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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Pengertian Efektivitas Pembelajaran  

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

dan sasarannya. Sutikno (2005) mengemukakan bahwa pembelajaran efektif 

merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan 

mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan dari 

pembelajaran tersebut tercapai. 

Hamalik (2001:171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas 

seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. 

Veithzal (1999) mengemukakan bahwa “efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi 

produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi seseorang” demikian juga dalam 

pembelajaran, efektivitas bukan semata-mata dilihat dari tingkat keberhasilan siswa 

dalam menguasai konsep yang ditunjukan dengan nilai hasil belajar tetapi juga dilihat 

dari respon siswa terhadap pembelajaran yang telah diikuti. 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengertian efektivitas pembelajaran 

adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara 

siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan konsep siswa. 

 

2.1.2 Outdoor Activities 

2.1.2.1 Pengertian Outdoor Activities  

Outdoor activities adalah kegiatan di alam bebas atau kegiatan di luar kelas dan 

mempunyai sifat menyenangkan, karena kita bisa melihat, menikmati, mengagumi dan 

belajar mengenai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang 
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terbentang di alam, yang dapat  disajikan dalam bentuk permainan, 

observasi/pengamatan, simulasi, diskusi dan petualangan sebagai media penyampaian 

materi (Indramunawar, 2009). 

Outdoor activities atau disebut juga sebagai pembelajaran di luar kelas oleh 

Dadang M,Rizal (2008)diartikan sebagai aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di 

luar kelas/sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, 

taman, perkampungan pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat 

kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Pendidikan 

luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan 

mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang 

mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui 

tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggungjawab dan aksi atau tingkah 

laku. Tentang aktivitas luar kelas, Vincencia (2006), menyatakan bahwa bentuknya 

dapat berupa permainan, cerita, olahraga, eksperimen, perlombaan, mengenal kasus-

kasus lingkungan di sekitarnya dan diskusi penggalian solusi, aksi lingkungan, dan 

jelajah lingkungan. 

Daripenjelasan di atas, outdoor activities adalah suatu kegiatan pembelajaran di 

luar kelas yang dapat menambah aspek kegembiraan dan kesenangan bagi siswa 

sebagaimana layaknya seorang anak yang sedang bermain di alam bebas dan outdoor 

activities juga dapat menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan karena dengan 

mengamati sendiri siswa akan mengetahui keindahan alam dan cara untuk menjaga 

atau melestarikan lingkungan sekaligus dapat mewujudkan nilai-nilai spiritual siswa 

mengenai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Berdasarkan teori di atas dapat ditarik kesimpulan outdoor activities adalah suatu 

kegiatan pembelajaran di luar kelas yang berorientasi pada alam sekitar yang 

mempunyai sifat menyenangkan dan dapat mewujudkan nilai spiritual siswa mengenai 

keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara mengamati, menyelidiki, 

menemukan sendiri segala sesuatu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Anggani S (Hari Yuliarto, 2010) Peranan lingkungan sebagai sumber belajar 

sering dilupakan, padahal sumber belajar dapat diperoleh dimana-mana termasuk di 

lingkungan sekitar anak. SedangkanAbdurrahman(2007: 100)mengungkapkan bahwa 
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saat ini pembelajaran yang dilakukan masih belum bermakna bahwa selama mengikuti 

pembelajaran di sekolah siswa jarang bersentuhan dengan pendidikanyang 

berorientasi pada alam sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada 

lingkungan luar kelas dapat digunakan sebagai sumber belajar karena pembelajaran 

akan lebih bermakna jika sistem pembelajaran diprioritaskan di alam sekitar atau 

sekitar lingkungan anak. Pembelajaran di luar kelas yang berorientasi pada alam 

sekitar atau lingkungan, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dan  dapat mengubah cara belajar yang monoton yang hanya mementingkan nilai 

kuantitatif saja tanpa mengedepankan nilai kualitatif atau proses. Dan Outdoor activities 

dapat digunakan sebagai pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan luar kelas, 

karena outdoor activities adalah kegiatan belajar yang berada di alam bebas. Menurut 

uraian di atas outdoor activities dapat diprioritaskan atau dapat digunakan di dalam 

setiap pembelajaran. 

Menurut Abdulraihan (Hari Yuliarto, 2010) lingkungan bisa lingkungan sekolah dan 

luar sekolah, yang terpenting bahwa aktivitas pembelajaran di luar kelas yang dilakukan 

siswa, guru harus pandai-pandai memilih model atau jenis pembelajaran yang tepat 

sesuai situasi lingkungan. (Martinis Yamin 2007: 176) Belajar tidak mesti di dalam 

kelas, belajar dapat juga dilaksanakan di alam bebas, tatkala siswa-siswa sudah jenuh 

di dalam kelas. 

