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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teoritis  

2.1.1 Pengertian IPA 

Menurut  Permendiknas (2008), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, dengan demikian IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Selanjutnya, 

Rusyan (2007), (Nurferi,2010:34) mengemukakan: 

“IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, karena itu, 
IPA bukan hanya penguasaan, kumpulan pengetahuan yang berupa konsep-konsep, 
atau prinsip-prinsip saja, tetapi mengumpulkan fakta-fakta, dan bagaimana 
menghubungkan fakta-fakta itu”. 

Berikut ini juga dipaparkan beberapa pendapat para ahli tentang IPA, sebagai 

berikut: 

a. Kemeny (Nurferi,2010:35) menyatakan bahwa IPA merupakan aktivitas dalam 

menemukan hukum-hukum alam dalam bentuk teori-teori berdasarkan fakta-

fakta. 

b. Sund (Nurferi,2010:35) mengemukakan bahwa “science is both a body of 

knowledge and process”.  

c. Depdiknas,2006 (Aris,M,2010:68) mengemukakan bahwa IPA merupakan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, 

fakta-fakta, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. 

Mengacu pada pendapat para ahli di atas, dengan demikian disimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan sekedar penguasan, kumpulan pengetahuan yang 

berupa konsep-konsep atau prinsip-prinsip, tetapi juga mengumpulkan fakta-fakta 

dan bagaimana menghubungkan fakta-fakta itu. Dengan kata lain, IPA berarti juga 

merupakan proses penemuan. 
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2.1.2 Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Sulistyorini (2007:40), mengemukakan tujuan pembelajaran IPA di sekolah 

dasar, sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 
bermanfaat serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 
hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 
masyarakat. 

d. Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 
masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam memelihara, menjaga, 
melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan segala keteraturan 
sebagai salah satu ciptaaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar 
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

Tujuan di atas mengisyaratkan bahwa pembelajaran IPA di SD, hendaknya 

tidak menitikberatkan pada upaya pencapaian akademik semata, tetapi juga 

berorientasi pada penanaman nilai-nilai IPA secara komprehensif. Dengan demikian, 

penyajian materi atau konsep tidak dilakukan secara informatif melalui ceramah. 

Pembelajaran IPA, sebaiknya melibatkan siswa dalam kegiatan yang memungkinkan 

siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Agar situasi ini terjadi, dengan 

demikian, memilih model pembelajaran menjadi hal penting. Dengan demikian, 

diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran outdoor activities tujuan 

pendidikan IPA seperti yang diharapkan dapat tercapai. 

. Hakikat IPA di SD 

Pada hakikatnya IPA dapat dipandang dari segi proses, produk dan 
pengembangan sikap. 
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1) IPA Sebagai Pemupukan Sikap 

Menurut Wynne Harlen (Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis, 1991:7) 

setidak-tidaknya ada 9 aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia 

sekolah dasar, yaitu: 

a. Sikap ingin tahu (curiousity) 
Sikap ingin tahu sebagai bagian sikap ilmiah disini maksudnya adalah suatu 
sikap yang selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang 
diamatinya. Kata benar di sini artinya rasional atau masuk akal dan objektif 
atau sesuai dengan kenyataan. 

b. Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru (originality) 
Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru bertitik tolak dari kesadaran bahwa 
jawaban yang telah mereka peroleh dari rasa ingin tahu itu tidaklah bersifat 
mutlak, tetapi masih bersifat sementara atau tentatif. Hal ini disebabkan 
keterbatasan kemampuan berpikir maupun keterbatasan pengamatan panca 
indera manusia untuk menetapkan suatu kebenaran. Jadi, jawaban benar yang 
mereka peroleh itu sebatas pada suatu “tembok ketidaktahuan”. Sikap anak 
usia sekolah dasar seperti itu dapat dipupuk dengan cara mengajaknya 
melakukan pengamatan langsung pada obyek-obyek yang terdapat di 
lingkungan sekolah.  

c. Sikap kerja sama (cooperation) 
Yang dimaksud kerjasama disini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 
lebih banyak. Seorang yang bersikap cooperative ini menyadari bahwa 
pengetahuan yang dimiliki orang lain mungkin lebih banyak dan lebih 
sempurna daripada apa yang ia miliki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
pengetahuannya ia merasa membutuhkan kerjasama dengan orang lain. 
Kerjasama ini dapat juga bersifat berkesinambungan. Anak usia sekolah dasar 
perlu dipupuk sikapnya untuk dapat bekerjasama satu dengan yang lain 
kerjasama itu dapat dalam bentuk kerja kelompok, pengumpulan data maupun 
diskusi untuk menarik suatu kesimpulan hasil observasi. 

d. Sikap tidak putus asa (perseverance) 
Tugas guru untuk memberikan motivasi bagi anak didik yang mengalami 
kegagalan dalam upaya menggali ilmu dalam bidang IPA agar tidak putus asa. 

