pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu : 
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a. Pendidik sebagai demonstrator 

Pendidik sebagai demonstrator  harus menguasai bahan atau materi pelajaran 

yang akan diajarkan serta selalu mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuannya dalam ilmu yang dimilikinya. Salah satu hal yang harus 

disadari oleh pendidik bahwa ia sendiri adalah pelajar, sehingga pendidik 

harus belajar terus menerus, dengan demikian pendidik selalu memperkaya 

dan memperbaharui pengetahuannya. 

b. Pendidik sebagai pengelola kelas 

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, pendidik harus mampu mengelola 

kelas sebagai lingkungan belajar serta aspek dari lingkungan tempat belajar 

yang perlu diorganisasi. Kualitas dan kuantitas pembelajaran di dalam kelas 

tergantung banyak faktor antara lain : (1) penataan fisik, (2) komunikasi 

pendidik dengan peserta didik, (3) komunikasi peserta didik dengan peserta 

didik (antar peserta didik), dan (4) penciptaan suasana psikologis yang 

menyenangkan. Pendidik harus mampu memimpin kegiatan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien agar peserta didik memperoleh hasil 

belajar yang optimal. 

c. Pendidik sebagai mediator dan fasilitator 

Pendidik sebagai mediator dan fasilitator  harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media instruksional, karena media tersebut 

merupakan alat komunikasi yang penting untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran. Disamping itu pendidik harus memiliki ketrampilan memilih 

dan menggunakan serta mengusahakan pengadaan media itu dengan baik. 
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Sebagai mediator, pendidik harus pandai, trampil, menjadi perantara dan 

berkomunikasi dengan peserta didik. Berbagai metode penggunaanya harus 

ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan pada situasi dan kondisi yang 

berbeda. Sebagai fasilitator  pendidik harus dapat berperan sebagai nara 

sumber yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh peserta didik, disamping 

sumber-sumber pengetahuan lainnya yang dimanfaatkan oleh peserta didik. 

d. Pendidik sebagai evaluator 

Keberhasilan proses pembelajaran bagi peserta didik dapat diketahui melalui 

kegiatan penilaian/evaluasi. Oleh karena itu pendidik harus melakukan 

evaluasi/penilaian. Penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, untuk 

keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar peserta didik sebagai 

umpan balik bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan menjadi informasi 

yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Depdiknas, 2006) Adapun 

tujuan evaluasi proses dan hasil belajar adalah untuk menentukan ketercapaian 

pendidikan dan atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum, GBPP atau dalam perangkat perencanaan kegiatan proses 

pembelajaran lainnya.  

  

2.1.3.3. Metode Pembelajaran  

Metode adalah cara tertentu yang digunakan oleh pendidik untuk 

menyampaikan bahan pengajaran kepada peserta didik (Depdiknas, 2006). Tujuan 
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digunakannya metode adalah untuk memudahkan pendidik mengajar dan 

memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran. Penggunaan salah satu 

metode harus dipertimbangkan antara lain : (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) 

pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang disampaikan, (3) alat, fasilitas yang 

tersedia, (4) waktu, (5) jumlah peserta didik setiap kelompok atau kelas, dan (6) 

kemampuan pendidik. 

Pada dasarnya tidak ada metode yang terbaik diantara metode yang ada, 

tetapi metode yang baik adalah metode yang tepat penggunaannya sesuai dengan 

materi atau sub pokok bahasan yang sedang diajarkan. Penerapan suatu metode 

dalam pembelajaran terdapat liku-liku, siasat, taktik, serta kiat, dan hal semacam 

ini disebut seni atau taktik terapannya. Para pengguna metode punya seni yang 

berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh bakat dan 

kemampuannya serta oleh situasi atau kondisi pada waktu itu. Oleh karena itu 

penerapan metode yang sama oleh orang yang berbeda, situasi dan kondisi yang 

berbeda, maka ada kemungkinan berbeda pula seni dan tekniknya. 

Jadi, metode adalah juga sebagai cara untuk memperoleh atau untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu pada waktu dan tempat tertentu dengan berbagai 

seni dan tekniknya. Sedangkan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tertentu itu dapat dilakukan dengan satu metode atau kombinasi beberapa metode. 

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa metode adalah cara dan belajar 

adalah upaya perubahan oleh dan pada diri peserta didik. Perubahan-perubahan itu 

dilakukan secara terencana, sistematik dan bertujuan. Dengan demikian, metode 

mengandung makna cara memproses kegiatan belajar, sehingga terjadi interaksi 
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peserta didik dalam proses itu. Cara memproses itu diawali dengan rencana yang 

sistematis dan dilakukan menurut yang direncanakan tersebut secara sistematik 

pula, sehingga tujuan belajar akan tercapai menurut rencana itu pula. 

Dengan demikian metode belajar adalah cara memproses kegiatan belajar 

supaya peserta didik dapat berinteraksi secara aktif sehingga terjadi perubahan 

pada dirinya sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 

Metode belajar harus dipilih dan digunakan dengan tepat agar dapat terjadi 

interaksi aktif dari peserta didik. Pemilihan dan penggunaannya didasarkan pada 

faktor-faktor : 

1) Tujuan belajar yang hendak dicapai, apakah bersifat kognitif, afektif,   

psikomotor atau kombinasinya. 

2) Isi (pesan) belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah direncanakan. 

3)  Peserta didik yang ikut belajar, seperti umur, pendidikan, pengalaman, agama, 

budaya dan kondisi fisiknya. 

4) Waktu belajar, seperti alokasi jam pelajaran, pagi, siang atau malam. 

5) Fasilitas belajar yang tersedia, seperti : ruangan, alat perlengkapan 

belajar/media, dan sebagainya. 

6) Kemampuan fasilitator, pelatih atau pendidik tentang metodologi belajar 

 

2.1.3.4. Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan 
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program paket A menekankan pada kecakapan hidup yang disusun berdasarkan 

keadaan dan kehidupan sehari-hari, potensi lokal yang relevan terhadap berbagai 

kalangan seperti : petani, masyarakat pesisir, warga pondok pesantren, anak 

jalanan, PSK, warga lapas, dan pekerja anak dengan memperhatikan kepekaan 

gender, konteks, kondisi, dan kebutuhan peserta didik (Depdiknas, 2004) 

 

2.1.3.5.Sarana dan prasarana 

Pelaksanaan metode pembelajaran pengalaman lapangan pada bidang studi 

matematika paket A sangat memerlukan sarana dan prasarana, karena 

pembelajaran tersebut memerlukan kegiatan praktik yang dapat dilaksanakan baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. Sarana tersebut digunakan sebagai media 

yang mendukung kegiatan pembelajaran. Media tersebut sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan materi pelajaran oleh pendidik kepada peserta didik melalui 

kegiatan praktik yang dipandu oleh pendidik sehingga dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik. Adapun sarana prasarana yang 

diperlukan dalam praktik pengalaman lapangan bidang studi matematika ini 

disesuaikan dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam bidang studi 

tersebut.  

 

2.1.3.6.Lingkungan Alam, Sosial, Budaya 

Lingkungan alam, sosial dan budaya merupakan sumber belajar dan 

sekaligus merupakan sarana pembelajaran. Pengaruh lingkungan sangat besar 

dalam proses pembelajaran. 
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Contoh: Sekolah yang berada di pedesaan dapat memanfaatkan kulit kayu, 

jerami, daun-daun kering, pelepah pisang, dan lain-lain untuk bahan kerajinan. 

Lingkungan yang berada di suatu daerah dapat dijadikan obyek lukisan anak-anak. 

Demikian pula sekolah yang berada di dekat pantai dapat menggunakan kulit-kulit 

kerang dan bahan-bahan lain yang terdampar di tepi pantai untuk mozaik dan 

patung abstrak. Batu kerikil di sungai dapat digunakan untuk alat menghitung 

pada mata pelajaran matematika dan masih banyak jenis lainnya.  

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa untuk memperoleh hasil belajar 

yang optimal sangat tergantung pada proses pembelajaran, dan proses 

pembelajaran hanya dapat terselenggara dengan baik karena dipengaruhi oleh 

faktor peserta didik, pendidik, metode, kurikulum, sarana dan prasarana, 

lingkungan alam, sosial, dan budaya.  

 

2.1.4. Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran adalah upaya pendidik dalam merencanakan, 

melaksanakan dan memfasilitasi proses pembelajaran serta mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Seorang pendidik harus memiliki ketrampilan dalam pengelolaan 

(manajemen) pembelajaran yang meliputi tiga tahap kegiatan yaitu : (1) membuat 

perencanaan pembelajaran, (2) melakukan proses pembelajaran, dan                      

(3) melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

2.1.4.1.Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan dasar/acuan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, sehingga perencanaan pembelajaran merupakan hal yang 
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amat penting dalam konteks proses pembelajaran. Rencana pembelajaran 

merupakan dasar bagi peserta didik menerima pengalaman belajar di kelas. 

Keberhasilan peserta didik dalam belajar banyak ditentukan oleh baik atau 

buruknya suatu pembelajaran yang disiapkan oleh pendidiknya. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penataan guru (pendidik), peserta didik dan tenaga 

administrasi, penggunaan metode, material, prosedur yang merupakan unsur-

unsur perangkat pembelajaran yang harus terorganisasi secara sistematis dan 

sistemik. Kesalingtergantungan antara tiap unsur dalam sistem pembelajaran yang 

bersifat esensial dan masing-masing memberikan kontribusi kepada sistem 

pembelajaran. Keterlibatan dan peran tiap unsur dalam sistem saling 

mempengaruhi. Contoh : penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan 

dengan sarana dan prasarana yang tersedia, materi yang diberikan, tujuan 

pembelajaran dan penguasaan materi oleh pendidik. Dengan demikian pemilihan 

dan penggunaan salah satu metode juga tergantung pada unsur pembelajaran 

lainnya. 

Menurut Kemp (1994:13-15) dalam merancang perencanaan pembelajaran 

ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu : 

1) Memperkirakan kebutuhan belajar untuk merancang suatu program 

pembelajaran dengan menyatakan tujuan, kendala dan prioritas yang harus 

diketahui. 

2) Memilih pokok bahasan atau tugas untuk dilaksanakan dan menunjukkan 

tujuan yang ingin dicapai. 

3) Meneliti ciri siswa yang harus mendapat perhatian selama perencanaan. 
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4) Menentukan isi pelajaran dan menguraikan unsur tugas yang berkaitan dengan 

tujuan. 

5) Menyatakan tujuan belajar yang ingin dicapai dari segi isi dan unsur tugas 

6) Merancang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah 

dinyatakan. 

7) Memilih sejumlah media untuk mendukung kegiatan pengajaran 

8) Merincikan pelayanan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan 

melaksanakan semua kegiatan serta untuk memperoleh atau membuat bahan. 

9) Mempersiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program 

10) Menentukan persiapan siswa untuk mempelajari pokok bahasan dengan 

memberikan uji awal kepada mereka. 

 

2.1.4.2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelaksanaan yaitu kegiatan 

memadukan atau mengintegrasikan sumber/potensi yang ada atau yang dapat 

disediakan kedalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis 

dalam rangka mencapai tujuan, meliputi : sumber daya manusia (yaitu peserta 

didik, pendidik dan sumber belajar lainnya), tujuan belajar, bahan belajar, 

alat/media belajar, tempat belajar, fasilitas atau sarana prasarana pendukung 

lainnya. (Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal, 

2006 : 9). Penekanan tahap pelaksanaan adalah membuat semua anggota mau 
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bekerja sama secara ikhlas dan bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

rencana (Effendi, 2004:4). 

 

2.1.4.3 Evaluasi pembelajaran.  

Evaluasi dalam pembelajaran merupakan penetapan nilai sehubungan 

dengan fenomena pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh peserta didik 

sehingga pendidik dapat mengupayakan tindak lanjutnya. Keberhasilan 

pembelajaran dapat dilihat dari kegiatan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan 

oleh pendidiknya. 

Menurut Arikunto (2005) yang dimaksud dengan evaluasi meliputi dua hal 

yaitu mengukur dan menilai. Adapun yang dimaksud dengan mengukur adalah 

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Ukuran ini bersifat kuantitatif. 

Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik 

atau buruk. Jika pengukuran bersifat kuantitatif, maka penilaian bersifat kualitatif. 

Evaluasi secara spesifik berkaitan dengan proses pembelajaran 

dikemukakan oleh Hamalik (2001:66), menurutnya yang dimaksud dengan 

evaluasi hasil pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, 

penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam proses 

pembelajaran yang meliputi : (1) Tujuan pembelajaran, (2) metode pembelajaran, 
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dan (3) penilaian hasil belajar. Adapun tujuan diadakannya evaluasi hasil belajar 

adalah : 

a. Memberikan informasi kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar 

b. Memberikan informasi guna membina kegiatan siswa secara kelompok 

maupun individual. 

c. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan, 

kesulitan, dan menyarankan kegiatan remedial 

d. Memberikan informasi sebagai dasar untuk mendorong motivasi kemajuannya 

sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. 

e. Memberikan informasi tentang tingkah laku siswa sehingga pengajar dapat 

membantu perkembangannya menjadi siswa yang berkualitas. 

f. Memberikan informasi agar siswa dapat menyalurkan bakat dan minatnya. 

Menurut Mulyasa  (2005) evaluasi pembelajaran meliputi pre tes, evaluasi 

proses, dan post tes. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Pre 

Tes atau tes awal berfungsi untuk menjajagi proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan; (2) Evaluasi Proses dimaksudkan untuk menilai kualitas 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar peserta didik, termasuk 

bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan; dan (3) Post Tes berfungsi untuk 

melihat keberhasilan pembelajaran. 
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2.1.5. Metode Pembelajaran Pengalaman Lapangan (Experiential Learning). 

2.1.5.1 Pengertian Metode Pembelajaran Pengalaman Lapangan. 

    Belajar melalui pengalaman (Experiential Learning) mengacu pada proses 

belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam masalah atau materi 

yang sedang dipelajari. J. Dewey mengemukakan bahwa belajar merupakan 

proses dialektis yang mengintegrasikan pengalaman dengan konsep, observasi, 

dan tindakan. Berkaitan dengan itu Piaget mengemukakan bahwa belajar 

merupakan siklus interaksi antara individu dengan lingkungan, dengan unsur 

pokok terletak pada interaksi yang menguntungkan antara proses akomodasi 

konsep terhadap pengalaman nyata dengan proses asimilasi pengalaman terhadap 

konsep yang dimiliki. Pembelajaran pengalaman lapangan dapat dilakukan baik di 

dalam ruang kelas maupun di luar ruangan. Hal ini disesuaikan dengan pokok 

bahasan yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran. 

Metode pembelajaran pengalaman lapangan adalah upaya membelajarkan, 

melatih keahlian, kemampuan dan kebisaan warga belajar dengan memberikan 

pengalaman nyata dan memperkenalkan dengan obyek langsung baik di luar 

maupun di dalam ruangan (Tim BPKB Jayagiri,1990) 

Metode pembelajaran pengalaman lapangan (Experiential Learning) 

berangkat dari sebuah pemikiran bahwa peserta didik akan dapat belajar secara 

lebih efektif  apabila dalam keadaan “fun” (Dryden & Vos: 1999). Metode 

pembelajaran pengalaman lapangan diharapkan dapat membawa peserta didik ke 

dalam keadaan yang “favourable” sehingga mereka dapat dengan mudah 

menangkap materi yang diberikan. 
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Schank dalam bukunya “ Engines for Learning” mengemukakan bahwa 

untuk mempelajari sesuatu, seseorang akan lebih mendapatkan makna apabila 

orang tersebut mempraktikkannya. 

Seperti juga diungkapkan oleh Gordon  Dryden dalam bukunya “ The 

Learning Revolution” bahwa seseorang belajar dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia 

rasakan, ia sentuh, ia baui dan ia lakukan. Pembelajar akan  lebih memaknai apa 

yang dipelajarinya dari setiap apa yang dilakukannya. 

Senada dengan Dryden dan Vos, Rogers (Mappa, 1994), mengemukakan ada 

tiga unsur penting dalam belajar berdasarkan pengalaman  yaitu ; 1) Peserta didik 

hendaknya dihadapkan pada masalah nyata yang ingin ditemukan pemecahannya, 

2) Membentuk sikap positif terhadap masalah tersebut,  dan         3) Perlunya 

sumber belajar, baik berupa munusia maupun berbentuk bahan belajar 

tertulis/cetak. Sementara Darkenwald dan Merriam (1982), menekankan pada 

pengalaman, penguatan (reinforcement)  positif, motivasi instrinsik, bahan belajar 

dan tugas yang bermakna bagi kehidupannya serta faktor lingkungan. 

Pembelajaran pengalaman lapangan berpusat pada peserta didik, dan 

berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam pembelajaran pengalaman lapangan 

adalah pada proses belajar, dan bukan pada hasil. Pembelajaran ini didasarkan 

pada konsep bahwa peserta didik relatif lebih mudah memahami, lebih kuat 

ingatannya, dan mudah menyusun keseimbangan antara kognitif, psikomotor, dan 

afektif. Pembelajaran pengalaman lapangan sangat baik untuk membantu kebisaan 

peserta didik dalam mengamati, mengukur, mencoba, membandingkan, 
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merasakan, memotivasi, dan memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda 

dalam ogjek yang sama. 

Menurut Edgar Gale dalam Learning Pyramid mengemukakan bahwa 

belajar akan lebih efektif apabila peserta didik dapat melakukan apa yang telah 

mereka pelajari. Metode ini dapat digunakan apabila : 

a. Bertujuan untuk menunjukkan obyek langsung dari pelajaran yang akan 

diberikan dan berhubungan dengan ranah psikomotor. 

b. Berupaya untuk lebih meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 

yang telah dimiliki dengan menerapkannya pada obyek yang sesungguhnya. 

c. Alokasi waktu yang tersedia cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

pengalaman lapangan secara intensif 

d. Tersedia sarana, alat atau media yang akan  digunakan untuk praktik lapangan   

dan berbagai fasilitas pendukung lainnya 

 

2.1.5.2 Siklus Pembelajaran Dengan Pengalaman  

Beberapa pandangan tentang siklus pembelajaran pengalaman lapangan 

(Experiential Learning) :                                     

1) David Kolb  

Menurut Kolb (1984), “Ada empat tahap yang saling mengikuti dalam 

siklus pembelajaran dengan pengalaman”. Empat tahap tersebut adalah          

(1) Pengalaman Nyata (Concrete Experience), (2) Pengamatan Refleksi 

(Reflection Obdervation), (3) Pengertian/pemahaman abstrak (Abstract 

Conceptualisation), dan  (4) Percobaan Aktif (Active Experimentation). 
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Gambar 2.1. Siklus Pembelajaran Dengan Pengalaman 

Siklus ini memperlihatkan bahwa ada empat tahap yang saling mengikuti :    

(1) Pengalaman Nyata diikuti oleh (2) Refleksi dalam dasar pengalaman 

personal. Lalu dapat diikuti dengan (3) asal mula aturan-aturan umum yang 

menjelaskan pengalamannya, atau pemakaian teori dalam pengalaman 

(Pemahaman Abstrak), dan karenanya (4) membentuk cara-cara memodifikasi 

kejadian pengalaman selanjutnya (Percobaan Aktif) membawa pada tahap 

berikutnya, yaitu : (1) Pengalaman.Nyata.                                       .     

Dalam buku Experiential Learning, David Kolb menjelaskan 

pembelajaran sebagai sebuah proses dengan empat tahap, yaitu : (1) melihat 

dan (2) berpikir, (3) perasaan (emosi), dan (4) tindakan (otot). Kolb 

menjelaskan berdasar pada karya Dewey (yang menekankan pada kebutuhan 

belajar berdasar pada pengalaman), Lewin (yang menekankan pentingnya 

seseorang aktif dalam belajar), dan Jean Piaget (yang menjelaskan kecerdasan 

sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya). 

Concrete 
Experience 

Reflection 
Observation 

Active 
Experimentation 

Abstract 
Conceptualisation 
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Kolb menulis bahwa peserta didik memiliki pengalaman nyata yang 

dengan segera membuat kita mampu merefleksikan pengalaman baru dari 

sudut pandang berbeda. Melalui pengamatan reflektif ini, kita menggunakan 

pemahaman abstrak, menciptakan penyamaan kita kedalam teori. Akhirnya, 

kita menggunakan penyamaan atau teori ini sebagai pedoman pada tindakan 

selanjutnya. Percobaan aktif memberi kesempatan kita untuk menguji apa 

yang kita pelajari dalam situasi yang baru atau lebih komplek. Hasilnya adalah 

pengalaman nyata lagi, tapi dalam tingkat yang lebih komplek. 

Untuk menjadi peserta didik aktif, kita harus (1) menerima informasi, 

(2) merefleksikan bagaimana informasi tersebut akan mempengaruhi beberapa 

aspek kehidupan kita, (3) membandingkan bagaiman informasi tersebut sesuai 

dengan pengalaman kita sendiri, dan (4) berpikir bagaimana informasi ini 

menawarkan cara-cara baru untuk kita bertindak. Pembelajaran membutuhkan 

lebih dari sekedar memandang, mendengar, menggerakkan, atau menyentuh 

untuk belajar. Kita menyatukan apa yang kita indera dan pikirkan dengan apa 

yang kita rasakan dan bagaimana kita lakukan. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_education) 

 

2) Honey dan Mumford (1982)  

Honey dan Mumford membuat tipologi siklus pembelajaran dengan urutan 

yang dibuat Kolb, dan mengidentifikasi kesukaan tiap individu dalam setiap 

tahap yaitu :  

a. Aktivis, lebih suka melakukan kerja dan mencari pengalaman. 
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b. Reflektor, mengamati dan memikirkannya. 

c. Teoris, ingin memahami hal-hal yang mendasari alasan, pemikiran dan 

hubungan. 

d. Pragmatis, menyukai percobaan. 