Dari teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa outdoor activities yang 

berorientasi pada lingkungan luar kelas atau kegiatan pembelajaran luar kelas dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dan sebagai sumber-sumber pengetahuan. Outdoor 

activities dapat digunakan pada setiap pembelajaran karena pembelajaran outdoor 

activities kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat 

mengubah cara belajar yang monoton yang hanya mementingkan nilai kuantitatif saja 

tanpa mengedepankan nilai kualitatif atau proses, artinya dalam program outdoor 

activities siswa secara aktif dilibatkan secara langsung atau siswa dapat mengamati 

secara langsung sesuatu yang ada di sekitar mereka. Outdoor activities juga 

mempunyai keunggulan yaitu kegiatan pembelajaran ini mempunyai sifat 

menyenangkan, karena kita bisa melihat, menikmati, mengagumi dan belajar mengenai 
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ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang terbentang di alam dan di dalam pembelajaran 

outdoor activities kita dapat memasukkan pembelajaran secara spiritual. 

Pembelajaran di luar kelas yang mengembangkan kemampuan dan potensi diri 

disamping mencari suasana dan lingkungan baru untuk dapat menyalurkan kebutuhan 

manusia dalam berinteraksi dengan alam dan berinteraksi dengan sesama manusia 

dalam suasana di luar ruangan (outdoor).  

DavidHopkins and Putmanserta para pengikutnya 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). 

Dari berbagai pengertian tentang pembelajaran outdoor activities yang sudah 

dijelaskan, menurut pendapat saya pembelajaran outdoor activities adalah suatu 

kegiatan belajar dimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan di luar kelas atau 

dialam bebas, sehingga kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan lebih bermakna 

bagi siswa, karena melihat objek secara kongkrit. 

 

2.1.2.2 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, Guru Pembimbing SMAN I Salatiga (2009). 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, 

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 berfikir ilmiah. Dengan 

outdoor activities mereka belajar tidak hanya dengan mendengar penjelasan guru, 
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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 akan 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 mengkonstruk 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,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 dan siswa juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran 

(learning by doing) sehingga siswa akan segera mendapat umpan balik tentang 

dampak dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outdoor activities  penyampaian suatu 
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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 objektif. 

 

2.1.2.3 Implementasi Pembelajaran dengan Outdoor Activities 

Penyampaian suatu pesan pendidikan melalui sebuah pengalaman langsung 

cepat meresap ke daya tangkap pikiran manusia. Dan dalam menggunakan lingkungan 

sebagai media dan sumber belajar di dalam proses pembelajaran memerlukan 

persiapan dan perencanaan yang seksama 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.  

Adapun prosedur untuk mempersiapkan pembelajaran dengan outdoor activities 

(experiental learning), menurut Oemar Hamalik (2003: 47) 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 Guru Pembimbing SMA Negeri I Salatiga (2009), 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. 

 

Sebelum melaksanakan pembelajaran outdoor activities guru harus merumuskan 

pengalaman belajar yang akan direncanakan, menyajikan/ mengajak siswa dengan 

pengalaman yangbersifat memotivasi, menentukan waktu perjalanan, dan rute 

perjalanan serta menjelaskan aturan kegiatan pembelajaran luar kelas. 

Dapat disimpulkan langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan pembelajaran 

outdoor activities yaitu: 
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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 objek 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 objek secara 
global 

• Guru menetapkan teknik mempelajari objek 
• 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 
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• Pemantapan dengan cara para siswa didorong 
untuk menginternalisasikan konsep, 
pengetahuan, dan keterampilan yang baru saja 
diperoleh dalam kegiatan mereka sehari – hari. 

• Tindak lanjut 

 

 

2.1.3 Hasil Belajar  

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar menurut 

Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajaranya.  

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni: informasi verbal, 

kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Semantara Bloom 

mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang 

harus dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Sudjana, 1990:22). 

 Menurut Woordworth (dalam Ismihyani  2000), hasilbelajar merupakan perubahan 

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

hasilbelajaradalah kemampuan aktual yang diukur secara langsung. Hasil pengukuran 

belajar inilah akhirnya akan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan 

pengajaran yang telah dicapai. Bloom merumuskan hasilbelajar 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 (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 
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kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut mengalami aktivitas 

belajar.  

 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada  di luar individu. 

A. Faktor-faktor Intern 

Faktor intern ada tiga yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologi dan faktor kelelahan. 