e. Sikap tidak berprasangka (open-minded). 
IPA mengajarkan kita untuk menetapkan kebenaran berdasarkan dua kriteria, 
yaitu rasionalitas dan obyektivitas. Munculnya faktor obyektivitas dalam 
menetapkan kebenaran menjadikan orang tidak lagi purba sangka. Sikap tidak 
purba sangka dapat dikembangkan secara dini kepada anak usia sekolah dasar 
dengan jalan melakukan observasi dan eksperimen dalam mencari kebenaran 
ilmu.  
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f. Sikap mawas diri (self criticism) 
Obyektivitas tidak hanya ditunjukkan di luar dirinya tetapi juga terhadap 
dirinya sendiri. Itulah sikap mawas diri untuk menjunjung tinggi kebenaran. 
Anak usia sekolah dasar harus dikembangkan sikapnya untuk jujur pada 
dirinya sendiri, menjunjung tinggi kebenaran dan berani melakukan koreksi 
pada dirinya sendiri. 

g. Sikap bertanggungjawab (responsibility) 
Sikap bertanggungjawab harus dikembangkan sejak usia sekolah dasar, 
misalnya dengan membuat dan melaporkan hasil pengamatan, hasil eksperimen 
ataupun hasil kerjanya yang lain kepada teman sejawat, guru atau orang lain, 
dengan sejujur-jujurnya.  

h. Sikap berpikir bebas ( independence in thinking) 
Tugas guru untuk dapat mengembangkan pikiran bebas dari siswa (dan bukan 
sebaliknya untuk mendiktekan pendapatnya agar sesuai dengan buku teks). 
Jadi, mencatat atau merekam hasil pengamatan sesuai dengan apa adanya dan 
membuat kesimpulan dengan hasil kerja mereka sendiri merupakan saat-saat 
yang penting bagi anak dalam mengembangkan sikap berpikir bebas.  

i. Sikap kedisiplinan diri (self discipline) 
Menurut Morse dan Wingo (Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis, 1991:8) 
kedisiplinan diri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat 
mengontrol ataupun mengatur dirinya menuju kepada tingkah laku yang 
dikehendaki dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk 
pengembangan kedisiplinan diri adalah pengorganisasian kelas termasuk 
adanya regu-regu kebersihan dan sebagainya yang dapat diatur sendiri oleh 
siswa. 

 

2) IPA sebagai Proses 

Yang dimaksud dengan proses disini adalah proses mendapatkan IPA. Proses 

IPA tidak lain adalah metode ilmiah. Untuk anak usia sekolah dasar, metode ilmiah 

dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan bahwa pada 

akhirnya akan berbentuk suatu paduan yang lebih utuh sehingga anak sekolah dasar  

dapat melakukan penelitian sedarhana. Adapun tahapan pengembangannya 

disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses penelitian eksperimen yang meliputi: 

(1) observasi, (2) klasifikasi, (3) interpretasi, (4) prediksi, (5) hipotesis, (6) 

mengendalikan variabel, (7) merencanakan dan melaksanakan penelitian, (8) 

inferensi, (9) aplikasi, dan (10) komunikasi. 
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2.1.3 Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di SD 

Berdasarkan kurikulum 2006 (KTSP 2006), ruang lingkup bahan kajian IPA 

meliputi beberapa aspek kajian pokok IPA yang diajarkan di sekolah dasar, yaitu: 

1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 
interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

2) benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. 
3) energi dan perubahannya, meliputi: magnet, listrik, cahaya, dan pesawat 

sederhana. 
4) bumi dan alam semesta, meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 
 

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:751), definisi dari model 

pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan suatu kegiatan, sedangkan 

pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 

Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri menurut Hamalik (2004:57), 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Unsur 

manusiawi terdiri dari guru, siswa dan tenaga kependidikan lainnya, unsur material 

meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, slide dan lain-lain. Fasilitas meliputi 

ruangan kelas, perlengkapan, audio visual juga komputer. Prosedur meliputi jadwal 

dan metode penyampaian informasi, praktek, belajar ujian dan sebagainya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kesatuan antara proses 

belajar mengajar, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar 

mengajar, strategi dan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Konsep model pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan 

pendekatan dalam setting eksperimen yang dilakukan. Konsep model pembelajaran 

untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Bruce dan koleganya. Menurut Supriyono  

(2003:4), model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang 

mengorganisasikan pembelajaran dalam kelas dan menunjukan penggunaan materi 

pembelajaran. 
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Model pembelajaran berbeda dengan strategi, metode dan prinsip 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kesatuan dari metode, strategi dan 

langkah-langkah pembelajaran. Salah satu ciri khusus model pembelajaran yang 

tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu yaitu tingkah laku mengajar 

(sintaks) yang menggambarkan pola sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Lebih lanjut Ismail (Widiarto, Rachmadi, 2004: 76) menyebutkan bahwa istilah 

model pembelajaran tidak dipunyai oleh strategi atau motode tertentu yaitu: 

a. Rasional teoritik yang logis disusun oleh penciptanya. 

b. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil (syntaks). 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Salah satu yang membedakan model pembelajaran yang satu dengan yang lain 

adalah tingkah laku mengajar (syntaks) yang digunakan oleh masing-masing model 

pembelajaran. Syntaks inilah yang menjadi ciri khas dari suatu model pembelajaran. 

Masing-masing model pembelajran memiliki syntaks yang berbeda-beda meskipun 

memiliki tujuan pembelajaran yang sama. 

