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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Proses Pembelajaran adalah suatu proses membelajarkan 

peserta didik yang direncanakan, di desain, serta dievaluasi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang maksimal (Vamela, dkk. 2012 : 7). Disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan 

peserta dalam suatu lingkungan guna mencapai tujuan pembelajaran yang 

didukung dengan adanya sumber belajar sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang berulang-ulang dan 

menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat 

tetap. Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari yang cenderung 

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi 

pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori. Selanjutnya, 

keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktifan peserta didik 

dalam merespons dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

diri peserta didik ataupun lingkungan (Thobroni, 2015: 17). Maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu proses pembelajaran sangat berpengaruh pada 

perubahan perilaku yang bersifat permanen. Apabila hal tersebut dilakukan
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dengan benar maka akan sangat berguna bagi peserta didik dalam mengolah 

kemampuannya di berbagai aspek.   

Sedangkan pembelajaran menurut pendapat Abidin (2014: 6) adalah 

serangkaian aktivitas yang dilakukan peserta didik guna mencapai hasil belajar 

tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahawa pembelajaran bukanlah proses yang 

didominasi oleh guru. Pembelajaaran adalah proses yang menuntut peserta didik 

secara aktif kreatif melakukan sejumlah aktivitas sehingga peserta didik benar-

benar membangun pengetahuannya secara mandiri dan berkembang pula 

kreativitasnya. Atas dasar ini, pembelajaran yang didominasi kerja guru adalah 

sebuah proses pemancungan terhadap segala potensi yang dimiliki peserta didik. 

Suatu proses pembelajaran akan berhasil dan berjalan secara efektif apabila 

dalam perancangan dan pengembangannya berpusat pada karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, kompetensi dasar, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan atau indikator keberhasilan belajar. 

Menurut beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang dalam mengenali dirinya sendiri dan kemampuan yang dimilikinya. 

Proses pembelajaran pada awalnya akan memuat guru memahami peserta didik 

itu sendiri. Hal itu diantaranya kemampuan dasarnya, motivasinya, latar 

belakang akademisnya, latar belakang ekonominya bahkan hingga karakteristik 

peserta didik. Guru harus selalu siap dalam memahami karakteristik anak karena 

itu merupakan modal penting dalam keberhasilan menyampaikan bahan ajar 

agar proses pembelajaran dapat berhasil.  

 



14 
 

2. Pembelajaran Bahasa Inggris 

  Bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional yang akan sangat 

dibutuhkan dalam berkomunikasi. Bahasa Inggris merupakan bahasa ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga tanpa memiliki kemampuan bahasa Inggris 

maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam bergaul dalam lingkup dunia 

yang semakin lama semakin cepat perkembangannya dan hampir tak terkendali. 

Oleh karena itu, bahasa Inggris harus dikenalkan pada anak terutama saat 

usianya masih dini. Pada Sekolah Dasar, Bahasa Inggris ditetapkan pada muatan 

lokal. Guru harus siap dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris 

tersebut karena Bahasa Inggris seringkali dianggap sulit. 

  Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa dan digunakan untuk berinteraksi. 

Menurut Herlina (2015) berpendapat bahwa pembelajaran Bahasa Inggris 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengembangkan kompetensi 

berkomunikasi dalam bentuk lisan dalam konteks sekolah, memiliki kesadaran 

tentang pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing dalam 

masyarakat global.  Bahasa Inggris di Sekolah Dasar meliputi 4 keterampilan 

yaitu menyimak (listening), menulis (writing), membaca (reading), dan 

berbicara (speaking). Di sekolah dasar, 4 keterampilan tersebut dimasukkan 

menjadi satu dalam suatu materi pokok sehingga apabila ingin mengetahui 

penguasaan peserta didik terhadap keterampilan tersebut maka dapat dilihat dari 

hasil pembelajaran Bahasa Inggris. Berikut penjelasan dari 4 keterampilan yang 

ada pada pembelajaran Bahasa Inggris : 
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a. Keterampilan menyimak (listening) 

Keterampilan menyimak (listening) merupakan suatu proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh pemahaman, perhatian, 

interpretasi serta apresiasi (Gusmaidar:2016). Oleh karena itu, dalam 

kegiatan menyimak bukanlah hal yang mudah. Banyak yang harus 

diperhatikan dalam kegiatan menyimak. Bukan hanya dengan 

memperhatikan saja tetapi juga harus memahami apa yang disimak dan 

mampu memberikan kesan, pendapat atau tafsiran dari apa yang telah 

disimak. 

