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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pengertian Proses Pembelajaran

Pembelajaran yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam

menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi 

sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang 

lebih baik. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan 

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar Rustaman (2001:461). Menurut 

pendapat Bafadal (2005:11), pembelajaran dapat diartikan sebagai “segala usaha atau 

proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang 

efektif dan efisien”. Sejalan dengan itu, Jogiyanto (2007:12) juga berpendapat bahwa 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan 

berasal atau berubah lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan karakteristik-

karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan berdasarkan 

kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan 

sementara. 

2. Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar

nasioanal pendidikan bab 1 pasal 1 ayat (15) kurikulum tingkat satuan 
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pendidikan (KTSP) adalah “kurikulum operasioanal yang disusun oleh dan 

dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan”. KTSP merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang 

disusun dan dilaksanakan oleh masingng-masing satuan pendidikan atau sekolah 

Muslich(2007:17). Kurikulum tersebut telah diberlakukan secara berangsur-

angsur mulai tahun pelajaran 2006/2007, pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. 

b. Kompetensi Dasar dan Indikator Kelas V SD 

Tabel 2.1Kompetensi Dasar dan Indikator IPA SD Kelas V dirumuskan sebagai berikut. 

 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.  1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh 

manusia dan hewan 

 

1.1 Mengidentifikasi fungsi 

organ pernapasan 

manusia 

 

 

1.1.1 Menyebutkan organ pernafsan manusia 

1.1.2 Mengurutkan organ pernafasan manusia 

1.1.3  Membuat model organ pernafasan 

1.1.4 Membuat daftar cara menjaga organ 

pernafasan manusia 

1.1.5 Menybutkan penyakit yang 

mengganggu organ pernafasan manusia 

1.2 Mengidentifikasi fungsi 

organ pernapasan 

hewan misalnya ikan 

dan cacing tanah 

 

1.2.1  Menentukan organ pernafasan ikan 

1.2.2 Menentukan organ pernafasan cacing 

1.2.3 Menentukan organ pernafasan burung 

1.2.4 Menentukan organ pernafasan serangga 

1.3    Mengidentifikasi fungsi 

organ pencernaan 

manusia dan 

hubungannya dengan 

makanan dan kesehatan 

 

1.3.1 Menyebutkan organ pencernaan 

manusia 

1.3.2 Mengurutkan organ-organ pencernaan 

manusia 

1.3.3 Menentukan fungsi organ-organ 

pencernaan manusia 

1.3.4 Menyebutkan cara menjaga kesehatan 

pencernaan manusia 

1.3.5 Menyebutkan penyakit yang menggu 

organ pencernaan manusia 

1.3.6 Membuat daftar makanan bergizi 

1.3.7  Menyebutkan makanan yang 

mengandung karbohidrat, vitamin, 

mineral, dan protein 

1.4   Mengidentifikasi organ 

peredaran darah manusia 

 

1.4.1 Menyebutkan organ-organ  pernafasan 

manusia 

1.4.2 Menyebutkan fungsi darah 
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 1.4.3 Menyebutkan macam-macam sel darah 

1.4.4 Menentukan fungsi dan bagian-bagian 

jantung 

1.4.5 Membedakan peredaran darah kecil dan 

peredaran darah besar 

1.4.6 Membedakan pembuluh darah vena dan 

pembuluh darah nadi 

1.5   Mengidentifikasi 

gangguan pada organ 

peredaran darah manusia 

1.5.1 Menyebutkan penyakit-penyakit yang 

mengganggu perdarah darah manusia 

1.5.2 Menentukan penyebab penyakit-

penyakit yang mengganggu perdarah 

darah manusia 

2        2. Memahami cara 

tumbuhan hijau 

membuat makanan 

 

 

2.1  Mengidentifikasi cara 

tumbuhan hijau 

membuat makanan 

2.1.1 Menjelaskan pengertian tumbuhan hijau 

2.2.2 Menjelaskan proses tumbuhan membuat 

makanan 

2.1.3 Menentukan tempat tumbuhan hijau 

berfotosintesis 

2.1.4 Menentukan bagian tumbuhan yang 

digunakan sebagai tempat cadangan 

makanan hasil fotosintesis 

2.1.5 Menentukan contoh tumbuhan yang 

menyimpan cadangan makanannya di 

akar, batang, buah dan biji 

2.2 Mendeskripsikan 

ketergantungan manusia 

dan hewan pada 

tumbuhan hijau sebagai 

sumber makanan. 