                            Aktivis : Lebih suka melakukan kerja 

                                    dan mencari pengalaman  

 

 

 

                                                                                              Reflektor : Mengamati  

        dan 

                                                                                                        memikirkannya 

        

                                                                                              

                                                              

 

 

 

 

 

Pragmatis : 

Menyukai percobaan, 

mencoba sesuatu hal  

untuk memastikan apakah  

hal tersebut benar atau tidak 

Teoris : Ingin memahami hal-hal yang   

mendasari  alasan, pemikiran dan hubungan. 

 

Gambar 2.2. Tipologi Peserta Didik 

(Honey dan Mumford) 

Pengalaman 
Nyata 

Pengamatan 
Reflektif 

Pemahaman 
Abstrak 

Percobaan Aktif 
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2.1.5.3 Perlengkapan dan Media Belajar  

1) Perlengkapan yang diperlukan 

 Perlengkapan yang diperlukan dalam menerapkan metode pembelajaran  

pengalaman lapangan, antara lain : 

a. Panduan praktik lapangan, yang berisi tentang : pokok bahasan, sub bahasan, 

tujuan praktik pengalaman lapangan, waktu, media yang dibutuhkan,  

langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyimpulan.  

b. Alat tulis menulis sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. 

c. Perlengkapan pribadi masing-masing peserta didik 

 

2) Media belajar yang diperlukan 

 Media belajar adalah seperangkat alat yang dipergunakan untuk membantu 

proses kegiatan belajar mengajar. Pilihan dan penggunaan media pembelajaran 

yang tepat menciptakan suasana yang “favourable”. Media belajar atau media 

pendukung kegiatan yang akan dilakukan dapat berbentuk perangkat keras 

ataupun perangkat lunak yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan. 

 Pembelajaran pengalaman lapangan menggunakan berbagai macam media 

sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. Jenis atau macam media 

yang dapat dipergunakan dalam model pembelajaran pengalaman lapangan antara 

lain : (1) Benda asli, (2) Gambar atau duplikat, (3) Papan planel, papan tulis, 

steoroform (4) kertas karton, kertas manila, kertas warna, (5) Media cetak, seperti 

koran, majalah, pamflet, brosur, (6) Media elektronik seperti radio, TV, tape, 
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VCD, (7) Film/slide, (8) Komputer, serta (9) Alam sekitar. Pertimbangan jumlah 

media belajar dengan jumlah peserta didik harus memungkinkan partisipasi dan 

intensitas yang tinggi bagi setiap peserta didik untuk berpraktik.  

 

2.1.5.4 Kemampuan dan Peran Pendidik dalam Metode Pembelajaran  

Pengalaman Lapangan (Experiential Learning)  

1) Kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik. 

a. Memahami penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan serta 

prosedur penggunaannya. 

b. Memahami kurikulum, khususnya tujuan pembelajarannya. 

c. Menguasai bidang ilmu pengetahuan atau ketrampilan yang akan diajarkan. 

d. Merancang pelaksanaan kegiatan belajar 

e. Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan lapangan 

f. Memahami latar belakang atau karakteristik peserta didik baik dilihat dari 

kemampuan intelektualitas maupun kepribadiannya. 

 

2) Peran Pendidik dalam Menerapkan Metode Pembelajaran Pengalaman 

Lapangan 

a. Perancang kegiatan praktik, meliputi : 

(1). Penyiapan dan penentuan lokasi 

(2). Jadwal kegiatan 

(3). Pengorganisasian peserta didik termasuk pengelompokan peserta didik. 

b. Pengarah kegiatan praktik, baik dalam persiapan di kelas maupun di lapangan 
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c. Pemantau pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan, antara lain 

tentang : 

(1). Mata pelajaran (pokok bahasan) yang akan dipraktikkan. 

(2). Kemampuan, pengetahuan dan keahlian peserta didik mengenai bidang 

studi yang akan dipraktikkan. 

d. Pembimbing kegiatan paktik pengalaman lapangan, yaitu membantu dan 

membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual 

maupun kelompok. 

 

2.2. Program Paket A 

2.2.1 Pengertian Program Paket A Setara SD 

Program paket A adalah program pendidikan pada jalur non formal yang 

ditujukan bagi warga marga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, 

ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi tidak dapat mengikuti pendidikan di 

Sekolah Dasar / yang sederajat. Lulusan program paket A berhak mendapat ijazah 

dan diakui setara dengan ijazah SD (Depdiknas, 2004 : 3). Tujuan program ini 

adalah mendukung suksesnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan 

prioritas anak usia 7 – 12 tahun, juga melayani pendidikan bagi anak usia 7 – 12 

tahun atau lebih yang belum pernah sekolah dan putus Sekolah Dasar agar 

memiliki pendidikan setara Sekolah Dasar. Program paket A diselenggarakan 

dalam bentuk kelompok belajar (kejar). Apabila para peserta didik dapat 

menyelesaikan program paket A setara SD tersebut dan lulus dalam mengikuti 
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Ujian Akhir Nasional, maka mereka memperoleh ijazah setingkat Sekolah Dasar 

dan dapat untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi (SLTP). 

 

2.2.2. Komponen Kejar Paket A 

1) Peserta Didik 

Peserta didik dalam program kesetaraan (kejar paket A) dikenal dengan 

istilah warga belajar, yaitu warga masyarakat yang : 

a. belum menempuh pendidikan di SD dengan prioritas pertama usia 10 - 12 

tahun, prioritas kedua usia 13 - 18 tahun, dan prioritas terakhir usia dewasa. 

b. putus sekolah dasar 

c. tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah atau letak sekolah yang tidak 

terjangkau, serta karena waktu yang tidak sesuai. 

 

2) Pendidik 

Pendidik atau guru pada program pendidikan kesetaraan  dikenal dengan 

istilah tutor. Tutor adalah pendidik atau guru dalam program kejar paket A yang 

memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional 

yang diberi tanggung jawab utama untuk mengajar. Pendidik sebagai pelaku dan 

penyelenggara manajemen pembelajaran dituntut untuk memiliki kemampuan 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, mengadakan 

perbaikan-perbaikan bahkan pengayaan. Pendidik harus dapat memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan 
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belajar. Peserta didik sebagai pembelajar hendaknya dapat memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada untuk melakukan kegiatan belajar. 

Pendidik merupakan salah satu sumber pengetahuan dan sekaligus media 

pembelajaran yang tidak kalah penting dari media dan sumber pembelajaran 

lainnya, bahkan hingga saat ini pendidik dianggap sebagai sumber pengetahuan 

yang utama karena pendidik yang aktif-antisipatif, memiliki berbagai keunggulan 

dibanding dengan sumber dan media pembelajaran lainnya. Untuk menciptakan 

situasi belajar peserta didik yang menyenangkan, efektif dan efisien, pendidik 

harus mampu menyusun tujuan pengajaran yang bersifat operasional, 

menjabarkan dan mengatur bahan ajar secara sistematis, menentukan dan 

melaksanakan langkah pembelajaran, mendayagunakan sarana pembelajaran 

secara tepat dan optimal, mampu menyusun alat evaluasi proses serta hasil belajar 

peserta didik.. 

Slameto (1987:96) mengatakan bahwa peran guru dalam proses 

pembelajaran adalah mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Guru/pendidik sebagai pengelola proses pembelajaran harus dapat 

mengembangkan kreativitas anak, tidak semata-mata melihat kebutuhan 

individualnya, namun harus juga dilihat dari kebutuhan sosialnya. Artinya, kreasi 

anak juga merupakan bentuk pengejawantahan dari kemampuannya 

berkomunikasi dengan orang lain sekaligus sebagai aktualisasi diri dalam 

kehidupannya kelak. Faktor itulah yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan 

nasional bahwa peran pendidik tidak hanya sebagai sumber pengetahuan dan 
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media pembelajaran, tetapi juga membantu perkembangan aspek pribadi serta 

ketrampilan peserta didik untuk persiapan kehidupan pada masa yang akan 

datang. 

Selain faktor pendidik, ada beberapa faktor yang cukup penting agar 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pengalaman 

lapangan ini dapat terselenggara dengan baik. Faktor-faktor itu antara lain :         

(1) Material, meliputi buku mata pelajaran, buku tulis, papan tulis, kapur, buku 

panduan praktek pengalaman lapangan, serta alat dan bahan praktek pengalaman 

lapangan, (2) Fasilitas dan perlengkapan berupa ruang kelas dan ruang praktik (di 

dalam ataupun di luar ruangan), (3) Prosedur, meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi serta jadwal dan metode mengajar. 

 

3) Penyelenggara 

Penyelenggara program paket A adalah seseorang yang bersedia dan 

mampu menjadi pelaksana, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan 

kelangsungan kelompok belajar paket A. Yang dapat menjadi penyelenggara 

kelompok belajar pendidikan kesetaraan program paket A adalah : 

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

b. Pondok Pesantren 

c. Pusat Majlis Taklim 

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

e. Yayasan badan hukum dan badan usaha 

f. Organisasi kemasyarakatan 

g. Organisasi sosial masyarakat 
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h. Organisasi keagamaan 

i. UPT Diklat Perikanan 

j. UPT Diklat Pertanian 

k. UPT Diklat Transmigrasi 

 

4) Program Belajar 

a. Mata Pelajaran 

Mata pelajaran kejar paket A terdiri atas : 

(1). Pendidikan Agama 

(2). Pendidikan Kewarganegaraan 

(3). Bahasa dan Sastra Indonesia 

(4). Matematika 

(5). Ilmu Pengetahuan Alam 

(6). Ilmu Pengetahuan Sosial 

(7). Seni dan Budaya 

(8). Pendidikan jasmani dan Olah Raga 

(9). Ketrampilan/Kejuruan 

(10). Muatan Lokal 

 

b. Bahan Belajar 

Bahan belajar yang digunakan peserta didik adalah : 

(1). Bahan belajar pokok 
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Modul paket A disusun berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.  

(2). Bahan belajar pelengkap 

Alat peraga untuk setiap mata pelajaran telah disediakan, serta buku-buku 

bacaan lainnya yang dinilai setara SD untuk setiap mata pelajaran. 

 

c. Acara Belajar 

(1). Minimal 3 kali pertemuan dalam setiap minggu. 

(2). Hari dan waktu belajar ditetapkan oleh pendidik dan peserta didik sesuai 

dengan kesepakatan bersama. 

(3). Penyelenggara dan pendidik bersama-sama menetapkan jadwal dan materi 

pelajaran yang disusun dalam satu semester. 

 

5) Tempat Belajar 

Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dan tempat 

yang sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat, maupun pribadi, seperti :  

gedung sekolah/madrasah, gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), PKBM, 

Balai Desa/Balai Pertemuan, pondok pesantren, rumah-rumah penduduk, tempat-

tempat kursus, dan tempat-tempat lain yang memenuhi syarat : 

a. Mampu menampung sekitar 20 peserta didik. 

b. Tersedia fasilitas belajar mengajar. 

c. Cukup penerangan. 

d. Mudah dijangkau peserta didik, pendidik dan penyelenggara. 
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6) Waktu Belajar 

Waktu belajar kejar Paket A dilaksanakan berjenjang selama enam tahun 

mulai dari kelas I, II, III, IV, V, dan VI yang dimulai dari bulan Agustus sampai 

dengan bulan Juli tahun berikutnya. 

 

7) Sarana Belajar 

Sarana belajar kejar paket A adalah bahan pelajaran yang termuat dalam 

kurikulum kejar Paket A yang terdiri dari sarana belajar pokok dan sarana belajar 

pelengkap. 

 

8) Ragi Belajar 

Yang dimaksud ragi belajar dalam kejar paket A adalah pemberian 

motivasi belajar kepada peserta didik. Bentuk motivasi ini dapat berupa 

pemberian hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, pemberian kegiatan ekstra 

kurikuler yang diminati  atau dibutuhkan oleh peserta didik, kunjungan belajar ke 

kelompok belajar lain agar antar peserta didik dapat saling bertukar informasi dan 

saling memotivasi. 

 

9) Evaluasi Belajar 

Mengevaluasi kemampuan dan kemajuan peserta didik mutlak dilakukan 

oleh pendidik. Aspek yang dievaluasi meliputi  aspek kemampuan pembelajaran 

dan aspek perkembangan peserta didik. Evaluasi belajar dapat dilakukan beberapa 

kali. Evaluasi formatif dapat diberikan setelah menyelesaikan satu pokok bahasan. 
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Ulangan sumatif dapat diberikan setelah menyelesaikan beberapa pokok bahasan. 

Evaluasi tengah semester dapat diberikan pada pertengahan semester. Sedangkan 

evaluasi semesteran dapat diberikan pada akhir semester. Bentuk test formatif, 

sumatif maupun semester dapat berupa tes objektif, essay dan lisan. Evaluasi yang 

bersifat non test (observasi) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan praktek 

lapangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang 

manajemen pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi matematika pada 

kelompok belajar paket A Nusa Indah di kabupaten Batang. Data yang hendak 

dikumpulkan adalah tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang studi matematika. Dengan demikian, penelitian ini 

lebih sesuai menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar alami (natural 

setting) untuk mendapatkan pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai 

makna, fakta yang menyeluruh tentang manajemen pembelajaran pengalaman 

lapangan bidang studi matematika  pada kejar paket A. Moleong (2000:6) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistis dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini dirancang sebagai 

penelitian kualitatif yang bersifat menjelaskan suatu fenomena, gejala atau 

peristiwa yang membutuhkan sikap introspektif objektif bagi subjek maupun 

objek penelitian. Hakekat suatu fenomena, gejala atau kejadian dalam metode 

kualitatif adalah totalitas. Ketepatan interpretasi bergantung dari pada ketajaman 
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analisis, objektivitas, sistimatis dan sistemis, tidak menggunakan pengujian 

statistik 

Penelitian fenomenologis berusaha memahami apa makna kejadian dan 

interaksi bagi seorang atau institusi tertentu. Interpretasi dibuat dan disusun secara 

sistematis, oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan 

demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naturalistik. Penelitian 

naturalistik memandang kenyataan sebagai suatu berdimensi jamak, utuh, 

merupakan kesatuan, memberikan kenyataan yang terjadi, berkembang, lentur, 

dan mendasar (Munandir, 1990: 57). 

Hasil penelitian lebih merupakan deskripsi interpretasi yang bersifat 

menjelaskan fenomena dalam konteks waktu atau situasi. Kebenaran hasil 

penelitian lebih didukung melalui kepercayaan berdasarkan konfirmasi hasil 

penelitian dengan pihak-pihak yang diteliti secara triangulasi (Miles dan 

Huberman, 1992: 434). Dengan demikian, peneliti selalu berada di lapangan dari 

awal hingga akhir penelitian untuk mengumpulkan data, karena peneliti 

merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti selalu berusaha 

mengkaji perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam manajemen pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang studi matematika pada paket A. 

 

3.2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Kejar Paket A Nusa Indah, Kecamatan Bandar, 

Kabupaten Batang yang telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran pengalaman lapangan pada bidang studi Matematika. 
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3.3. Data dan Sumber Data 

3.3.1. Data 

Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang 

manajemen pembelajaran pengalaman lapangan (Experiential Learning) bidang 

studi matematika pada kejar paket A. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti sendiri dalam bentuk verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau 

perilaku dari informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain 

dalam bentuk dokumen-dokumen. Menurut Miles & Huberman (1992:1) data 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan angka-angka.  

Data primer berupa catatan-catatan lapangan dan lembar pengamatan yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data sekunder berupa foto-foto 

kegiatan, panduan praktik, media pembelajaran, dan hasil evaluasi sebagai 

pelengkap data primer. 

Data hasil wawancara berupa catatan lapangan diperoleh dari wawancara 

bersifat terbuka antara peneliti dengan penyelenggara paket A, pendidik , peserta 

didik, serta Pamong Belajar SKB sebagai pembina program. Wawancara 

dilakukan untuk menggali informasi tentang manajemen pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang studi matematika paket A, meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

Data hasil observasi berupa lembar pengamatan saat pendidik  

melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran pengalaman lapangan (Experiential Learning). Dalam observasi ini 
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peneliti berada dalam ruang pembelajaran dan praktik untuk melihat dan 

mengetahui secara langsung kegiatan dan proses pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode pembelajaran pengalaman lapangan. 

 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber data penelitian kualitatif disebut informan atau subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ditentukan atas dasar 

pertimbangan rasionalitas ketuntasan untuk memperoleh informasi. Oleh karena 

itu subjek penelitian dipilih didasarkan atas : (1) subjek yang cukup lama intensif 

terlibat dalam kegiatan, (2) subjek yng masih terlibat secara aktif dan memiliki 

komitmen demi kemajuan, (3) subjek yang mempunyai waktu dan kesempatan 

untuk diwawancarai, dan (4) subjek yang dapat memberikan informasi tidak 

cenderung dikemas, tetapi relatif memberikan informasi yang sebenarnya. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditentukan subjek penelitian ini adalah: 

(1) pendidik bidang studi Matematika, (2) pendidik bidang studi lain,                     

(3) penyelenggara program Paket A, (4) peserta didik, dan (5) Pamong Belajar 

SKB Batang (pembina program). Subjek atau informan utama dalam penelitian ini 

adalah pendidik bidang studi matematika. Kata-kata dan tindakan pendidik 

tersebut yang selanjutnya nanti dipilih sebagai sumber data utama. Menurut 

Moleong (2000:112), kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sedangkan sumber data pendukung 

penelitian ini adalah peserta didik, penyelenggara program , dan pembina 

program, yaitu pamong belajar SKB. Semua hasil wawancara, 
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observasi/pengamatan atau pengambilan data lainnya dicatat melalui catatan 

tertulis, atau melalui rekaman audio tape, pengambilan foto. Dengan demikian 

untuk menangkap gambaran manajemen pembelajaran pengalaman lapangan 

bidang studi matematika paket A dilakukan dengan cara wawancara secara 

mendalam dan berusaha memahami ungkapan-ungkapan yang disampaikan.  

Penelitian ini menggunakan penyelenggara, peserta didik, pendidik bidang 

studi lain dan pamong belajar SKB sebagai data sekunder dan sekaligus sebagai 

triangulator. Aspek yang diamati dalam penelitian ini yaitu latar, pelaku, waktu, 

dan aktivitas. Latar adalah lingkungan tempat belajar yang menjadi objek 

penelitian; pelaku adalah penyelenggara program, pendidik, dan peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran; aktivitas adalah perilaku pendidik dan peserta didik 

dalam mengikuti proses pembalajaran; waktu adalah sedang berlangsungnya tatap 

muka pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Adapun sumber data non manusia meliputi dokumen yang relevan dengan 

fokus penelitian, seperti panduan praktik pengalaman lapangan, foto-foto kegiatan 

pembelajaran pengalaman lapangan, tugas-tugas praktik pengalaman lapangan, 

serta hasil evaluasi praktik pengalaman lapangan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Kerangka kerja yang digunakan peneliti untuk menggali data, yaitu berupa   

panduan penelitian. Peneliti kemudian mengadakan pendekatan kepada subjek 

penelitian agar saling mengenal, sehingga terjadi komunikasi yang baik dan 
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informan leluasa menyampaikan permasalahan. Pengambilan data dilakukan 

peneliti dengan cara : (1) wawancara, (2) observasi (pengamatan), (3) perekaman 

fisual. Pengambilan data tersebut diambil oleh peneliti pada saat ada kegiatan 

pembelajaran Matematika pada setiap hari Selasa dan Jumat yang akan dimulai 

oleh peneliti pada awal bulan April sampai dengan Juni 2008 

 

1) Wawancara 

Metode wawancara dilakukan agar kita dapat memasuki dunia pikiran 

seseorang serta perasaan informan (Nasution, 1988:69). Wawancara dipilih 

menjadi salah satu metode dalam penelitian ini karena (1) dirasa cocok untuk 

menggali informasi yang berkaitan dengan sikap, pendapat, nilai, dan latar 

belakang pendapat informan, (2) informasi yang didapat akan lebih mendalam,    

(3) mempunyai peluang untuk menyelami dan memahami dunia informan. Dalam 

kegiatan wawancara, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Artinya 

dalam wawancara peneliti membawa panduan yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal-hal yang ditanyakan kepada penyelenggara, pendidik dan peserta 

didik. Untuk membantu dan mempermudah pencatatan wawancara, peneliti 

menggunakan tape recorder yang selanjutnya pokok-pokok yang penting dalam 

rekaman itu dibuat transkripnya  

Wawancara langsung kepada informan yaitu pendidik, penyelenggara 

program, peserta didik, serta pamong belajar SKB bertujuan untuk memperoleh 

data tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara dan pendidik 

dalam pembelajaran matematika program paket A dengan menggunakan metode 
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pembelajaran pengalaman lapangan, mulai dari (1) bagaimana membuat panduan 

praktek pengalaman lapangan , (2) bagaimana cara melaksanakannya, serta (3) 

bagaimana melakukan evaluasinya. 

Agar pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik, peneliti melakukan 

tahap-tahap, yaitu : (1) persiapan wawancara, (2) menentukan siapa yang 

diwawancarai, (3) melaksanakan wawancara, dan (4) mendeskripsikan hasil 

wawancara. Pada tahap pertama, peneliti membuat daftar pertanyaan wawancara 

sesuai rumusan masalah penelitian. Tahap kedua, peneliti menentukan pendidik  

yang akan diwawancarai sebagai informan utama. Selain pendidik, informan 

lainnya adalah penyelenggara program, peserta didik dan Pamong Belajar SKB. 

Tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat umum terlebih dahulu dan melanjutkan wawancara yang 

sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta menghentikan wawancara setelah 

mendapat informasi yang diperlukan. Peneliti mengadakan pertemuan secara 

langsung berulang-ulang untuk mengarahkan pemahaman pandangan informan 

dalam hal pengalamannya, atau situasi-situasi yang dialaminya. 