Menyimak (listening) merupakan aspek dalam bahasa yang masih 

menjadi permasalahan bagi peserta didik. Hasil dari kegiatan menyimak 

tersebut tidak selalu baik. Seringkali ada beberapa faktor yang menadikan 

keterampilan menyimak rendah dalam pembelajaran Bahasa Inggris yaitu 

pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat oleh guru, guru belum 

memanfaatkan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta 

didik. Keterampilan menyimak (listening) seringkali dianggap sulit karena 

kosakata yang dimiliki peserta didik masih sangat terbatas. Guru harus 

mampu lebih aktif agar peserta didik bisa lebih memahami. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan gerakan tangan, ekspresi wajah maupun gerakan 

tubuh. 

b. Keterampilan menulis (writing) 

Pada kegiatan keterampilan menulis (writing) di pembelajaran Bahasa 

Inggris seringkali dianggap sulit karena bukan hanya sekedar menulis saja 

tetapi harus teliti dalam penggunaan tata bahasa, kosakata, ejaan, tanda baca, 

dsb. Menulis suatu kalimat atau paragraf, peserta didik harus memiliki 
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kosakata yang cukup memadai, penguasaan tata bahasa serta jenis teks yang 

akan ditulis (Istirahayu:2015). Apabila penguasaan kosakata sangat kurang, 

maka keterampilan menulis (writing) juga tidak akan mampu berkembang. 

Sedangkan keterampilan menulis sedikit dianggap sulit oleh peserta didik 

tingkat Sekolah Dasar karena peserta didik tidak bisa mengingat perbedaan 

dari penulisan dan pengucapan. Kosakata Bahasa Inggris dalam 

penulisannya sangat berbeda dengan cara pengucapannya 

(Prasetyaningsih:2013). Beberapa hal dapat menjadi masalah apabila kurang 

paham dan tidak mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Semua masalah 

yang timbul dapat terselesaikan apabila dapat menyesuaikannya dengan 

karakteristik, bakat dan minat dari subjek yang akan menerima pembelajaran 

Bahasa Inggris.  

c. Keterampilan membaca (reading) 

Membaca (reading) merupakan keterampilan yang sangat penting 

dalam suatu pembelajaran dan berkomunikasi. Menurut Tarigan dalam 

Kurniawan, dkk (2013:1) mengemukakan bahwa membaca merupakan suatu 

proses memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis 

dengan bahasa lisan kepada pembaca. Melalui kegiatan membaca akan dapat 

memahami makna atau arti dari sebuah tulisan. Dengan demikian, 

keterampilan membaca (writing) berperan sangat penting bagi peserta didik 

untuk memahami suatu informasi dan harus dijadikan sebagai budaya yang 

baik. Keterampilan membaca (reading) akan lebih menyenangkan untuk 

dilakukan apabila topik yang dipilih sesuai dengan minat peserta didik, 

sesuatu yang berhubungan dengan lingkungannya. Pengaruh paling besar 

dalam keterampilan membaca yaitu penguasaan kosa kata pada peserta didik.  
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d. Keterampilan berbicara (speaking) 

Berbicara merupakan salah satu aspek berbahasa dan menduduki 

peranan yang penting di kehidupan sosial karena siapapun harus 

menguasainya (Hamid:2014:89). Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah 

dasar salah satunya yaitu untuk mengembangkan keterampilan berbicara 

(speaking). Keterampilan berbicara (speaking) akan menarik bagi peserta 

didik apabila memahami kosakata baru. Bahkan peserta didik akan segera 

menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari untuk berkomunikasi secara 

langsung.  Keterampilan berbicara akan dapat berkembang dengan baik 

apabila memiliki bekal kosakata yang cukup. Oleh karena itu, kosakata 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berbicara. 

Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar memiliki materi 

pembelajaran yang beraneka ragam. Salah satu materi di kelas 3 yaitu Making 

Campfire yang artinya membuat api unggun. Pada materi tersebut akan dipelajari 

kosakata yang berkaitan dengan materi pokok tersebut. Dari materi pokok making 

campfire maka dapat dikaitkan dengan materi camping dan hiking. Pembelajaran 

Bahasa Inggris kelas 3 hanya lebih pada penguasaan kosakata yang berkaitan 

dengan materi yaitu alat-alat yang dibutuhkan ketika membuat api unggun, 

berkemah dan mendaki. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu merespon 

dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima dalam konteks kelas 

dan mengeja ujaran Bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat dan berterima. 

 

3. Kosa kata Bahasa Inggris 

  Kosakata (vocabulary) dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa 

Inggris merupakan salah satu hal yang penting untuk dikuasai. Kosakata dapat 
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diartikan sebagai kumpulan kata-kata yang dipahami oleh seseorang. Seseorang 

akan lebih mudah memahami suatu bahasa atau berkomunikasi apabila terlebih 

dahulu memahami arti dari kosakata yang digunakan. Sebaliknya, apabila 

kurang memahami kosakata tersebut maka akan sangat sulit untuk 

berkomunikasi satu sama lain. 

  Menurut Herlina (2015:3) pembelajaran kosakata dapat dilakukan 

melalui empat tahap. Pertama, guru sebaiknya mengenalkan kata-kata yang baru 

dengan pelafalan dan pengucapan yang lancar dan juga jelas. Hal tersebut dapat 

didukung dengan menggunakan media gambar atau benda konkrit yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik. Kedua, guru sebaiknya berperan sebagai model 

yaitu memberikan contoh terlebih dahulu pada peserta didik. Guru memberikan 

suatu perintah atau yang lainnya dimana hal itu dapat ditiru dan dijadikan contoh 

oleh peserta didik. Ketiga, guru sebaiknya melatih peserta didik untuk 

menirukannya terlebih dahulu kemudian mencobanya secara mandiri. Setelah 

melihat guru sebagai contoh, giliran peserta didik yang menirukan secara 

mandiri sesuai dengan instruksi yang diberikan guru. Keempat, peserta didik 

dengan bantuan dan bimbingan guru maka akan dapat menerapkannya dengan 

baik dan bena.  

 Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

mempelajari kosakata Bahasa Inggris tidak dapat dilakukan hanya dengan sekali 

tahapan. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar dapat mempelajarinya 

dengan maksimal. Hal tersebut di mulai dari tahapan yang paling mudah hingga 

pada akhirnya akan sampai pada tahapan yang paling sulit. Selain itu uga harus 

dilakukan secara berulang-ulang. Langkah-langkah tersebut nantinya akan 
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sangat membantu dalam menjadikan suatu pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan peserta didik juga memahami apa yang telah dipelajari. 

 

4. Materi Pembelajaran Bahasa Inggris  

   Materi pembelajaran merupakan suatu bentuk bahan atau substansi 

pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar 

mengajar yang telah disusun secara sitematis dalam rangka memenuhi standar 

kompetensi yang diterapkan (Bahri, 2015:97). Materi pembelajaran juga dapat 

dijelaskan sebagai suatu informasi, alat atau teks yang dibutuhkan oleh guru dalam 

perencanaan dan implementasi pembelajaran untuk membantu dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas sehingga dapat menampilkan suatu keutuhan dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Materi pembelajaran Bahasa Inggris 

sangat beragam sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Materi pada 

pembelajaran Bahasa Inggris di kelas 3 salah satunya yaitu making campfire. Pada 

materi pokok tersebut di dalamnya terdapat beberapa substansi yang masih 

berhubungan satu sama lain yaitu tentang camping dan . Pada pembelajaran materi 

tersebut di dalamnya terdapat keterampilan yang harus dikuasai yang tercantum 

dalam Kompetensi Dasar sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Indikator Pembelajaran Bahasa Inggris 

