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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Pembelajaran  

       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).  

       Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh 

guru sebagai pendidik secara terprogram untuk membantu seseorang melakukan 

kegiatan belajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis 

agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. Jadi 

proses tersebut meliputi: 

1) Perencanaan yang dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, 

semester, dan penyusunan persiapan mengajar berikut penyiapan perangkat 

kelengkapannya, antara lain berupa alat peraga dan alat-alat evaluasi. 

2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan 

pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

ini, proses pembelajaran yang diwujudkan guru akan banyak dipengaruhi 

oleh pendekatan, strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah 

dipilih dan dirancang penerapannya. 
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3) Evaluasi dapat berupa tindak lanjut pembelajaran yang telah dikelolanya. 

Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk pengayaan dapat pula 

berupa pemberian layanan remedial bagi siswa yang berkesulitan belajar. 

 

B. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

       Menurut Sutrisno (2008: 19) IPA merupakan usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, 

serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran 

yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul. 

       Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 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 proses penemuan. Pendidikn IPA di harapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami secara ilmiah. IPA merupakan ilmu yang membahas tentang gejala-

gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan 

dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia dikemukakan Samatowa (dalam 

Martinus, 2013:9). 

1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

       Pembelajaran IPA didasarkan pada hakikat IPA sendiri yaitu dari segi proses, 

produk dan pengembangan sikap. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar sebisa 
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mungkin didasarkan pada pendekatan empirik dengan asumsi bahwa alam raya ini 

dapat dipelajari, dipahami dan dijelaskan yang tidak semata-mata bergantung pada 

metode tetapi melalui proses tertentu, misalnya observasi dan eksperimen. Dalam 

hal ini juga digunakan sikap tertentu, misalkan berusaha berlaku subjektif dan 

jujur dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data. Proses dan sikap alamiah ini 

akan melahirkan penemuan-penemuan baru yang menjadi produk IPA. Jadi dalam 

pembelajaran IPA siswa tidak hanya diberi pengetahuan saja atau berbagai fakta 

yang dihafalkan, tetapi siswa dituntut untuk aktif menggunakan pikiran dalam 

mempelajari gejala-gejala alam (Darmojo, 1993:7). 

       Pembelajaran IPA harus melibatkan anak secara penuh (active learning) 

dengan cara guru dapat merealisasikan pembelajaran yang mampu memberi 

kesempatan pada anak didik untuk melakukan keterampilan proses meliputi: 

mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai 

pengetahuan, nilai-nilai dan pengalaman yang dibutuhkan (Sulistyorini, 2007:8). 

2. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

       Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sisdiknas (2009:180) 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi, ruang lingkup kajian IPA untuk SD/MI meliputi 

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

langit lainnya. 

 

 

3. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

       Tujuan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) menurut Departeman Pendidikan 

Nasional  (Dalam Trianto, 2011:138) adalah sebagai berikut: 

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang memahami sains dan 

teknologi. 

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran 

IPA adalah pemerolehan pengetahuan dan konsep-konsep sains dan juga 

bagaimana bersikap kepada alam semesta beserta isinya. 

 

C. Pembelajaran IPA SD 

        Permendiknas (2006) menjelaskan bahwa, 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. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi ;peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 
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lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

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

jelaskan mengenai pembelajaran IPA yaitu :  

       Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 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 di harapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA di arahkan untuk 

pembelajaran inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Dari 

penjelasan tersebut pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung.  

a. Perencanaan Pembelajaran 

            Permendikbud (2013) tentang standar proses menjelaskan, “Standar 

Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan 
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utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, dan standar pembiayaan”, berikut SKL SD: 

 

Tabel 6.1 Standar Kompetensi Lulusan (SD/MI) 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang  

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu  

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

Ketrampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif 

dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai 

dengan yang ditugaskan kepadanya. 

Sumber:Permendikbud 2013 

b. Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, dan Materi pembelajaran IPA 

berdasarkan kurikulum KTSP. 

