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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan sekitar sesungguhnya dapat menjadi media pembelajaran yang 

menarik. Hal itu terjadi karena sebenarnya pembelajaran yang bersifat teoritis yang 

diajarkan dalam kelas, sesungguhnya berangkat dari proses abstraksi pada fakta-fakta 

yang terjadi pada lingkungan sekitar setiap harinya Nasution, (2000:32). Dengan 

demikian memperlakukan lingkungan sekitar menjadi media belajar adalah sebuah 

tindakan yang tepat dalam membangun pemahaman tentang lingkungan itu sendiri, 

baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. 

Menyadari pentingnya lingkungan sebagai media pembelajaran, maka dalam 

dunia pendidikan, lahirlah sebuah model pembelajaran yang dikenal dengan sebutan 

model pembelajaran outdoor activities atau pembelajaran di luar kelas. Beberapa 

pendapat mengatakan hadirnya model pembelajaran ini didasarkan pada 

pertimbangan jika pembelajaran di dalam kelas dapat menjenuhkan siswa (Hamalik, 

2002:99). Namun melampaui itu, pembelajaran outdoor activities sesungguhnya 

hadir dari kesadaran bahwa proses belajar manusia sesungguhnya, mulai dari hal 

yang paling sederhana sampai paling rumit sekalipun, dapat terjadi karena manusia 

selalu bersentuhan dengan lingkungannya (Sanjaya,2000:199). 

Muncul pertanyaan, mengapa akhirnya model outdoor activities ini menjadi 

salah satu model dalam pembelajaran? David Hopkins dan Putman serta para 

pengikutnya (Sanjaya,2000:201) melihat aktivitas di alam terbuka sebagai media 

pendidikan. Istilah ”outdoor activities dapat dikatakan pembelajaran yang dilakukan 

di alam bebas, karena dalam melakukan aktivitas tersebut ada tiga formula yang 

saling berkaitan, diantaranya, unsur petualangan/ tantangan (adventure/challenge), 

unsur alam terbuka (outdoor), dan unsur pendidikan (education) ketiga unsur 

tersebut jika disadari oleh pelakunya mampu memberi nilai atau makna bagi diri 

(pelaku). Selanjutnya, menurut Indramunawar (Iptu Prihantoro,2010), outdoor 
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activities adalah kegiatan di alam bebas atau kegiatan di luar kelas dan mempunyai 

sifat menyenangkan, karena bisa melihat, menikmati, mengagumi dan belajar 

mengenai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang terbentang isi alam, yang dapat 

disajikan dalam bentuk permainan, observasi/pengamatan, simulasi, diskusi, dan 

petualangan sebagai media penyapaian materi. Dengan cara ini, siswa dimungkinkan 

untuk berinteraksi langsung dengan lingkungannya, sehingga pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan dan melampaui itu, siswa secara langsung bersentuhan dengan 

hal-hal konkrit, sehingga memudahkan siswa untuk lebih mengaitkan antara 

pemahaman konseptual dengan hal-hal nyata. 

Urgensi model pembelajaran outdoor activities semacam inilah yang 

mendorong penulis untuk mengusulkan topik penelitian dengan memilih model 

pembelajaran outdoor activities sebagai model pembelajaran untuk dilakukan uji 

coba. Penulis berhipotesis bahwa model pembelajaran ini sangat sesuai dengan mata 

pelajaran IPA yang juga dipilih sebagai mata pelajaran untuk diujikan dengan model 

pembelajaran ini. Disamping itu, model pembelajaran outdoor activities ini, sangat 

sesuai dengan usia anak kelas 4 sekolah dasar, dimana pada usia ini, proses bermain 

dan bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar pada saat yang bersamaan 

sesungguhnya sedang terjadi proses belajar pada diri mereka. Selain fakta teoritis 

yang telah disebutkan, penulis mengangkat model pembelajaran outdoor activities 

sebagai model pembelajaran untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPA pada 

siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben Haezer didasarkan pada fakta empiris yaitu 

penelitian penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran outdoor activities dalam pembelajaran. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sudadi, 2003, dengan judul ” Outbond Activities Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS SMP Muhamamadiyah Semin Tahun 

Pelajaran 2009/2010. Hasil penelitian ini  membuktikan bahwa hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, terbukti banyak siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM yang ditentukan dari pihak sekolah tersebut. Penelitian lain dilakukan 

oleh Hastuti,2012.Pengaruh Penerapan Pembelajaran di luar kelas (Outdoor 
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Activities) dalam mata pelajaran IPA kelas III SD semester II tahun ajaran 2011/2012 

di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian 

pembelajaran diluar kelas (Outdoor Activities) berpengaruh dalam peningkatan hasil 

belajar dalam mata pelajaran IPA siswa kelas III di SD Negeri Candirejo 02 di 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

