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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Kurikulum tersebut menekankan pada pembelajaran tematik 

integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang 

mengintegrasikan beberapa kompetensi dasar yang berkaitan dari berbagai mata 

pelajaran yang diikat dalam satu tema. Kurikulum tersebut dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk 

mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

membangun potensi yang dimilikinya (Kemendikbud, 2012:12). 

Kegiatan belajar dalam pembelajaran tematik terdapat kompetensi yang 

ingin dicapai, disajikan dalam materi, pembagian materi dalam setiap mata 

pelajaran tidak nampak jelas, namun telah diintegrasikan menjadi suatu 

pembelajaran yang penuh makna. Pelaksanaan kurikulum merupakan proses 

pembentukan kompetensi dan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap 

pembelajaran didasarkan berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan dalam 

pencapaian kompetensi. Dalam hal tersebut kegiatan belajar mengajar menjadi hal 

yang sangat penting dalam mencapai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa 

(Majid, 2013:55). 

Kemampuan atau kompetensi dalam kurikulum 2013 diharapkan dapat 

dicapai melalui berbagai proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran tersebut 

tidak lepas dari sumber belajar yang digunakan guru dalam meningkatkan 
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pemahaman siswa. Kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi 

Kurikulum 2013 adalah fasilitas dan sumber belajar yang memadai, agar 

kurikulum yang sudah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal. Fasilitas dan 

sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam mendukung suksesnya 

implementasi kurikulum antara lain, laboratorium, pusat sumber belajar dan 

perpustakaan, serta tenaga pengelola dan peningkatan kemampuan 

pengelolaannya (Mulyasa, 2013:49). 

Proses pembelajaran dapat ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar 

interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, 

maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan/materi yang tepat, perlu adanya 

situasi lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. 

Pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai objek belajar dapat 

memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada peserta didik. Pengetahuan 

bukan hanya seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap diterima dan diingat 

siswa. Siswa harus mengonstruksi pengetahuannya sendiri dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Aisyah, 2008:44).  

Model pembelajaran outdoor memberikan alternatif cara pembelajaran 

dalam implementasi Kurikulum 2013 dengan memberikan pengalaman belajar 

yang lebih berkesan. Proses pembelajaran outdoor yang memanfaatkan 

lingkungan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka 

belajar berdasarkan pengalaman yang nyata dan didukung oleh susasana yang 

kondusif. Selain itu kebenarannya lebih akurat sebab anak dapat mengalami 

secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi anak dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui 
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objek-objek yang dihadapi secara langsung. 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, tanggung jawab, dan aksi atau tingkah laku 

(Husamah, 2013:20). 

Proses pembelajaran outdoor dapat memberikan pengalaman kepada siswa. 

Pengalaman peserta didik yang dilakukan secara langsung memungkinkan materi 

pelajaran akan semakin kongkret dan nyata yang berarti proses pembelajaran akan 

lebih bermakna dan dapat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Dalam usaha pencapaian  tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem 

lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif (Sardiman, 2007:25).  

Pada SD Negeri Dampit 01, diketahui bahwa model pembelajaran outdoor 

sudah diterapkan dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan pada tanggal 28 Januari 2015. Menurut guru kelas II, model 

pembelajaran outdoor sudah diterapkan dalam pembelajaran tematik khususnya 

Tema 7 Merawat Hewan dan Tumbuhan. Harapan guru dengan pelaksanaan 

model pembelajaran outdoor ialah dapat memberikan dampak positif bagi siswa, 

karena menurut guru kelas, model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, membuat pembelajaran lebih variatif dan  lebih rill, 

serta anak lebih mengenal pada dunia nyata dan luas. Pada pelaksanaannya guru 

memilih dilakukan di sekitar lingkungan sekolah dengan mengamati langsung 

benda atau tumbuhan yang ada di sekitarnya. 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dengan judul “Efektivitas 

Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Activities) dalam Mata Pelajaran IPA di 

Kelas III SD Negeri Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Pada 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012”, hasil penelitiannya dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dapat meningkatkan hasil 

belajar jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dalam mata 

pelajaran IPA di kelas III. Pembelajaran di luar kelas sangat memotivasi siswa 

dalam belajar karena siswa ikut terlibat secara fisik, intelektual maupun emosional 

dalam upaya memperoleh pengetahuan atau keterampilan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitan yang lebih 

mendalam untuk melihat keberhasilan penggunaan pembelajaran outdoor dalam 

pelakasanaan pembelajaran tematik, oleh karena itu peneliti mengangkat judul 

penelitian “Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kelas II Tema 7 Subtema 3 

Tumbuhan di Sekitarku dengan Menggunakan Model Pembelajaran Outdoor di 

SDN Dampit 01”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah  

1.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik Kelas II Tema 7 Subtema 

3 Tumbuhan di Sekitarku dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Outdoor di SDN Dampit 01? 
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1.2.2 Bagaimanakah respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran tematik 

Kelas II Tema 7 Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Outdoor di SDN Dampit 01? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Mendeskripsikan gambaran pelaksanaan pembelajaran tematik  Kelas II 

Tema 7 Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Outdoor di SDN Dampit 01. 

1.3.2 Mendeskripsikan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran tematik 

Kelas II Tema 7 Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Outdoor di SDN Dampit 01. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang model 

pembelajaran outdoor yang dapat diterapkan dalam proses belajar 

mengajar di Sekolah Dasar pada pembelajaran tematik kelas II Tema 7 

Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran outdoor. 
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b. Bagi Sekolah 

Menambah inovasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara 

outdoor sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti Selajutnya 

Sebagai salah satu bahan acuan untuk peneliti selanjutnya mengenai 

pelaksanaan pembelajaran tematik Kelas II Tema 7 Subtema 3 

Tumbuhan di Sekitarku dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Outdoor. 

 

1.5 Batasan Istilah  

1.5.1 Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan. (Poerwadarminta dalam Abdul Majid, 

2013). Pada penelitian ini,  membahas mengenai Tema 7 Merawat Hewan dan 

Tumbuhan Subtema 3  Tumbuhan di Sekitarku pembelajaran 1, 2, 5, dan 6. 

Peneliti hanya mengambil pembelajaran 1, 2, 5, dan 6 karena pada pembelajaran 3 

dan 4, materi yang terdapat pembelajaran tidak sesuai apabila dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran outdoor. 

1.5.2 Pembelajaran Outdoor 

Pembelajaran outdoor merupakan  aktivitas luar kelas dengan melakukan 

petualangan di lingkungan sekitar dengan disertai pengamatan secara teliti yang 

hasilnya dicatat ke dalam Lembar Kerja Pengamatan (Amin dalam Husamah, 
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2013). Sehingga pada penelitian ini, pembelajaran outdoor yang dimaksud ialah 

pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar dan pembelajaran dilakukan di luar kelas.  

 