Kompetensi Dasar Indikator 

Mendengarkan (listening) 

Merespon dengan melakukan tindakan sesuai 

instruksi secara berterima dalam konteks kelas 

Membedakan benda-benda yang digunakan 

dalam camping, hiking dan making campfire 

Berbicara (speaking) 

Mengungkapkan instruksi dan informasi 

sederhana secara berterima 

Menerangkan fungsi dari benda-benda yang 

digunakan dalam camping, hiking dan making 

campfire 

Membaca (reading) 

Membaca nyaring dengan melafalkan alphabet 

dan ucapan yang tepat 

Melafalkan bacaan atau kosakata Bahasa Inggris 

dengan nyaring dan tepat 

Menulis (writing) 

Mengeja ujaran dan menyalin tulisan Bahasa 

Inggris sangat seerhana secara tepat dan 

berterima 

Mencontohkan benda-benda yang digunakan 

dalam camping, hiking dan making campfire 
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5. Pengertian Metode Pembelajaran Outdoor Study 

Metode pembelajaran dapat menyelaraskan perkembangan kemampuan 

peserta didik secara optimal apabila guru mampu memilihnya dengan bijak yang 

menekankan pada aktivitas dan kreativitas serta karakteristik peserta didik 

sehingga proses belajar lebih efektif (Majid, 2014 : 3). Metode pembelajaran 

yang dapat diterapkan sangat beraneka ragam. Salah satunya metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan di Sekolah Dasar adalah metode 

pembelajaran outdoor study. Penerapannya sendiri harus disesuaikan dengan 

materi pembelajarannya. 

Kegiatan mengajar di luar kelas (outdoor) secara khusus merupakan 

kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik, namun tidak dilakukan 

di dalam kelas, tetapi dilakukan di luar kelas atau alam terbuka dengan desain 

pembelajaran yang beraneka ragam seperti bermain di lingkungan sekolah, 

berkemah, taman, kegiatan petualangan guna mengembangkan pengetahuan 

yang relevan. Metode mengajar di luar kelas juga dapat dipahami sebagai sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan suasana di luar kelas sebagai 

situasi pembelajaran terhadap berbagai permainan, sebagai media untuk 

menyampaikan konsep-konsep dalam pembelajaran (Kurniangsih, dkk. 2015 : 

11). Pembelajaran yang dilakukan diluar kelas juga akan memberikan dampak 

yang positif karena proses belajar mengajar yang menyenangkan sangat 

diharapkan oleh semua peserta didik dan belajar dengan suasana tanpa tekanan 

tentunya sangat menyenangkan. Husamah (2013:144) berpendapat bahwa proses 

belajar yang menyenangkan dan mampu membuat perasaan menjadi gembira 

tentunya hal seperti itu akan menjadikan penyerapan pembelajaran yang 

disampaikan guru kepada peserta didik akan lebih mudah diterima. 
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Kesimpulannya bahwa metode pembelajaran outdoor study tidak hanya 

dilakukan di luar kelas saja tetapi di lingkungan sekitar yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar untuk menanamkan konsep-konsep pada 

peserta didik dengan melibatkan hal-hal yang konkret sehingga akan 

memunculkan ingatan jangka panjang pada peserta didik serta membuat peserta 

didik merasa senang selama pembelajaran.  

Menurut Gunayanti, dkk : 2015 mengemukakan bahwa pembelajaran 

akan menjadi bermakna dan memahamkan peserta didik apabila mampu 

melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran dan menggunakan 

media atau sumber belajar dari lingkungan serta dilakukan secara bertahap dan 

berulang-ulang. Lingkungan sekitar sekolah sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh 

guru sebagai sumber belajar dan mendukung penerapan metode pembelajaran 

outdoor study karena dalam pembelajaran sangat membutuhkan contoh konkret 

aktivitas masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar peserta didik 

dengan lingkungan. Hakikat belajar akan lebih bermakna dan lebih memudahkan 

peserta didik memahami materi sebab peserta didik dihadapkan dengan 

situasi/keadaan yang sebenarnya dan bahan yang dipelajari lebih kaya dan 

faktual (Agustika, 2016 : 6). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran  outdoor study yaitu suatu 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan 

lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Metode pembelajaran outdoor 

study sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran karena 

dapat belajar secara langsung dengan benda- benda konkret sehingga membuat 

pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik.  



