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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. 

Pendidikan sangat diperlukan agar dapat mengembangkan segala potensi yang 

ada pada masing-masing individu guna untuk membekali individu dalam 

menjalani kehidupan. Sesuai dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) bahwa “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 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”. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

pendewasaan peserta didik dengan bantuan dan bimbingan pendidik yang akan 

mengembangkan segala potensi, bakat serta keterampilan yang dimiliki sebagai 

bekal di masa sekarang maupun masa yang akan datang.  

Pendidik membutuhkan strategi dan metode yang sesuai agar mampu 

mengetahui potensi, bakat serta keterampilan yang ada pada peserta didik. 

Diharapkan dengan mengetahui hal tersebut maka nantinya pendidik dapat 

memanfaatkan itu untuk meningkatkan prestasi, minat, bakat serta keterampilan 

pada peserta didik. Hal itu dibutuhkan karena peserta didik akan mengalami 

kesulitan dalam memahami potensi dirinya serta tidak mengetahui bagaimana 

cara agar segala potensi tersebut mampu berkembangan secara maksimal. 
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Peserta didik memerlukan beberapa upaya dalam mewujudkan hal tersebut 

sehingga akan mampu memahami proses pembelajaran yang disampaikan. 

Menurut Komalasari (2010:3) pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem atau proses yang secara sistematis direncanakan, didesain sedemikian 

rupa, dilaksanakan dan dievaluasi guna membelajarkan peserta didik agar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran 

dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif, artinya pembelajaran 

merupakan bagian yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas baik proses 

maupun lulusan (output) pendidikan sehingga pembelajaran dapat  

menyebabkan kualitas pendidikan meningkat maupun menjadi rendah (Muchith, 

2008:1). Pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang profesioanal yaitu guru yang 

mampu menjadikan pembelajaran yang mulanya tidak menarik menjadi lebih 

menarik, yang mulanya membuat peserta didik kesulitan menjadi mudah dan 

yang mulanya tidak berarti atau tidak berkesan menjadi lebih bermakna 

(Linawati dan Mintohari, 2015:261). Pembelajaran yang dilakukan secara baik 

dan tepat akan memberikan pengaruh yang besar bagi peserta didik, sebaliknya 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang tidak baik atau kurang sesuai 

maka potensi peserta didik akan sulit berkembang. 

Pembelajaran yang dilakukan secara tepat maupun kurang tepat tentunya 

akan menemui berbagai permasalahan. Permasalahan yang banyak terjadi dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas, peserta didik seringkali hanya sebagai 

pendengar dengan duduk saja berjam-jam saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran sehingga peserta didik merasa bosan dan tidak memiliki 

kesempatan dalam mengembangkan keterampilan serta potensinya. Peserta didik 
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akan merasa kurang memahami materi yang diajarkan karena proses 

pembelajaran yang didesain kurang bermakna bagi peserta didik. Hal tersebut 

tentunya dapat dijadikan pelajaran bagi guru supaya saat proses pembelajaran 

tidak hanya menggunakan metode ceramah saja yang kurang efektif.  

Terutama untuk anak Sekolah Dasar yang karakteristiknya masih senang 

bermain. Menurut Yusuf (2011: 59) anak pada usia sekolah dasar lebih 

cenderung bergerak lincah dan mendominasi gerak motoriknya. Oleh karena itu, 

usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan 

dengan motorik, baik halus mapun kasar. Pada usia tersebut anak harus dilatih 

dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki sesuai karakteristiknya. Anak juga 

sudah mampu dalam melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan intelektual dimana sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya 

kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikirnya.  

Salah satu kecakapan yang perlu dikembangkan adalah kecakapan dalam 

berbahasa karena bahasa berperan sangat penting dalam berkomunikasi dengan 

orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Alat paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa 

adalah Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa merupakan alat untuk 

mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri baik secara lisan maupun 

tulisan, dari segi rasa harsa dan cipta serta pikir baik secara efektif dan logis 

(Fahrurrozi & Wicaksono, 2016). Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

digunakan untuk menjalin hubungan antar individu yang satu dengan lainnya. 