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya disusun secara 

bertahap oleh peneliti. Hasil wawancara supaya valid, maka data yang diperoleh 

perlu dicek kebenarannya dan dibandingkan dengan data yang lain. Setelah 

wawancara dirasa cukup, wawancara dihentikan dan hasilnya ditranskripkan 

untuk dideskripsikan sebagai laporan penelitian. 
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2) Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati sesuatu tanpa mempengaruhinya 

dan secara simultan mencatat/merekamnya untuk digunakan sebagai bahan 

analisis. Observasi adalah : (1) pengamatan terhadap segala sesuatu,                    

(2) pencatatan atas subjek yang diamati (3) observasi non partisipasi, yakni 

peranan pengamat sebagai pengamat belaka di lapangan. Observasi lapangan 

dilakukan pada saat kegiatan wawancara berlangsung dan pada saat peneliti 

berkunjung ke lokasi penelitian.  

Kegiatan observasi dilakukan peneliti untuk memahami kondisi lokasi  

penelitian agar peneliti memperoleh bahan dan materi awal yang berhubungan 

dengan substansi yang akan diteliti yaitu keadaan panti atau tempat belajar, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mengajar pendidik, serta sarana prasarana 

yang dimiliki oleh kelompok belajar paket A. Selanjutnya dalam proses penelitian 

difokuskan pada bagaimana penyelenggara program dan pendidik dapat 

mengelola pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pengalaman 

lapangan pada  bidang studi matematika, memahami tujuan pembelajaran, 

memahami topik-topik pengajaran dan mengevaluasi hasil belajar. Kegiatan 

tersebut diperlukan observasi atau pengamatan langsung. Adapun data yang 

diperoleh melalui pengamatan selain hal tersebut di atas adalah sarana/media yang 

berkaitan dengan metode pembelajaran pengalaman lapangan, serta hasil evaluasi 

pembelajaran pengalaman lapangan. 

Semua hasil observasi disajikan dalam catatan lapangan sesegera mungkin 

setelah observasi. Observasi dimanfaatkan semaksimal mungkin karena observasi 



52 
 

 

merupakan pengalaman langsung yang memungkinkan bagi peneliti untuk melihat 

dan mengamati sendiri kemudian mencatat peristiwa/kegiatan yang sebenarnya 

terjadi.  

 

3) Dokumentasi 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi didalam pengumpulan data 

untuk memperkuat data yang diperoleh dengan wawancara dan pengamatan 

langsung. Menurut Nawawi (1983:133) teknik dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Data yang yang 

diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian pembelajaran ini 

berupa panduan praktik pengalaman lapangan, hasil pembelajaran praktik 

pengalaman lapangan, foto-foto kegiatan, serta arsip atau dokumentasi lainnya. 

Tabel 3.1. Jenis, Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

No Jenis Data Alat/Prosedur 
Pengumpulan 

Informan/Subjek 
Penelitian 

1 Perencanaan pembelajaran 
pengalaman lapangan bidang 
studi Matematika 

Wawancara Penyelenggara 
Pendidik paket A 
Pamong Belajar SKB
 

2 Pelaksanaan pembelajaran 
pengalaman lapangan bidang 
studi Matematika 

Wawancara dan 
Observasi 

Penyelenggara 
Pendidik paket A 
Peserta didik 
Pamong Belajar SKB
 

3 Evaluasi pembelajaran 
pengalaman lapangan bidang 
studi Matematika 

Wawancara dan 
Observasi 

Penyelenggara 
Pendidik paket A 
Peserta didik 
Pamong Belajar SKB
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Tabel 3.2. Panduan Teknik Dokumentasi Data Kelembagaan 
 

NO SUMBER DATA DATA YANG 
DIUNGKAP 

KODE 

1 Dokumentasi Kejar 1. Profil Kejar Paket A 
2. Keadaan Geografis 

Dok.01 

2 Dokumentasi administrasi 1. Jumlah 
Penyelenggara 

2. Jumlah pendidik 
3. Jumlah peserta 

didik 
4. Kurikulum 
5. Administrasi 

pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

Dok.02 

3 Dokumentasi Sarana Prasarana 1. Keadaan sarana 
prasarana kejar 

2. Keadaan media 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

Dok.03 

4 Dokumentasi kegiatan 
pembelajaran pengalaman 
lapangan 

Jenis-jenis kegiatan 
pembelajaran yang 
dilaksanakan 

Dok.04 

5 Dokumentasi monografi 
kecamatan Bandar, kabupaten 
Batang 

1. Data jumlah 
penduduk 

2. Data tingkat 
pendidikan 
penduduk 

Dok.05 

 

3.4.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Bogdan dan Biklen (1990) mengatakan bahwa analisis data 

merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman mengenai data tersebut dan mendiskusikan apa yang 

telah ditemukan. 
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Deskripsi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran potensial yang 

sesuai dengan rumusan penelitian secara kualitatif, kemudian penarikan simpulan 

akan dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi tentang manajemen 

pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi matematika di kejar paket A 

Nusa Indah, Kabupaten Batang.. Peneliti membutuhkan ketekunan, ketelitian, 

kesabaran dan kreativitas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data secara 

baik sehingga mampu memberikan makna setiap fenomena atau data yang ada. 

Analisis data dan interpretasi data dilakukan sejak data itu diperoleh. 

Dalam kegiatan ini yang dilakukan peneliti adalah membaca dan mempelajari 

secara teliti seluruh data yang sudah terkumpul, yaitu hasil dari kegiatan 

wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumen. Pada tahap ini peneliti 

mencatat semua hasil penelitian tanpa membuang sedikitpun walaupun ada data 

yang kurang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah data itu terkumpul kegiatan 

selanjutnya adalah “ mereduksi data” yaitu memilih dan memilah data dengan 

cara menghilangkan atau mengurangi data yang tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kegiatan setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Data dalam 

penelitian ini disajikan dengan cara mendeskripsikan (menguraikan) semua 

masalah sesuai dengan hasil wawancara, observasi (pengamatan), dan 

dokumentasi yang disajikan dalam bentuk foto kegiatan, baik teori maupun 

praktik. 

Kegiatan analisis data dan interpretasi data menurut Miles dan Huberman 

(terjemahan Rohidi) dapat digambarkan : 
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Gambar 3.1.  

KOMPONEN ANALISA DATA DAN INTERPRETASI DATA 

MENURUT MILES DAN HUBERMAN 

 
Dari gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan 

secara terjadwal sistematis dengan wawancara, observasi langsung dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan menggunakan 

berbagai macam instrumen penelitian yaitu : (1) alat pencatat, (2) alat perekam 

suara dan alat perekam gambar, dan instrumen yang paling utama adalah peneliti 

sendiri. 

 

2) Reduksi Data 

 Data yang berupa catatan atau tulisan, rekaman suara, rekaman gambar 

dan data yang bersifat dokumentasi pada awalnya masih bersifat mentah atau 

Pengumpulan 
Data  

Reduksi 
Data 

Penyajian 
Data 

Kesimpulan-kesimpulan 
Penarikan/Verifikasi 
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kasar sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu agar data dapat 

dipahami dan mempunyai makna diperlukan upaya-upaya berikutnya yaitu 

mereduksi data (proses pemilihan) dengan cara menyusun data sebaik-baiknya 

dengan melakukan kegiatan : (1) memilih data, (2) mengelompokkan data,             

(3) menyeleksi data, (4) merangkum data. 

 Kegiatan yang dilakukan pada saat reduksi data adalah mengumpulkan 

semua hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil dokumentasi menjadi bentuk 

tulisan yang tersusun rapi dengan cara mendengarkan kembali hasil rekaman dan 

langsung membuat catatan-catatan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, membuat catatan, menyeleksi kutipan-kutipan. Data yang bersifat 

dokumentasi dikumpulkan sendiri kemudian dipilih data yang diperlukan di dalam 

penelitian, begitu pula data yang berupa gambar. Jika ada sebagian data sudah 

tertata secara sistemik maka data itu langsung dipersiapkan untuk disajikan. 

 

3) Penyajian Data 

 Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan 

disusun secara baik dan runtut sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami 

tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk naratif. Untuk 

mempermudah pemahaman bagi pembaca maka data disajikan dalam bentuk 

bagan, tabel, dan gambar atau dengan kalimat yang benar dan efektif. 

 

 



57 
 

 

4) Verifikasi Data 

   Langkah terakhir yang ditempuh oleh peneliti adalah tahap verifikasi atau 

menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu 

dengan cara memberikan penafsiran antara teori-teori secara tertulis dibanding 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

melihat kebenaran hasil analisis sehingga menghasilkan simpulan yang dapat 

dipercaya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 

a. menguji simpulan yang telah diambil dengan membandingkan teori-teori yang 

relevan 

b. melakukan pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan wawancara dan 

observasi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan 

c. membuat simpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat analisis selama mengumpulkan 

data dengan membuat transkrip hasil wawancara, pengamatan dan dokumen. 

Kemudian membuat daftar ringkasan wawancara dan observasi, yaitu daftar 

berisikan ringkasan dari data mentah hasil pengumpulan data di lapangan. Apabila 

data dirasa benar-benar sudah cukup, maka penelitian dapat dihentikan. 

 

3.5. Teknik Menguji Kredibilitas Penelitian 

Kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

dua cara yaitu : 
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3.5.1. Teknik Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap dua data itu (Moleong, 2000 : 178). Tujuan dari triangulasi 

ini adalah untuk mengecek tingkat kebenaran data dengan jalan membandingkan 

data  yang diperoleh dari sumber data yang berlainan dan dengan metode yang 

berlainan pula. Dengan triangulasi ini tingkat kepercayaan dari data lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, terutama 

triangulasi metode dan sumber. Triangulasi data dilakukan agar informasi yang 

diperoleh dari beberapa sumber data dapat valid. Data yang sama 

diperoleh/dikumpulkan dari sumber yang berbeda.  

Dalam triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan derajat 

kepercayaan/kebenaran dari suatu data tentang fenomena yang sudah diperoleh 

dengan menggunakan metode yang berbeda. Cara ini dilakukan untuk 

meyakinkan data yang sudah diperoleh apakah sudah valid atau belum. 

Penggunaan metode wawancara perlu didampingi dengan metode observasi atau 

dokumentasi. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara kepada pendidik sehingga data yang diperoleh akan lebih valid dan 

terpercaya. 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara peneliti menggali 

informasi dari berbagai sumber baik menggunakan wawancara maupun observasi. 

Peneliti membandingkan dan mengecek balik suatu informasi dari informan yang 
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satu ke informan yang lain. Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan 

dengan penyelenggara program, peserta didik dan Pamong Belajar SKB.. 

Pendekatan triangulasi sumber data dapat dicapai dengan (1) membandingkan 

data hasil dari informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi,    (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan dengan manajemen pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

matematika di kejar paket A Nusa Indah, dan (3) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. 

 

3.5.2. Teknik Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk memperoleh data yang 

akurat dan tepat. Sejalan dengan itu peneliti harus bersikap disiplin, tekun dan 

cermat dalam pencatatan dan pengumpulan data. Menurut Moleong (2000 : 177) 

“Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu-isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci”. Teknik ini 

dilakukan peneliti guna memperpanjang keterlibatan dengan subjek penelitian. 

Disamping itu meningkatkan efektivitas pengamatan tentang gejala yang muncul 

kemudian menelaah secara seksama sehingga tiba pada suatu keyakinan bahwa 

apa yang menjadi fokus penelitian adalah benar. Mempertekun penelitian dalam 

rangka memperoleh keabsahan data sangat penting artinya terutama jika terdapat 

keterangan yang saling bertentangan atau terdapat kejanggalan-kejanggalan 

informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penerapan ketekunan 



60 
 

 

pengamatan adalah pada awal pengamatan, semua peristiwa dicatat dan kemudian 

segera menemukan fokus penelitian. Manakala fokus penelitian sudah ditemukan, 

tahap berikutnya adalah merinci masalah yang akan diteliti untuk diamati secara 

lebih mendalam pada tahap penelitian berikutnya. Proses ini dilaksanakan secara 

berulang-ulang sehingga pada akhirnya data hasil penelitian sesuai dengan 

kenyataan yang ada dan diketahui oleh subjek penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Profil Kelompok Belajar Paket A Nusa Indah 

Kelompok belajar paket A Nusa Indah merupakan salah satu kelompok 

belajar paket A di kabupaten Batang yang terletak di desa Bringin, kecamatan 

Bandar. Kecamatan Bandar adalah sebuah daerah pedesaan yang mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian petani dengan tingkat pendidikan yang 

mayoritas rendah. Dari data yang diperoleh di kecamatan Bandar,  persoalan 

pendidikan masih menjadi masalah yang cukup serius. Data pendataan Wajar 

Dikdas kecamatan Bandar tahun 2005 menunjukkan bahwa dari total anak usia 

sekolah 7-18 tahun sejumlah 17.153 orang, 8.487 anak (95,82 %) yang 

menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar (SD), 370 anak (4,18 %) drop 

out/tidak tamat SD/sama sekali tidak sekolah. Dari yang menamatkan 

pendidikannya sampai SD/paket A, hanya terdapat 3.055 anak (67,66 %) yang 

menyelesaikan pendidikannya sampai SMP/paket B, dan selanjutnya 1.320 anak 

(34,91 %) yang menyelesaikannya sampai SMA/paket C/sederajat, dan hanya 290 

orang (21,96 %) yang melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. 

Sedangkan dari total jumlah penduduk 60.001 orang, sekitar 371 orang (usia 10-

44 tahun) masih buta aksara dan lebih dari 36 % tidak bekerja/tidak mempunyai 

pekerjaan tetap. 
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Kejar paket A Nusa Indah mulai berdiri dan melaksanakan pembelajaran 

pada tahun ajaran 2006/2007 dengan membuka kelas IV setara SD. Jumlah 

peserta didiknya 20 anak, Pendidik 2 orang, dan Penyelenggara 1 orang. Secara 

rinci data tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.  

Kejar Paket A Nusa Indah hingga saat ini telah melaksanakan 

pembelajaran kelas IV dan kelas V. Untuk tahun ajaran 2008/2009 Kejar Paket A 

Nusa Indah tidak membuka kelas baru karena terbatasnya dana dari pemerintah, 

sehingga penyelenggara hanya melanjutkan kelas yang sudah ada. 

Sebagaimana Kejar Paket A yang lain, Kejar Paket A Nusa Indah juga 

tidak memiliki tempat belajar sendiri. Tempat belajar yang digunakan selama ini 

adalah meminjam ruang kelas yang dimiliki oleh Madrasah Diniyah Desa Bringin. 

Kegiatan belajar di Madrasah Diniyah dilaksanakan pada pagi hari, sehingga pada 

siang sampai sore hari dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Kejar 

Paket A. Tidak hanya ruang kelas saja, tetapi semua sarana pembelajaran yang 

ada di ruang kelas itu juga digunakan untuk pembelajaran Paket A. Dengan segala  

keterbatasan yang dimiliki oleh Madrasah Diniyah, penyelenggara Paket A, 

pendidik dan peserta didik memanfaatkannya dengan baik untuk keberlangsungan 

kegiatan pembelajaran. Meskipun dalam ruang kelas itu hanya ada satu papan 

tulis, satu meja dan satu kursi untuk pendidik. Sedangkan untuk peserta didik 

tidak ada kursi, sehingga peserta didik harus lesehan (duduk di lantai, tanpa tikar) 

dengan meja yang panjang dan pendek untuk menulis. Dengan sarana yang 

terbatas itu, maka Kejar Paket A Nusa Indah tidak mempunyai ruang kantor 

tersendiri, juga tidak mempunyai ruang untuk  menyimpan sarana/media 
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pembelajaran. Hal ini menjadi kendala penyelenggara dan pendidik, tetapi tidak 

mengurangi semangat pengabdian mereka karena didukung oleh semangat belajar 

peserta didik yang tinggi. 

Keunikan dari Kejar Paket A Nusa Indah tampak pada kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan, khususnya pada pembelajaran bidang studi 

Matematika. Pada umumnya, pembelajaran matematika disampaikan oleh 

pendidik dengan metode ceramah dan penugasan (latihan soal) sehingga peserta 

didik hanya memperoleh pemahaman abstrak tentang matematikanya. Di 

kelompok belajar paket A Nusa Indah, pembelajaran bidang studi matematika 

disampaikan oleh pendidik dengan menggunakan metode pembelajaran 

Pengalaman Lapangan (Experiential Learning). Pembelajaran ini dikemas dalam 

bentuk kegiatan praktik pengalaman lapangan. Setiap peserta didik diberi 

kesempatan untuk melakukan praktik matematikanya dengan bantuan media 

belajar sampai ia menemukan pemahaman matematikanya sendiri, sehingga dapat 

membuat kesimpulan dari hasil praktik yang telah dilakukannya. 

 

4.1.2. Manajemen Pembelajaran Pengalaman Lapangan (Experiential 

Learning) Bidang Studi Matematika 

Manajemen pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan fokus penelitian pada manajemen pembelajaran bidang studi 

Matematika di kejar paket A Nusa Indah yang menggunakan metode 
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pembelajaran pengalaman lapangan meliputi 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan 

3) evaluasi pembelajaran. 

 

4.1.2.1. Perencanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika  

Perencanaan pembelajaran merupakan dasar/acuan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, sehingga perencanaan pembelajaran merupakan hal yang 

amat penting dalam konteks proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran. Berikut 

perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di 

Kejar Paket A Nusa Indah Kabupaten Batang, hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan penyelenggara kejar paket A Nusa Indah serta pihak-pihak yang 

terlibat dalam perencanaan pembelajaran tersebut. 

1) Waktu Dimulainya Perencanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Bidang Studi Matematika. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang 

teribat dalam perencanaan, menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan untuk bidang studi Matematika di Kejar Paket A Nusa 

Indah dimulai sejak tahun 2006.  

Berikut pernyataan penyelenggara Kejar Paket A yang mengemukakan 

bahwa : 

...sejak tahun 2006 kami sudah merancangnya dan melaksanakannya. 
(Wan/Peny/01) 
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Hal ini diperkuat dengan pernyataan pendidik bidang studi Matematika 

sebagai berikut : 

Kami mulai merancangnya dan melaksanakan pembelajaran pengalaman 
lapangan ini mulai tahun 2006. (Wan/Pend/01) 
 
Dan pernyataan pendidik bidang studi lain di Kejar Paket A yang 

mengemukakan bahwa : 

Pembelajaran pengalaman lapangan yang diampu oleh Pak Arief itu 
direncanakan dan dilaksanakan sejak tahun 2006. (Wan/PL/01) 
 
Selanjutnya ditegaskan dengan pernyataan Pamong Belajar SKB Batang 

selaku pengarah dan pembimbing dalam perencanaan pembelajaran pengalaman 

lapangan, sebagai berikut : 

Pembelajaran pengalaman lapangan itu dirancang oleh mereka dan 
diterapkan sejak tahun 2006. (Wan/PB/01) 
 

2) Penyusun Rencana Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika 

Pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di Kejar 

Paket A Nusa Indah direncanakan bersama-sama, yaitu Penyelenggara, Pendidik 

bidang studi Matematika, dan Pendidik bidang studi lain dengan bimbingan dan 

arahan Pamong Belajar SKB Batang. Sedangkan rencana pembelajaran 

pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang terangkum dalam Panduan 

Praktik Pengalaman Lapangan disusun oleh Pendidik bidang studi Matematika.  

Hal tersebut di atas sebagaimana pernyataan Penyelenggara Kejar Paket A 

sebagai berikut :  

Perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan ini kami rencanakan 
bersama-sama bu, saya dan para tutor. Tapi selanjutnya kami juga dibantu 
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dan dibimbing oleh Pamong Belajar SKB selaku pembina kami. 
(Wan/Peny/01) 
 
...Sedang yang berkaitan dengan pembelajaran, tutor bidang studi 
Matematika yang menyiapkan, yaitu panduan praktik pengalaman 
lapangan...(Wan/Peny/01) 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Pendidik bidang studi lain di 

Kejar Paket A Nusa Indah sebagai berikut : 

Yang merancang pembelajaran pengalaman lapangan itu kami bertiga, 
saya pak Arief dan pak Khaeroni. Tapi selanjutnya dalam merencanakan 
pembelajaran ini kami dibantu dan dibimbing oleh Pamong Belajar SKB, 
karena dia yang membina kami disini. (Wan/PL/01) 
 
...Sedang yang berkaitan dengan pembelajaran bidang studi Matematika ya  
pak Arief yang menyiapkan, yaitu panduan praktik pengalaman lapangan. 
(Wan/PL/01). 
 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pendidik bidang studi Matematika yang 

mengemukakan : 

Yang merancang pembelajaran ini adalah saya, bu Sri yaitu tutor paket A 
yang satunya dan penyelenggara bu. Kami bersama-sama merancangnya. 
Kemudian dibantu oleh pamong belajar SKB yang membina kami. Kami 
bersama-sama mencari referensi tentang pembelajaran matematika dan 
buku-buku metode pembelajaran. Kami senang sekali Pamong Belajar 
SKB dapat membimbing dan mengarahkan kami dalam merancang 
pembelajaran ini. (Wan/Pend/01) 
 
...Saya selaku tutor matematika bertugas menyusun panduan praktik 
pengalaman lapangannya. Karena perencanaan pembelajaran pengalaman 
lapangan itulah yang ada dalam panduan praktik. (Wan/Pend/01) 
 
Hal yang sama disampaikan juga oleh Pamong Belajar SKB Batang yang 

menyatakan : 

Yang merancang pembelajaran pengalaman lapangan itu mereka sendiri, 
lalu minta bantuan saya. Jadi saya ya sedikit banyak terlibat dalam 
perancangan itu. Tapi saya ya sebatas memberi masukan dan arahan saja 
bu. Lalu saya juga meminjami beberapa buku tentang pembelajaran 
kepada mereka. (Wan/PB/01) 
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Tutor bidang studi Matematika bertugas menyusun panduan praktik 
pengalaman lapangannya, karena disitu memuat rencana pembelajaran 
praktiknya mulai persiapan sampai selesai. (Wan/PB/01). 