Standar Kompetensi  

1. Mengenal bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan 

dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. 
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Kompetensi Dasar 

1.1 mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan disekitar rumah dan 

sekolah 

 

Materi 

Bagian-bagian tumbuhan dan macam-macam tumbuhan. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 bagian-bagian tumbuhan 

Tumbuhan tersebut memiliki bagian-bagian utama. Bagian-bagian tersebut, yaitu 

daun, batang, akar, buah, dan bunga. Tumbuhan pun memiliki bagian tubuh yang 

memiliki kegunaan tersendiri.bagian-bagian tubuh setiap tumbuhan berbeda. 

Perhatikan bentuk-bentuk daun dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 bentuk-bentuk daun 

  

(a)                        (b)                          (c)                          (d)  

Gambar 2.3 contoh daun melebar, memanjang, lancip, menjari  
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(a) Daun Kuping gajah memiliki bentuk melebar 

(b) Daun pandan memiliki bentuk memanjang 

(c) Daun Pinus memiliki bentuk runcing, seperti jarum 

(d) Daun Pepaya memiliki bentuk menjari. 

      Kegiatan pembelajaran IPA SD merupakan suatu kegiatan lmiah. Sebelum 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung, guru terlebih dahulu mengetahui (Standar 

Kompetensi) SK dan (Kompetensi Dasar) KD yang akan dicapai pada suatu 

pembelajaran IPA.  

 

D. Metode Pembelajaran 

      Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, 

sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

strategi. Keberhasilan strategi pembelajaran tergantung pada guru, maka dari itu 

strategi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berbagai metode (Wina 

Sanjaya 2011:147). 

       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). 
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E. Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning) 

       Sebagaimana kita ketahui, tugas utama seorang guru adalah mengajar. Secara 

umum, pengertian dari mengajar ialah suatu kegiatan mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada orang lain. Sedangkan, 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(Vera,2012:16). 

 

F. Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) 

     Mata pelajaran IPA diajarkan di SD/MI dengan menggunakan metode 

pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) antara lain sebagai berikut: 

a. Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) 

      Pengertian pembelajaran di luar kelas secara khusus adalah kegiatan belajar 

mengajar antara guru dan murid, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi 

dilakukan di luar kelas atau alam terbuka sebagai kegiatan pembelajaran siswa. 

Misal bermain di lingkungan sekolah, lapangan belakang, persawahan dan 

lingkungan sekitar yang di sesuaikan dengan materi yang diajarkan dan kegiatan 

yang bersifat petualang. 

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

pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh pada kecerdasan para siswa 

(Vera, 2012:17). 

b. Tujuan Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning) 

      Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar diluar kelas bukan sekedar 

karena bosan didalam kelas ataupun karena merasa jenuh belajar diruangan 

tertutup. Kegiatan belajar-mengajar diluar kelas memiliki tujuan-tujuan pokok 

yang ingin dicapai sesuai dengan cita-cita pendidikan (Vera, 2012:21). 

       Secara umum, tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui aktifitas belajar 

diluar kelas atau diluar kelas ruang kelas atau diluar lingkungan sekolah ialah 

sebagai berikut: 

1. Mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreatifitas 

mereka seluas-luasnya di alam terbuka. Selain itu, kegiatan belajar-mengajar 

di luar kelas juga bertujuan memberikan ruang kepada mereka untuk 

mengembangkan inisiatif personal mereka. 

2. Kegiatan belajar-mengajar diluar kelas bertujuan menyediakan latar yang 

berarti bagi pembentukkan sikap dan mental peserta didik. Dengan kata lain, 

mereka diharapkan tidak gugup ketika menghadapi realitas yang harus 

dihadapi. 

3. Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman peserta didik terhadap 

lingkungan sekitarnya, serta cara mereka bisa membangun hubungan baik 

dengan alam. 
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4. Membantu mengembangkan segala potensi setiap peserta didik agar menjadi 

manusia sempurna, yaitu memiliki perkembangan jiwa, raga, dan spirit yang 

sempurna. 

5. Memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehudupan sosial dalam 

tataran praktik(kenyataan di lapangan). Dalam hal ini, mereka akan 

mendapatkan kesempatan luas untuk merasakan secara langsung hal yang 

telah dipahami dalam teori(mata pelajara) (Vera, 2012:22). 

c. Metode Pendekatan Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning 

Method) 

       Seorang guru yang ingin mengajar para siswa di luar kelas mesti mengetahui 

metode-metode pengajara di luar kelas (Vera, 2012:107). Adapun metode tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penugasan 

       Metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran dari seorang guru 

dengan memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam 

konteks kegiatan belajar-mengajar yang diadakan di luar kelas, guru memberi 

tugas kepada muridnya yang harus dilaksanakan di luar kelas. Artinya, tugas itu 

bukanlah pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan di rumah masing-masing, 

melainkan dikerjakan saat itu juga, dan dilaksanakan di luar kelas, serta dinilai 

dan sisimpilkan di luar kelas. 

       Tugas yang diberikan oleh guru ketika mengajar di luar kelas harus berkaitan 

erat dengan mata pelajaran yang sedang dibahas (diajarkan). Tidak hanya itu, 

tugas yang diberikan kepada para siswa mesti bisa dilaksanakan di luar kelas. 
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Artinya, para siswa tidak perlu mencari bahan-bahan (jawaban) atas tugas tersebut 

di rumah atau di dalam kelas. Semuanya dapat diperoleh diluar kelas. 

 

2. Metode Tanya Jawab 

     Metode ini kurang lebih mengikuti teknik tanya jawab. Guru memberikan 

pertanyaan pada siswa yang jawabannya mengarah pada perkembangan 

pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian, guru menambah dan 

mengelaborasi jawaban mereka. 

       Metode pembelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan siswa. Tanya 

jawab ini lebih didominasi oleh guru yang bertanya kepada siswa, sedangkan para 

siswa lebih banyak menjawab pertanyaan dari guru, meskipun juga 

memungkinkan para siswa sesekali mengajukan pertanyaan kepada guru (Vera 

2012:114). 

3. Metode Bermain 

     Metode bermain ini menyajikan pada siswa bagaimana cara menyajikan mata 

pelajaran di luar kelas. Dalam metode ini siswa diajak bermain untuk menemukan 

atau memperoleh pengertian dan konsep, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

buku pelajaran tertentu (Vera 2012:126). Dalam metode bermain ini guru 

mengajak para siswa bermain sesuatu yang bernilai pendidikan dan berhubungan 

dengan mata pelajaran yang diajarkan di luar kelas. Metode ini bisa dilakukan 

secara individu atau kelompok. Tetapi, alangkah baiknya jika dilakukan secara 

berkelompok. 
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     Alasannya diterapkan metode permainan dalam kegiatan belajar-mengajar 

diluar kelas ini adalah untuk penanaman dan pengembangan konsep, nilai, moral, 

serta norma. Oleh karena itu, metode ini mampu menghasilkan suatu pengalaman 

yang berharga bagi para siswa yang mengikuti kegiatan belajar di luar kelas.  

4. Metode Observasi 

     Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan membuat 

pencatatan-pencatatan secara objektif mengenai sesuatu yang diamati, kemudian 

menyimpulkannya. Dalam metode ini, para siswa diajak berkeliling disekitar 

lingkungan sekolah, bisa saja ke pegunungan, persawahan, sungai, pasar, atau 

tempat lain guna melakukan pengamatan terhadap objek yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang sedang dibahas (Vera 2012:134). 