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran merupakan sebuah rencana atau pola yang mengorganisasikan 

pembelajaran dalam kelas dan menunjukkan penggunaan materi pembelajaran, 

dimana model pembelajaran itu sendiri berbeda dengan metode maupun strategi 

pembelajaran. Ciri mendasar yang membuat model pembelajaran berbeda dengan 

metode pembelajaran maupun strategi pembelajaran adalah bahwa model 

pembelajaran merupakan satu kesatuan yang disebut sintaks atau tingkah laku 

mengajar. 

2.1.5 Model Pembelajaran outdoor activities 

Pada pembahasan pembelajaran outdoor activities, yang akan dibahas adalah 

pengertian outdoor activities, manfaat pembelajaran outdoor activities dan langkah-

langkah pembelajaran outdoor activities. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  
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Menurut Indramunawar (Iptu Prihantoro,2010:20), outdoor 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 melalui isi alam, yang dapat 

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

petualangan sebagai media penyapaian materi. 

Menurut Dadang M. Rizal (Rita Mariyana (2009:23), pembelajaran di luar 

kelas yang menyenangkan untuk menggali kemampuan dan potensi diri disamping 

mencari suasana dan lingkungan baru, untuk menyalurkan kebutuhan manusia dalam 

berinteraksi dengan alam dan berinteraksi sesama manusia dalam suasana di luar 

ruangan (outdoor). Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara langsung dan berinteraksi dengan alam dan manusia dalam 

suasana di luar kelas.  

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, terkait dengan penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran outdoor activities adalah suatu 

kegiatan pembelajaran di luar kelas dan mempunyai sifat yang menyenangkan, 

dimana melalui kegiatan ini diberikan kesempatan untuk menuangkan potensi diri, 

sekaligus menyalurkan kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan alam dan 

sesama manusia, dalam suaasana di luar ruangan dan dapat menimbulkan nilai 

spiritual siswa terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

 

2.1.6 Manfaat Pembelajaran Outdoor Activities  

Pembelajaran outdoor activities diharapkan siswa mampu mengaitkan 

pelajaran dengan kenyataan, juga dapat mengaitkan hubungan antar pelajaran yang 

mereka terima. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi mereka belajar dari 

mana saja dan dari siapa saja (W Gulo, 1990:206) Selain belajar dari buku, anak-

anak juga belajar dari alam sekelilingnya. Anak-anak bukan belajar untuk mengejar 

nilai, tetapi untuk bisa memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bersifat integratif, 
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komprehensif dan aplikatif; sekaligus juga memahami kemampuan dasar yang ingin 

ditumbuhkan kepada anak-anak adalah kemampuan membangun jiwa keingintahuan, 

melakukan observasi, membuat hipotesa, serta kemampuan berpikir ilmiah. Dengan 

outdoor activities, mereka belajar tidak hanya dengan mendengar penjelasan guru, 

tetapi juga dengan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengikuti keseluruhan 

proses dari setiap pembelajaran. 

Menurut W. Gulo (1990:208) manfaat pembelajaran dengan menggunakan 

outdoor activities yaitu: 

1. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena kegiatan belajar lebih 
menarik dan tidak membosankan. 

2. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di 
lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan 
kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk rasa cinta lingkungan. 

3. Hakikat belajar lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan 
keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami.  

4. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga 
kebenarannya lebih akurat. 

5. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat 
dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, 
membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. 

6. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa 
beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan 
buatan.    

7. Mencegah siswa belajar hanya pada tingkat verbal saja 
8. Melatih siswa untuk mengkonstruksi konsep dari pengalaman-pengalaman 

yang menyenangkan.  
9. Memberikan informasi teknis, kepada peserta secara langsung. 
10. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam pembelajaran outdoor activities 

siswa dapat membangun pengalaman belajarnya atau pengetahuannya sendiri karena 

siswa belajar dengan mencari, menyelidiki, mengamati sehingga siswa dapat 

membangun konsepnya sendiri. Siswa juga terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran (learning by doing) sehingga siswa segera mendapat umpan balik 

tentang dampak dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outdoor activities,  
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penyampaian suatu pesan pendidikan melalui sebuah pengalaman langsung yang 

cepat meresap ke daya tangkap pikiran manusia, sehingga siswa di dalam belajar 

akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena siswa belajar 

secara langsung berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan, dan siswa belajar 

tidak hanya dengan mendengar penjelasan guru, tetapi dengan cara mengamati objek, 

menyelidiki, bertanya atau wawancara, membuktikanya dan menguji fakta, maka 

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan obyektif. 

 

2.1.7 Implementasi Pembelajaran dengan Outdoor Activities 

Penyampaian suatu pesan pendidikan melalui sebuah pengalaman langsung 

cepat meresap ke daya tangkap pikiran manusia. Menggunakan lingkungan sebagai 

media dan sumber belajar di dalam proses pembelajaran memerlukan persiapan dan 

perencanaan yang saksama dari guru. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan 

belajar siswa bisa tidak terkendali, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dan 

siswa tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan.  

Menurut Oemar Hamalik (2003:47), prosedur untuk mempersiapkan 

pembelajaran dengan outdoor activities (experiental learning), adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru merumuskan dengan teliti pengalaman belajar yang direncanakan untuk 
memperoleh hasil yang potensial atau memiliki alternatif hasil. 