2.2.1 Memberikan contoh tumbuhan yang 

dimanfaatkan hewan dan manusia 

bagian daun, akar, batang atau buahnya 

2.2.2 Menyebutkan fungsi tumbuhan hijau 

bagi kelestarian lingkungan 

2.2.3 Menjelaskan akibat dari kelangkaan 

tumbuhan hijau di lingkungan 

3.      3. Mengidentifikasi 

cara makhluk hidup 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

 

3.1 Mengidentifikasi 

penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan 

tertentu untuk 

mempertahankan hidup 

3.1.1 Menyebutkan contoh hewan yang hidup 

dilingkungan yang kering/gurun dan di 

lingkungan yang sejuk/bersalju 

3.1.2 Menyebutkan contoh hewan yang 

menyesuaikan diri untuk mendapatkan 

makanan, yaitu penyesuaian diri pada 

paruh, cakar, dan tipe mulutnya 

3.1.3 Menyebutkan contoh hewan yang 

menyesuaikan diri berdasarkan 

lingkungannya 

3.1.4 Menyebutkan contoh penyesuaian diri 

hewan untuk melindungi diri dari 

musuh 

3.2 Mengidentifikasi 

penyesuaian diri 

tumbuhan dengan 

lingkungan tertentu 

3.2.1 Menyebutkan contoh tumbuhan yang 

hidup dilingkungan yang kering/gurun, 

berair, air asin, dan di lingkungan yang 

sejuk/bersalju 
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untuk mempertahankan 

hidup 

 

3.2.2 Menyebutkan contoh tumbuhan yang 

menyesuaikan diri berdasarkan 

lingkungannya 

3.2.3 Menyebutkan contoh penyesuaian diri 

tumbuhan untuk melindungi diri dari 

musuh 

4.       4. Memahami 

hubungan antara sifat 

bahan dengan 

penyusunnya dan 

perubahan sifat benda 

sebagai hasil suatu 

proses 

 

4.1 Mendeskripsikan 

hubungan antara sifat 

bahan dengan bahan 

penyusunnya, misalnya 

benang, kain, dan kertas. 

 

4.1.1 Menyebutkan contoh benda-benda yang 

terbuat dari bahan kertas, kain dan tali 

4.1.2 Menentukan 3 jenis benda yang sering 

dimanfaatkan sehari-hari 

4.1.3 Menyebutkan 3 macam tali temalu 

berdasarkan strukturnya 

4.1.4 Memberikan contoh dari serat, benang, 

dan tali 

4.1.5  Menyebutkan 2 jenis kain 

4.1.6 Menentukan contoh kain sintetis dan 

alami 

4.1.7  Menentukan sifat-sifat bahan kertas 

 4.2 Menyimpulkan hasil 

penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda, 

baik sementara maupun 

tetap 

 

4.2.1 Menganaisis sifat-sifat suatu benda 

4.2.2 Menyebutkan peristiwa-peristiwa 

perubahan benda 

4.2.3 Memberikan contoh dari menguap, 

mengembun, menyublim, menghablur, 

melebur dan membeku 

4.2.4 Menyebutkan 6 faktor penyebab 

perubahan benda 

4.2.5 Membedakan  perubahan sifat fisika, 

kimia dan biologi 

4.2.6 Memberikan contoh perubahan sifat 

fisika, kimia dan biologi dalam 

kehidupan sehari-hari 

      Sumber:Permendiknas no 22 Tahun 2006 

 

3. Materi Ilmu Pengetahuaan Alam (IPA)  

Materi Ilmu Pengetahuan Alam pada komponen penyesuaian makhluk hidup 

sebagai berikut. 

a. Setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. 
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b. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya bertujuan untuk 

memperoleh makanan dan mempertahankan diri daari musuh. 

c. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

disebut adaptasi. 

d. Tumbuhan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan tempat hidupntya 

e. Beberapa tumbuhan mempunyai struktu dan perilaku kusus untuk 

melindungi diri dari musuhnya.  

4. Desain Pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa 

Menurut Tanner & Tanner untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

dapat dicapai dengan memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan antara 

suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu, dan 

menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang. Selain itu 

Rooijakkers juga mengatakan untuk meningkatkan minat siswa dapat dicapai dengan 

cara menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang sudah 

diketahui kebanyakan siswa. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan minat 

siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan 

desain pembelajaran yang menarik yaitu memberikan informasi atau berita 

sensasional mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran, agar terciptanya 

pembelajaran yang menarik guru seharusnya menggunakan metode yang tepat salah 

satunya dengan metode outdor study. 
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5. Metode Outdoor Study 

Metode outdoor study merupakan metode dimana guru mengajak siswa belajar di 

luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk 

mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui metode outdoor study 

lingkungan di luar sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru 

disisni adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pembimbing/pemandu agar 

siswa belajar secara aktif, kreatif dan akrab dengan lingkungan. Karjawati dalam 

Husamah (2013:23). Sedangkan menurut Vera (2012:18) outdoor study merupakan 

kegiatan menyampaikan pelajaran di luar kelas yang melibatkan siswa secara 

langsung dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Sehingga pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada pengalaman dan pendidikan 

lingkungan yang sangat berpengaruh pada kecerdasan para siswa. Jadi, outdoor study 

adalah suatu kegiatan pembelajaran di luar kelas dan mempunyai sifat yang 

menyenangkan, dimana melalui kegiatan ini diberikan kesempatan untuk 

menuangkan potensi diri, sekaligus menyalurkan kebutuhan manusia untuk 

berinteraksi dengan alam dan sesama manusia dalam suasana di luar ruangan, dan 

dapat menimbulkan nilai spiritual siswa terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

a. Konsep Kegiatan Outdoor Study 

Kegiatan pembelajaran di luar kelas memuat lima konsep utama seperti yang 

dikemukakan oleh Adelia Vera (2012: 95-104) yaitu: 

