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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah suatu usaha terencana untuk mewujudkan susunan belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 tahun 2003). 

       Pendidikan sebagai invensasi sumber daya manusia dipandang sebagai 

variabel terpenting yang mempengaruhi tercapainya kesejahteraan umat manusia. 

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). 

       Guru merupakan seorang yang memiliki peran penting dalam proses 

pembelajaran karena guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

suatu pembelajaran (Usman: 2005). Seorang guru tidak mengetahui gambaran 

umum metode mengajar d luar kelas, selama ia akan memandang sebelah mata 

metode mengajar di luar kelas sebagai metode yang tidak memberikan manfaat. 

Bisa saja guru tersebut salah paham dalam menerapkan metode mengajar di luar 

kelas terhadap anak didiknya (Vera, 2012:15). Sehingga, tidak banyak sekolah 

yang menerapkan sistem belajar di luar kelas. 
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       Tugas utama guru adalah mengajar, secara umum pengertian mengajar adalah 

suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan. Dan pengertian mengajar diluar 

kelas secara khusus adalah kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid 

namun, tidak dilakukan didalam kelas, tetapi dilakukan diluar kelas atau alam 

terbuka sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Misalnya, bermain dilingkungan 

sekolah, taman, perkampungan pertanian dan kegiatan yang bersifat petualangan 

(Vera, 2012:16). 

       Metode pembelajaran diluar 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 melakukan 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) 

       Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pemahaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan mamahami 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 memeproleh pemahama yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. Penjelasan tersebut pendidikan IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung (BSNP, 2007:13) 
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       SD Muhammadiyah 08 Dau Malang adalah salah satu sekolah dasar yang 

sudah menerapkan metode pembelajaran luar kelas. Pada awalnya metode 

pembelajaran luar kelas ini hanya diterapkan pada kelas atas. dengan 

menyesuaikan hasil belajar siswa, SD Muhammadiyah ini menerapkan PLS 

(pembelajaran Luar Kelas) untuk kelas bawah. SD Muhammadiyah 08 ini 

menerapkan metode pembelajaran luar kelas hanya pada pembelajaran IPA, 

khususnya untuk kelas bawah. Kelas II adalah kelas bawah yang sudah 

menerapkan metode pembelajaran luar kelas pada pembelajaran IPA. Berdasarkan 

hal tersebut maka, kelas II dipilih untuk penelitian ini. dengan jumlah siswa 29 

siswa laki-laki dan siswa perempuan. Lokasi yang digunakan antara lain: kebun, 

lingkungan sekolah, lapangan belakang, persawahan dan belajar dialam terbuka 

lainnya yang di sesuaikan dengan materi yang diajarkan. dengan di terapkan 

pembelajaran di luar kelas ini siswa sangat antusias, lebih senang, dan lebih aktif 

untuk bertanya ketika melakukan proses pembelajaran di luar kelas.  

       Berdasarkan latar belakang diatas maka, SD Muhammadiyah 08 Dau Malang 

dipilih untuk penelitian ini. Adapun judul penelitian ini ialah``Pelaksanaan 

Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) Pada 

Pembelajaran IPA Kelas II Di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang``. Hal ini 

menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai 

metode pembelajaran di luar kelas pada pembelajaran IPA kelas II di SD 

Muhammadiyah 08 Dau. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur metode pembelajaran luar kelas pada pembelajaran IPA 

kelas II di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa terhadap metode pembelajaran luar kelas pada 

pembelajaran IPA kelas II di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan prosedur metode pembelajaran luar kelas pada 

pembelajaran IPA kelas II di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa terhadap metode pembelajaran luar kelas 

pada pembelajaran IPA kelas II di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

       Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

       Dapat mengajak siswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kelas dengan 

baik, karena penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pembelajaran luar 

kelas pada pembelajaran IPA kelas II. 
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b. Bagi Guru  

       Dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan dan menambah wawasan 

untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan metode pembelajaran luar 

kelas pada pembelajaran IPA kelas II yang diajarkan kepada peserta didiknya. 

c. Bagi Peneliti 

       Dapat menambah wawasan peneliti mengenai metode pembelajaran luar kelas 

pada pembelajaran IPA kelas II. Selain itu hasil penelitian diharapkan bisa 

dijadikan refrensi untuk penelitian yang selanjutnya. 

 

E. Ruang lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini, ruang lingkupnya hanya akan dilakukan pada kegiatan 

pembelajaran di luar kelas pada pembelajaran IPA. Karena keterbatasan waktu 

dalam penelitian, penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah, prosedur metode 

pebelajaran luar kelas, hasil belajar siswa terhadap metode pembelajaran luar 

kelas untuk pemecahan masalah pada Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out 

Door Learning Method)Pada Pembelajaran IPA Kelas II SD Muhammadiyah 08 

Dau Malang. 

 

F. Definisi Istilah 

       Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru dalam 

suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi 

dalam konteks kegiatan belajar mengajar (Kurniansyah, 2012:9). IPA merupakan 

ilmu yang membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis 
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yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia dikemukakan Samatowa (dalam Martinus, 2013:9).  

       Metode pembelajaran merupakan dari strategi pembelajaran. metode 

pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi 

contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk dicapai tujuan tertentu, tetapi 

tidak setiap metode pembelajaran sesuai digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu (Trianto,2011:192). Metode pembelajaran diluar 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 melakukan 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 si luar kelas 

lebih mengacu pada pengalaman dan pendidikan lingkungan yang sangat 

berpengaruh pada kecerdasan para siswa (Vera, 2012:17). 

       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). 

       Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan (Purwanto, 2008:54). 

 

 