2. Menentukan bentuk kegiatan yang akan dipakai, kegiatan outdoor activities 
ini dapat divariasi sendiri oleh guru. Misalnya: dalam satu materi dapat 
dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti dalam tema yang lain seperti 
lingkungan. 

3. Guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat menantang dan 
memotivasi. 

4. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan outdoor activities ini 
dapat dilaksanakan dalam pembelajaran atau dapat juga dilaksanakan di luar 
jam pelajaran.  

5. Menentukan rute perjalanan outdoor activities, dapat dilakukan satu kelas 
bersama-sama. Outdoor activities dapat menggunakan rute di sekitar 
sekolahan atau di lingkungan warga sekitar. 

6. Siswa dapat bekerja secara individual dan dapat bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil. 
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7. Para siswa secara aktif berperan serta dalam pembentukan pengalaman. 
8. Setelah semua persiapan selesai maka tahap selanjutnya pelaksanaan kegiatan 

outdoor activities yaitu guru menjelaskan tentang aturan dalam pembelajaran 
dengan outdoor activities. 
Pembelajaran berdasarkan pengalaman ini menyediakan suatu alternatif 

pengalaman belajar bagi siswa yang lebih luas dari pada pendekatan yang diarahkan 

oleh guru kelas. Strategi ini menyediakan banyak kesempatan belajar secara aktif, 

personalisasi dan kegiatan-kegiatan belajar yang lainnya, bagi para siswa untuk 

semua tingkat usia. 

Menurut pendapat Hamalik (2003:8), proses pembelajaran outdoor activities 

dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai berikut:  

1. Adanya suatu aktivitas, para peserta terlibat secara fisik, intelektual, maupun 
emosional dalam upaya memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang 
diperlukan. 

2. Adanya proses diskusi, para peserta tidak hanya belajar secara individual, tapi 
juga bisa belajar kelompok sehingga akan lebih memperkaya dan menambah 
aspek kedalaman pemahaman aspek yang sedang dipelajari. 

3. Adanya proses perenungan, secara individual, para peserta didorong untuk 
menginternalisasikan konsep, pengetahuan, dan keterampilan yang baru saja 
diperoleh dalam kegiatan mereka sehari-hari. 

4. Adanya proses rancangan tindak lanjut/penerapan, proses ini berguna untuk 
melatih dan menyempurnakan proses belajar berbagai keahlian yang baru saja 
didapatkan para peserta. 

Keseluruhan pemaparan teoritik tentang langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran outdoor acitivities di atas, 

disajikan dalam sintaks pembelajaran pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2. 1 
Langkah-langkah Pembelajaran Di Luar Kelas (outdoor activities) 

No Tahap pelaksanaaan Kegiatan 
1. Perencanaan   Guru merumuskan dan mengembangkan indikator 

yang akan dicapai oleh siswa nanti  
 Guru menyajikan pengalaman belajar yang bersifat 

memotivasi  
 Guru mempersiapkan perlengkapan belajar yang 

diperlukan 
 Guru merencanakan membagi kelompok-kelompok 

siswa 
 Guru menetapkan tujuan obyek serta lamanya waktu 

observasi 
2. Pendahuluan   Salam pembuka dan doa 

 Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis. 
 Guru melakukan apersepsi. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai siswa. 
 Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 

hari itu. 
 Guru memberikan pretest. 

3. Pelaksanaan   Guru menjelaskan keadaan lokasi obyek secara 
global. 

 Guru menetapkan teknik mempelajari obyek. 
 Guru  membahas pembagian kelompok-kelompok 

siswa. 
 Guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan. 
 Siswa Observasi. 
 Kerjasama kelompok. 
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
 Guru mengajak siswa masuk ke dalam kelas. 
 Siswa mendiskusikan hasil pengamatan di kelas yang 

dipandu oleh guru. 
 Guru dan siswa melakukan pembahasan hasil diskusi 

dari tiap-tiap kelompok. 
 Guru menciptakan suasana belajar tanpa tekanan dan 

suasana menyenangkan. 
4. Kegiatan akhir   Kesimpulan. 

 Evaluasi hasil belajar siswa. 
 Pemantapan dengan cara para siswa didorong untuk 

menginternalisasikan konsep, pengetahuan, dan 
keterampilan yang baru saja diperoleh dalam kegiatan 
mereka sehari – hari. 

 Tindak lanjut. 
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2.1.9. Penerapan Pembelajaran Outdoor Activity dalam Proes Belajar 

Mengajar IPA Berdasarkan Standar Proses 

Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang 

merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam 

pelaksanaan pembelajaran (UU No.41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Dengan mengacu pada pada UU tersebut, 

maka hal-hal yang diatur dalam standar proses terdiri dari perencanaan proses 

pembelajaran yang meliputi menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompentensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran materi 

pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian 

hasil belajar dan sumber belajar. Pelaksanaan proses pembelajaran dimana hal-hal 

yang harus diperhatikan antara lain rombongan (peserta) belajar maksimal, beban 

kerja minimal guru, buku pelajaran, dan pengelolaan kelas; penilaian hasil 

pembelajaran yang tujuannya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik, digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik dan terprogram dengan 

menggunakan tes dalam bentuk tes tertulis maupun tes lisan, serta nontes dalam 

bentuk pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, 

proyek dan/atau produk, portofolio dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran 

menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata 

Pelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan. 