 

3) Alasan Dipilihnya Bidang Studi Matematika  

Bidang studi Matematika menjadi bidang studi yang dipilih untuk 

menggunakan metode pembelajaran pengalaman lapangan di Kejar paket A Nusa 

Indah karena adanya anggapan oleh anak-anak/ peserta didik Kejar Paket A 

bahwa Matematika adalah mata pelajaran yang paling sulit dan menakutkan. Hal 

inilah yang mendorong penyelenggara dan para pendidik di Kejar Paket A Nusa 

Indah untuk mencari metode pembelajaran yang dapat memberikan suasana yang 

menyenangkan bagi anak-anak dan mudah dipahami. Dengan bimbingan Pamong 

Belajar SKB Batang ditemukanlah metode pembelajaran pengalaman lapangan. 

Dalam pembelajaran pengalaman lapangan tersebut anak diberi kesempatan untuk 

mencoba, melakukan dan mempraktikkan sendiri pengalaman matematikanya, 

sehingga anak akan lebih mudah memahami. Dengan demikian, pembelajaran 

tidak lagi membuat mereka bosan, tetapi menggembirakan.  

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pendidik bidang studi Matematika 

yang mengemukakan : 

Kami memilih bidang studi Matematika, karena bidang studi tersebut bagi 
kami yang mempunyai masalah dibanding bidang studi yang lain bu.  
Anak-anak itu cenderung takut dengan Matematika. Apalagi Matematika 
kelas IV sekarang itukan seperti Matematika kelas I SMP jaman saya dulu 
bu. Jadi anak-anak menganggap Matematika mata pelajaran yang paling 
sulit buat mereka. Makanya saat itu kami trus berembug dengan 
penyelenggara, gimana ya caranya supaya anak-anak itu menyenangi 
Matematika. Kebetulan kami dipinjami buku dari Pamong Belajar SKB. 
Saya suka sekali buku itu, judulnya “Revolusi Belajar”. Dari situ kami 
mendapatkan ide untuk membelajarkan anak-anak dengan situasi yang 
menyenangkan melalui praktik pengalaman langsung.  Saya masih ingat 
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betul pendapat Peter Kline dalam buku itu, bahwa “Belajar akan efektif 
jika dilakukan dalam suasana menyenangkan”. Juga dari Schank, yaitu 
“Untuk mempelajari sesuatu, praktikkanlah”. Dan masih banyak lagi 
bu...(Wan/Pend/01) 
 
Senada pernyataan di atas, penyelenggara Kejar Paket A juga 

mengemukakan bahwa : 

Bidang studi Matematika yang dipilih karena selama ini matematika sering 
dianggap pelajaran yang paling sulit  dan menakutkan buat anak-anak. 
Sehingga para tutor berembug dengan saya saat itu, bagaimana ya caranya 
supaya anak-anak itu dapat mudah memahami matematika. Kami berpikir, 
apa bisa ya matematika diajarkan dengan melalui permainan. Soalnya 
peserta didik kami semua anak-anak usia setara SD. Lalu kami 
menyampaikan permasalahan ini ke pamong belajar SKB selaku pembina 
kami. Selanjutnya kami dibantu oleh SKB mencari buku-buku tentang 
metode belajar dan pembelajaran matematika. Kebetulan kami 
mendapatkan buku yang bagus tentang pembelajaran yang judulnya 
“Revolusi Belajar” dan juga bukunya Montessori tentang pembelajaran 
Matematika. Lalu kami dibimbing pamong belajar SKB untuk 
menerapkannya ke pembelajaran kami, yaitu metode pembelajaran yang 
dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik . Dan 
jadilah pembelajaran ini bu. (Wan/Peny/01) 
 
Pernyataan di atas ditegaskan oleh pendidik bidang studi lain di Kejar 

Paket A Nusa Indah yang mengemukakan : 

Karena anak-anak merasa sulit dengan pelajaran Matematika. Apalagi latar 
belakang anak-anak yang sudah lama terputus sekolahnya, sehingga 
mereka sudah lupa. Karena itulah saat itu kami bertiga berembug, 
bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa menyenangi Matematika. 
Lalu pada saat ada Pamong Belajar SKB datang, kami menyampaikan 
permasalahan ini. Kami lalu dibantu mendapatkan buku-buku tentang 
metode belajar dan belajar Matematika. Dari buku-buku yang kami 
dapatkan kami menemukan metode yang sepertinya cocok dengan apa 
yang kami inginkan. Lalu kami dibimbing Pamong Belajar SKB dalam 
merancangnya untuk diterapkan dalam pembelajaran Matematika. 
(Wan/PL/01) 
 
Pernyataan di atas senada yang disampaikan oleh Pamong Belajar SKB 

Batang sebagai pembina program, mengemukakan : 
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Sepengetahuan saya, berdasarkan pengaduan mereka karena selama ini 
anak-anak menganggap Matematika sebagai pelajaran yang paling sulit 
sehingga ditakuti. (Wan/PB/01) 

 
 

4) Tahapan Dalam Perencanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kaitannya dengan 

perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan, yaitu :  

a. Penyelenggara mengadakan rapat dengan para pendidik 

b. Menyusun rencana kebutuhan (apa yang harus dipersiapkan) 

c. Menyusun langkah-langkah pelaksanaan (apa yang harus dilakukan). 

d. Membagi tugas sesuai dengan peran masing-masing 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Penyelenggara Kejar Paket A yang 

menyatakan : 

Pertama-tama kami mengadakan rapat dengan para tutor. Pada rapat itu 
kami membahas pembelajaran ini. Kami membuat rancangan untuk 
pembelajaran ini dan kebutuhan apa saja yang kira-kira dibutuhkan, apa 
saja yang harus disiapkan dan dilakukan. Lalu kami membagi tugas sesuai 
dengan peran kami masing-masing. Saya sebagai penyelenggara hanya 
menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersebut 
yang berkaitan dengan sarana dan media pembelajaran. Sedang yang 
berkaitan dengan pembelajaran, tutor bidang studi Matematika yang 
menyiapkan, yaitu panduan praktik pengalaman lapangan. Tentu saja 
dalam menyusun panduan itu tutor mengacu pada kurikulum dan buku 
bidang studi sebagai referensi agar tujuan belajar yang dicapai setelah 
anak-anak selesai melakukan praktik pengalaman lapangan dapat sesuai 
dengan tujuan belajar dalam kurikulum. Nah, setelah panduan praktik 
selesai, kami bisa mengetahui sarana atau media apa saja yang dibutuhkan, 
lalu kami baru mencari atau membelinya. Ada juga yang harus kami buat 
sendiri, ya kami bertiga bersama-sama membuatnya bu. (Wan/Peny/01) 

 
Senada dengan pernyatakan di atas juga dikemukakan oleh Pendidik 

bidang studi Matematika yaitu : 

Yang pertama kami rapat dulu membahas pembelajaran ini. Apa yang 
harus kami lakukan dan siapkan, lalu kami membagi tugas sesuai peran 
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kami masing-masing. Saya selaku tutor matematika bertugas menyusun 
panduan praktik pengalaman lapangannya. Karena perencanaan 
pembelajaran pengalaman lapangan itulah yang ada dalam panduan 
praktik. Setelah panduannya jadi, kami rembug lagi dengan penyelenggara 
dan tutor yang lain untuk menyiapkan sarana atau media pembelajaran 
yang dibutuhkan. Sarana dan media itu penyelenggara yang menyiapkan, 
saya dan bu Sri hanya membantu apabila ada media yang perlu dibuat 
sendiri. Kalau sudah siap semuanya, barulah kami melaksanakan 
pembelajaran itu. (Wan/Pend/01) 
 
Demikian juga yang dikemukakan oleh pendidik bidang studi lain di Kejar 

Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Tahapannya, rapat dulu. Penyelenggara mengajak rapat untuk membahas 
pembelajaran pengalaman lapangan ini. Kami membuat rancangan untuk 
pembelajaran ini, kemampuan apa yang harus disiapkan oleh tutor, lalu 
kebutuhan apa saja yang kira-kira dibutuhkan, apa saja yang harus 
disiapkan dan dilakukan. Lalu penyelenggara membagi tugas sesuai 
dengan peran kami masing-masing. Penyelenggara menyiapkan apa saja 
yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan 
sarana dan media pembelajaran. Dan saya membantu penyelenggara dalam 
penyiapan itu. Ada beberapa media yang harus kami buat sendiri, ya kami 
bertiga membuatnya. Sedang yang berkaitan dengan pembelajaran bidang 
studi Matematika ya  pak Arief yang menyiapkan, yaitu panduan praktik 
pengalaman lapangan. (Wan/PL/01) 
 

5) Pihak yang Terlibat Dalam Persiapan Pembelajaran Pengalaman 

Lapangan. 

Dalam rangka persiapan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah, penyelenggara tidak hanya melibatkan 

pendidik bidang studi Matematika saja, tetapi juga melibatkan pendidik bidang 

studi lain di Kejar Paket Nusa Indah tersebut. Jadi dalam persiapan pembelajaran 

tersebut, ketiganya yaitu penyelenggara, pendidik bidang studi Matematika dan 

pendidik bidang studi lain bekerja sama dalam menyiapkan pembelajaran 

pengalaman lapangan. 
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Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh penyelenggara Kejar Paket A 

Nusa Indah yang menyatakan : 

Yang terlibat dalam persiapan pembelajaran ya kami bertiga bu, saya, pak 
Arief dan bu Sri. (Wan/Peny/01) 
 
Senada yang dikemukakan penyelenggara, Pendidik bidang studi yang lain 

juga menyatakan : 

Kalau dalam persiapan pembelajaran ini yang terlibat ya kami bertiga juga 
bu, saya, pak Arief dan pak Khaeroni. (Wan/Peny/01) 
 
Demikian juga yang dikemukakan oleh Pendidik bidang studi Matematika 

yang menyatakan : 

...Di kejar ini kami kan hanya bertiga, jadi apa-apa kami diskusikan 
bersama dan kerjakan bersama, meskipun hanya bersifat membantu. 
(Wan/Pend/01) 
 
 

6) Sarana dan Media Pembelajaran yang Disiapkan 

Pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan sangat memerlukan 

adanya sarana dan media untuk praktik pengalaman lapangan. Hal ini merupakan 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh penyelenggara. Sarana 

dan media pembelajaran yang harus disiapkan tersebut antara lain adalah : 

a. Ruang praktik pembelajaran pengalaman lapangan 

b. ATK Pembelajaran 

c. Media pembelajaran pengalaman lapangan (Media pembelajaran yang 

disiapkan disesuaikan dengan topik atau sub pokok bahasan yang akan 

disampaikan). 

d. Panduan praktik pengalaman lapangan 
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Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Penyelenggara 

Kejar Paket A Nusa Indah, yang menyatakan : 

Yang jelas sarana ruang kelas atau tempat untuk praktik, papan tulis dan 
ATK pembelajaran lainnya. Sedangkan media yang disiapkan disesuaikan 
dengan kebutuhan setiap masing-masing sub pokok bahasan. Saya tinggal 
manut yang ada di panduan praktik saja bu. Karena disitukan sudah ada 
ditulis media yang dibutuhkan. Jadi saya menyiapkan media-media itu 
setelah panduan praktik yang disusun oleh tutor itu jadi.(Wan/Peny/01) 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh pendidik bidang studi 

Matematika yang mengemukakan : 

Selain ruang kelas atau tempat untuk praktik, papan tulis dan ATK 
pembelajaran lainnya, yang mutlak harus disiapkan adalah panduan 
praktik pengalaman lapangan dan media pembelajaran. Media yang 
disiapkan ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap masing-masing sub 
pokok bahasan. Dan ini sudah ada ditulis di panduan praktik yang saya 
susun, penyelenggara tinggal menyiapkan. (Wan/Pend/01) 
 
Demikian juga yang disampaikan oleh pendidik bidang studi lain di Kejar 

Paket A Nusa Indah yang ikut serta terlibat dalan penyiapan media pembelajaran. 

Beliau menyatakan : 

Sarana yang perlu disiapkan antara lain tempat belajar atau ruang praktik, 
ATK pembelajaran seperti biasanya, dan  media-media pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap sub pokok bahasan. Lalu 
panduan praktik pengalaman lapangan yang disusun oleh pak Arief. 
Panduan ini merupakan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan 
dalam pembelajaran pengalaman lapangan itu. (Wan/PL/01)  

 

7) Cara Memenuhi Kebutuhan Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Sarana dan media yang dibutuhkan dalam pembelajaran pengalaman 

lapangan harus dapat dipenuhi oleh penyelenggra dan pendidik bidang studi yang 

bersangkutan. Hal ini dalam upaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pengalaman lapangan. Oleh karena itu penyelenggara Kejar Paket A 
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Nusa Indah mengupayakan kebutuhan itu dapat terpenuhi. Adapun cara yang 

ditempuh adalah : 

a. Ruang belajar   : meminjam ruang kelas milik Madrasah Diniyah Desa 

Bringin, termasuk dengan papan tulis dan meja kursinya. 

b. Media   : membeli dengan dana yang ada, yang sederhana dan murah.  Ada 

juga yang dibuat sendiri oleh penyelenggara dan para pendidik, serta bantuan 

peserta didik bagi yang punya di rumah. 

c. Panduan praktik pengalaman lapangan : disusun oleh Pendidik bidang studi 

Matematika.  

Hal tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh penyelenggara,  

yaitu : 

Kalau tempat kegiatan pembelajaran kita ini pinjam Madrasah Diniyah. 
Yaa..dengan segala keterbatasan, makanya kita juga nggak punya ruang 
kantor bu. Tapi kalau media pembelajaran, kita yang menyiapkan sendiri 
dengan membeli dari dana yang ada. Karena anggaran penyelenggaraan 
paket A itu sedikit, jadi ya kita beli media yang sederhana dan murah-
murah saja, yang biasa anak-anak lihat dan mudah membelinya. Ada juga 
yang anak-anak disuruh membawa dari rumah kalau mereka punya. Selain 
itu kita juga bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar tempat 
pembelajaran. (Wan/Peny/01) 
 
Senada dengan pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh pendidik 

bidang studi lain di Kejar Paket A Nusa Indah. Beliau menyatakan : 

Kami meminjam salah satu ruang kelas Madrasah Diniyah untuk kegiatan 
pembelajaran. Makanya kami nggak punya ruang kantor bu. Media 
pembelajaran, kami menyiapkan sendiri dengan membeli dari dana yang 
ada. Kita membeli media yang sederhana dan murah. Kadang anak-anak 
juga disuruh membawa dari rumah kalau mereka punya. Selain itu 
biasanya pak Arief juga memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar tempat 
pembelajaran. (Wan/PL/01) 
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Demikian juga yang dikemukakan oleh pendidik bidang studi Matematika 

yang menyatakan bahwa :   

Ruang belajar paket A ini kita pinjam Madrasah Diniyah. Karena warga 
belajar kita hanya 20 orang, maka cukup menggunakan satu ruang kelas 
saja. Kami tidak mempunyai ruang kantor, sehingga semua administrasi 
disimpan di rumah penyelenggara bu. Media pembelajaran, kita 
menyiapkan sendiri dengan membeli dari dana yang ada. Karena dana 
yang kita miliki sedikit, jadi  kita membeli media yang sederhana dan 
murah. Anak-anak juga disuruh membawa dari rumah kalau mereka 
punya. Selain itu kita juga sering memanfaatkan yang ada di lingkungan 
sekitar yang dapat kita gunakan.   
(Wan/Pend/01) 

8) Isi Panduan Praktik Pengalaman Lapangan 

Panduan praktik pengalaman lapangan memuat hal-hal yang akan 

disampaikan dalam pembelajaran pengalaman lapangan, dan tentang hal-hal yang 

harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam kegiatan praktik pengalaman 

lapangan. Secara rinci isi panduan praktik pengalaman tersebut yaitu :  

a. Pokok Bahasan 

b. Sub Pokok Bahasan, ditulis dalam Kegiatan 1, Kegiatan 2, dan seterusnya. 

c. Waktu yang diperlukan 

d. Media yang harus disiapkan 

e. Tujuan Pembelajaran 

f. Langkah-langkah, yang meliputi :  

a) Persiapan 

b) Pelaksanaan 

c) Pelaporan 

d) Penyimpulan 
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Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh penyelenggara 

Kejar paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Isinya memuat tentang pokok bahasan, sub pokok bahasan yang tertuang 
dalam kegiatan 1,2 dan seterusnya. Lalu waktu pembelajaran, media yang 
digunakan, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah persiapan dan  
pelaksanaan praktik sampai dengan pelaporan dan penyimpulan bu. Akan 
lebih jelas nanti dapat ibu lihat dalam panduan praktiknya. (Wan/Peny/01) 
 
Senada dengan itu juga disampaikan oleh pendidik bidang studi lain di 

Kejar Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Isi panduan praktek pengalaman lapangan memuat tentang pokok bahasan, 
lalu sub pokok bahasan yang terbagi menjadi beberapa kegiatan, waktu 
pembelajaran, media yang digunakan, tujuan pembelajaran, dan langkah-
langkah persiapan serta  pelaksanaan praktik sampai dengan pelaporan dan 
penyimpulan. (Wan/PL/01) 
 
Pernyataan tersebut di atas dipertegas juga dengan pernyataan pendidik 

bidang studi Matematika yang menyusun panduan tersebut. Beliau menyatakan : 

Isinya tentang pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terbagi dalam 
beberapa kegiatan. Lalu waktu yang digunakan dan tujuan pembelajaran, 
serta jenis media yang digunakan. Selain itu di panduan tersebut juga 
memuat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan itu, mulai 
dari persiapan sampai dengan pelaksanaan praktik, pelaporan dan 
penyimpulan. 
(Wan/Pend/01) 

 
9) Kemampuan yang Harus Dikuasai Oleh Pendidik Dalam Penggunaan 

Metode Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan memerlukan 

beberapa kemampuan yang harus dikuasai oleh pendidik yang  akan 

melaksanakannya. Beberapa kemampuan yang harus dikuasai pendidik tersebut 

adalah : 

a. Memahami penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan 
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b. Memahami prosedur penggunaannya 

c. Memahami kurikulum, khususnya tujuan pembelajarannya. 

d. Menguasai bidang studi yang diampunya. 

e. Mampu merancang pelaksanaan kegiatan belajarnya 

f. Mampu melaksanakan bimbingan kepada peserta didik 

g. Mampu memahami latar belakang dan karakteristik peserta didik 

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh penyelenggara 

Kejar Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Yang jelas tutor harus memahami penggunaan metode pembelajaran 
pengalaman lapangan dan prosedur penggunaannya. Selain itu juga harus 
memahami kurikulum khususnya tujuan pembelajarannya, menguasai 
bidang  yang akan diajarkannya, dan mampu merancang pelaksanaan 
kegiatan belajarnya, sebab yang membuat rancangan pelaksanaan atau 
panduannya itukan tutor bu, bukan saya penyelenggara. Disamping itu 
tutor juga harus mampu melaksanakan bimbingan kepada peserta didik, 
dan yang tidak kalah penting tutor itu harus mampu memahami latar 
belakang dan karakter peserta didiknya dilihat dari kemampuan daya 
tangkapnya dan kepribadiannya, sehingga tutor akan tahu caranya 
bagaimana memperlakukan mereka dan membelajarkan mereka. 
(Wan/Peny/01) 
 
Senada dengan pernyataan tersebut juga disampaikan oleh pendidik bidang 

studi Matematika. Beliau mengemukakan : 

Yang pertama, tutor harus menguasai bidang studi yang akan 
diajarkannya, memahami kurikulum khususnya tujuan pembelajarannya, 
dan memahami penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan 
serta prosedur penggunaannya. Selain itu, tutor harus mampu merancang 
pelaksanaan kegiatan belajarnya, yang dituang dalam panduan praktik 
pengalaman lapangan. Disamping itu tutor juga harus mampu 
melaksanakan bimbingan kepada peserta didiknya, dan bisa memahami 
latar belakang serta karakter peserta didiknya. (Wan/Pend/01) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh pendidik bidang studi lain di Kejar 

Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 
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Kemampuan yang harus dimiliki tutor ya harus memahami penggunaan 
metode pembelajaran pengalaman lapangan dan prosedur penggunaannya. 
Tutor harus benar-benar tahu langkah-langkah apa yang harus dia lakukan 
dalam pembelajaran tersebut. Disamping itu harus memahami kurikulum 
khususnya tujuan pembelajarannya, menguasai bidang  yang akan 
diajarkannya, mampu merancang pelaksanaan kegiatan belajarnya, dan 
mampu melaksanakan bimbingan, serta memahami latar belakang dan 
karakter peserta didiknya, sehingga tutor mengetahui cara bagaimana 
memperlakukan mereka. (Wan/PL/01) 
 

10) Peran Pendidik Dalam Menerapkan Metode Pembelajaran Pengalaman 

Lapangan 

Peran pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran pengalaman 

lapangan adalah sebagai : 

a. Perancang kegiatan praktik 

b. Pengarah kegiatan praktik 

c. Pemantau kegiatan praktik 

d. Pembimbing kegiatan praktik, dan 

e. Pengevaluasi kegiatan praktik 

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh penyelenggara 

Kejar Paket A yang menyatakan : 

Perannya ya sebagai perancang kegiatan praktik, pengarah kegiatan 
praktik, pemantau pelaksanaan kegiatan praktik, juga pembimbing dalam 
kegiatan praktik pengalaman itu bu. Kalau ada peserta didik yang 
mengalami kesulitan, maka tutor harus membantu dan membimbingnya 
sampai mereka bisa dan mampu memahaminya sendiri. Selanjutnya tutor 
juga sebagai pengevaluasinya. (Wan/Peny/01) 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh pendidik bidang studi 

Matematika yang mengemukakan : 

...peran tutor itu sebagai perancang kegiatan praktik, pengarah kegiatan 
praktik, pemantau pelaksanaan kegiatan praktik, sekaligus sebagai 
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pembimbing dan pengevaluasi dalam kegiatan praktik pengalaman itu. 
(Wan/Pend/01) 
 
Demikian halnya yang dikemukakan oleh pendidik bidang studi lain di 

Kejar paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Peran tutor bidang studi ya sebagai perancang kegiatan praktik, pengarah, 
pemantau, juga pembimbing dan pengevaluasi dalam kegiatan praktik 
pengalaman itu bu. (Wan/PL/01) 
 
 

4.1.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika 

Pelaksanaan pembelajaran bidang studi Matematika di Kejar paket A Nusa 

Indah, Batang  menggunakan metode pembelajaran pengalaman lapangan  agar 

peserta didik dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran serta 

mendapatkan pengalaman dan pemahaman matematikanya, yang selanjutnya 

dapat membuat kesimpulan sendiri dari apa yang telah dipraktikkannya.  