22 
 

Pada pembelajaran Bahasa Inggris yang akan dilakukan menerapkan 

metode pembelajaran outdoor study. Desain pembelajarannya yaitu peserta didik 

akan melakukan pembelajaran di luar kelas dengan tema berkemah dan 

membuat api unggun. Guru akan memperlihatkan benda-benda konkret terkait 

materi dan melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Peserta didik juga 

melakukan demontrasi membuat api unggun. Peserta didik juga akan melakukan 

diskusi kelompok di luar kelas dan setelah itu akan dibahas di dalam kelas 

secara klasikal. Selain evaluasi, kuis juga akan diberikan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman peserta didik. 

 

6. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Outdoor Study 

Husamah (2013:12-15) menyebutkan beberapa langkah yang harus 

ditempuh dalam menerapkan metode pembelajaran Outdoor study, yaitu: 

a. Langkah Persiapan 

   Langkah persiapan pada pelaksanaan metode outdoor study ada beberapa 

prosedur yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Guru dan siswa sebaiknya menentukan tujuan pembelajaran terlebih 

dahulu dimana nantinya diharapkan dengan pemanfaatan lingkungan 

sebagai media dan sumber belajar berkaitan dengan tujuan tersebut. 

2) Menentukan obek yang akan dipelajari terlebih dahulu. 

3) Menentukan cara belajar siswa serta aktivitas yang dilakukan siswa selama 

kegiatan pembelaaran berlangsung. 

4) Menyiapkan surat perizinan apabila memang dibutuhkan. 
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5) Guru menyiapkan aturan secara teknis selama kegiatan dilakukan seperti 

tata tertib yang harus dipatuhi ketika pelaksanaan pembelaaran di luar 

kelas aar lebih tertib.  

b. Langkah Pelaksanaan 

  Langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas ini harus 

sesuai dengan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan harus 

diawalai dengan guru memberikan penelasan awal agar siswa paham tentang 

apa yang harus dilakukan. Kemudian siswa dapat melakukan pengamatan 

atau kegiatan yang lain dan kemudian dituliskan pada lembar kegiatan siswa 

kemudian mendiskusikannya bersama dengan teman. 

c. Langkah Tindak Lanjut 

  Kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu kegiatan pembelajaran 

di dalam kelas dengan berdiskusi secara berkelompok apabila sebelumnya 

sudah terbentuk kelompok dan kemudian mempresentasikannya secara 

klasikal dengan didampingi oleh guru. 

  Kemudian, langkah-langkah penerapan metode pembelajaran Outdoor 

Study juga dijelaskan oleh Vera (2012: 137-140), yaitu: 

a. Tahap Perencanaan 

 Sebelum melaksanakan kegiatan Outdoor Study, kegiatan perencanaan harus 

dilakukan agar berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang maksimal, 

dengan cara: 

1) Sebelumnya guru harus menentukan tujuan pembelajarannya terlebih 

dahulu yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan di luar 

kelas.  

2) Guru sebaiknya menentukan objek yang harus dipelajari 
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3) Menentukan alat dan yang dibutuhkan selama kegiatan di luar kelas. 

4) Guru sebaiknya terlebih dahulu memperkirakan atau menduga resiko atau 

kendala yang kemungkinan muncul ketika pembelajaran dilakukan 

sehingga sudah ada langkah atau solusi untuk menangani hal-hal yang 

tidak diinginkan selama kegiatan. 

5) Guru sebaiknya memastikan terlebih dahulu terkait perijinan yang 

mungkin dibutuhkan sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan.  