Berdasarkan pada hal yang telah dipaparkan, maka dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran 

IPA pada siswa SD kelas 4, standar kompentensi dan kompentensi dasar (SK/KD), 

adalah SK/KD mata pelajaran IPA kelas 5 pada semester II pada materi Sifat-sifat 

Cahaya indikator pencapaian, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 



19 
 

penilaian yang dilakukan, serta bentuk penilaian yang dilakukan antara lain 

dijabarkan dalam RPP berkarakter berdasarkan sintaks model pembelajaran outdoor 

acitivities berikut ini: 

No Kegiatan Pembelajaran 

1 Kegiatan Pendahuluan 

 Salam pembuka dan doa. 
 Guru melakukan apersepsi tentang materi sifat-sifat cahaya. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

2 Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Guru menjelaskan keadaaan lokasi obyek secara umum. 
 Guru menetapkan teknik mempelajari obyek pada materi sifat-sifat cahaya. 
 Guru membagi siswa dalam kelompok. 
Elaborasi 

 Guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan. 
 Siswa melakukan observasi. 
 Kerja kelompok. 
 Sambil kerja kelompok, guru dan siswa melakukan diskusi tentang 

pengamatan pada obyek materi sifat-sifat cahaya. 
 Guru mengajak siswa kembali ke dalam kelas. 
 Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dipandu oleh guru. 
 Guru dan siswa melakukan pembahasan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. 
Konfirmasi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok 
pada materi sifat-sifat cahaya. 

3 Kegiatan penutup 

 Guru memberikan tes. 
 Guru menutup pelajaran. 

 

2.1.10 Pengertian Hasil Belajar  

Sebelum membahas tentang hasil belajar, terlebih dahulu dibahas tentang 

belajar. Membahas tentang belajar dimaksudkan untuk memberikan batasan yang 

jelas dalam pembahasan tentang hasil belajar itu sendiri. Ada berbagai pendapat para 

ahli mengenai belajar. Berikut ini dipaparkan pendapat-pendapat ahli tersebut. 

W.S. Winkel (1991:36) dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran, 

mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung 
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dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu 

bersifat secara relatif konstan dan berbekas.  

Menurut Woordworth (Ismihyani 2000:15), hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar. Woordworth juga mengatakan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan aktual yang diukur secara langsung. Hasil 

pengukuran belajar inilah akhirnya akan diketahui seberapa jauh tujuan pendidikan 

dan pengajaran yang telah dicapai. Bloom, merumuskan hasil belajar sebagai 

perubahan tingkah laku yang meliputi domain (ranah) kognitif, ranah afektif dan 

ranah psikomotorik. 

Hasil belajar didefinisikan sebagai suatu hal yang diharapkan dari 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rumusan perilaku tertentu sebagai akibat 

dari proses belajarnya. Hasil adalah sesuatu yang diadakan, diciptakan, dibuat, 

dijadikan dengan usaha pikiran. Hasil belajar merupakan wujud dari keberhasilan 

belajar yang menunjukan kecakapan dalam pengusaan materi pengajaran. 

Sudjana (1999:22) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Perubahan 

tingkah laku dalam kegiatan belajar mengajar, disebabkan oleh pengalaman dan 

latihan. Selanjutnya menurut Bloom (Oemar Hamalik 2002:79-82) mengatakan 

bahwa hasil belajar dapat dilihat pada ketiga aspek, yaitu: 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif meliputi kemampuan pengembangan ketrampilan intelektual 

(knowledge) dengan tingkatan-tingkatan yaitu: 

a. Recall of data (Hapalan/ C1) 

Merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur 

atau istilah yang dipelajari. Tingkatan ini merupakan tingkatan paling rendah 

namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Kemampuan yang 

dimiliki hanya kemampuan menangkap informasi kemudian menyatakan 

kembali informasi tersebut tanpa harus memahaminya. Pada tingkatan ini, 
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siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih fakta-fakta yang 

sederhana. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menyebutkan, 

mendefinisikan, serta menggambarkan. 

b. Comprehension (Pemahaman/C2) 

Merupakan kemampuan untuk memahami arti, interpolasi, interpretasi, 

instruksi (pengarahan) dan masalah. Syambasri Munaf (2001:69) 

mengemukakan bahwa pemahaman merupakan salah satu jenjang kemampuan 

dalam proses berpikir dimana siswa dituntut untuk memahami yang berarti 

mengetahui sesuatu hal yang dapat dilihatnya dari berbagai segi. Pada 

tingkatan ini, selain hafal siswa juga harus memahami makna yang terkandung, 

misalnya dapat menjelaskan suatu gejala, menginterpretasikan grafik, bagan 

atau diagram, serta dapat menjelaskan konsep atau prinsip dengan kata-kata 

sendiri. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menyajikan, 

menginterpretasikan, menjelaskan. 

c. Application (Penerapan/C3) 

Merupakan kemampuan menggunakan konsep dalam situasi baru atau pada 

situasi konkret. Tingkatan ini merupakan jenjang yang lebih tinggi dari 

pemahaman. Kemampuan yang diperoleh berupa kemampuan untuk 

menerapkan prinsip, konsep, teori, hukum maupun metode yang dipelajarinya 

dalam situasi baru. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu mengaplikasikan, 

menghitung, menunjukkan. 

d. Analysis (Analisis/C4) 

Merupakan kemampuan untuk memilah materi atau konsep ke dalam bagian-

bagian, sehingga struktur susunannya dapat dipahami. Dengan analisis 

diharapkan seseorang dapat memilah integritas menjadi bagian-bagian yang 

lebih rinci atau terurai dan memahami hubungan bagian-bagian tersebut satu 

sama lain. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menganalisa, 

membandingkan, mengklasifikasikan. 