 

G. Desain Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Methode) 

     Kegiatan belajar-mengajar di luar kelas tidak boleh dilakukan secara 

serampang. Pengajaran harus tetap memiliki konsep kegiatan yang jelas, sehingga 

bisa menjadi acuan utama bagi seorang guru yang mengajar siswa di luar 

kelas.kegiatan metode ini b ukan sekedar main-main untuk menyegarkan pikiran 

dan mengobati kejenuhan, melainkan guna mencerdaskan para siswa dan 

membuat mereka memahami seluruh mata pelajaran dengan baik(Vera, 2012:95). 

       Konsep aktivitas luar kelas, menggunakan kehidupan di luar kelas yang 

memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan menguasai 

beragam bentuk keterampilan dasar, sikap serta apresiasi terhadap berbagai hal 

yang di alam dan kehidupan sosial. Untuk menekankan konsep ini seorang guru 

bisa mengemasnya dengan kegiatan menarik, seperti berkemah dan outbound. 
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Dengan kata lain, mengajar para siswa di luar kelas tidak harus di lakukan secara 

monoton, misalnya hanya di lakukan dalam waktu beberapa jam dan disatu 

tempat. 

     Kegiatan itu biasa dikonsep selama berjam-jam bahkan diadakan dalam satu 

atau dua hari. Misalnya, dilakukan dengan cara berkemah, mendaki gunung, 

menjelajah, memancing, memasak, outbound, mempelajari alam, tinggal di 

pedesaan dan kerajinan tangan. Sehingga mereka benar-benar dekat dengan alam 

dan lingkungan.  

     Guru yang mengadakan kegiatan belajar-mengajar di luar kelas harus 

memahami betul bahwa para siswa yang belajar di luar kelas adalah dalam rangka 

penekanan eksperimentasi atau uji coba. Jadi, guru tidak sekedar mengobati rasa 

bosan dan jenuh di dalam kelas. Dalam konsep ini, guru mesti mengarahkan 

muridnya untuk melakukan eksperimentasi secara langsung terhadap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pelajaran-pelajaran tertentu. Dengan kata lain guru bertujuan untuk membuktikan 

sebuah teori yang dipelajari dari buku pelajaran. Dengan melakukan 

eksperimentasi, guru harus dapat membuktikan bahwa teori yang dipelajari sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

 

H.  Prosedur Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door Learning Method) 

     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). Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan 

(Ali, 2000:3). Berdasarkan para ahli maka dapat disimpulkan prosedur adalah 
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suatu taat cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu 

dan memiliki pola kerja yang ytetap yang telah ditentukan. Pembelajaran adalah 

sebuah kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan tetapi harus 

mengikuti prosedur atau langkah-langkah pembelajaran dilakukan (Winataputra, 

2003:9) prosedur atau langkah-langkah pembelajaran antara lain yaitu: 

a. Langkah persiapan 

b. Langkah pelaksanaan 

c. Langkah tindak lanjut 

     Menurut Sudjana dan Rivai, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

dalam proses pembelajaran memerlukan persiapan dan perencanaan yang seksama 

dari para guru. Tanpa perencanaan yang matang kegiatan belajar peserta didik 

tidak bisa terkendali, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dan peserta 

didik tidak melakukan kegiatan belajara sesuai yang diharapkan (Husamah, 

2013:12). 

      Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan lingkungan 

sebagai media dan sumber belajar, yakni langkah persiapan, pelaksanaan, dan 

tindak lanjut. 

a. Langkah Persiapan 

     Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh pada langkah persiapan ini, 

antara lain: 

1. Dalam hubungannya dengan pembahasan bidang studi tertentu guru dan 

siswa menentukan tujuan belajar yang diharapkan bisa diperoleh para 

siswaber kaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai media dan sumber 

belajar. 
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2. Tentukan objek kunjungan sesuai dengan tujuan belajar, misalnya tersedianya 

sumber-sumber belajar, serta keamanan bagi siswa dalam mempelajarinya. 

3. Menentukan cara belajar siswa pada saat pembelajaran dilakukan. Misalnya, 

mencatat apa yang terjadi, mengamati suatu proses, bertanya atau wawancara 

dengan petugas dan apa yang harus ditanyakan, serta menggambarkan situasi 

yang terjadi. 

4. Pesiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti tata tertib di 

perjalanan dan ditempat tujuan, perlengkapan belajar yang harus dibawa, 

menyusun pertanyaan yang akan diajukan(Husamah, 2013:12). 

b. Langkah pelaksanaan  

       Pada kegiatan ini guru dan siswa melakukan kegiatan belajar ditempat tujuan 

sesuai dengan rencana yang telah di persiapkan. Guru menjelaskan materi yang 

diajarkan. Dalam penjelasan tersebut peserta didik dapat mengajukan pertanyaan 

untuk guru. Para peserta didik diberi tugas untuk mengamati, mencatat dan 

mendiskusikan secara berkelompok. 

c. Langkah Tindak lanjut 

       kegiatan yang dilakukan mempresentasikan hasil belajar pada setiap 

kelompok diminta untuk melaporkan hasil pengamatannya untuk dibahas 

bersama. 

       Guru dapat meminta kesan-kesan yang diperoleh siswa dari kegiatan belajar 

tersebut, disamping menyimpulkan materi yang diperoleh dan dihubungkan 

dengan bahan pengajaran bidang studinya. Di lain pihak guru juga memberikan 

penilaian terhadap kegiatan belajar siswa dan hasil-hasil yang dicapainya. Tugas 

lanjutannya guru memberikan pekerjaan rumah, misalnya membuat karangan 
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cerita tentang kegiatan yang berkenaan dengan kesan-kesan yang diperoleh siswa 

dari kegiatan belajarnya (Husamah, 2013:15). 

       Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa penggunaan lingkungan 

sebagai sumber belajar itu banyak manfaatnya, baik dari segi motifasi belajar, 

kegiatan belajar, kekayaan informasi, hunguna sosial siswa dan sebagainya. 

 

I. Hasil Belajar Siswa Pada Metode Pembelajaran Luar Kelas (Out Door 

Learning Method) 

       Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan (Purwanto 2009:54) Setiap 

proses belajar yang dilaksanakan oleh siswa akan menghasilkan hasil belajar, 

dalam proses pembelajaran guru sebagai pengajar sekaligus pendidik memegang 

peran dan tanggung jawab yang besar dalam membantu membantu meningkatkan 

keberhasilan siswa dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan factor intern dari 

siswa sendiri. 

       Dalam mengikuti proses pembelajaran disekolah sudah pasti setiap siswa 

mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik. Hasil belajar yang baik 

hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar tidak 

optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik.  

       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 (Vera, 2012:17). 
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       Kegiatan belajar di luar kelas berupaya memberi semangat kepada anak didik 

dalam proses belajar-mengajar. Kegiatan sebagaimana yang tampak dalam kedua 

gambar itu memiliki beberapa arti penting yang bisa diperoleh para siswa dan para 

guru (Vera 2012:19), diantaranya ialah sebagai berikut : 

1. Dengan belajar diluar kelas, para peserta didik akan dapat beradaptasi dengan 

lingkungan, alam sekitar, serta dengan kehidupan masyarakat. 

2. Para peserta didik bisa mengetahui pentingnya ketrampilan hidup dan 

pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar. Pasalnya, belajar di luar 

kelas lebih menungtut peserta didik memahami kenyataan riil yang terjadi. Ini 

berbeda dengan belajar di dalam kelas yang hanyamenuntut para peserta didik 

memahami mata pelajaran secara kognitif (pemahaman). 

3.  Para peserta didik akan dapat memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam 

sekitarnya. Mereka bisa belajar menghargai alam dan lingkungannya. Selain 

itu, belajar di luar kelas juga dapat mengarahkan peserta didik menemukan 

presasinya di alam bebas. Artinya, bisa saja peserta didik tidak memiliki 

pprestasi di dalam kelas (tidak bisa memahami secara maksimal seluruh mata 

pelajaran yang disampaikan oleh para guru), mereka justru memiliki prestasi 

yang luar biasa. 