Komunikasi memerlukan dua komponen yaitu pemberi pesan dan penerima 

pesan dimana keduanya harus memiliki pemahaman yang sama melalui proses 

menyimak agar tidak terjadi proses kesalahpahaman dalam berkomunikasi 
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(Damayanti, Susetyo, & Hernawati, 2016). Melihat pentingnya bahasa, pada 

dasarnya interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan berjalan dengan 

baik tanpa adanya peran dari Bahasa Indonesia (Martaulina, 2015). 

Kesimpulannya, bahwa melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, 

sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama 

dimana saat saling berkomunikasi harus ada pemberi pesan dan penerima pesan 

sehingga informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik tanpa adanya 

kesalahpahaman. 

Bahasa yang ada sangatlah beragam. Di Indonesia, bahasa yang paling 

sering digunakan adalah bahasa nasional dan bahasa daerah. Namun tidak hanya 

dua bahasa itu saja yang nantinya akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu bahasa yang perlu dipahami selain  bahasa nasional dan bahasa 

daerah, adalah bahasa Inggris karena Bahasa Inggris merupakan Bahasa 

Internasional yang dapat digunakan dalam berkomunikasi antar bangsa. 

Indonesia sebagai salah satu Bangsa yang memasuki era globalisasi sehingga 

masyarakatnya dituntut untuk menguasai bahasa asing khusunya Bahasa Inggris. 

Hastuti (2012:2) berpendapat bahwa Bahasa Inggris memiliki peran yang 

penting dalam pendidikan, pekerjaan, hiburan, komunikasi elektronik, dan 

perjalanan sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Bahasa Inggris sangat 

penting untuk dikuasai. Sedangkan Menurut Susilo (2014:13-14) Bahasa Inggris 

merupakan bahasa kedua karena perannya yang sangat penting dan harus dapat 

dikuasai sejak dini. Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali fungsi dari 

menguasai Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat 

digunakan dalam berbagai keperluan dalam lingkup Internasional. 



5 

 

Berkenaan dengan hal tersebut pendidikan di Indonesia telah 

menerapkan pembelajaran bahasa Inggris terutama di sekolah dasar. 

Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar merupakan muatan lokal yang 

wajib bagi semua peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar. Bahasa Inggris pada 

tingkat Sekolah Dasar bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan 

kompetensi berkomunikasi dan memiliki kesadaran tentang pentingnya Bahasa 

Inggris untuk meningkatkan daya saing Bangsa dan masyarakat global.   

Menurut PP Nomor 28 Th. 1990 pasal  14 ayat 3 menyatakan, Muatan 

Lokal berfungsi memberikan peluang untuk  mengembangkan kemampuan 

siswa yang dianggap perlu oleh daerah yang  bersangkutan. Satuan pendidikan 

dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai  dengan keadaan lingkungan dan 

ciri khas satuan pendidikan yang  bersangkutan dengan tidak mengurangi 

kurikulum yang berlaku secara  nasional. Pembelajaran bahasa Inggris telah 

diupayakan oleh pendidik dalam  membantu memberikan pemahaman kepada 

peserta didik tentang bahasa  Inggris. Di sekolah dasar merupakan jenjang 

pendidikan yang baik dimana  diberikan pembelajaran mengenai bahasa Inggris 

karena pada usia anak sekolah dasar merupakan masa berkembang pesatnya 

kemampuan mengenal dan menguasai kosa kata karena penguasaan kosakata 

sangat penting dalam kelancaran berkomunikasi. Pendidikan di Indonesia  

khususnya di jenjang sekolah dasar telah dilaksanakan pembelajaran tersebut,  

tetapi di lain pihak tidak sedikit peserta didik yang mengakui betapa sulitnya 

belajar bahasa inggris. 

