
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia pendidikan terus berubah dengan signifikan sehingga 

banyak mengubah pola pikir pendidik, dari pola pikir pendidik yang awam dan 

kaku menjadi lebih modern. Hal ini sangat berpengaruh dalam kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan 

mengkritisi dengan cara mengungkapkan konsep dan teori pendidikan yang 

seberanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. 

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dipandang sebagai 

variabel terpenting yang mempengaruhi tercapainya kesejahteraan umat manusia. 

Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan kualitas sumber daya 

manusia juga menjadi lebih baik, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan 

kualitas hidup manusia itu sendiri (Wahidmurni, 2010:14). 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, ke-pribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian, 

penanganan dan prioritas secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, 

masyarakat pada umumnya dan para pengelola pendidikan pada khususnya 

(Wahidmurni, 2010:15). 
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Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah 

dengan cara perbaikan proses belajar mengajar. Berbagai konsep dan wawasan 

baru tentang proses belajar mengajar di sekolah telah muncul dan berkembang 

seiring pesatnya perkembangan ilmu teknologi. Guru sebagai seorang yang 

menempati posisi strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), 

dituntut untuk mengikuti berkembangnya konsep-konsep baru dalam dunia 

pendidikan. Terutama dalam menanamkan konsep tentang lingkungan alam 

melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah salah satunya 

dengan menggunakan metode pembelajaran luar kelas Out Door Learning 

Method). 

Seorang guru tidak mengetahui gambaran umum metode mengajar di luar 

kelas, selamanya ia akan memandang sebelah mata metode mengajar di luar kelas 

sebagai metode yang tidak memberikan manfaat. Atau bisa saja guru tersebut 

salah paham dalam menerapkan metode mengajar di luar kelas terhadap anak 

didiknya (Vera, 2012:15). Sehingga, tidak banyak sekolah menerapkan sistem 

belajar di luar kelas. Umumnya, sekolah masih menggunakan metode klasik, yaitu 

mengajar di dalam kelas. Kemungkinan ini disebabkan guru tidak memahami 

pengertian mengajar di luar kelas serta tidak mengerti arti pentingnya mengajar di 

luar kelas, sehingga metode mengajar di luar kelas selalu menjadi acuan utamanya 

dalam mengajar.  

Tugas utama seorang guru adalah mengajar, secara umum pengertian 

mengajar ialah suatu kegiatan mentransfer (ilmu pengetahuan) pada orang lain. 

Dan pengertian mengajar di luar kelas secara umum adalah kegiatan belajar 

mengajar antara guru dan murid namun tidak dilakukan di dalam kelas tetapi 
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dilakukan di luar kelas atau alam terbuka sebagai kegiatan pembealajaran siswa. 

Misalnya, bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian, 

nelayan dan kegiatan yang bersifat petualangan (Vera, 2012:16). 

Metode pembelajaran di luar kelas juga dapat dipahami sebagai sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi 

pembelajaran terhadap berbagai permainan, sebagai media transformasi konsep-

konsep yang disampaikan dalam pembelajaran. Dengan demikian, mengajar di 

luar kelas bisa kita pahami sebagai suatu kegiatan yang menyampaikan pelajaran 

di luar kelas, sehingga kegiatan atau aktivitas belajar-mengajar berlangsung di 

luar kelas atau di alam bebas. Sebagian orang menyebutnya dengan outing class, 

yaitu suatu kegiatan yang melibatkan alam secara langsung untuk dijadikan 

sebagai sumber belajar. 

Metode pembelajaran di luar kelas merupakan strategi mengajak siswa lebih 

dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. 

Disisi lain mengajar di luar kelas merupakan upaya mengarahkan para siswa 

untuk meakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan tingkah 

laku terhadap lingkungan sekitar. Jadi, mengajar di luar kelas lebih melibatkan 

siswa secara langsung dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada pengalaman dan 

pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh pada kecerdasan para siswa 

(Vera, 2012:17). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 untuk SD/ MI 

dijelaskan mengenai pembelajaran IPA yaitu, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tentang alam yang sistematis, sehingga IPA 
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bukan hanya penugasan kumpulan pengetahuan yang merupakan 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 sekita, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk lebih kepada pembelajaran metode 

mengajar di luar kelas dan pembelajaran yang nyata sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. Penjelasan tersebut pendidikan IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung (BSNP, 2007:13). 

Sekolah SD Muhammadiyah 08 Dau Malang sudah menerapkan Metode 

Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) pada Pembelajaran IPA 

pada Kelas IV disekitar sekolah (halaman sekolah). Pada kenyataan saat observasi 

yang saya lihat pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang dengan 

menggunakan metode mengajar di luar kelas dengan materi mengenal bagian-

bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah siswa masuk kelas, guru menerangkan 

bahwa mata pelajaran yang akan di pelajari tentang materi mengenal bagian-

bagian tumbuhan dan fungsinya. Siswa diterangkan terlebih dahulu akar, batang, 

daun, bunga, buah dan biji itu seperti yang ada di buku. Setelah guru 

menerangkan siswa diminta untuk keluar kelas dengan rapi dan tenang.  

Siswa diminta untuk mencari tumbuhan yang mempunyai akar, batang, 

bunga, buah dan biji di halaman sekolah.Siswa sudah mendapatkan tumbuhan, 
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siswa diminta guru untuk menerangkan satu-persatu mana yang termasuk akar, 

batang, bunga, buah dan biji. Siswa juga diminta untuk menerangkan fungsi dari 

akar, batang, bunga, buah dan biji. Setelah siswa diberikan tugas guru 

menerangkan mana tumbuhan yang menpunyai akar, batang, bunga, buah dan biji 

dan guru juga menerangkan fungsinya pada siswa. Setelah guru menerangkan 

siswa diminta kembali masuk kedalam kelas dengan rapi dan tidak ribut. 