 



22 
 

e. Synthesis (Sintesis/C5) 

Merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Syambasri Munaf (2001:73) 

menyatakan bahwa kemampuan sintesis merupakan kemampuan 

menggambungkan bagian-bagian (unsur-unsur) sehingga terjelma pola yang 

berkaitan secara logis atau mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa 

yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Kemampuan ini misalnya dalam 

merencanakan eksperimen, menyusun karangan, menggambungkan obyek-

obyek yang memiliki sifat sama kedalam satu klasifikasi. Contoh kata kerja 

yang digunakan yaitu menghasilkan, merumuskan, mengorganisasikan. 

f. Evaluation (Evaluasi/C6) 

Merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan (penilaian) terhadap 

suatu situasi, nilai-nilai atau ide-ide. Kemampuan ini merupakan kemampuan 

tertinggi dari kemampuan lainnya. Evaluasi adalah pemberian keputusan 

tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, 

materi dan kriteria tertentu. Untuk dapat membuat suatu penilaian, seseorang 

harus memahami, menerapkan, menganalisis dan mensintesis terlebih dahulu. 

Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menilai, menafsirkan, menaksir dan 

memutuskan. 

2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perkembangan emosional individu misalnya 

sikap (attitude), apresiasi (appreciation), dan motivasi (motivation). David Kartwohl 

(Clark, 2000:100) membagi aspek afektif dalam lima kategori, yaitu: 

a. Receiving (Penerimaan) 

Mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan terhadap 

stimulus yang tepat. Sebagai contoh, siswa mampu mendengarkan penjelasan 

dari guru secara saksama tanpa memberikan respon terlebih dahulu. 
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b. Responding (Pemberian Respon) 

Mengacu pada partipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Kemampuan ini 

meliputi keinginan dan kesenangan menanggapi stimulus. Sebagai contoh, 

siswa menjawab pertanyaan guru dan memperdebatkan masalah yang 

dilontarkan guru serta mau bekerjasama dalam penyelidikan. 

c. Valuing (Penilaian) 

Mengacu pada nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tertentu. 

Reaksi-reaksi yang dapat muncul seperti menerima, menolak atau tidak 

menghiraukan. Sebagai contoh, siswa bertanggungjawab terhadap alat-alat 

penyelidikan dan bersikap jujur dalam pembelajaran. 

d. Organization (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses konseptualisasi nilai-nilai dan 

menyusun hubungan antara nilai-nilai tersebut, kemudian nilai-nilai terbaik 

untuk diterapkan. Sebagai contoh, kemampuan menimbang dampak positif dan 

negatif suatu perlakuan. 

e. Characterization (Karateristik) 

Karakteristik adalah sikap dan perbuatan yang secara konsisten dilakukan oleh 

seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat diterimanya, sehingga sikap 

dan perbuatannya itu seolah-olah menjadi ciri-ciri perilakunya. Sebagai contoh, 

mau mengubah pendapatnya jika pendapat tersebut tidak sesuai dengan bukti-

bukti yang ditunjukkannya. 

3. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan manual fisik (skills). Aspek 

psikomotorik dikemukakan oleh Dave (Clark, 2000:101) menjadi 5 kategori, yaitu: 

a. Imitation (Peniruan) 

Kemampuan ini dimulai dengan mengamati suatu gerakan kemudian 

memberikan respon serupa dengan yang diamati. Sebagai contoh, kemampuan 

menggunakan alat ukur setelah diperlihatkan cara menggunakannya. 
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b. Manipulation (Manipulasi) 

Kemampuan ini merupakan kemampuan mengikuti pengarahan (instruksi), 

penampilan dan gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan. 

Sebagai contoh, melakukan kegiatan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang 

dibacanya. 

c. Precision (Ketepatan) 

Kemampuan ini lebih menekankan pada kecermatan, proporsi dan kepastian 

yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada saat menggunakan alat ukur, 

memperhatikan skala alat ukur yang digunakan dan satuan yang digunakan 

dalam mengambil data, orang yang memiliki ketepatan biasanya melakukan 

pengamatan berulang kali untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti. 

d. Articulation (Artikulasi) 

Merupakan kemampuan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat 

urutan yang lebih tepat dan mencapai hasil yang diharapkan atau konsistensi 

internal diantara gerakan-gerakan yang berbeda. Sebagai contoh, menunjukkan 

tulisan yang rapi dan jelas, mengetik cepat dan tepat dan menggunakan alat-

alat sesuai ketentuannya. 

e. Naturalization (Pengalamiahan) 