1. Faktor jasmaniah  

a) Faktor kesehatan  

 Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagianya/bebas 

dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang 

berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar mengajar akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada 

gangguan-gangguan, kelainan-kelainan fungsi alat indera serta tubuhnya. 

 Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan 

tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah. 

b) Cacat tubuh  

 Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 

mengenai tubuh/badan. Cacat dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, 

patah kaki, dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. 

 Keadaan cacat tubuh jugamempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga 

terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus 

atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 
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2. Faktor psikologis  

 Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi 

belajar. Faktor-faktor ini adalah: 

a. Inteligensi  

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 

mengahadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan 

efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi  dan mempelajarinya dengan cepat. 

b. Perhatian  

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi 

bahan perhatian siswa maka timbulah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakan bahan pelajaran selalu menarik 

perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan bakat atau 

hobinya.  

c. Minat  

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

d. Bakat  

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jadi bakat itu mempengaruhi belajar, jika 

bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya 

lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah ia akan lebih giat dalam belajar itu. 

Adalah penting untuk mengetahui bakat siswa dan menempatkan siswa belajar di 

sekolah yang sesuai dengan bakatnya. 

e. Motif  

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar 

dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berfikir dan 

memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan/menunjang belajar. 
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f. Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-

alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

g. Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respone atau bereaksi. Kesediaan itu 

timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena 

kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini peru 

diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada 

kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

3. Faktor kelelahan  

Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan 

untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena kekacauan substansi 

sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-

bagian tertentu. 

b. Kelelahan rohani dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat 

dan dorongan untuk menghilangkan sesuatu yang hilang. Kelelahan ini sangat 

terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk 

berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan itu mempengaruhi belajar. 

Kelelahan baik secara jasmani maupun  rohani dapat dihilangkan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1. Tidur  

2. Istirahat  

3. Mengusahakan variasi dalam belajar, juga dapat bekerja 

4. Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, 

misalnya obat gosok 

5. Rekreasi dan ibadah teratur  

6. Olahraga secara teratur 

7. Mengimbangi makan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat 

kesehatan, misalnya yang memenuhi empat sehat lima sempurna 
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8. Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi seorang ahli, 

misalnya dokter, psikiater, konselor dan lain-lain. 

B. Faktor-faktor ekstern  

Faktor ekstern dikelompokan menjadi 3 faktor yaitu: 

1. Faktor keluarga  

a. Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya, karena keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama.  

b. Relasi antaranggota keluarga  

Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota 

keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Demi kelancaran 

belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam 

keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh 

pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan perlu hukuman-

hukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri.  

c. Suasana rumah  

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana 

rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang 

disengaja. Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana 

rumah yang tenang dan tentram. Di dalam suasana rumah yang tenang dan 

tenteram selain anak kerasan/betah tinggal di rumah, anak juga dapat belajar 

dengan baik. 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan dan lain=lain juga membutuhkan fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-

buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 
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e. Pengertian orang tua  

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang 

belajar jangan di ganggu dengan tugas-tugas di rumah.kadang-kadang anak 

mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan 

mendorongnya, membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di 

sekolah. Kalau perlu menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui 

perkembangannya. 

f. Latar belakang kebudayaan  

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik, agar mendorong anak untuk belajar.  

2. Faktor sekolah  

a. Metode mengajar  

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam 

mengajar. Guru biasa mengajar dengan metode ceramah sja. Siswa menjadi 

bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani 

mencoba metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

Agar dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan 

yang setepat, efesien dan efektif mungkin. 

b. Kurikulum  

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. 

Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa 

menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

c. Relasi guru dengan siswa  

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut 

juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara 

belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. 

d. Relasi siswa dengan siswa  

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 
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e. Disiplin sekolah  

Agar siswa belajar lebih maju siswa harus disiplin di dalam belajar baik di 

sekolah, di rumah dan di perpustakaan. Agar siswa disiplin haruslah guru 

beserta staf yang lain disiplin juga. 

f. Alat pelajaran  

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru 

dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran 

dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

g. Waktu sekolah  

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, 

waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. Waktu sekolah juga 

mempengaruhi belajar siswa. 

h. Standar pelajaran di atas ukuran  

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing yang penting tujuan yang telah di rumuskan dapat 

tercapai. 

i. Keadaan gedung  

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-

masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap 

kelas.  

j. Metode belajar  

Perlu belajar secara teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil 

belajar.  

k. Tugas rumah  

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, di samping untuk belajar waktu di 

rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru 

jangan terlalu banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, 

sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain. 
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3. Faktor masyarakat  

a. Kegiatan siswa dalam masyarakat  

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan 

pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat terlalu 

banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain 

belajarnya akan terganggua, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur 

waktunya. 

b. Mass media 

Yang termasuk mass media adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-

buku, komik-komik dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar dalam masyarakat. 