Kemudian siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal dari guru tentang apa yang 

telah dipelajari di luar kelas. Hasil dari metode mengajar di luar kelas siswa 

dengan media lingkungan dengan menggunakan pengalaman langsung siswa 

dapat berinteraksi secara langsung secara ilmiah mudah diingat dan siswa dapat 

menghafal, mencoba, mencari, menulis, melakukan eksperimentasi dalam 

pembelajaran IPA. Sehingga hasil belajar permanen di otak dan tidak mudah 

dilupakan artinya para siswa tidak mudah lupa terhadap apa yang mereka pelajari 

di luar kelas. Metode di luar kelas, informasi materi pelajaran yang diterima 

masing-masing siswa dapat mudah diingat. Sehingga pembelajaran berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “Konsep 

dan Prinsip Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) pada 

Pembelajaran IPA Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau Malang”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari masalah yang akan 

dibahas, maka permasalahan ini dikhususkan pada pokok bahasan: 
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1. Penerapan Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) adalah 

guru mengajak siswa ke luar kelas untuk mencari tumbuhan yang mempunyai 

menpunyai akar, batang, bunga, buah dan biji. Kemudian siswa diminta untuk 

meneragkan mana yang termasuk akar, batang, bunga, buah dan biji. Siswa juga 

menyebutkan apa fungsi dari akar, batang, bunga, buah dan biji yang telah didapat 

di luar kelas. dengan media lingkungan dengan menggunakan pengalaman 

langsung siswa dapat berinteraksi secara langsung secara ilmiah mudah diingat 

dan siswa dapat menghafal, mencoba, mencari, menulis, melakukan 

eksperimentasi dalam pembelajaran IPA. 

2. Konsep Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) adalah 

proses belajar interdisipliner melalui satu aktifitas yang dirancang untuk 

dilakukan di luar kelas. Pendekatan ini secara sadar dapat memberikan potensi 

latar alamiah terhadap perkembangan fisik dan mental. Dengan meningkatkan 

hubungan timbal balik dengan  lingkungan. Dan dapat mengubah sikap dan 

tingkah laku terhadap lingkungan yang mereka peroleh melalui pengalaman 

langsung. Sehingga pembelajaran di Luar Kelas (Out Door Learning Method) 

adalah cara yang efektif bagi peserta didik untuk menjadikan siswa lebih aktif dan 

pembelajaran permanen di otak atau tidak mudah di lupa (Vera, 2012:39). 

3. Prinsip Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) adalah 

media yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan sekolah yang dapat 

dipergunakan secara langsung sebagai sumber belajar. Media yang digunakan 

berupa tumbuhan-tumbuhan yang didapat di luar kelas atau lingkungan sekolah 

(Vera, 2012:11). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep metode Pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) 

pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang? 

2. Bagaimana prinsip metode Pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) 

pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang? 

3. Bagaimana prosedur metode Pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method) pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang? 

4. Bagaimana hasil pembelajaran terhadap metode Pembelajaran luar kelas (Out 

Door Learning Method) pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan umum dan khusus diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Adapun tujuan umum metode Pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method)  yaitu untuk mengetahui tujuan pembelajaran metode pembelajaran luar 

kelas (Out Door Learning Method) pada pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah 

08 Dau Malang. 
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2. Adapun tujuan khusus metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method) yaitu sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan konsep metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method) pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 

b. Mendeskripsikan prinsip metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method) pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 

c. Mendeskripsikan prosedur metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method) pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 

d. Mendeskripsikan hasil pembelajaran terhadap metode pembelajaran luar kelas 

(Out Door Learning Method) pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa    

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengajak siswa untuk mengikuti 

pembelajaran luar kelas dengan baik, karena penelitian ini memberikan 

pemahaman mengenai pembelajaran luar kelas dalam mata pelajaran IPA kelas 

IV. 
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2. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan dan 

menambah wawasan untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan metode 

pembelajaran luar kelas khususnya pada pembelajaran IPA kelas IV yang 

diajarkan kepada peserta didiknya. 

3. Bagi Sekolah   

Bagi sekolah penelitian ini akan memberikan informasi tentang 

perkembangan metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) guna 

meningkatkan pelaksanaan metode pembelajaran luar kelas dan dapat dijadikan 

sarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 

 

F. Penegasan 

Istilah dalam penelitian ini banyak fariasi. Untuk membuat sebuah penegasan 

istilah antara lain sebagai berikut: 

1. Konsep pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) merupakan 

metode yang didalamnya berupaya untuk mengajak peserta didik lebih dekat 

sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat (Vera, 

2012:95). 

2. Prinsip pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) yaitu, 

pengetahuan dibangun sendiri, mengajar adalah membantu siswa, tekanan lebih 

ke proses bukan pada hasil dan guru sebagai fasilitator (Husamah, 2013:11). 
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3. Prosedur pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) yaitu meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir dan tindak lanjut 

(Husamah, 2013:12). 

4. Metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) merupakan 

upaya untuk mengajak siswa lebih dekat dan melihat peristiwa langsung di 

lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungan dengan 

menggunakan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat 

(Vera, 2012:17). 

5. Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan 

yang merupakan langkah-langkah menurut waktu dan tata cara tertentu untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang (Masya, 

1994:74). 

6. Hasil belajar metode pembelajaran luar kelas (out door learning method) 

merupakan suatu proses usahan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 

2010:2). 

 

 