Menekankan pada kemampuan yang lebih tinggi secara alami, sehingga 

gerakan yang dapat dilakukan dapat secara rutin dan tidak memerlukan 

pemikiran terlebih dahulu. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

yang disebut dengan hasil belajar adalah perubahan tingkah laku belajar pada siswa, 

dimana untuk mengukur perubahan tingkah laku belajar tersebut digunakan alat yang 

disebut tes. Nilai yang diperoleh dari hasil tes tersebut kemudian yang diukur untuk 

melihat siswa tersebut telah berhasil mencapai belajarnya atau masih belum. Agar 

lebih terukur, kriteria nilai sebagai bukti keberhasilan bahwa siswa tersebut telah 

berhasil mengikuti proses pembelajaran, diukur berdasarkan Kriteria Ketuntasan 
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Minimum (KKM). Khusus dalam penelitian ini, acuan ukuran KKM adalah sebagai 

berikut: 

Ketuntasan individual  = ௨   ௦
௨ 

      %100ݔ
 
Ketuntasan klasikal     =  ௨ ௦௦௪  ௬ ௧௨௧௦  

௨ ௦௨௨  ௦௦௪
  %100ݔ

Keterangan 
Ketuntasan indiviual  : Jika siswa mencapai ketuntasan skor ≥ 07 
Ketuntasan klasikal  : Jika > 75% dari seluruh siswa mencapai  ketuntasan skor ≥ 

70. 

2.1.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Demi mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Pertama, faktor yang 

terdapat dalam diri siswa (faktor intern) diantaranya kecerdasan, bakat, minat dan 

tingkat motivasi siswa. Kedua, faktor dari luar siswa (faktor ekstern), diantaranya 

keadaan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakatnya. Slameto (2003, 54-70), 

juga mengungkapkan sekaligus menguraikan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar itu adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

adalah faktor dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor 

yang ada di luar diri siswa seperti sekolah, orangtua, dan masyarakat. Uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor intern terbagi menjadi 3 bagian yaitu faktor jasmaniah yaitu 

kesehatan dan catat tubuh. Kedua yaitu faktor psikologis, inteligensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan. Sementara faktor ketiganya 

yaitu faktor kelelahan, antara lain faktor kelelahan jasmani dan faktor 

kelelahan rohani. 

2. Faktor-faktor ekstern yang berasal dari luar diri siswa, yaitu: keluarga 

diantaranya adalah cara orang tua mendidik anak, relasi antar anggota keluarga 

dalam hal ini relasi orang tua dengan anak, suasana rumah, keadaan ekonomi 

orangtua, pengertian orangtua kepada anak-anaknya, dan faktor kebudayaan 
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yang dimiliki orangtua. Faktor berikut yang termasuk dalam faktor eksternal 

adalah sekolah diantaranya adalah metode pembelajaran yang diterapkan 

sekolah, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disipilin yang diterapkan sekolah, alat peraga yang digunakan waktu mengajar, 

jam pelajaran, gedung sekolah dan pekerjaan rumah yang diberikan guru 

terlalu banyak. Faktor terakhir yang masuk dalam faktor eksternal adalah 

masyarakat, diantaranya: kegiatan siswa dalam masyarakat, media, dan teman 

bergaul siswa. 

Telah kita lihat di atas, berdasarkan pemikiran ahli dapat dikatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa terdiri dari faktor 

internal yang disampaikan oleh Slameto (2003) antara lain faktor fisiologis, faktor 

psikologis, kondisi panca indera, inteligensi/kecerdasan, bakat dan motivasi. Paparan 

yang disampaikan Slameto terlihat lebih rinci, dimana faktor fisiologis, bagi Slameto 

adalah faktor-faktor yang terkait dengan kondisi jasmani siswa secara umum 

misalnya kelelahan. 

Selain faktor internal di atas, Slameto menambahkan bahwa faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor eksternal. Slameto menyebutkan 

faktor eksternal ini adalah lingkungan dengan memberikan pemisahan yaitu 

lingkungan alami dan lingkungan sosial. Sedangkan kondisi rumah, kondisi sekolah 

yang dipaparkan sebagai lingkungan non sosial dimasukkan oleh Slameto sebagai 

kondisi sosial 

Mengacu pada pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

Namun demikian, agar penelitian ini lebih terarah, penulis hanya memilih salah satu 

dalam faktor eksternal yaitu faktor sosial seperti yang dipaparkan oleh Slameto. Agar 

lebih spesifik dan sesuai dengan penelitian ini, penulis mengambil kondisi sekolah 

yaitu metode pembelajaran yang diterapkan sekolah. Sesuai dengan pendapat ahli di 

atas, dimana disebutkan bahwa faktor sosial yaitu metode pembelajaran atau yang 

disebut Slameto sebagai faktor instrumental, turut berkontribusi dalam 
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mempengaruhi hasil belajar siswa. Karena itu, dalam penelitian ini, terkait dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, penulis mengambil metode 

pembelajaran sebagai fokus kajian.  Kata lainnya adalah bahwa penulis memutuskan 

untuk melihat metode pembelajaran sebagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

 