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan dan juga 

terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek juga berpengaruh jelek 

terhadap siswa.  

c. Teman bergaul 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya 

daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi 

yang bersifat buruk juga.  

d. Bentuk kehidupan masyarakat  

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. 

Adalah perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baikagar dapat memberi 

pengaruh yang positifterhadap anak/siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-

baiknya. 

 

2.1.4 Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

 Hakikat ilmu pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang 

fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di alam. IPA merupakan pengetahuan 

yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Hal ini sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Powler (Khalimah, 2010). Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 
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kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah,  (Usman 

Samatowa, 2006). Pendidikan IPA adalah lebih dari sekedar kumpulan yang 

dinamakan fakta. IPA merupakan kumpulan pengetahuan dan juga proses. 

Pembelajaran IPA di sekolah diharapkan memberi berbagai pengalaman pada anak 

yang mengijinkan mereka melakukan berbagai penelusuran ilmiah yang relevan, 

(Khalimah, 2010). 

 Secara sistematis, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

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

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan IPA dapat dimasukkan dalam klasifikasi ilmu pendidikan karena 

dimensi pendidikan IPA sangat luas dan sekurang-kurangnya meliputi unsur-unsur 

(nilai-nilai) sosial budaya, etika, moral dan agama. Oleh sebab itu, belajar IPA bukan 

hanya sekedar memahami konsep ilmiah dan aplikasi dalam masyarakat, melainkan 

juga untuk mengembangkan berbagai nilai yang terkandung dalam dimensi Pendidikan 

IPA. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Pengertian IPA, yaitu bahwa IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang terdapat di alam, baik 

itu zat yang terkandung atau gejala yang terdapat di alam. IPA merupakan 

pengetahuan yang mempunyai kebenaran melalui metode ilmiah baik secara induktif 

ataupun deduktif, dengan ciri: obyektif (keadaan yang sebenarnya), metodik 

(pengetahuan tentang metode yang dipakai dalam pendidikan), sistematis (teratur 

menurut sistem), universal (umum), dan tentatif (masih dapat berubah). 

 

2.1.4.2 Pembelajaran IPA 

 Pendidikan IPA merupakan kumpulan pengetahuan dan juga proses. 

Pembelajaran IPA di sekolah diharapkan memberi berbagai pengalaman pada anak 

yang mengijinkan mereka melakukan berbagai penelusuran ilmiah yang relevan, 

(KTSP, 2006). 
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 Menurut teori perkembangan kognitif Piaget (Wiji Suwarno, 2008: 58) bahwa anak 

membangun sendiri skemanya serta membangun konsep-konsep melalui pengalaman- 

pengalamannya. Piaget membedakan perkembangan kognitif seorang anak menjadi 

empat taraf, yaitu : 

a. Taraf sensori motor (0- 2 th),   

b. Taraf pra-operasional (2- 7 th),  

c. Taraf operasional konkrit (7- 11 th), dan  

d. Taraf operasional formal (11- 15 th). 

 Walaupun ada perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan, tetapi 

teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan 

perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang 

berbeda. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung seberapa jauh anak 

memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. Piaget (Wiji Suwarno, 2008: 

58) menyatakan peran guru sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi informasi. Guru 

perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswanya dan 

membantu siswa menghubungkan antara apa yang sudah diketahui siswa dengan apa 

yang sedang dan akan dipelajari (Abruscato, 1999). Prinsip-prinsip Piaget dalam 

pengajaran diterapkan dalam program-program yang menekankan pembelajaran 

melalui penemuan dan pengalaman-pengalaman nyata dan pemanipulasian alat, 

bahan, atau media belajar yang lain serta peranan guru sebagai fasilitator yang 

mempersiapkan lingkungan dan memungkinkan siswa dapat memperoleh berbagai 

pengalaman belajar. 

 

2.1.4.3 Tujuan Pembelajaran IPA  

Mata pelajaran IPA di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagi berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa bedasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segalaketeraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA swebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan.   