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Guru dan siswa bersama-sama menuju tempat yang telah ditentukan 

dengan tertib 

2) Siswa melakukan pengamatan atau kegiatan sesuai instruksi dari guru 

dengan didampingi oleh guru. Pengamatan yang akan dilakukan harus 

sesuai dengan topik pembelajaran dan sebaiknya siswa membawa buku 

pelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang 

dilakukan. 

3) Guru sebaiknya memberikan penjelasan dan menerangkan ketika siswa 

melakukan pengamatan tentang sesuatu yang diamati siswa sehingga 

selama kegiatan siswa tidak mengalami kesulitan dan memahami apa yang 

telah dipelajari.  

4) Selama kegiatan sebaiknya guru dan siswa melakukan tanya  

5) Siswa mencatat semua yang telah diamati dan menyusunnya dalam bentuk 

laporan kemudian membahasnya bersama-sama dengan guru.  

 Metode tersebut memberikan penegasan bahwa kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di luar kelas  akan mengarahkan siswa menggunakan media pembelaaran 

berupa benda-benda yang konkret dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Kegiatan 
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dengan menggunakan metod pembelajaran outdoor memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk lebih aktif terlibat dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Melibatkan 

siswa secara langsung pada kegiatan pembelajaran akan memberikan umpan balik 

kepada siswa tentang dampak dari kegiatan yang telah dilakukannya sehingga dapat 

memanfaatkannya sebagai bahan pengembangan diri yang akan berguna di masa 

mendatang. 

     

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Penelitian terkait yang pertama dilakukan oleh Hana Indah Kurniawati 

(2015) yang berjudul “ Penerapan Metode Outdoor Study untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Taji tahun ajaran 

2014/2015”. Hasil menunjukkan bahwa penelitian terdahulu fokus pada  

aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik. Indikator pencapaian aktivitas 

belajar terdiri dari antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, aktivitas belajar peserta didik dalam diskusi kelompok, dan 

aktivitas peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan indikator 

pencapaian hasil belajar yaitu dengan nilai minimal berdasarkan KKM yaitu 

7,00. Hasil pada indikator aktivitas belajar meningkat pada setiap siklusnya.  

 Antusiasme peserta didik meningkat dari siklus I ke siklus II dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu jumlah siswa yang antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran bertambah dari 9 peserta didik menjadi 14 

peserta didik. Aktivitas peserta didik dalam diskusi kelompok juga mengalami 

peningkatan dari 10 peserta didik menjadi 15 peserta didik. Aktivitas peserta 

didik dalam melaksanakan pembelajaranpun meningkat dari 8 peserta didik 

menjadi 14 peserta didik. Sedangkan untuk hasil belajar peserta didik pada 
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proses pembelajaran pra siklus, peserta didik yang mencapai KKM hanya 

sebanyak 6 siswa.  

 Pada siklus I peserta didik yang mampu mencapai KKM meningkat 

menjadi 9 peserta didik. Dan pada pelaksanaan siklus II peserta didik yang 

mencapai KKM sebanyak 14 peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan 

peneliti terletak pada metode outdoor yang mana mampu meningkatkan aktivitas 

belajar dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan peneliti yaitu pada aspek yang ingin ditingkatkan. Peneliti ingin 

melakukan penelitian terhadap peningkatan pemahaman kosa kata bahasa 

inggris peserta didik sedangkan penelitian terdahulu meningkatkan aktivitas 

belajar dan hasil belajar peserta didik. 

 Penelitian terkait yang kedua dilakukan oleh Herlina (2015) yang 

berjudul “ Meningkatkan Pemahaman Kosa Kata Bahasa Inggris Melalui 

Metode Permainan Bingo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang 

diperoleh ada dua yaitu data tentang pemahaman kosa kata bahasa inggris dan 

data pemantau tindakan kelas dengan menggunakan metode permainan bingo. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti yaitu tentang pemahaman 

kosa kata bahasa inggris peserta didik. Mayoritas peserta didik belum 

memahami kosa kata bahasa inggris tentang materi yang ditentukan yaitu 

clothes sehingga masih membutuhkan bantuan dan bimbingan guru pada saat 

menjawab kartu soal pertanyaan permainan bingo, soal evaluasi dan soal latihan.  