Berikut pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

Matematika di Kejar paket A Nusa Indah, hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. 

1) Kesiapan Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika 

Pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika siap 

dilaksanakan setelah semua sarana dan media yang diperlukan dalam 

pembelajaran tersebut tersedia atau disiapkan. Di Kejar Paket A Nusa Indah, 

pembelajaran pengalaman tersebut siap dilaksanakan pada awal semester pertama 

pembelajaran. 
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Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh penyelenggara Kejar 

Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Kami siap melaksanakan pembelajaran ini setelah semua yang dibutuhkan 
sudah disiapkan bu, baik sarana media juga panduan praktik 
pengalamannya. Yang jelas semua itu harus sudah siap sebelum kegiatan 
belajar dimulai pada awal semester gasal. (Wan/Peny/02) 
 
Hal senada disampaikan oleh pendidik bidang studi Matematika yang 

menyatakan : 

Kalau semua yang dibutuhkan sudah siap ya bisa langsung digunakan bu, 
baik itu panduan praktiknya, sarana dan media belajarnya, termasuk juga 
kesiapan tutornya. Yang jelas semua itu harus sudah siap sebelum kegiatan 
belajar dimulai pada awal semester pertama. (Wan/Pend/02) 
 
Demikian halnya pernyataan para peserta didik Kejar Paket A Nusa Indah,  

yang mengemukakan : 

Sejak awal semester pertama. (Wan/PD.01/01) 
Sejak kami masuk semester awal bu. (Wan/PD.02/01) 
Sejak awal kami masuk bu. (Wan/PD.03/01) 
Sejak pertama kami masuk bu. (Wan/PD.04/01) 
 

2) Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan 

bidang studi Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah, sebagai berikut : 

a. Kegiatan pendahuluan dengan menyapa peserta didik dan menyiapkan kondisi 

pembelajaran. 

b. Penjelasan pokok bahasan/materi serta tujuannya. 

c. Penjajagan awal kemampuan peserta didik 

d. Pengelompokan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. 

e. Pembagian media kepada masing-masing kelompok 

f. Penjelasan cara melaksanakan praktik pengalaman lapangan. 
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g. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 

Hal tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh penyelenggara 

Kejar Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

...setelah tutor menyapa peserta didiknya dan menyiapkan kondisi 
pembelajaran, selanjutnya tutor menjelaskan pokok bahasan dan 
tujuannya. Lalu melakukan penjajagan awal kepada peserta didiknya 
dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu peserta didik  
dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Setelah 
pengelompokan, kemudian tutor membagi media-media yang sudah 
disiapkan kepada masing-masing kelompok serta menjelaskan cara 
melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Dan selanjutnya peserta 
didik dapat langsung melakukan praktik dengan arahan dan bimbingan 
tutor. Selain membimbing, tutor juga sekaligus mengawasi peserta didik 
dalam melakukan praktik. Disini tutor dapat memberi pengarahan serta 
menjawab pertanyaan yang muncul dari peserta didik. (Wan/Peny/02) 
 
Senada dengan hal tersebut di atas juga disampaikan oleh pendidik 

bidang studi Matematika yang menyatakan :  

Pertama kali tentunya saya menyapa anak-anak dulu,  lalu 
mengkondisikan pada situasi belajar. Setelah itu baru saya menjelaskan 
materi yang akan dipelajari serta tujuannya.. Setelah saya jelaskan, lalu 
saya menjajagi pemahaman awal mereka dengan memberi pertanyaan 
atau soal. Setelah itu baru membuat kelompok-kelompok kecil. Setelah 
membentuk kelompok-kelompok kecil tadi, selanjutnya saya membagi 
media-media yang sudah saya siapkan kepada masing-masing kelompok. 
Setelah itu baru saya menjelaskan cara melaksanakan praktik 
pengalaman lapangan. Dan selanjutnya anak-anak dapat langsung 
melakukan praktik dengan bimbingan saya. Jadi dalam kegiatan praktik 
ini, saya membimbing sekaligus mengawasi anak-anak dalam 
melakukan praktik. Apabila ada yang kurang jelas, langsung saya 
arahkan pada saat pelaksanaan praktik itu juga, sampai berulang kali 
warga belajar tersebut mencobanya sendiri dan mendapatkan 
pemahamannya sendiri. (Wan/Pend/02) 
 
Demikian halnya yang dikemukakan oleh Pamong Belajar SKB sebagai 

pembina program yang sering memantau kegiatan pembelajaran di Kejar paket A 

Nusa Indah. Beliau menyatakan : 
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Yang saya tahu, tutor itu tidak langsung menyuruh anak-anak untuk 
praktik, tapi yang pertama kali dilakukan anak-anak itu disapa. Setelah 
anak-anak itu siap menerima pembelajaran, Pak Arief baru menjelaskan 
materi yang akan dipraktikkan. Lalu memberi beberapa pertanyaan 
kepada mereka. Setelah itu, baru membaginya menjadi kelompok-
kelompok kecil dan membagi media-media yang akan digunakannya. 
Setelah itu baru menjelaskan cara pelaksanaan praktik pengalaman 
lapangan. Lalu anak-anak dapat langsung melakukan praktik dengan 
bimbingannya. (Wan/PB/02) 
 
Hampir senada juga disampaikan oleh peserta didik Kejar Paket A Nusa 

Indah yang menyatakan : 

...Pak Arief menjelaskan materi yang akan diberikan dulu, tujuannya, 
lalu memberikan pertanyaan. Setelah itu baru kami dibagi menjadi 
kelompok kecil-kecil dan diberi media untuk praktek. Lalu Pak Arief 
menjelaskan dulu caranya. Lalu kami mengikutinya dan 
mempraktekkannya sampai kami memahaminya. (Wan/PD.03/01) 

 
3) Mengakhiri Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Langkah-langkah terakhir yang dilaksanakan dalam pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang studi Matematika  di Kejar paket A Nusa Indah 

adalah : 

a. Pembuatan laporan 

b. Pembuatan kesimpulan 

c. Penguatan dan Penegasan 

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh pendidik bidang 

studi Matematika yang menyatakan : 

Setelah praktik pengalaman lapangan selesai, selanjutnya peserta didik 
harus membuat laporan hasil dari praktik pengalaman lapangan tersebut. 
Kemudian menunjukkannya kepada tutor dan menerangkannya kembali.. 
Pada tahap yang terakhir, dengan arahan saya, mereka membuat 
kesimpulan dari hasil praktiknya, lalu saya beri penguatan atau 
penegasan. (Wan/Pend/02) 
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Senada dengan pernyataan tersebut disampaikan oleh penyelenggara 

Kejar Paket A Nusa indah yang mengemukakan : 

Setelah selesai melakukan praktik pengalaman lapangan, peserta didik 
harus membuat laporan hasil dari praktik pengalaman lapangan itu, lalu 
menunjukkannya kepada tutor dan menerangkannya kembali. 
Selanjutnya pada tahap yang terakhir tutor bersama-sama dengan peserta 
didik membuat kesimpulan dari hasil praktik, lalu tutor memberikan 
penguatan atau penegasan kepada peserta didik. ... (Wan/Peny/02) 
 
Demikian juga yang dikemukakan oleh peserta didik Kejar Paket A yang 

menyatakan : 

Setelah praktik, kami membuat laporan hasil praktiknya bu, lalu 
membuat kesimpulannya. (Wan/PD.02/01) 
Pak Arief menjelaskan  kesimpulan tadi bu.(Wan/PD.02/01) 
 
Hal itu juga dikemukakan oleh Pamong Belajar SKB Batang yang 

melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengalaman lapangan. 

Beliau menyatakan : 

Setelah pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, peserta didik 
membuat laporan hasil dari praktik pengalaman lapangan itu, lalu 
menunjukkannya kepada tutor. Setelah itu diakhiri dengan membuat 
kesimpulan dari hasil praktik, dan kemudian tutor memberikan 
penguatan atau penegasan. (Wan/PB/02) 

 
4) Kesiapan dan Kemampuan Pendidik Dalam Menggunakan Metode 

Pengalaman Lapangan 

Pendidik bidang studi Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah dalam 

menggunakan metode pembelajaran pengalaman lapangan sudah mempunyai 

kemampuan akademik di bidangnya. Namun dalam kesiapannya terhadap 

pengadaan media pembelajaran masih kurang. Terutama apabila saat pendidik 

sibuk dengan pekerjaan formalnya, sehingga lupa membawa media dalam 

kegiatan pembelajaran pengalaman lapangan. 
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Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh penyelenggara 

yang menyatakan : 

Kalau kemampuan pendidiknya sudah bagus, karena memang sudah 
bidangnya. Tapi kalau kesiapannya terkadang masih kurang siap, 
terutama dalam penyiapan media yang akan digunakan. Kalau tutornya 
pas sibuk ya kadang lupa bawa perangkat medianya. (Wan/Peny/02) 
 
Dilain pihak hal senada juga disampaikan oleh pendidik bidang studi 

Matematika yang mengampu pembelajaran tersebut. Beliau menyatakan : 

Alhamdulillah....lancar-lancar saja. Tapi saya akui, dalam penerapan 
metode ini memang dibutuhkan kesiapan. Karena sebelumnya tutor 
harus benar-benar menyiapkan medianya, dan tutor harus benar-benar 
menguasai tahapan praktek pengalaman lapangan yang akan ditugaskan 
kepada anak-anak. Soal kemampuan, kebetulan saya juga mengampu 
bidang studi Matematika di SMP, dan juga saya sendiri yang merancang 
kegiatan pembelajaran ini. Tapi, itupun saya masih sering lupa bu. Kalau 
pas di sekolahan saya sibuk, sehingga saya tergesa-gesa datang ke 
pembelajaran paket A, saya lupa bawa medianya bu. Jadi terpaksa ya 
saya harus mencari sesuatu di lingkungan pembelajaran itu yang dapat 
saya gunakan untuk media pengganti. Akhirnya saya memakai media 
apa saja yang bisa dipakai. (Wan/Pend/02) 

 
Hal yang senada juga dikemukakan oleh peserta didik Kejar paket A 

yang menyatakan : 

Kalau mengajarnya pak Arif ya pintar bu, tapi kadang pak Arief lupa 
membawa medianya. Lalu ya memakai seadanya saja. (Wan/PD.01/01) 

 
 

4.1.2.3. Evaluasi Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika 

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di Kejar Paket A Nusa Indah 

hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan evaluasi dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 
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1) Waktu dan Pelaksana Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan di kejar paket A Nusa 

Indah dilakukan oleh pendidik bidang studi Matematika pada saat proses kegiatan 

praktik pengalaman lapangan berlangsung, dan setelah selesai kegiatan praktik 

dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif atau semesteran dilaksanakan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.  

Hal tersebut di atas sebagaimana disampaikan oleh pendidik bidang studi 

Matematika yang menyatakan : 

Evaluasi belajar selalu saya berikan, baik selama proses maupun setiap 
selesai kegiatan praktik. Dalam kegiatan praktik itukan juga ada soal-
soal yang harus dikerjakan. Jadi anak mengerjakan soal dengan langsung 
praktik. Setelah dikerjakan, mereka akan mendapatkan pemahamannya 
sendiri, sehingga mereka dapat membuat kesimpulan dari hasil 
praktiknya. Dari kegiatan itu kan saya bisa langsung mengevaluasinya. 
Sedangkan untuk evaluasi sumatif, dari Dinas Pendidikan yang 
melaksanakan (Wan/Pend/03) 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh penyelenggara Kejar Paket A 

Nusa Indah yang mengemukakan : 

Dalam kegiatan praktik, dan setiap selesai kegiatan praktik, tutor  
melakukan evaluasi. Soal-soal yang dikerjakan selama kegiatan praktik 
dan laporan yang dibuat setelah kegiatan praktik itulah yang digunakan 
tutor untuk mengevaluasi. Selain itu ya evaluasi sumatif yang 
dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten. (Wan/Peny/03) 
 
Demikian halnya yang dikemukakan oleh Pamong Belajar SKB Batang 

yang sering memantau kegiatan pembelajaran di Kejar Paket A Nusa Indah. 

Beliau menyatakan : 

Untuk evaluasi formatif memang tutornya sendiri. Tapi kalau evaluasi 
sumatif kan soalnya dari dinas yang memberikan. (Wan/PB/03) 
 
 

 



85 
 

 

2) Bentuk Evaluasi yang Diberikan 

Bentuk evaluasi formatif yang dilaksanakan adalah dalam bentuk lisan 

dan tulisan. Dalam bentuk lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

pendidik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan dalam bentuk tulisan 

pada saat peserta didik membuat laporan hasil praktik pengalaman lapangan. 

   Hal tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh pendidik 

bidang studi Matematika yang menyatakan : 

Evaluasinya dalam bentuk lisan dan tertulis. Dalam kegiatan praktik, 
tutor sering memberi pertanyaan pada peserta didik. Selain itu juga 
setiap selesai melakukan praktik, anak-anakkan membuat laporan hasil 
praktik bu. Dari hasil laporan itulah dapat diketahui langsung tingkat 
pemahaman mereka. (Wan/Pend/03) 
 
Senada dengan pernyataan tersebut juga disampaikan oleh 

penyelenggara Kejar Paket A Nusa Indah yang mengemukakan : 

Evaluasinya ya tertulis, juga lisan bu. Yang tertulis itu yang mereka tulis 
dalam laporan praktik. Kan setelah anak-anak itu selesai melakukan 
praktik, mereka lalu membuat laporan. Dari hasil laporan itu tutor dapat 
langsung mengetahui tingkat pemahaman mereka, dan hal ini ditegaskan 
dengan pertanyaan tutor yang dijawab oleh mereka, yang selanjutnya 
secara bersama-sama mereka membuat kesimpulan. (Wan/Peny/03) 
 
Demikian halnya yang dikemukakan oleh peserta didik Kejar paket A 

Nusa Indah yang menyatakan : 

Saat kami praktik, Pak Arief selalu memberi pertanyaan. Di praktik itu 
juga ada soal-soal yang harus dikerjakan. Lalu kami membuat 
laporannya. (Wan/PD.01/02) 
 
 

3) Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi belajar peserta didik sudah cukup bagus dilihat dari latar 

belakang kondisi peserta didik yang serba terbatas.  
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Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh pendidik bidang studi 

Matematika yang menyatakan : 

Cukup bagus. Hasilnya lumayan kalau untuk ukuran paket A bu. Ya.. ibu 
sendiri lihat latar belakang mereka kan serba minimal. Dengan segala 
keterbatasan mereka, menurut saya sudah cukup bagus. (Wan/Pend/03) 
 
Senada dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh penyelenggara Kejar 

Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Ya....lumayanlah. Kalau dari pengamatan saya cukup bagus, anak juga 
gembira dalam melakukan praktik karena mereka serasa bermain, tapi 
dengan berpikir. Hasil evaluasi semester kemarin juga lumayan kalau 
diukur untuk kacamata paket A yang memang latar belakangnya serba 
minimal. (Wan/Peny/03) 
 
Dan dari hasil pantauan Pamong Belajar SKB Batang juga 

mengemukakan : 

Sepengetahuan saya sih baik, buktinya mereka sekarang naik kelas 
semua. (Wan/PB/03). 
 
 

4) Evaluasi Penggunaan Metode Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan metode pembelajaran 

pengalaman lapangan, maka baik pendidik maupun penyelenggara Kejar Paket A 

Nusa Indah secara bersama-sama melakukan analisis dari apa yang telah 

dilaksanakan dalam kaitannya dengan penggunaan metode pembelajaran 

pengalaman lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh bahwa dalam 

penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan itu diperlukan : 

a. Persiapan yang matang, baik oleh penyelenggara, maupun pendidiknya. 

b. Media yang cukup dan memadai 

c. Waktu yang lebih atau luas. 
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Hal tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh penyelenggara 

kejar Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

Ada. Evaluasinya dengan pengamatan. Setelah tutor melaksanakannya 
dan kami juga memantaunya, dari situ kami bersama lalu 
menganalisisnya, ternyata menggunakan metode pembelajaran 
pengalaman lapangan itu perlu persiapan yang matang, media yang 
cukup dan waktu yang lebih dibandingkan dengan metode belajar yang 
biasa kita gunakan. (Wan/Peny/03) 
 
Senada dengan hal itu juga dikemukakan oleh pendidik bidang studi 

Matematika yang menyatakan : 

Selain evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan 
akademik peserta didik, kami juga melakukan evaluasi yang berkaitan 
dengan penerapan metode pembelajaran ini dengan pengamatan. 
Hasilnya saya kemukakan kepada pak Khaeroni selaku penyelenggara, 
lalu  kami menganalisisnya bersama. Dari situ kami tahu kekurangan dan 
kelemahan kami, Kami juga menemukan kelemahan dan kelebihan 
penggunaan metode ini, antara lain perlu persiapan yang matang, media 
yang cukup, dan waktu yang lebih banyak. (Wan/Pend/03). 
 
Dan menurut pembina program Paket A, Pamong Belajar SKB Batang, 

beliau mengemukakan : 

Yang saya tahu yang berkaitan dengan penggunaan metode itu ya 
mereka sharing saja termasuk dengan saya. Dari pengalaman 
melaksanakan metode pembelajaran itu , dari pengaduan mereka 
ternyata memerlukan persiapan yang matang, baik tutornya, 
penyelenggaranya, sarana prasarananya, dan sebagainya. Yang jelas 
menurut mereka pembelajaran pengalaman lapangan itu perlu media 
yang cukup banyak dan waktu yang lebih dibandingkan dengan metode 
belajar yang biasa digunakan. (Wan/PB/03) 
 
 

5) Evaluasi Ketertarikan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

Untuk mengetahui minat atau ketertarikan peserta didik terhadap 

penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan pada bidang studi 
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Matematika, maka penyelenggara Kejar Paket A Nusa Indah dengan pendidik 

bidang studi yang bersangkutan melakukan pengamatan terhadap sikap dan reaksi 

peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari hasil 

pengamatan, mereka bersama kemudian menganilisis dan menyimpulkannya. 

Hasilnya diperoleh bahwa semua anak senang dan gembira dengan model 

pembelajaran pengalaman lapangan. Anak terlihat rileks, tidak tegang, dan serasa 

bermain. Selain itu, ada komunikasi antara teman, dan timbul keberanian bertanya 

dengan pendidiknya. 

Hal tersebut di atas sebagaimana dikemukakan oleh penyelenggara Kejar 

Paket A Nusa Indah yang menyatakan : 

...Saya melakukan evaluasi tentang ketertarikan dan motivasi peserta 
didik ini dengan pengamatan langsung ketika saya memantau kegiatan 
belajar mereka. Lalu pak Arief juga melakukannya langsung di saat dia  
melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu. Dari pengamatan kami 
berdua itu, lalu kami analisis bersama sehingga antara saya dan tutor bisa 
menyimpulkan hasilnya. (Wan/Peny/03) 

 
Hasilnya semua anak senang dan gembira dengan model pembelajaran 
pengalaman lapangan. Itu terlihat sekali ketika mereka melakukan 
praktik. Mereka terlihat rileks, tidak tegang, kadang bercanda, karena 
mereka serasa bermain, tapi sambil berpikir. Bahkan mereka jadi berani 
bertanya, karena dalam kegiatan praktik itukan mereka berdiskusi juga, 
sehingga ada komunikasi antara teman dengan teman juga dengan 
tutornya. (Wan/Peny/03) 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh pendidik bidang studi Matematika 

yang menyatakan : 

Kami juga melakukan evaluasi dengan pengamatan terhadap sikap dan 
ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pengalaman 
lapangan. Pengamatan itu saya lakukan langsung ketika saya memandu 
dan membimbing anak-anak dalam melaksanakan praktik, karena dalam 
kegiatan tersebut saya sekaligus juga mengawasi mereka. (Wan/Pend/03) 
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Hasilnya, keseluruhan anak-anak terlihat gembira dan lebih rileks. Dan 
yang lebih menyenangkan mereka dapat lebih aktif karena setiap anak 
mempraktekkannya sendiri, sehingga mereka mendapatkan pengalaman 
matematikanya sendiri. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik sesama 
teman, juga dengan saya, karena suasananya kan rileks bu. Kalau 
pembelajaran seperti biasanya anak-anak cenderung takut bertanya pada 
saya. (Wan/Pend/03) 
 
Demikian juga pernyataan Pamong Belajar SKB yang memantau 

pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan mengemukakan : 

Sepengetahuan saya, evaluasi tentang penggunaan metode pembelajaran 
dan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran tersebut memang 
tidak dilakukan secara resmi dengan menggunakan angket misalnya, 
tetapi mereka melakukannya dengan pengamatan dari hasil pantauan 
mereka. Karena hal itu juga disampaikan dengan saya. (Wan/PB/03) 

 
Dari pantauan saya, penyelenggara maupun tutornya, anak-anak senang 
dengan pembelajaran itu. Hal ini sangat tampak dalam keaktifan mereka, 
mereka terlihat lebih santai dan tidak tegang. Anak-anak yang tadinya 
pemalu jadi tidak malu, karena setiap anak harus melakukan praktik 
pengalaman lapangan, jadi apabila ada yang mengalami kesulitan 
langsung ditanyakan kepada tutornya. (Wan/PB/03) 
 
 

6) Kekuatan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Pengalaman Lapangan. 