 

2.1.4.4 Ruang Lingkup IPA 

Ruang lingkup IPA meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana. 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit 

lainya. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

Hasil penelitian yang relevan atau yang hampir sama dengan penelitian ini adalah 

“Pembelajaran Inovatif Pemanfaatan Outbond Sains Sebagai Sarana dalam 

Mewujudkan Meaningfull Learning” oleh Agus Rosmanto, tahun 2009. Dalam penelitian 

“Pembelajaran Inovatif Pemanfaatan Outbond Sains Sebagai Sarana dalam 

Mewujudkan Meaningfull Learning” ini  penulis menggunakan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered) yang berorientasi pada pendidikan luar ruang 

(outbound education), yang sarat dengan permainan yang menantang, mengandung 

nilai-nilai pendidikan, dan mendekatkan siswa dengan alam dalam mata pelajaran 
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Sains/ IPA, dapat mengembangkan kemampuan spiritual siswa. Dan di dalam 

penelitian ini peneliti mengharapkan pembelajaran dengan pemanfaataan Outbond 

Sains dapat mewujudkan Meaningfull Learning atau mewujudkan nilai-nilai spiritual 

siswa karena pembelajaran dilakukan di luar ruang. 

Penelitian Ciptadi, 2009. Dengan judul penelitian: Efektivitas Penerapan Metode 

Outdoor Activities Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Geografi Pada 

Siswa Kelas VII SMPN I Kedungbanteng Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan Metode Outdoor 

activities dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri I 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2009/2010; (2) pengaruh Motivasi 

Berprestasi dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri 

I Kedungbanteng Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2009 / 2010; dan (3) penerapan 

Metode Outdoor activities dan Motivasi Berprestasi dengan hasil belajar geografi pada 

siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri I Kedungbanteng Kabupaten Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010. 

Lina Kurniawati.2010. Dengan judul penelitian: Komparasi Hasil Belajar 

Penerapan Model Pembelajaran OutdoorActivitiy dan Problem Solving pada Siswa 

SMP Kelas VIII Pokok Bahasan Cahaya. Penelitian ini bertujuan membandingkan dan 

menganalisisi model pembelajaran manakah diantara outdoor activity dan problem 

solving yang tepat untuk diterapkan pada siswa kelas VIII SMP N 6 Pati pada pokok 

bahasan cahaya. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP N 6 Pati. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga terpilih 

kelas yang menjadi eksperimen dan kelas kontrol. Kelas VIIIB dijadikan sebagai kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran outdoor activity dan VIIIE adalah kelas kontrol 

dengan model pembelajaran problem solving. 

Sudadi, M.Pd, 2003. Penelitian yang dilakukan dengan judul ” OutbondActivities 

Untuk Meningkatkan Prestasi 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 prestasi siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya, terbukti banyak siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM yang ditentukan dari pihak sekolah tersebut. 
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Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) efektif dalam mata 

pelajaran IPA kelas III SD Negeri Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 

 

2.3 Kerangka Berfikir  

Peneliti akan meneliti proses belajar mengajar dengan menggunakan 

pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) terhadap siswa kelas III SD Negeri 

Candirejo 02 sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri Sraten 01 sebagai kelas kontrol 

dengan menggunakan metode konvensional yaitu konvensional. 

Penulis akan membuat dua soal yang akan digunakan untuk penelitian. Soal pretest 

adalah soal untuk menguji homogenitas dari kedua kelompok sebelum kelas diberi 

perlakuan yaitu pembelajaran di luar kelas (outdoor activities). Soal posttest akan 

diberikan setelah kelas diberi perlakuan. 

Namun, sebelum kedua soal diuji cobakan harus dilakukan pengujian di sekolah 

lain yaitu sekolah yang bukan sekolah untuk penelitian. Nilai pengujian soal kemudian 

diuji nilai validitasnya agar soal dapat diujikan dalam penelitian.  

Penelitian akan dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan soal tes 

homogenitas. Soal pretest bertujuan untuk mengetahui tingkat homogenitas antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Setelah mengetahui tingkat homogenitas 

antara SD Negeri Candirejo 02 kelas III dan SD Negeri Sraten 01 kelas III, treatment 

diberikan pada kelas eksperimen. Yaitu dengan menerapkan pembelajaran di luar kelas 

(outdoor activities). Kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Kedua kelas 

diberikan soal yang sama yaitu soal tes untuk mengukur tingkat pemahaman mereka 

terhadap pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

Dalam bentuk bagan, kerangka berfikir penelitian ini tampak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 2.1 
Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan di atas, 

maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:  

H  :  Tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan  

pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dan pembelajaran konvensional 

dalam mata pelajaran IPA kelas IIISD Negeri Candirejo 02 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 

H1: Ada perbedaan efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dan pembelajaran konvensional 
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dalam mata pelajaran IPA kelas IIISD Negeri Candirejo 02 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Berdasarkan hipotesis di atas, peneliti menduga hipotesis pada penelitian ini 

adalah ada perbedaan efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dan pembelajaran konvensional dalam 

mata pelajaran IPA kelas IIISD Negeri Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