 Pada siklus selanjutnya telah mengalami peningkatan pemahaman 

kosakata bahasa inggris karena adanya pengulangan materi yang guru lakukan 

baik pada saat proses pembelajaran menggunakan metode permaianan bingo, 

soal latihan maupun soal evaluasi. Peserta didik telah mampu mengerjakan 
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sendiri soal yang diberikan tanpa banuan maupun bimbingan guru. Hal tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan peningkatan pemahaman kosakata bahasa 

inggris peserta didik menggunakan metode permainan bingo. Oleh karena itu 

permainan dapat diterapkan pada pembelajaran kosa kata. Dalam proses 

pembelajaran ini peserta didik dilatih untuk menjawab soal-soal pertanyaan 

dengan cepat dan tepat lalu menuliskan jawaban pada papan tulis sehingga 

peserta didik dapat menguasai dengan baik kosa kata yang telah dipelajarinya. 

Mayoritas peserta didik berani maju ke depan kelas untuk menjawab dan 

menuliskan jawabanya di papan tulis. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut 

dengan peneliti terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian terdahulu menggunakan metode permaianan bingo sedangkan peneliti 

akan menggunakan metode outdoor.  

 

C. Kerangka Pikir 

   Proses pembelajaran biasanya akan lebih menarik apabila menggunakan 

metode yang bervariasi. Seorang guru harus mampu menyesuaikan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan karakteristik peserta didik serta materi 

yang akan dipelajari. Sangat banyak guru yang mengajar dengan cara 

konvensional yaitu dilakukan di dalam kelas dengan metode ceramah. Tidak 

semua peserta didik mampu fokus apabila terlalu sering belajar di kelas 

terkadang anak akan mengalami kebosanan dan tidak fokus selama pembelajaran 

di dalam kelas. Peserta didik membutuhkan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan yang mampu meningkatkan pemahaman kosakata bahasa inggris 

pada materi yang diajarkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode yang menarik. Diharapkan dengan adanya penerapan metode 
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pembelajaran outdoor study dapat meningkatkan pemahaman kosa kata bahasa 

inggris siswa kelas III SDN Tlogomas 1 Malang. 
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Masalah : 

1. Siswa pasif ( hanya mendengarkan guru di depan kelas dengan posisi tidak

siap menerima pembelajaran seperti tangan diletakkan diatas meja kemudian

di buat alas meletakkan kepala, tangan menyangga dagu)

2. Pembelajaran berpusat pada guru dan masih konvensional dilakukan di alam

kelas

3. Siswa berbicara sendiri dengan temannya

4. Siswa mudah merasa bosan di dalam kelas

5. Siswa tidak memperhatikan guru yang menjelaskan di depan kelas

6. Pemahaman kosa kata bahasa Inggris siswa kurang

7. Hasil belajar siswa rendah dan kurang dari KKM yaitu 70,00.

Solusi atau Tindakan: 

Guru menerapkan metode pembelajaran outdoor study dalam meningkatkan 

pemahaman kosakata bahasa Inggris siswa kelas 3 

Hasil : 

Pemahaman kosakata bahasa Inggris kelas 3 meningkat melalui metode 

pembelajaran outdoor study 

Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 

Penyebab : 

1. Guru berperan lebih aktif dan berpusat pada guru

2. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. Contoh :

ceramah, penugasan, diskusi

3. Kurang adanya media pembelajaran. Jarang menggunakan media gambar

4. Siswa tidak membawa kamus  sehingga selalu bergantung pada guru dengan

bertanya tentang kosa kata yang tidak diketahui

Kondisi Ideal: 

Peserta didik kelas 3 di SDN Tlogomas 1 Malang mampu memahami kosakata 

Bahasa Inggris yang telah diajarkan oleh guru. Guru mampu menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi. Selama pembelajaran siswa lebih aktif serta mampu 

memperoleh nilai diatas KKM yaitu 70,00 