Hal tersebut didasarkan dari hasil observasi di SDN Tlogomas 1 Malang 

pada tanggal 10 November 2017. Proses pembelajaran Bahasa Inggris yang 

selama ini dilakukan di kelas 3 SDN Tlogomas 1 Malang masih menggunakan 
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metode ceramah. Guru menganggap metode itulah yang paling mudah untuk 

diterapkan. Guru biasanya menggunakan media gambar untuk mendukung 

proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Meskipun materi yang 

diberikan sangat bervariasi, akan tetapi tetap menggunakan gambar sebagai 

media pembelajaran. Namun penggunaan media itupun sangat jarang dilakukan. 

Pembelajaran Bahasa Inggris selalu dilakukan di dalam kelas dengan 

mengandalkan buku LKS yang dijadikan guru acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Inggris 

ternyata KKM yang harus dicapai oleh siswa adalah 70. Langkah guru dalam 

pembelajaran agar siswa mampu mencapai nilai tersebut mengalami cukup 

banyak permasalahan. Pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 seringkali 

mengalami beberapa kendala yang mampu menghambat proses pembelajaran. 

Masalah yang seringkali terjadi adalah kurangnya perhatian dari masing-masing 

siswa itu sendiri. Meskipun ada juga siswa yang memperhatikan saat di kelas. 

Kurangnya perhatian oleh siswa terhadap guru yang mengajar disebabkan 

beberapa hal diantaranya siswa yang berbicara dengan temannya, merasa bosan, 

dan kurang tertarik dengan pelajarannya karena tidak adanya media. Seringkali 

siswa yang mulanya memperhatikan kemudian diajak temannya berbicara maka 

membuat siswa menjadi tidak memperhatikan lagi.  

Pembelajaran secara konvensional di dalam kelas dengan metode 

ceramah mampu membuat siswa lebih fokus karena guru dapat mengkondisikan 

dengan mudah. Namun tidak dapat dihindari bahwa siswa akan bosan dengan 

pembelajaran yang kurang menarik. Hal tersebut juga dapat menghambat 

pemahaman siswa saat mempelajari kosa kata bahasa Inggris. Faktor penting 

yang juga menjadi penghambat adalah siswa tidak membawa kamus sehingga 
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selalu bergantung dengan bertanya pada guru. Karena kebiasaan seperti itu maka 

siswa akan sulit memahami dan mengingat kosa kata bahasa Inggris. 

Sebaliknya, dengan mencari tahu sendiri kosa kata bahasa inggris di kamus akan 

mampu membuat siswa lebih memahaminya. Pembelajaran di luar kelas 

(outdoor) dapat diterapkan dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi. 

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut maka guru harus lebih 

kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

tidak harus selalu dilaksanakan di dalam kelas sehingga metode pembelajaran 

outdoor study dapat dijadikan alternatif dalam menangani masalah tersebut. 

Pembelajaran Outdoor adalah suatu desain pembelajaran yang  dilaksanakan di 

luar ruangan atau kelas dengan tujuan agar dapat membekali keterampilan pada 

peserta didik sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

(Lenterahati,2012). Outdoor merupakan media pengajaran yang sangat 

menantang  dan menyenangkan bagi anak, karena media ini mampu merangsang 

minat dan  keinginan anak untuk belajar dan meningkatkan potensi diri serta 

media ini  sangat menarik untuk diikuti semua peserta didik. 

Selain hal tersebut, metode pembelajaran outdoor study penting untuk 

diterapkan  dalam pembelajaran sebagai  upaya mengembangkan tiga aspek 

pendidikan yakni afektif, kognitif, dan psikomotor karena ketiga aspek  tersebut 

saling  berkesinambungan.  Pemilihan metode pembelajaran outdoor study  

harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta materi yang akan 

disampaikan selama proses pembelajaran. Melalui metode pembelajaran outdoor 

study , guru dapat  memanfaatkan materi dan media pembelajaran konkret di 

luar kelas atau alam  yang dapat membantu siswa khususnya kelas III di SDN 

Tlogomas 1 Malang dalam  pemahaman kosa kata bahasa Inggris yang abstrak 
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dan teoritis menjadi lebih  konkret. Pemanfaatan materi dan media konkret yang 

dipilih guru dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman  siswa terhadap kosa kata bahasa Inggris.  