Metode pembelajaran pengalaman lapangan mempunyai kekuatan dan 

kelemahan. Di Kejar Paket A Nusa Indah, kelemahan yang dirasakan dalam 

pelaksanaan metode pembelajaran pengalaman lapangan adalah : 

a. Harus ada persiapan yang matang, baik penyelenggara maupun pendidiknya. 

b. Memerlukan banyak media pembelajaran 

c. Memerlukan waktu yang cukup (lebih banyak dari metode yang biasa 

digunakan) 

Adapun kekuatan dari metode pembelajaran pengalaman lapangan yang 

dirasakan oleh penyelenggara, pendidik, dan peserta didik adalah : 
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a. Memberikan suasana yang menyenangkan, sehingga peserta didik lebih 

gembira mengikuti kegiatan pembelajaran 

b. Memberikan suasana rileks sehingga peserta didik tidak tegang dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

c. Memberikan kesempatan berkomunikasi antar teman dengan pendidiknya 

dalam kaitannya dengan pembelajaran. 

d. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan dan 

mempraktikkan sendiri pengalaman matematikanya. 

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan 

pemahaman sendiri dari pengalaman matematikanya. 

f. Mendorong kemampuan peserta didik untuk membuat kesimpulan atas 

pemahaman yang diperolehnya. 

Hal tersebut di atas sebagaimana yang dinyatakan oleh pendidik bidang 

studi Matematika yang mengemukakan : 

Dari pengalaman saya ini, kelemahannya antara lain : harus ada 
persiapan yang matang baik dari penyelenggara maupun tutornya. Selain 
itu juga penggunaan metode pembelajaran ini memerlukan banyak media 
belajar dan waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih banyak 
dibandingkan dengan metode lain. Adapun kelebihannya, anak terlihat 
lebih gembira dan senang, mereka belajar tapi rileks, mereka juga bisa 
berdiskusi dengan teman, sehingga ada komunikasi antar teman. Dan 
yang terutama dan terpenting menurut saya, dengan pembelajaran 
pengalaman lapangan ini, anak bisa melakukannya sendiri dengan 
mempraktikkannya, sehingga mereka mengalaminya sendiri, dan 
memperoleh pemahaman yang selanjutnya mereka dapat  menarik 
kesimpulan dari pemahaman mereka. (Wan/Pend/03) 
 
Dan pernyataan senada juga disampaikan oleh penyelenggara Kejar 

paket A Nusa Indah yang menyatakan : 
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Kelemahannya yaa... harus ada persiapan yang matang baik dari 
penyelenggara maupun tutornya, karena penggunaan metode ini  
memerlukan kesiapan dan kecakapan dari tutor dalam melaksanakannya. 
Selain itu juga memerlukan banyak media belajar yang harus 
dipersiapkan oleh penyelenggara, serta  waktu yang dibutuhkan ini 
relatif lebih banyak. Dan kelemahan kami sendiri dalam pelaksanaan 
pembelajaran ini adalah kami tidak mempunyai cukup dana untuk dapat 
menyediakan media belajar yang bagus. Kami juga tidak mempunyai 
ruangan khusus di tempat pembelajaran untuk menyimpan media-media 
yang kami miliki, sehingga ini sering mengganggu kelancaran proses 
pembelajaran pengalaman lapangan ini. Karena kalau tutornya terburu-
buru atau lupa, akhirnya harus menggunakan media seadanya, dan 
itupun harus mencari lagi, sehingga ini kan sudah mengurangi alokasi 
waktu belajarnya. (Wan/Peny/03) 
 
Kelebihannya ya anak terlihat lebih senang, gembira, lebih rileks, 
mereka juga bisa diskusi sehingga ada komunikasi antar teman dalam 
satu kelompok kecil itu. Dan yang paling penting dengan metode 
pembelajaran pengalaman lapangan itu anak bisa melakukannya sendiri 
dengan mempraktikkannya, sehingga mereka mengalaminya sendiri, dan 
memperoleh pemahaman untuk selanjutnya mereka dapat  menarik 
kesimpulan. (Wan/Peny/03) 
 
Hasil pemantauan Pamong Belajar SKB Batang selama pelaksanaan 

pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di Kejar Paket A 

Nusa Indah yang menyatakan : 

Kelemahannya dari metode ini memerlukan media yang banyak, 
memerlukan waktu yang lebih banyak juga dibanding dengan metode 
yang biasanya dipakai. Disamping itu harus ada persiapan yang matang 
baik dari penyelenggara maupun tutornya. Sedangkan kelemahan dari 
pelaksanaan di kejar paket A Nusa Indah menurut pemantauan saya, 
medianya kurang dimanfaatkan secara maksimal, karena kadang 
tutornya lupa membawanya, sehingga akhirnya menggunakan media 
yang seadanya. Dan juga tidak mempunyai ruangan khusus untuk 
menyimpan media-media tersebut di tempat pembelajaran. (Wan/PB/03) 

 
Menurut saya, pembelajaran pengalaman lapangan itu sangat bagus, 
karena memberikan pengalaman yang nyata kepada anak-anak. Dengan 
pembelajaran pengalaman lapangan, anak bisa melakukannya sendiri 
dengan mempraktikkannya, sehingga mereka mempunyai pengalaman 
matematikanya, dan memperoleh pemahaman untuk selanjutnya mereka 
dapat  menarik kesimpulan. Disamping itu, anak juga lebih senang dan 
tidak tegang. Belajar, tetapi mereka serasa bermain. Itu yang 
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menyenangkan buat anak-anak. Dalam pembelajaran ini, komunikasi 
juga lebih terjalin, mereka lebih berani memberikan pendapatnya kepada 
teman yang lain dan tutornya. (wan/PB/03) 

  

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di kejar paket A Nusa 

Indah Batang yang berfokus pada Manajemen Pembelajaran Pengalaman 

Lapangan Bidang Studi Matematika tersebut di atas, berikut ini dipaparkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Rangkuman Hasil Penelitian Manajemen Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan Bidang Studi Matematika   

  
No Unsur-unsur 

Manajemen 
Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

1 Perencanaan 
Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan Bidang 
Studi Matematika 
 

a. Waktu mulai 
perencanaan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
b. Penyusun  

perencanaan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
 
c. Alasan dipilihnya 

bidang studi 
Matematika 

 
 
 

a. Perencanaan 
pembelajaran 
pengalaman lapangan 
dimulai dan dilaksanakan 
sejak tahun 2006. 

 
b. Perencanaan 

pembelajaran 
pengalaman lapangan 
disusun bersama-sama, 
yaitu penyelenggara, dan 
para pendidik Paket A, 
serta dibimbing oleh 
Pamong Belajar SKB 
Batang. 

 
c. Bidang studi Matematika 

dipilih untuk 
menggunakan metode 
pembelajaran 
pengalaman lapangan 
karena adanya anggapan 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

 
 
 
 
 
d. Tahapan 

Perencanaan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Pihak yang terlibat 

dalam persiapan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
f. Sarana dan media 

pembelajaran yang 
harus disiapkan 

 
 
 
 
 

para peserta didik bahwa 
Matematika adalah 
pelajaran yang paling 
sulit buat mereka. 

 
d. Beberapa tahapan yang 

dilakukan dalam 
perencanaan 
pembelajaran 
pengalaman lapangan, 
yaitu :                             
1) Penyelenggara    
mengadakan rapat 
dengan para pendidik,         
2) menyusun rencana 
kebutuhan pembelajaran 
pengalaman lapangan,    
3) menyusun langkah-
langkah pelaksanaan,     
4) membagi tugas sesuai 
dengan peran masing-
masing. 

 
e. Pihak yang terlibat dalam 

persiapan pembelajaran 
pengalaman lapangan 
adalah Penyelenggara,  
pendidik bidang studi 
Matematika, dan 
pendidik bidang studi 
lain.. 

 
f. Sarana dan media yang 

harus disiapkan dalam 
pembelajaran, yaitu :      
1) ruang praktek 
pembelajaran 
pengalaman lapangan,        
2) ATK pembelajaran,    
3) media pembelajaran 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

 
 
 
 
  
 
 
 
g. Cara memenuhi 

kebutuhan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. Isi panduan 

praktik 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

pengalaman lapangan 
yang disesuaikan dengan 
topik atau sub pokok 
bahasan yang 
disampaikan.                  
4) panduan praktik 
pengalaman lapangan. 

 
g. Cara yang ditempuh 

penyelenggara memenuhi 
kebutuhan pembelajaran 
adalah :                               
1) Ruang belajar : 
meminjam Madrasah 
Ibtidaiyah, Desa Bringin.    
2) ATK dan media : dari 
dana penyelenggaraan 
paket A dengan membeli 
media yang sederhana 
dan murah.                     
3) panduan praktik 
pengalaman lapangan : 
disusun oleh pendidik 
bidang studi Matematika. 

 
h. Isi panduan praktik 

pengalaman lapangan, 
yaitu :                             
1) Pokok bahasan.          
2) Sub pokok bahasan, 
yang ditulis dalam 
kegiatan 1, kegiatan 2, 
dan seterusnya.               
3) Waktu yang 
diperlukan.                     
4) Media yang harus 
disiapkan.                       
5) Tujuan pembelajaran. 
6) Langkah-langkah, 
yang meliputi : persiapan. 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

 
 
 
i. Kemampuan yang 

harus dikuasai dan 
disiapkan pendidik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. Peran pendidik 

dalam 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 

pelaksanaan, pelaporan, 
dan penyimpulan. 

 
i. Kemampuan yang harus 

dikuasai pendidik dalam 
pembelajaran 
pengalaman lapangan, 
yaitu :                             
1) memahami 
penggunaan metode 
pembelajaran 
pengalaman lapangan,        
2) memahami prosedur 
penggunaannya,             
3) memahami kurikulum, 
khususnya tujuan 
pembelajarannya,           
4) menguasai bidang 
studi yang diampunya,        
5) mampu merancang 
pelaksanaan kegiatan 
belajarnya,                      
6) Mampu melaksanakan 
bimbingan kepada 
peserta didik,                      
7) mampu memahami 
latar belakang dan 
karakteristik peserta 
didik. 

 
j. Peran pendidik dalam 

pembelajaran 
pengalaman lapangan 
adalah sebagai  
perancang, pengarah, 
pemantau, pembimbing 
dan pengevaluasi 
kegiatan praktik 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

2 Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan Bidang 
Studi Matematika 
 

a. Waktu kesiapan 
pelaksanaan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
b. Langkah-langkah 

pelaksanaan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pelaksanaan 
pembelajaran 
pengalaman lapangan 
siap dilaksanakan setelah 
semua sarana dan media 
yang dibutuhkan dalam 
pembelajaran 
tersedia/diasiapkan. 

 
b. Langkah-langkah 

pelaksanaan 
pembelajaran 
pengalaman lapangan, 
yaitu :                             
1) kegiatan pendahuluan, 
dengan menyapa peserta 
didik dan menyiapkan 
kondisi pembelajaran,         
2) penjelsan pokok 
bahasan/materi dan 
tujuannya,                       
3) penjajagan awal 
kemampuan peserta 
didik, 4) pengelompokan 
peserta didik,                      
5) pembagian media 
kepada masing-masing 
kelompok,                      
6) penjelasan cara 
melaksanakan praktik 
pengalaman lapangan,      
7) pelaksanaan praktik 
pengalaman lapangan.    
8) Penyusunan laporan,   
9) pembuatan 
kesimpulan,                  
10) penguatan atau 
penegasan 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

c. Kesiapan dan 
kemampuan 
pendidikan dalam 
menggunakan 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 

c. Kesiapan pendidik dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 
pengalaman lapangan 
masih kurang, terutama 
dalam hal penyediaan 
media yang akan 
digunakan dalam 
pembelajaran. Adapun 
kemampuan pendidik 
dalam penguasaan bidang 
studi yang diampunya 
sudah bagus, karena 
sesuai bidang ilmu yang 
dimilikinya. 

 
3 Evaluasi 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan Bidang 
Studi Matematika 
 

a. Waktu 
pelaksanaan dan 
pelaksana evaluasi 

 
 
 
 
 
b. Bentuk evaluasi 
 
 
 
c. Hasil evaluasi 

pembelajaran 
 
 
 
 
 
d. Evaluasi 

penggunaan 
metode 
pembelajaran 
pengalaman 

a. Evaluasi pembelajaran 
pengalaman lapangan 
dilakukan oleh pendidik 
bidang studi Matematika 
pada saat proses kegiatan 
praktek dan setelah 
kegiatan praktik selesai. 

 
b. Evaluasi pembelajaran 

dilakukan dalam bentuk 
lisan dan tulisan. 

 
c. Hasil evaluasi 

pembelajaran peserta 
didik sudah cukup bagus, 
diukur dari latar belakang 
peserta didik yang serba 
terbatas. 

 
d. Evaluasi penggunaan 

metode pembelajaran 
pengalaman lapangan 
dilakukan untuk 
mengetahui kelemahan 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
e. Evaluasi 

ketertarikan 
peserta didik 
terhadap metode 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 

 
f. Kekuatan dan 

kelemahan metode 
pembelajaran 
pengalaman 
lapangan 
 

 

dan kekuatannya. Hasil 
evaluasi tersebut 
diperoleh :                      
1) persiapan harus 
matang, baik 
penyelenggara maupun 
pendidiknya,                   
2) media pembelajaran 
harus memadai,              
3) membutuhkan waktu 
yang lebih banyak. 

 
e. Hasil evaluasi 

ketertarikan peserta didik 
terhadap pembelajaran 
pengalaman lapangan 
diperoleh bahwa semua 
anak senang, gembira, 
dan rileks. 

 
f. Kekuatan metode 

pembelajaran pengalaman 
lapangan, yaitu :             
1) memberikan suasana 
yang menyenangkan,     
2) memberikan suasana 
rileks,                              
3) memberikan 
kesempatan 
berkomunikasi antar 
teman dan pendidiknya, 
4) memberi kesempatan 
peserta didik melakukan 
dan mempraktikkan 
sendiri pengalaman 
matematikanya,              
5) memberi kesempatan 
kepada peserta didik 
untuk mendpatkan 
pemahaman sendiri dari 
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No Unsur-unsur 
Manajemen 

Pembelajaran 
Pengalaman 
Lapangan 

 

Hal Deskripsi 

pengalaman 
matematikanya, 6) 
mendorong kemampuan 
peserta didik untuk 
membuat kesimpulan atas 
pemahaman yang 
diperolehnya. 

 
 

 
 
 
4.2. Pembahasan 

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian, 

maka akan dibahas temuan penelitian tersebut sekaligus yang menjadi fokus 

penelitian ini. 

 
4.2.1. Perencanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika 

 
Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu program 

pembelajaran. Perencanaan yang baik merupakan sebagian dari keberhasilan, 

karena adanya perencanaan tersebut, pelaksanaan program akan lebih lancar dan 

mudah. Hal ini karena perencanaan tersebut memuat langkah-langkah yang 

menjadi pedoman pelaksanaan program. 

Demikian halnya dengan pembelajaran bidang studi Matematika di Kejar 

paket A Nusa Indah, Batang. Pembelajaran bidang studi Matematika di Kejar 
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paket A Nusa Indah ini menerapkan suatu metode pembelajaran yang berbeda 

dengan bidang studi lainnya. Metode tersebut adalah metode pembelajaran 

pengalaman lapangan (Experiential Learning). Metode pembelajaran pengalaman 

lapangan digunakan dalam pembelajaran matematika dengan maksud agar peserta 

didik dapat memperoleh pengalaman dengan terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran. Metode ini dikemas dalam bentuk pembelajaran yang 

menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa takut dengan bidang studi 

matematika yang selama ini sering dianggap momok oleh sebagian besar peserta 

didik.  

Berdasarkan temuan di lapangan, perencanaan pembelajaran pengalaman 

lapangan bidang studi matematika ini disusun bersama antara penyelenggara 

program paket A dengan pendidik bidang studi matematika dan pendidik bidang 

studi lain di kejar paket A Nusa Indah pada tahun 2006. Beberapa tahapan yang 

ditempuh oleh penyelenggara program dan pendidik dalam kegiatan perencanaan 

pembelajaran tersebut yaitu : 

1) Mengadakan rapat bersama penyelenggara, pendidik bidang studi Matematika 

dan pendidik bidang studi lain di Kejar Paket A Nusa Indah. 

2) Menyusun rencana kebutuhan (apa yang harus dipersiapkan) 

3) Menyusun langkah-langkah pelaksanaan (apa yang harus dilakukan) 

4) Membagi tugas sesuai dengan peran masing-masing. 

Dalam penyiapan pembelajaran pengalaman lapangan tersebut 

penyelenggara dibantu oleh para pendidiknya. Tugas dibagi sesuai dengan 

perannya, yaitu : 
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1) Penyelenggara : menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran pengalaman lapangan. 

2) Pendidik bidang studi Matematika : menyusun rencana kegiatan praktik 

pengalaman lapangan yang terangkum dalam “Panduan Praktik Pengalaman 

Lapangan”. 

3) Pendidik bidang studi lain  : membantu penyelenggara menyiapkan media 

belajar yang dibutuhkan dalam pembelajaran pengalaman lapangan. 

Sarana dan media pembelajaran yang disiapkan dalam pembelajaran 

pengalaman lapangan adalah : 

1) Ruang praktik pembelajaran pengalaman lapangan, disiapkan oleh 

penyelenggara dengan meminjam ruang kelas milik Madrasah Diniyah, Dusun 

Bringin, termasuk didalamnya papan tulis serta meja dan kursi pendidik. 

Sedangkan meja tulis untuk peserta didik disediakan pendek dan memanjang 

karena tidak ada kursi untuk peserta didik, sehingga peserta didik harus 

lesehan.  

2) ATK pembelajaran, disediakan oleh penyelenggara dengan menggunakan 

dana yang dimiliki oleh Kejar Paket A Nusa Indah. 

3) Media pembelajaran pengalaman lapangan yang disesuaikan dengan topik 

atau sub pokok bahasan yang akan disampaikan, disiapkan oleh penyelenggara 

dengan menggunakan dana penyelenggaraan yang sangat terbatas, sehingga 

media yang disiapkan sangat sederhana dan murah harganya.. 

4) Panduan praktik pengalaman lapangan, disusun oleh pendidik bidang studi 

Matematika di kelompok belajar paket A Nusa Indah.  



102 
 

 

Panduan praktik pengalaman lapangan tersebut merupakan rencana 

kegiatan praktik pembelajaran pengalaman lapangan yang memuat  tentang : 

1) Pokok bahasan 

2) Sub pokok bahasan, yang ditulis dalam kegiatan 1, kegiatan 2, dan seterusnya. 

3) Waktu yang diperlukan 

4) Media yang harus disiapkan 

5) Tujuan pembelajaran 

6) Langkah-langkah, yang meliputi :  a) persiapan, b) pelaksanaan, c) pelaporan, 

dan d) penyimpulan. 

Peran pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran pengalaman 

lapangan di kelompok belajar Paket A Nusa Indah adalah sebagai perancang, 

pengarah, pemantau, pembimbing, dan pengevaluasi kegiatan praktik. Oleh 

karena itu, pendidik bidang studi Matematika harus mempunyai kemampuan : 

1) Memahami penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan 

2) Memahami prosedur penggunaannya 

3) Memahami kurikulum, khususnya tujuan pembelajarannya. 

4) Menguasai bidang studi yang diampunya 

5) Mampu merancang pelaksanaan kegiatan belajarnya 

6) Mampu melaksanakan bimbingan kepada peserta didik 

7) Mampu memahami latar belakang dan karakteristik peserta didik. 

Menurut Kemp (1994:13-15) dalam merancang perencanaan pembelajaran 

ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu : 
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1) Memperkirakan kebutuhan belajar untuk merancang suatu program 

pembelajaran dengan menyatakan tujuan, kendala dan prioritas yang harus 

diketahui. 

2) Memilih pokok bahasan atau tugas untuk dilaksanakan dan menunjukkan 

tujuan yang ingin dicapai. 

3) Meneliti ciri siswa yang harus mendapat perhatian selama perencanaan. 

4) Menentukan isi pelajaran dan menguraikan unsur tugas yang berkaitan dengan 

tujuan. 

5) Menyatakan tujuan belajar yang ingin dicapai dari segi isi dan unsur tugas 

6) Merancang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah 

dinyatakan. 

7) Memilih sejumlah media untuk mendukung kegiatan pengajaran 

8) Merincikan pelayanan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan 

melaksanakan semua kegiatan serta untuk memperoleh atau membuat bahan. 

9) Mempersiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program 

10) Menentukan persiapan siswa untuk mempelajari pokok bahasan dengan 

memberikan uji awal kepada mereka. 

Seperti yang dikemukakan oleh Kemp, perencanaan pembelajaran di 

kelompok belajar paket A Nusa Indah juga memperlihatkan hal-hal tersebut di 

atas. Hal itu tampak pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh 

penyelenggara, serta dalam panduan praktek pengalaman lapangan yang disusun 

oleh pendidik bidang studi Matematika. 
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Secara keseluruhan, unsur-unsur berdasarkan teori Kemp sudah dilakukan 

oleh penyelenggara dan pendidik, sebagai berikut : 

1) Memperkirakan kebutuhan belajar untuk merancang suatu program 

pembelajaran dengan menyatakan tujuan, kendala dan prioritas yang harus 

diketahui, dinyatakan dalam tahapan perencanaan pembelajaran pengalaman 

lapangan, yaitu menyusun rencana kebutuhan dan hal-hal yang harus 

dipersiapkan serta dilakukan. Kegiatan ini dilakukan bersama antara 

penyelenggara, pendidik bidang studi Matematika, dan pendidik bidang studi 

lain. 

2) Memilih pokok bahasan atau tugas untuk dilaksanakan dan menunjukkan 

tujuan yang ingin dicapai, dinyatakan dalam kegiatan penyusunan panduan 

praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh pendidik bidang studi 

Matematika. 

3) Meneliti ciri siswa yang harus mendapat perhatian selama perencanaan, 

dinyatakan dalam kemampuan yang harus dimiliki pendidik bidang studi 

Matematika yang melaksanakan pembelajaran pengalaman lapangan. Kegiatan 

ini dilakukan agar pendidik  dapat mengetahui bagamana cara memperlakukan 

dan membelajarkan peserta didik. 