Telah disebutkan di atas bahwa penulis berhipotesis bahwa model 

pembelajaran outdoor activities sangat sesuai dengan mata pelajaran IPA, karena 

sesungguhnya IPA adalah ilmu pengetahuan yang basis datanya berangkat dari fakta-

fakta alam yang dilakukan dengan proses abstraksi untuk menghasilkan teori maupun 

hukum-hukum alam (Nurferi, 2010:34). Ini berarti, belajar dengan model di luar 

kelas dan langsung bersentuhan dengan alam, dapat membantu siswa lebih mudah 

memahami IPA yang diajarkan secara teoritis di dalam kelas. Sebab, siswa dapat 

melakukan pengamatan langsung, bersentuhan langsung dengan fakta alam itu 

sendiri. 

Berdasarkan fakta yang penulis temui selama melakukan proses praktek 

pendidikan lapangan, bahwa pengajaran IPA yang dilakukan masih terbatas pada 

model ceramah dan tatap muka di kelas. Akibatnya siswa tampak mengalami 

kesulitan memahami konsep-konsep IPA yang abstrak. Dampak ikutannya selain 

siswa menjadi mudah mengantuk dalam kelas, nilai IPA siswa menjadi rendah. 

Sebagai penelitian awal, selama proses PPL penulis mencoba mencari tahu sebab 

rendahnya nilai IPA siswa, ditemukan bahwa itu terjadi karena siswa merasa 

kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPA. Menggali lebih jauh tentang sebab 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPA, ditemukan sumber 

permasalahan bahwa IPA masih diajarkan sangat teoritis dan jarang sekali IPA 

diajarkan dengan cara bersentuhan langsung dengan lingkungan atau hal-hal konkret 

di sekitar lingkungan siswa. Akibat dari kesulitan memahami konsep-konsep IPA 

yang abstrak dan teoritis tersebut, hampir semua siswa belum tuntas KKM (70) pada 

mata pelajaran IPA seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. 1 
Hasil Belajar IPA Siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga 

 
No Nilai SDN Kristen 04 Eben Haezer Keterangan  

Jumlah Siswa Persentase (%) 
1 ≤ 69 11 73.4 Belum tuntas 
2 ≥ 70 4 26.6 Tuntas  

Jumlah 15 100  
Rata-rata 69.7  
Nilai tertinggi 95  
Nilai terendah 65  

Sumber: Data Primer, 2013. 
 

Dengan situasi yang demikian, penulis menduga bahwa rendahnya nilai IPA 

siswa lebih disebabkan karena penerapan model pembelajaran yang jarang membawa 

siswa untuk bersentuhan langsung dengan fakta-fakta IPA guna memudahkan siswa 

memahami konsep-konsep IPA yang diajarkan. Didasarkan pada kenyataan 

demikian, penulis bermaksud mengajukan solusi dengan menerapkan model 

pembelajaran yang berbeda pada siswa dari model yang biasanya diterapkan dalam 

pembelajaran IPA selama ini. Dengan demikian, penulis menawarkan model 

pembelajaran outdoor acitivities sebagai model alternatif pembelajaran dalam 

membelajarkan pelajaran IPA kepada siswa. Sehingga, judul yang hendak diangkat 

dalam penelitian adalah: “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Outdoor 

Activities dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben 

Haezer Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. apakah penerapan model pembelajaran outdoor activities berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga? 
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2. Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran outdoor activities dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Kristen 04 Eben Haezer 

Salatiga? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran outdoor activities dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben Haezer 

Salatiga. 

2. Mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran outdoor activities 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben 

Haezer Salatiga. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan mengungkap fakta, dengan menggunakan 

prosedur yang terstuktur dan sistematis. Hasilnya kemudian menjadi rujukan bagi 

bidang keilmuan dimana penelitian ini diangkat, dalam hal ini adalah ilmu 

pendidikan, dan juga menjadi rujukan atau memiliki manfaat bagi para praktisi atau 

kepada institusi dimana penelitian ini diajukan. Berdasarkan pengertian demikian, 

maka penelitian seharusnya memiliki manfaat dalam dua ranah, yaitu: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Menjadi masukkan bagi pengembangan model pembelajaran sekaligus 

memperkayah khazanah ilmu pengetahuan pendidikan, terlebih dalam hal pemilihan 

model pembelajaran demi meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi sekolah untuk merancang 

model pembelajaran alternatif pada mata pelajaran IPA secara khusus, dan juga pada 

mata pelajaran lain secara umum. 
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b. Guru 

Memberikan masukan bagi guru tentang model pembelajaran yang dapat 

diterapkan selain model pembelajaran yang biasanya diterapkan, khusus pada mata 

pelajaran IPA dan juga pada mata pelajaran lain secara keseluruhan. 

c. Siswa 

Agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep IPA, untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. 

 