      Hasil belajar peserta didik yang bersifat permanen di otak (tidak mudah 

dilupakan). Artinya, para siswa tidak mudah lupa terhadap semua yang mereka 

pelajari di luar kelas. Karena, dalam kegiatan ini peserta didik bukan hanya di 

tuntut menghafal, melainkan juga di tuntun mencoba, merasakan, mencari, 

menulis, menelaah, melakukan eksperimentasi, menerapkan, dan melaporkan 

secara langsung.  
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     Kelebihan kegiatan belajar-mengajar di luar kelas adalah lahirnya hasil belajar 

yang bersifat permanen di otak. Artinya, para siswa tidak mudah lupa terhadap 

semua yang mereka pelajari di luar kelas. Karena, dalam kegiatan ini peserta didik 

bukan hanya di tuntut menghafal, melainkan juga di tuntun mencoba, merasakan, 

mencari, menulis, menelaah, melakukan eksperimentasi, menerapkan, dan 

melaporkan (Vera, 2012:39). 
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J. Hasil Penelitian Terdahulu 

       Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan metode pembelajaran di 

luar kelas yang telah dilakukan oleh Ayundha Achadiya Dewi 2014 dengan judul 

``konsep dan prinsip metode pembelajaran luar kelas (Out Door Learning 

Method) pada pembelajaran IPA kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau malang. 

Dalam penelitian Ayundha Achadiyah Dewi. Peneliti dengan nama Ayundha 

Achadiyah Dewi ini melakukan penelitiannya dengan mengamati Bagaimana 

konsep dan prinsip metode Pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) 

pada pembelajaran IPA pada siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, 

Bagaimana prosedur dan hasil pembelajaran terhadap metode Pembelajaran luar 

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

SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

       Perbedaan penelitian Ayundha Achadiyah Dewi dengan penelitian ini, yaitu 

mengamati konsep, prinsip, prosedur, dan hasil pembelajaran terhadap metode 

Pembelajaran luar kelas (Out Door Learning Method) pada pembelajaran IPA 

pada siswa Kelas IV. Dalam penelitian ini mengamati bagaimana prosedur dan 

hasil belajar siswa terhadap metode pembelajaran di luar kelas (Out Door 

Learning Method) pada pembelajaran IPA Kelas II di SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 
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K. Kerangka Pikir 

     Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis perautan antara variabel yang akan 

diteliti. sehingga, pada setiap penyusunan peneliti harus didasarkan pada kerangka 

pikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan metode pembelajaran luar kelas (out door learning method) telah dilaksanakan 
di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang pada kelas II pada mata pelajaran IPA meliputi: 

Pelaksanaan metode pembelajaran luar kelas (out door learning method) pada pembelajaran 
IPA kelas II 

1. Prosedur metode pembelajaran luar kelas 
(out door learning method) pada 
pembelajaran IPA kelas II 

2. Hasil belajar siswa terhadap metode 
pembelajaran luar kelas (out door learning 

method) pada pembelajaran IPA kelas II 

Hasil keseluruhan pelaksanaan metode pembelajaran luar kelas (out door learning method) 
pada pembelajaran IPA kelas II 
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     Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa langkah awal yang di lakukan 

peneliti dalam penelitian melakukan waancara dengan kepala sekolah dan guru                

kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, melakukan observasi dan membuat 

dokumentasi. Selanjutnya, pelaksanaan metode pembelajaran luar kelas (out door 

learning method) pada pembelajaran IPA kelas II di laksanakan dengan materi 

yang di ajarkan. Untuk melakukan observasi awal yaitu: 

1. Mendeskripsikan prosedur metode pembelajaran di luar kelas pada 

pembelajaran IPA kelas II di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa terhadap metode pembelajaran luar kelas 

(Out Door Learning Method) Pada Pembelajaran IPA Kelas II di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 