4) Menentukan isi pelajaran dan menguraikan unsur tugas yang berkaitan dengan 

tujuan, dinyatakan dalam penyusunan panduan praktik pengalaman lapangan 

yang dilakukan oleh pendidik bidang studi Matematika. 
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5) Menyatakan tujuan belajar yang ingin dicapai dari segi isi dan unsur tugas, 

dinyatakan dalam penyusunan panduan praktik pengalaman lapangan yang 

dilakukan oleh pendidik bidang studi Matematika. 

6) Merancang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah 

dinyatakan. Hal ini dinyatakan dalam penyusunan panduan praktik 

pengalaman lapangan yang dilakukan oleh pendidik bidang studi Matematika. 

7) Memilih sejumlah media untuk mendukung kegiatan pengajaran, dinyatakan 

dalam kegiatan persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik bidang 

studi Matematika dalam menyusun panduan praktik pengalaman lapangan, 

selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyelenggara dan pendidik bidang studi lain 

untuk menyiapkan sarana/media pempelajaran tersebut. 

8) Merincikan pelayanan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan 

melaksanakan semua kegiatan serta untuk memperoleh atau membuat bahan, 

dinyatakan dalam kegiatan pembimbingan yang dilakukan pendidik kepada 

peserta didik dalam melakukan praktik pengalaman lapangan sampai peserta 

didik mendapatkan pemahamannya sendiri tentang pengalaman matematika 

yang dipraktikkannya. 

9) Mempersiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program, dinyatakan dalam 

panduan praktik pengalaman yang didalamnya terdapat juga soal-soal yang 

harus dikerjakan dan dilaporkan sebagai hasil evaluasi belajar peserta didik 

yang ditunjukkan kepada pendidik. 
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4.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika 

Pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika 

di kejar Paket A Nusa Indah, Batang dimulai pada awal semester pertama 

pembelajaran. Pembelajaran tersebut dilaksanakan setelah semuanya siap, baik 

penyelenggara, pendidik bidang studi Matematika maupun sarana dan media yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kerja sama yang baik telah dilakukan, baik oleh penyelenggara, pendidik 

bidang studi Matematika dan pendidik bidang studi lain di Kejar Paket A Nusa 

Indah dalam mewujudkan pembelajaran pengalaman lapangan tersebut, mulai dari 

perencanaan sampai dengan penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran. 

Hal tersebut di atas seperti yang dinyatakan oleh penyelenggara Kejar 

paket A Nusa Indah yang mengemukakan : 

...Lalu kami membagi tugas sesuai dengan peran kami masing-masing. 
Saya sebagai penyelenggara hanya menyiapkan apa-apa saja yang 
dibutuhkan untuk pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan sarana dan 
media pembelajaran. Sedang yang berkaitan dengan pembelajaran, tutor 
bidang studi Matematika yang menyiapkan, yaitu panduan praktik 
pengalaman lapangan. Tentu saja dalam menyusun panduan itu tutor 
mengacu pada kurikulum dan buku bidang studi sebagai referensi agar 
tujuan belajar yang dicapai setelah anak-anak selesai melakukan praktik 
pengalaman lapangan dapat sesuai dengan tujuan belajar dalam kurikulum. 
Nah, setelah panduan praktik selesai, kami bisa mengetahui sarana atau 
media apa saja yang dibutuhkan, lalu kami baru mencari atau membelinya. 
Ada juga yang harus kami buat sendiri, ya kami bertiga bersama-sama 
membuatnya bu. (Wan/Peny/01) 
 
 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang studi Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah, 

sebagai berikut : 
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1) Kegiatan pendahuluan, dilakukan oleh pendidik dengan menyapa peserta didik 

dan menyiapkan kondisi pembelajaran. 

2) Penjelasan pokok bahasan/materi serta tujuannya, dilakukan oleh pendidik 

setelah melakukan kegiatan pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan pemahaman awal peserta didik terhadap materi pembelajaran 

pengalaman lapangan yang akan diberikan. 

3) Penjajagan awal kemampuan peserta didik, yang dilakukan dengan pemberian 

pertanyaan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Hal ini untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman awal peserta didik terhadap materi pembelajaran 

pengalaman lapangan yang akan dilakukan. 

4) Pengelompokan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, dilakukan 

pendidik setelah penjelasan materi dan penjajagan awal peserta didik. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan pendidik dalam memantau kegiatan setiap 

peserta didik. 

5) Pembagian media kepada masing-masing kelompok, dilakukan oleh pendidik 

setelah pembagian kelompok. 

6) Penjelasan cara melaksanakan praktik pengalaman lapangan, dilakukan oleh 

pendidik sebelum kegiatan praktek dimulai dan setelah pembagian kelompok 

serta media belajar.  

7) Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, dilakukan oleh peserta didik 

setelah semua siap, baik pendidik, peserta didik maupun perangkat 

pembelajarannya. Kegiatan ini dipandu dan dibimbing oleh pendidik sampai 

peserta didik memperoleh pemahaman matematikanya sendiri. 
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8) Pembuatan laporan, disusun oleh peserta didik setelah kegiatan praktik 

pengalaman lapangan selesai. Hasil laporan digunakan oleh pendidik untuk 

mengevaluasi sejauh mana pemahaman peserta didik tentang hal yang 

dipraktikkannya. 

9) Pembuatan kesimpulan, dilakukan oleh peserta didik setelah memperoleh 

pemahaman matematikanya. 

10) Penguatan dan penegasan, dilakukan oleh pendidik setelah peserta didik 

selesai membuat kesimpulan dari kegiatan praktik pengalaman lapangan yang 

telah dilakukan. 

Kemampuan pendidik bidang studi Matematika dalam melaksanakan 

pembelajaran pengalaman lapangan sudah cukup bagus, khususnya dalam hal 

penguasaan materi. Hal ini karena latar belakang akademik pendidik sudah sesuai 

dengan bidang studi yang diampunya. Pendidik melaksanakan setiap tahapan 

dalam pembelajaran pengalaman lapangan sebagaimana tersebut di atas. Tetapi 

dalam hal kesiapan menggunakan media pembelajaran, pendidik masih kurang 

siap dan perhatian, sehingga agak menghambat kelancaran kegiatan praktik 

pengalaman lapangan. Selain mengurangi waktu kegiatan pembelajaran untuk 

mencari media pengganti, media yang digunakan juga akhirnya seadanya yang 

diperoleh dari lingkungan sekitar. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh 

penyelenggara kejar paket A, yang mengemukakan : 

Kalau kemampuan pendidiknya sudah bagus, karena memang sudah 
bidangnya. Tapi kalau kesiapannya terkadang masih kurang siap, terutama 
dalam penyiapan media yang akan digunakan. Kalau tutornya pas sibuk ya 
kadang lupa bawa perangkat medianya. (Wan/Peny/02) 
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Demikian juga yang dinyatakan oleh pendidik bidang studi Matematika 

yang bersangkutan. Beliau mengemukakan : 

...Soal kemampuan, kebetulan saya juga mengampu bidang studi 
Matematika di SMP, dan juga saya sendiri yang merancang kegiatan 
pembelajaran ini. Tapi, itupun saya masih sering lupa bu. Kalau pas di 
sekolahan saya sibuk, sehingga saya tergesa-gesa datang ke pembelajaran 
paket A, saya lupa bawa medianya bu. Jadi terpaksa ya saya harus mencari 
sesuatu di lingkungan pembelajaran itu yang dapat saya gunakan untuk 
media pengganti. Akhirnya saya memakai media apa saja yang bisa 
dipakai. (Wan/Pend/02) 
 
Kelemahan tersebut didukung dengan tidak dimilikinya tempat atau ruang 

khusus di tempat pembelajaran untuk menyimpan sarana dan media belajar yang 

dimiliki oleh kejar Paket A Nusa Indah. Hal tersebut sebagaimana yang 

dinyatakan oleh penyelenggara kejar paket A Nusa Indah yang mengemukakan : 

...Tapi saya juga maklum kok. Ini merupakan kekurangan kami, karena 
kami tidak mempunyai tempat atau ruangan untuk menyimpan media-
media belajar yang sudah kami siapkan di tempat dilaksanakannya 
pembelajaran. Kalau kami mempunyai tempat belajar sendiri dan ada 
tempat untuk menyimpan sarana dan media yang dimiliki paket A ya enak, 
karena bisa langsung mengambil di tempat itu juga. Tidak perlu 
mengambil di rumah saya dulu. (Wan/Peny/02) 
 
Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan 

bidang studi Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah telah berusaha memadukan 

sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki, yaitu penyelenggara, pendidik, 

peserta didik, tujuan belajar, bahan belajar, media belajar, tempat belajar dan 

sarana pendukung lainnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh penyelenggara 

Kejar Paket A yaitu : 

  ...Semua yang dilakukan di kejar Paket A ini selalu dirembug bersama-
sama, dan dikerjakan bersama. Karena tutor  paket A kan hanya dua bu. 
Jadi bareng-bareng, tapi masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai 
perannya. (Wan/Peny/01) 
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...Lalu kami membagi tugas sesuai dengan peran kami masing-masing. 
Saya sebagai penyelenggara hanya menyiapkan apa-apa saja yang 
dibutuhkan untuk pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan sarana dan 
media pembelajaran. Sedang yang berkaitan dengan pembelajaran, tutor 
bidang studi Matematika yang menyiapkan, yaitu panduan praktek 
pengalaman lapangan... (Wan/Peny/01) 
 

Sebagaimana dalam Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Non Formal (2006:9) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan yaitu 

kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber/potensi yang ada atau yang 

dapat disediakan ke dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara 

sistematis dalam rangka mencapai tujuan, meliputi: sumber daya manusia (yaitu 

peserta didik, pendidik, dan sumber belajar lainnya), tujuan belajar, bahan belajar, 

alat/media belajar, tempat belajar, fasilitas atau sarana prasarana pendukung 

lainnya”. Sedangkan menurut Effendi (2002:4), menyatakan bahwa “Penekanan 

tahap pelaksanaan adalah membuat semua anggota mau bekerja sama secara 

ikhlas dan bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana.   

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan 

bidang studi Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah sudah memberdayakan 

semua sumber daya manusia serta potensi yang dimiliki. Namun menurut  

pendapat Effendi tersebut di atas,  pelaksanaan pembelajaran pengalaman 

lapangan di Kejar Paket A Nusa Indah hanya sebagian saja yang sesuai yaitu 

semua anggota mau bekerja sama secara ikhlas dan bergairah, tetapi masih kurang 

dapat mencapai tujuan secara optimal sesuai yang direncanakan. Hal tersebut 

disebabkan karena kekurangsiapan pendidik bidang studi Matematika dalam 

penyiapan media belajar yang mutlak diperlukan dalam pembelajaran pengalaman 
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lapangan, meskipun ada media pengganti yang dapat digunakan. Disamping itu, 

tidak dimilikinya ruang khusus untuk menyimpan sarana/media belajar di tempat 

diselenggarakannya kegiatan belajar.  

J. Dewey mengemukakan bahwa belajar merupakan proses dialektis yang 

mengintegrasikan pengalaman dengan konsep, observasi, dan tindakan. Berkaitan 

dengan itu Piaget mengemukakan bahwa belajar merupakan siklus interaksi antara 

individu dengan lingkungan, dengan unsur pokok terletak pada interaksi yang 

menguntungkan antara proses akomodasi konsep terhadap pengalaman nyata 

dengan proses asimilasi pengalaman terhadap konsep yang dimiliki. 

Rogers (Mappa, 1994), mengemukakan ada tiga unsur penting dalam 

belajar berdasarkan pengalaman  yaitu ; 1) Peserta didik hendaknya dihadapkan 

pada masalah nyata yang ingin ditemukan pemecahannya, 2) Membentuk sikap 

positif terhadap masalah tersebut dan 3) Perlunya sumber belajar, baik berupa 

munusia maupun berbentuk bahan belajar tertulis/cetak. Sementara Darkenwald 

dan Merriam (1982), menekankan pada pengalaman, penguatan (reinforcement)  

positif, motivasi instrinsik, bahan belajar dan tugas yang bermakna bagi 

kehidupannya serta faktor lingkungan. 

Metode pembelajaran pengalaman lapangan adalah upaya membelajarkan, 

melatih keahlian, kemampuan dan kebisaan warga belajar dengan memberikan 

pengalaman nyata dan memperkenalkan dengan obyek langsung baik di luar 

maupun di dalam ruangan (Tim BPKB Jayagiri,1990) 

Teori Rogers, Darkenwald dan Merrieam, J. Dewey, Piaget serta Tim 

BPKB Jayagiri (1990) dinyatakan dalam langkah-langkah kegiatan praktek 
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pengalaman lapangan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik Kejar Paket 

A Nusa Indah.sebagaimana yang telah ditulis di atas. (halaman 104) 

Menurut Kolb (1984), “Ada empat tahap yang saling mengikuti dalam 

siklus pembelajaran dengan pengalaman”. Empat tahap tersebut adalah (1) 

Pengalaman Nyata (Concrete Experience), (2) Pengamatan Refleksi (Reflection 

Observation), (3) Pengertian/pemahaman abstrak (Abstract Conceptualisation), 

dan (4) Percobaan Aktif (Active Experimentation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Siklus Pembelajaran Dengan Pengalaman 

 

Empat tahap teori Kolb dalam pembelajaran pengalaman lapangan di 

Kejar Paket A Nusa Indah dinyatakan pada kegiatan sebagai berikut : 

(1) Pengalaman Nyata (Concrete Experience), dinyatakan dalam kegiatan praktik 

pengalaman lapangan peserta didik sesuai materi/sub pokok bahasan yang 

dipelajari. 

Concrete 
Experience 

Reflection 
Observation 

Active 
Experimentation 

Abstract 
Conceptualisation 



113 
 

 

(2) Pengamatan Refleksi (Reflection Obdervation), diperoleh peserta didik setelah 

melakukan pengamatan dan praktik pengalaman lapangan, yang selanjutnya 

merefleksikan pengamatan dan pengalamannya tersebut. 

(3)Pengertian/pemahaman abstrak (Abstract Conceptualisation), diperoleh peserta 

didik setelah melakukan pengamatan, praktik dan merefleksikannya, sehingga 

selanjutnya peserta didik mendapatkan pemahaman tentang teori dalam 

pengalamannya. 

(4) Percobaan Aktif (Active Experimentation), dinyatakan dalam kegiatan praktik 

yang berulang-ulang oleh peserta didik tentang materi yang dipelajarinya pada 

saat itu. Peserta didik mencobanya terus sampai ia yakin akan teori yang 

dipelajarinya, sehingga selanjutnya peserta didik dapat membuat kesimpulan 

dari praktik pengalaman lapangan yang telah dilakukannya. 

                       .    

4.2.3. Evaluasi Pembelajaran Pengalaman Lapangan Bidang Studi 

Matematika. 

Evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di 

Kejar Paket A Nusa Indah dilakukan oleh pendidik pada saat penjajagan awal 

pemahaman peserta didik, pada saat proses praktik pengalaman lapangan 

berlangsung, dan setelah selesai kegiatan praktik dilaksanakan. Evaluasi tersebut 

diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik pada saat kegiatan praktik 

berlangsung, dan dalam bentuk tulisan pada saat peserta didik membuat laporan 

hasil praktik pengalaman lapangan.  
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Hasil evaluasi peserta didik sudah cukup bagus dilihat dari hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh pendidik pada saat kegiatan praktik pengalaman 

lapangan berlangsung, dan laporan praktik pengalaman lapangan yang dibuat oleh 

peserta didik. Secara lebih jelas evaluasi pembelajaran tersebut sebagai berikut : 

1) Evaluasi sebagai penjajagan awal pemahaman peserta didik dilakukan secar 

lisan. Kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi peserta didik terhadap 

kegiatan pembelajaran yang akan diikuti, memfokuskan konsentrasi peserta 

didik terhadap materi yang akan dipelajari, serta membawa peserta didik pada 

suasana pembelajaran. 

2) Evaluasi proses dilaksanakan oleh pendidik pada saat pembelajaran 

pengalaman lapangan berlangsung. Penilaian dilakukan pada saat peserta didik 

melakukan kegiatan praktik dan mengerjakan tugas praktik. Pada penilaian 

proses ini pendidik menilai peserta didik dari tiga ranah yaitu ranah afektif, 

psikomotorik, dan kognitif. Ranah afektif, yaitu dilihat dari sikap dan 

partisipasi peserta didik yang menunjukkan reaksi senang, gembira dan rileks 

dalam mengikuti serta melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan. 

Ranah psikomotor, yaitu dilihat dari ketrampilan dan kemampuan peserta 

didik dalam melakukan praktik pengalaman lapangan. Ranah kognitif, yaitu 

dilihat dari pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran yang telah dipelajari, dipraktikkan, dan dicobanya dalam 

kegiatan praktik pengalaman lapangan. Hal ini diketahui pendidik pada saat 

peserta didik mengerjakan praktik dan membuat kesimpulan. 
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3) Evaluasi akhir dilaksanakan oleh pendidik setelah peserta didik menyelesaikan 

kegiatan praktik pengalaman lapangan, yaitu dilihat dari hasil laporan praktik 

pengalaman lapangan yang dibuat oleh peserta didik. 

Disamping evaluasi untuk peserta didik tersebut di atas, penyelenggara 

Kejar Paket A Nusa Indah juga melakukan evaluasi penggunaan metode 

pembelajaran pengalaman lapangan dan evaluasi ketertarikan peserta didik 

terhadap metode tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui pengamatan oleh 

penyelenggara dan apa yang dirasakan oleh pendidik bidang studi Matematika 

yang mengampu pembelajaran tersebut dengan tujuan untuk mengetahui 

kelemahan dan kekuatan metode pembelajaran pengalaman lapangan.  

Hasil evaluasi penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan 

dan ketertarikan peserta didik terhadap metode tersebut diperoleh bahwa : 

1) Kelemahan : a) memerlukan persiapan yang matang, baik oleh penyelenggara, 

maupun pendidik bidang studi yang bersangkutan, b) media yang cukup dan 

memadai, serta c) waktu yang lebih banyak dibanding dengan menggunakan 

metode belajar yang lain.  

2) Kekuatan : a) memberikan suasana yang menyenangkan, sehingga peserta 

didik lebih gembira mengikuti kegiatan pembelajaran, b) memberikan suasana 

rileks sehingga peserta didik tidak tegang dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, c) memberikan kesempatan berkomunikasi antar teman, serta 

pendidiknya dalam kaitannya dengan pembelajaran, d) memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan dan mempraktikkan sendiri 

pengalaman matematikanya, e) memberikan kesempatan kepada peserta didik 
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untuk mendapatkan pemahaman sendiri dari hasil pengalaman matematikanya, 

serta f) mendorong kemampuan peserta didik untuk membuat kesimpulan atas 

pemahaman yang diperolehnya.  

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pendidik bidang 

studi yang melaksanakan pembelajaran pengalaman lapangan tersebut 

menguatkan pendapat Dryden & Vos (1999) yang menyatakan bahwa : “Peserta 

didik akan dapat belajar secara lebih efektif  apabila dalam keadaan “fun”. Metode 

pembelajaran pengalaman lapangan diharapkan dapat membawa peserta didik ke 

dalam keadaan yang “favourable” sehingga mereka dapat dengan mudah 

menangkap materi yang diberikan. 

Schank dalam bukunya “ Engines for Learning” mengemukakan bahwa 

untuk mempelajari sesuatu, seseorang akan lebih mendapatkan makna apabila 

orang tersebut mempraktikkannya. 

Seperti juga diungkapkan oleh Gordon  Dryden dalam bukunya “ The 

Learning Revolution” bahwa seseorang belajar dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia 

rasakan, ia sentuh, ia baui dan ia lakukan. Pembelajar akan  lebih memaknai apa 

yang dipelajarinya dari setiap apa yang dilakukannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab IV dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut : 

1) Perencanaan Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika 

di Kejar Paket A Nusa Indah, Batang telah dirancang dan dilaksanakan pada tahun 

2006. Perencanaan pembelajaran tersebut direncanakan oleh penyelenggara, 

pendidik bidang studi Matematika, pendidik bidang studi lain, dan dibimbing oleh 

Pamong Belajar SKB Batang selaku pembina program. 

Beberapa tahapan perencanaan yang dilakukan dalam perencanaan 

pembelajaran pengalaman lapangan, yaitu : a) Penyelenggara    mengadakan rapat 

dengan para pendidik, b) menyusun rencana kebutuhan pembelajaran pengalaman 

lapangan, c) menyusun langkah-langkah pelaksanaan, dan d) membagi tugas 

sesuai dengan peran masing-masing. 

Sarana dan media yang harus disiapkan dalam pembelajaran, yaitu :         

a) ruang praktik pembelajaran pengalaman lapangan, b) ATK pembelajaran,        

c) media pembelajaran pengalaman lapangan yang disesuaikan dengan topik atau 

sub pokok bahasan yang disampaikan. d) panduan praktik pengalaman lapangan. 

Cara yang ditempuh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan 

pembelajaran tersebut adalah : a) Ruang belajar : meminjam Madrasah Diniyah, 
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Dusun Bringin, b) ATK dan media : dari dana penyelenggaraan paket A dengan 

membeli media yang sederhana dan murah, c) panduan praktik pengalaman 

lapangan : disusun oleh pendidik bidang studi Matematika. 

Isi panduan praktik pengalaman lapangan, yaitu : a) Pokok bahasan,           

b) Sub pokok bahasan, yang ditulis dalam kegiatan 1, kegiatan 2, dan seterusnya, 

c) Waktu yang diperlukan, d) Media yang harus disiapkan, e) Tujuan 

pembelajaran, f) Langkah-langkah, yang meliputi : persiapan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan penyimpulan. 