2.1.12 Hubungan Antara Model Pembelajaran Outdoor Acitivities dengan Hasil 

Belajar IPA 

Menjadi pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana hubungan antara model 

pembelajaran outdoor activities dengan hasil belajar IPA? Kata lainnya adalah 

apakah model pembelajaran outdoor acitivities berpengaruh atau efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa? Menjawab pertanyaan ini, maka perlu untuk 

melihat bagaimana sesungguhnya manfaat model pembelajaran outdoor activities itu 

sendiri. Berdasarkan pada paparan teoritis dan sintaks model pembelajaran outdoor 

activities di atas, tampak bahwa model pembelajaran ini dirancang agar siswa terlibat 

lebih banyak dalam pembelajaran. Keterlibatan itu dapat dilihat pada sintaks dimana 

siswa dengan model pembelajaran ini dikondisikan untuk berinteraksi langsung 

dengan lingkungannya dengan cara melakukan observasi langsung dengan 

lingkungannya, berbagi pengetahuan dengan atau melalui rekan-rekan kelompoknya, 

menemukan sendiri jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan IPA yang 

konseptual teoritis dan abstrak melalui pengalaman langsung bersentuhan dengan 

lingkungan konkret, dan terlebih lagi, pengalaman-pengalaman nyata bersentuhan 

langsung dengan lingkungan ini, di-share bersama dan didialogkan lagi dengan siswa 

lain setelah berada kembali dalam kelas. Disamping itu, model pembelajaran ini 

menyediakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan dan mengantisipasi 

pembelajaran yang cenderung membosankan karena dilakukan terus menerus di 

dalam ruangan (kelas). 

Logika yang dibangun adalah, semakin sering siswa terlibat berpartisipasi 

dalam pembelajaran, siswa dapat mengalami dan berproses mulai dari menemukan 
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sendiri secara konkret dan melakukan sintesis antara konsep IPA yang abstrak 

dengan pengalaman nyata, suasana yang menyenangkan dimana siswa dapat bermain 

sambil belajar, dengan cara ini siswa lebih tertarik untuk belajar IPA. Jika siswa telah 

tertarik untuk belajar, karena belajar menjadi menyenangkan, siswa lebih mencintai 

pelajaran. Dengan lebih mencintai pelajaran siswa lebih mendalami materi pelajaran 

yang dipelajari. Dengan demikian, memberikan peluang bagi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Sudadi, M.Pd, 2003. Penelitian yang dilakukan dengan judul Outbond 

Activities Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS SMP 

Muhamamadiyah Semin Tahun Pelajaran 2009/2010. Penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi siswa karena disamping belajar siswa juga bermain dialam bebas, hasil 

penelitian ini hasil siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya, terbukti banyak siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM yang ditentukan dari pihak sekolah tersebut. 
Hastuti, 2012. Pengaruh Penerapan Pembelajaran di luar kelas Outdoor 

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. Nilai rata-rata antara kelas eksperimen 

adalah 82,33 dan kelas kontrol adalah 61,76. Jadi H₁ diterima karena ada perbedaan 

antara pembelajaran di luar kelas (Outdoor Activities) dalam mata pelajaran IPA di 

kelas III SD Negeri Candirejo 02 dengan pembelajaran konvensional di SD Negeri 

Sraten 01 pada semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Situasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada mata 

pelajaran IPA, pada siswa kelas 4 SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga, didasarkan 

pada dua hal yaitu: bahwa berdasarkan pengamatan peneliti, pada mata pelajaran IPA 
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masih digunakan model pembelajaran konvensional yang menekankan pada metode 

ceramah. Kedua, hasil belajar IPA siswa yang masih jauh dari kriteria KKM. Dengan 

menerapkan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah maka 

pembelajaran yang berlangsung adalah sebagai berikut: guru menjadi kurang 

memaksimalkan kegiatan siswa di kelas, karena pembelajaran hanya berpusat pada 

guru, dan siswa menjadi tidak bosan dan malas serta tidak termotivasi dalam belajar 

yang diajarkan. Akibatnya, hasil belajar IPA siswa rendah, dimana capaiannya 

adalah di bawah standar KKM, yaitu ≥ 69. 

Dengan mendasarkan pada kenyataan ini, maka penelitian ini dirancang dengan 

fokus pada penerapan pembelajaran outdoor acitivities pada mata pelajaran IPA. 

Dengan diterapkannya pembelajaran outdoor acitivities, maka hasil akhir 

pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran lebih bermakna, siswa lebih termotivasi 

dalam belajar, dan akhirnya hasil belajar IPA siswa meningkat di  atas KKM yaitu 

yaitu ≥ 69. Jika digambarkan dalam bagan, maka kerangka berpikir penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 
 

 

Siswa menjadi bosan dan malas 
serta tidak termovitasi dalam 
belajar diajarkan 

Pembelajaran menggunakan metode 
konvensional (ceramah) 

Hasil belajar IPA 
siswa rendah di 
bawah KKM ≥ 69 

Diterapkan pembelajaran  outdoor activities dalam 
pembelajaran IPA 

Guru kurang 
memaksimalkan kegiatan 
siswa di kelas 

Hasil belajar IPA siswa kelas IV 
meningkat di atas KKM ≥ 69 

Kegiatan pembelajaran 
lebih bermakna 

Siswa lebih termotivasi 
dalam pembelajaran 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian tindakan ini 

adalah sebagai berikut: Penerapan model pembelajaran outdoor activities dapat 

berpengaruh dan dapat efektif dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

IPA di SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 