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis berminat untuk menemukan  

ada tidaknya peningkatan yang terjadi melalui penerapan metode pembelajaran 

outdoor study pada peserta didik, dengan mengangkat  judul: “Peningkatan 

Pemahaman Kosakata Bahasa Inggris Melalui Metode Pembelajaran Outdoor 

Study Pada Siswa Kelas III Di SDN Tlogomas 1 Malang Tahun Ajaran 2017/ 

2018”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 

tersusun adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran outdoor study dalam 

meningkatkan pemahaman kosa kata bahasa inggris pada siswa kelas III SDN 

Tlogomas 1 Malang ? 

2. Bagaimanakah peningkatan pemahaman kosa kata bahasa inggris dengan 

metode pembelajaran outdoor study pada siswa kelas III SDN Tlogomas 1 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan proses pembelajaran kosa kata bahasa inggris kelas III 

SDN Tlogomas 1 Malang tahun ajaran 2017/2018. 
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2. Untuk meningkatkan pemahaman kosa kata bahasa inggris melalui metode 

pembelajaran outdoor study pada siswa kelas III SDN Tlogomas 1 Malang 

tahun ajaran 2017/2018, 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka hipotesis tindakan adalah 

metode pembelajaran outdoor study dapat meningkatkan pemahaman kosa kata 

bahasa Inggris siswa kelas III SDN Tlogomas 1 Malang.   

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas maka peneliti memaparkan 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang pendidikan Sekolah Dasar pada umumnya, dan 

pedoman guru dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat  memperkaya referensi dan literatur dalam 

dunia kepustakaan tentang penerapan metode pembelajaran outdoor study 

dalam meningkatkan pemahaman kosa kata bahasa inggris pada siswa 

kelas III SDN Tlogomas 1 Malang. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kreatifitas guru dalam penggunaan metode pembelajaran outdoor study 

dalam proses pembelajaran pada muatan lokal Bahasa Inggris. 

b. Bagi Peserta Didik 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu 

peserta didik yang mengalami kesulitan memahami kosa kata bahasa 

inggris. 

c. Bagi Peneliti 

  Diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan peneliti 

tentang penerapan metode pembelajaran outdoor study dalam 

meningkatkan pemahaman kosa kata Bahasa Inggris  sehingga dapat 

membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian harus mempunyai arah yang jelas dan pasti, sehingga perlu 

diberikan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan latar belakang dan  identifikasi  

masalah tersebut, maka ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas III di SDN Tlogomas 1 Malang 

Tahun Ajaran 2017/ 2018 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian dibatasi pada :  

a. Metode pembelajaran outdoor study.   
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b. Pemahaman kosa kata bahasa Inggris siswa kelas III di Tlogomas 1 Malang

tahun ajaran 2017/2018

G. Definisi Operasional

1. Pembelajaran Bahasa Inggris: proses interaksi antara pendidik dan peserta

didik dalam memperoleh pengetahuan atau informasi yang melibatkan 4

keterampilan yaitu menyimak, membaca, menulis dan berbicara.

2. Bahasa Inggris : alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain dalam lingkung Internasional. 

3. Kosakata: kumpulan kata-kata yang merupakan bagian dari suatu bahasa

tertentu yang dapat dipahami oleh seseorang.

4. Pemahaman Bahasa Inggris : kemampuan dalam membedakan kosakata,

menggambarkan kosakata, memberi contoh serta menjelaskan kosakata.

5. Metode pembelajaran Outdoor study : metode pembelajaran yang

dilakukan diluar kelas dan disesuaikan dengan materi yang sesuai.