Adapun kemampuan yang harus dikuasai pendidik dalam pembelajaran 

pengalaman lapangan, yaitu : a) memahami penggunaan metode pembelajaran 

pengalaman lapangan, b) memahami prosedur penggunaannya, c) memahami 

kurikulum, khususnya tujuan pembelajarannya, d) menguasai bidang studi yang 

diampunya, e) mampu merancang pelaksanaan kegiatan belajarnya,                      

f) Mampu melaksanakan bimbingan kepada peserta didik, g) mampu memahami 

latar belakang dan karakteristik peserta didik. Adapun peran pendidik dalam 

pembelajaran pengalaman lapangan adalah sebagai  perancang, pengarah, 

pemantau, pembimbing dan pengevaluasi kegiatan praktik 

 

2) Pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan  

Pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di Kejar 

Paket A Nusa Indah dilaksanakan setelah semuanya siap, baik penyelenggara, 

pendidik, maupun sarana dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

tersebut.  
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Pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di Kejar 

Paket A Nusa Indah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Kegiatan pendahuluan, dilakukan oleh pendidik dengan menyapa peserta didik 

dan menyiapkan kondisi pembelajaran. 

b. Penjelasan pokok bahasan/materi serta tujuannya, dilakukan oleh pendidik 

setelah melakukan kegiatan pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan pemahaman awal peserta didik terhadap materi pembelajaran 

pengalaman lapangan yang akan diberikan. 

c. Penjajagan awal kemampuan peserta didik, yang dilakukan dengan pemberian 

pertanyaan oleh pendidik kepada peserta didiknya, untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman awal peserta didik terhadap materi pembelajaran 

pengalaman lapangan yang akan dilakukan. 

d. Pengelompokan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, dilakukan 

pendidik setelah penjelasan materi dan penjajagan awal peserta didik. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan pendidik dalam memantau kegiatan setiap 

peserta didik. 

e. Pembagian media kepada masing-masing kelompok, dilakukan oleh pendidik 

setelah pembagian kelompok. 

f. Penjelasan cara melaksanakan praktik pengalaman lapangan, dilakukan oleh 

pendidik sebelum kegiatan praktik dimulai dan setelah pembagian kelompok 

serta media belajar.  

g. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, dilakukan oleh peserta didik 

setelah semua siap, baik pendidik, peserta didik maupun perangkat 
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pembelajarannya. Kegiatan ini dipandu dan dibimbing oleh pendidik sampai 

peserta didik memperoleh pemahaman matematikanya sendiri. 

h. Pembuatan laporan, disusun oleh peserta didik setelah kegiatan praktik 

pengalaman lapangan selesai. Hasil laporan digunakan oleh pendidik untuk 

mengevaluasi sejauh mana pemahaman pendidik tentang hal yang 

dipraktikkannya. 

i. Pembuatan kesimpulan, dilakukan oleh peserta didik setelah memperoleh 

pemahaman matematikanya. 

j. Penguatan dan penegasan, dilakukan oleh pendidik setelah peserta didik 

selesai membuat kesimpulan dari kegiatan praktik pengalaman lapangan yang 

telah dilakukan. 

Kemampuan pendidik bidang studi Matematika dalam mengampu 

pembelajaran pengalaman lapangan, khususnya dalam hal penguasaan materi 

sudah bagus. Hal ini karena latar belakang akademik pendidik sesuai dengan 

bidang studi yang diampunya. Pendidik melaksanakan setiap tahapan dalam 

pembelajaran pengalaman lapangan sebagaimana tersebut di atas. Tetapi dalam 

hal kesiapan menggunakan media pembelajaran, pendidik masih kurang siap dan 

perhatian, sehingga agak menghambat kelancaran kegiatan praktik pengalaman 

lapangan. Selain mengurangi waktu kegiatan pembelajaran untuk mencari media 

pengganti, media yang digunakan juga akhirnya seadanya yang diperoleh dari 

lingkungan sekitar. Kelemahan tersebut didukung dengan tidak dimilikinya 

tempat atau ruang khusus di tempat pembelajaran untuk menyimpan sarana dan 

media belajar yang dimiliki oleh kejar Paket A Nusa Indah. 



121 
 

 

Namun, kekurangsiapan pendidik dalam hal penyediaan media belajar 

tidak mengurangi makna dan tujuan pembelajaran pengalaman lapangan, karena 

pendidik memberikan media pengganti kepada peserta didik. Dengan demikian, 

pembelajaran pengalaman lapangan tetap dapat dilaksanakan. Empat tahap siklus 

pembelajaran telah dilaksanakan pada pembelajaran pengalaman lapangan di 

Kejar Paket A Nusa Indah yaitu : 

a. Pengalaman Nyata (Concrete Experience), dinyatakan dalam kegiatan praktik 

pengalaman lapangan peserta didik sesuai materi/sub pokok bahasan yang 

dipelajari. 

b. Pengamatan Refleksi (Reflection Obdervation), diperoleh peserta didik setelah 

melakukan praktik pengalaman lapangan, yang selanjutnya merefleksikan 

pengamatan dan pengalamannya tersebut. 

c. Pengertian/pemahaman abstrak (Abstract Conceptualisation), diperoleh 

peserta didik setelah melakukan pengamatan, praktik dan merefleksikannya, 

sehingga selanjutnya peserta didik mendapatkan pemahaman tentang teori 

dalam pengalamannya. 

d. Percobaan Aktif (Active Experimentation), dinyatakan dalam kegiatan praktik 

yang berulang-ulang oleh peserta didik tentang materi yang dipelajarinya pada 

saat itu. Peserta didik mencobanya terus sampai ia yakin akan teori yang 

dipelajarinya, sehingga selanjutnya peserta didik dapat membuat kesimpulan 

dari praktik pengalaman lapangan yang telah dilakukannya 
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3) Evaluasi Pembelajaran Pengalaman Lapangan 

Evaluasi pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi Matematika di 

Kejar Paket A Nusa Indah dilakukan oleh pendidik pada saat penjajagan awal 

pemahaman peserta didik, pada saat proses praktik pengalaman lapangan 

berlangsung, dan setelah selesai kegiatan praktik dilaksanakan. Evaluasi tersebut 

diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik pada saat kegiatan praktik 

berlangsung, dan dalam bentuk tulisan pada saat peserta didik membuat laporan 

hasil praktik pengalaman lapangan.  

Hasil evaluasi peserta didik sudah cukup bagus dilihat dari hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh pendidik pada saat kegiatan praktik pengalaman 

lapangan berlangsung, dan laporan praktik pengalaman lapangan yang dibuat oleh 

peserta didik. 

Disamping evaluasi untuk peserta didik tersebut di atas, penyelenggara 

Kejar Paket A Nusa Indah juga melakukan evaluasi penggunaan metode 

pembelajaran pengalaman lapangan dan evaluasi ketertarikan peserta didik 

terhadap metode tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui pengamatan oleh 

penyelenggara dan apa yang dirasakan oleh pendidik bidang studi Matematika 

yang mengampu pembelajaran tersebut dengan tujuan untuk mengetahui 

kelemahan dan kekuatan metode pembelajaran pengalaman lapangan.  

Hasil evaluasi penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan 

dan ketertarikan peserta didik terhadap metode tersebut diperoleh bahwa : 
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a. Kelemahan : (1) memerlukan persiapan yang matang, baik oleh 

penyelenggara, maupun pendidik bidang studi yang bersangkutan, (2) media 

yang cukup dan memadai, serta (3) waktu yang lebih banyak dibanding 

dengan menggunakan metode belajar yang lain.  

b. Kekuatan : (1) memberikan suasana yang menyenangkan, sehingga peserta 

didik lebih gembira mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) memberikan 

suasana rileks sehingga peserta didik tidak tegang dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, (3) memberikan kesempatan berkomunikasi antar teman, serta 

pendidiknya dalam kaitannya dengan pembelajaran, (4) memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan dan mempraktikkan sendiri 

pengalaman matematikanya, (5) memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mendapatkan pemahaman sendiri dari hasil pengalaman matematikanya, 

serta (6) mendorong kemampuan peserta didik untuk membuat kesimpulan 

atas pemahaman yang diperolehnya.  

 

5.2. Saran 

Secara umum pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

Matematika di Kejar Paket A Nusa Indah, Batang telah dilaksanakan dengan baik, 

mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Namun peneliti mengamati ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara Kejar Paket A Nusa 

Indah dan pendidik bidang studi yang mengampu pembelajaran pengalaman 

lapangan tersebut demi perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Beberapa 
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saran dari penulis untuk penyelenggaraan pembelajaran pengalaman lapangan 

sebagai berikut : 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Penyelenggara dan pendidik hendaknya lebih memperhatikan dan bertanggung 

jawab terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan dalam perencanaan, sehingga 

tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Penyelenggara hendaknya lebih memperhatikan dan lebih siap dalam 

pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama dalam penyediaan 

media pembelajaran dan ruang/tempat menyimpan media-media 

pembelajaran tersebut. 

b. Penyelenggara hendaknya lebih memperhatikan kesiapan pendidik yang 

melaksanakan pembelajaran pengalaman lapangan dalam hal penyiapan 

media belajar yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

c. Pendidik bidang studi Matematika yang melaksanakan pembelajaran 

pengalaman lapangan hendaknya lebih memperhatikan kesiapannya 

sebelum mengajar. 

d. Pendidik bidang studi Matematika yang melaksanakan pembelajaran 

pengalaman lapangan hendaknya selalu menyiapkan semua media belajar 

yang akan digunakan dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan. 
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3) Evaluasi Pembelajaran 

Penyelenggara dan pendidik hendaknya memanfaatkan hasil evaluasi yang 

telah dilakukan, baik evaluasi terhadap kemampuan peserta didik, maupun 

evaluasi terhadap penggunaan metode pembelajaran pengalaman lapangan 

sebagai acuan membuat strategi tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan 

untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan dari metode pembelajaran 

pengalaman lapangan. 
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Lampiran 3 

 

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN 

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENGALAMAN LAPANGAN BIDANG 

STUDI MATEMATIKA KEJAR PAKET A NUSA INDAH 

DI KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN BATANG 

 

A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Kapan perencanaan pembelajaran pengalaman lapangan bidang studi 

matematika mulai direncanakan? 

2. Siapakah yang membuat perencanaan pembelajaran bidang studi matematika 

dengan menggunakan metode pengalaman lapangan? 

3. Mengapa bidang studi matematika yang dipilih untuk menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

4. Bagaimana perencanaan pembelajarannya? Apa saja yang dilakukan dan 

dipersiapkan? 

5. Siapa saja yang terlibat dalam persiapan pembelajaran tersebut? 

6. Sarana dan media pembelajaran apa saja yang harus dipersiapkan? 

7. Bagaimana memenuhi semua kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran 

pengalaman lapangan tersebut? 

8. Apa saja isi rencana kegiatan pembelajaran yang terangkum dalam panduan 

praktek pengalaman lapangan ? 
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9. Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh pendidik untuk dapat 

menggunakan metode pembelajaran pengalaman lapangan? 

10. Bagaimana peran pendidik dalam menerapkan metode tersebut? 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Kapan penyelenggara dan pendidik siap melaksanakan pembelajaran bidang 

studi matematika dengan menggunakan metode pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran bidang studi 

matematika dengan menggunakan metode pengalaman lapangan? 

3. Bagaimana mengakhiri pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan? 

4. Bagaimana kesiapan dan kemampuan pendidik dalam menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

 

C. Evaluasi Pembelajaran 

1. Kapan evaluasi pembelajaran diberikan kepada peserta didik? Dan siapa yang 

melaksanakan? 

2. Bagaimana bentuk evaluasi belajar peserta didik? 

3. Bagaimana hasil evaluasi peserta didik dalam pembelajaran bidangan studi 

matematika tersebut? 

4. Selain evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan tes kemampuan/ 

akademik peserta didik dalam bidang studi metematika tersebut, apakah ada 
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evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan metode pengalaman 

lapangan pada bidang studi matematika? Siapa yang melakukannya? 

5. Bagaimana hasil evaluasi penggunaan metode pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

6. Apakah ada evaluasi untuk mengetahui ketertarikan peserta didik terhadap 

penerapan metode pembelajaran pengalaman lapangan pada bidang studi 

matematika tersebut? Siapa yang melakukannya? 

7. Bagaimana hasilnya? 

8. Apa kekuatan dan kelemahan metode pembelajaran pengalaman lapangan? 
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Lampiran 4 

 

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN 

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENGALAMAN LAPANGAN BIDANG 

STUDI MATEMATIKA KEJAR PAKET A NUSA INDAH 

DI KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN BATANG 

 

NO KOMPONEN PERTANYAAN KODE 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidik A. Perencanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

 

1. Kapan perencanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang 

studi matematika itu mulai 

direncanakan? 

2. Siapakah yang membuat 

perencanaan pembelajaran bidang 

studi matematika dengan 

menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

3. Mengapa bidang studi matematika 

saja yang dipilih untuk 

menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

4. Bagaimana perencanaan 

pembelajarannya? Apa saja yang 

dilakukan dan dipersiapkan? 

 

Wan/Pend/01 
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5. Siapa saja yang terlibat dalam 

persiapan pembelajaran tersebut? 

6. Sarana dan media pembelajaran 

apa saja yang harus dipersiapkan? 

7. Bagaimana memenuhi semua 

kebutuhan untuk kegiatan 

pembelajaran pengalaman 

lapangan tersebut? 

8. Apa saja isi rencana kegiatan 

pembelajaran yang terangkum 

dalam panduan praktek 

pengalaman lapangan ? 

9. Kemampuan apa saja yang harus  

Saudara kuasai/pelajari dan 

dipersiapkan dalam penggunaan 

metode pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

10. Bagaimana peran Saudara dalam 

menerapkan metode tersebut? 

 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Kapan Saudara beserta 

penyelenggara siap melaksanakan 

pembelajaran bidang studi 

matematika dengan menggunakan 

metode pengalaman lapangan? 

2. Bagaimana langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran bidang 

studi matematika dengan 

 

Wan/Pend/02 
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menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

3. Bagaimana Saudara mengakhiri 

pelaksanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan? 

4. Bagaimana kesiapan dan 

kemampuan Saudara dalam 

menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

 

 

C. Evaluasi Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Kapan evaluasi pembelajaran 

diberikan kepada peserta didik? 

Dan siapa yang melaksanakan? 

2. Bagaimana bentuk evaluasi 

belajar peserta didik? 

3. Bagaimana hasil evaluasi peserta 

didik dalam pembelajaran bidang 

studi matematika tersebut? 

4. Selain evaluasi pembelajaran 

yang berkaitan dengan tes 

kemampuan/ akademik peserta 

didik dalam bidang studi 

metematika tersebut, apakah ada 

evaluasi pembelajaran yang 

berkaitan dengan penggunaan 

metode pengalaman lapangan 

pada bidang studi matematika? 

Siapa yang melakukannya? 

 

Wan/Pend/03 
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5. Bagaimana hasil evaluasi 

penggunaan metode pembelajaran 

pengalaman lapangan? 

6. Apakah ada evaluasi untuk 

mengetahui ketertarikan peserta 

didik terhadap penerapan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan pada bidang studi 

matematika tersebut? Siapa yang 

melakukannya? 

7. Bagaimana hasilnya? 

8. Menurut Saudara apa kekuatan 

dan kelemahan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

 

2 Penyelenggara A. Perencanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Kapan perencanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang 

studi matematika itu mulai  

direncanakan? 

2. Siapakah yang membuat 

perencanaan pembelajaran bidang 

studi matematika dengan 

menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

3. Mengapa bidang studi 

matematika yang dipilih untuk 

Wan/Peny/01 
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menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

4. Bagaimana perencanaan 

pembelajarannya? Apa saja yang 

dilakukan dan dipersiapkan? 

5. Siapa saja yang terlibat dalam 

persiapan pembelajaran tersebut? 

6. Sarana dan media pembelajaran 

apa saja yang perlu disiapkan? 

7. Bagaimana memenuhi semua 

kebutuhan untuk kegiatan 

pembelajaran pengalaman 

lapangan tersebut? 

8. Apa saja isi rencana kegiatan 

pembelajaran yang terangkum 

dalam panduan praktek 

pengalaman lapangan ? 

9. Kemampuan apa saja yang harus 

dimiliki oleh pendidik untuk 

dapat menggunakan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

10. Bagaimana peran pendidik dalam 

menerapkan metode tersebut? 

 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Kapan Saudara (selaku 

penyelenggara) dan pendidik siap 

melaksanakan pembelajaran 
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bidang studi matematika dengan 

menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

2. Bagaimana langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran bidang 

studi matematika dengan 

menggunakan metode 

pengalaman lapangan? 

3. Bagaimana pendidik mengakhiri 

pelaksanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan? 

4. Bagaimana kesiapan/kemampuan 

pendidik menggunakan metode 

pengalaman lapangan pada bidang 

studi matematika? 

 

 

C. Evaluasi Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

 

1. Kapan evaluasi pembelajaran 

diberikan kepada peserta didik? 

Dan siapa yang melaksanakan? 

2. Bagaimana bentuk evaluasi 

belajar peserta didik? 

3. Bagaimana hasil evaluasi peserta 

didik dalam pembelajaran bidang 

studi matematika tersebut? 

4. Selain evaluasi pembelajaran 

yang berkaitan dengan tes 

kemampuan/ akademik peserta 
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didik dalam bidang studi 

metematika tersebut, apakah ada 

evaluasi pembelajaran yang 

berkaitan dengan penggunaan 

metode pengalaman lapangan 

pada bidang studi matematika? 

Siapa yang melakukannya? 

5. Bagaimana hasil evaluasi 

penggunaan metode pembelajaran 

pengalaman lapangan? 

6. Apakah ada evaluasi untuk 

mengetahui ketertarikan peserta 

didik terhadap penerapan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan pada bidang studi 

matematika tersebut? Siapa yang 

melakukannya? 

7. Bagaimana hasilnya? 

8. Menurut Saudara apa kekuatan 

dan kelemahan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Kapan pembelajaran bidang studi 

matematika dengan menggunakan 

metode pengalaman lapangan ini 

mulai dilaksanakan? 

2. Apakah menurutmu pendidik 
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benar-benar sudah siap/menguasai 

metode tersebut? 

3. Bagaimana langkah-langkah 

pendidikmu melaksanakan 

pembelajaran? 

4. Bagaimana pendidikmu 

mengakhiri pelaksanaan 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

5. Bagaimana menurut pendapat 

kamu terhadap pelaksanaan 

pembelajaran bidang studi 

matematika dengan menggunakan 

metode pengalaman lapangan? 

 

 

B. Evaluasi Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Kapan evaluasi pembelajaran 

diberikan oleh pendidikmu? 

2. Bagaimana bentuk evaluasi 

tersebut? 

3. Siapa yang melaksanakan 

evaluasi tersebut? 

4. Bagaimana hasil evaluasi kamu 

dan teman-teman dalam 

pembelajaran bidang studi 

matematika tersebut? 

5. Menurut kamu, apa yang menjadi 

masalah selama pelaksanaan 

pembelajaran pengalaman 
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  lapangan? 

6. Saran dan harapan apa yang ingin 

kamu sampaikan berkaitan 

dengan pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

 

 

4 Pamong Belajar 

SKB  

 

 

 

 

 

A. Perencanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Sepengetahuan Saudara, kapan 

perencanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan bidang 

studi matematika itu mulai  

direncanakan? 

2.   Sepengetahuan Saudara, siapakah 

yang membuat perencanaan 

pembelajaran bidang studi 

matematika dengan menggunakan 

metode pengalaman lapangan? 

3. Sepengetahuan Saudara, mengapa 

bidang studi matematika yang 

dipilih untuk menggunakan 

metode pengalaman lapangan? 

4. Sepengetahuan Saudara, 

bagaimana perencanaan 

pembelajarannya? Apa saja yang 

dilakukan dan dipersiapkan? 

5. Sepengetahuan Saudara, siapa 

saja yang terlibat dalam persiapan 

pembelajaran tersebut? 

6. Sepengetahuan Saudara, sarana 
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dan media pembelajaran apa saja 

yang perlu disiapkan? 

7. Sepengetahuan Saudara, 

bagaimana penyelenggara dan 

pendidik memenuhi semua 

kebutuhan untuk kegiatan 

pembelajaran pengalaman 

lapangan tersebut? 

8. Sepengetahuan Saudara, apa saja 

isi rencana kegiatan pembelajaran 

yang terangkum dalam panduan 

praktek pengalaman lapangan ? 

9. Menurut Saudara, kemampuan 

apa saja yang harus dimiliki oleh 

pendidik untuk dapat 

menggunakan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

10. Dari pemantauan Saudara, 

bagaimana peran pendidik dalam 

menerapkan metode tersebut? 

 

  B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

1. Sepengetahuan Saudara, 

bagaimana langkah-langkah yang 

dilakukan pendidik dalam 

pelaksanaan pembelajaran bidang 

studi matematika dengan 

menggunakan metode 

Wan/PB/02 



141 
 

 

pengalaman lapangan? 

2. Bagaimana pendidik mengakhiri 

pelaksanaan pembelajaran 

pengalaman lapangan? 

3. Bagaimana kesiapan/kemampuan 

pendidik menggunakan metode 

pengalaman lapangan pada bidang 

studi matematika? 

 

  C. Evaluasi Pembelajaran 

Pengalaman Lapangan 

 

1. Kapan evaluasi pembelajaran 

diberikan kepada peserta didik? 

Dan siapa yang melaksanakan? 

2. Bagaimana bentuk evaluasi 

belajar peserta didik? 

3. Bagaimana hasil evaluasi peserta 

didik dalam pembelajaran bidang 

studi matematika tersebut? 

4. Selain evaluasi pembelajaran 

yang berkaitan dengan tes 

kemampuan/ akademik peserta 

didik dalam bidang studi 

metematika tersebut, apakah ada 

evaluasi pembelajaran yang 

berkaitan dengan penggunaan 

metode pengalaman lapangan 

pada bidang studi matematika? 

Siapa yang melakukannya? 
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5. Bagaimana hasil evaluasi 

penggunaan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

6. Apakah ada evaluasi untuk 

mengetahui ketertarikan peserta 

didik terhadap penerapan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan pada bidang studi 

matematika tersebut? Siapa yang 

melakukannya? 

9. Bagaimana hasilnya? 

10. Menurut Saudara apa kekuatan 

dan kelemahan metode 

pembelajaran pengalaman 

lapangan? 

 

 