1) Konsep Proses Belajar 

Makna dari konsep proses belajar adalah pembelajaran di luar 

kelasdidasarkan pada proses belajar interdisipliner melalui aktivitas yang 
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dirancang untuk dilaksanakan di luar kelas. Belajar interdisipliner yaitu 

menggabungkan antara teori dari mata pelajaran dengan praktik yang bisa 

diperoleh di alam bebas atau menggabungkan antar pemahaman secara 

kognitif dan psikomotorik. Melalui konsep proses belajar yang 

interdisipliner siswa dapat menggabungkan antara teori dengan kenyataan. 

2) Konsep Aktivitas Luar Kelas  

Konsep aktivitas luar kelas memberikan banyak manfaat kepada siswa. 

Konsep ini dapat memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh dan 

menguasai beragam bentuk keterampilan dasar, sikap, serta apresiasi 

terhadap berbagai hal yang ada di alam dan kehidupan sosial. Aktivitas di 

luar kelas dapat dilakukan dengan berbagai metode. 

3) Konsep Lingkungan  

Pada konsep lingkungan ini merujuk pada eksplorasi ekologi sebagai 

andalan makhluk hidup yang saling tergantung antara yang satu dengan yang 

lain dan siswa juga dituntut untuk memahami arti penting lingkungan hidup. 

Konsep lingkungan ini akan menjadikan siswa menghargai lingkungan. 

Menghargai lingkungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara 

memanfaatkan lingkungan dengan baik. 

4) Konsep Eksperimentasi 

Konsep eksperimentasi mengarahkan guru kepada siswa untuk 

melakukan eksperimentasi secara langsung terhadap pelajaran. Konsep ini 

dapat membuktikan teori yang dipelajari dari buku dan membuktikan 
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kenyataan yang terjadi di lapangan. Karena teori yang didapat dari buku 

bisa didapatkan langsung di lingkungan luar kelas. 

5) Konsep Kekeluargaan 

Guru tidak boleh menyamakan mengajar di dalam kelas dengan 

mengajar di luar kelas. Guru diusahakan terdapat perbedaan antara 

mengajar di dalam kelas dengan mengajar di luar kelas baik dalam 

berbicara, bersikap, dan raut muka. Konsep kekeluargaan terdapat 

hubungan antara guru dan siswa layaknya seperti orang tua dan anak atau 

antar teman sehingga dapat mengeratkan hubungan emosional antar guru 

dan siswa. 

b. Tujuan Pembelajaran Outdoor Study 

Pembelajaran outdoor studymemiliki tujuan yang ingin dicapai. Menurut 

Anna Farida, dkk (2012:240-241) dengan belajar di luar kelas, maka khasanah 

pengalaman dan pengetahuan siswa akan berkembang. Siswa memiliki 

kesempatan yang lebih bervariasi untuk mengikuti berbagai petualangan belajar 

yang mengandung nilai filosofis, teoritis, sekaligus praktis. Pembelajaran akan 

lebih menyenangkan, menantang dan menggembirakan. Sedangkan menurut 

Adelia Vera (2012:22-25) tujuan pendidikan yang ingindicapai melalui aktivitas 

pembelajaran di luar ruangan kelas atau di luarlingkungan sekolah ialah sebagai 

berikut: mengarahkan siswa untuk dapatmengembangkan bakat dan kreatifitas 

mereka dengan menyediakan latar (setting) di alam terbuka yang sangat berarti 

bagi pembentukan sikap dan mental siswa untuk meningkatkan kesadaran, 

apresiasi, dan pemahaman siswa terhadap lingkungan sekitarnya, tentang 
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bagaimana cara mereka bisa membangun hubungan baik dengan alam, serta 

hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, politik, ras, bahasa, dan 

lain sebagainya. Memberikankonteks dalam proses pengenalan berkehidupan 

sosial dalam tataran praktik (riil) agar dapat mengenalkan berbagai kegiatan di 

luar kelas yang dapat membuat pelajaran lebih kreatif, serta memberikan 

kontribusi penting dalam rangka perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Outdoor study 

Kelebihan dari pembelajaran outdoor study itu sendiri yaitu kegiatan belajar  

para siswa akan lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga motivasi 

belajar siswa akan lebih tinggi, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa 

dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau penggunaan media 

konkret, bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih 

aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti bertanya, kerja 

kelompok, mengamati, membuktikan, menguji fakta. Siswa dapat memahami dan 

menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan, sehingga dapat 

membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan disekitarnya serta dapat 

mengarahkan sikap menghargai alam dan kelestariannya.Hal tersebut merupakan 

kelebihan-kelebihan dari metode outdoor study menurut Vera (2012: 28-46). 

Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran outoor study juga memili 

kekurangan. Menurut Sudjana dan rivai dalam Husamah (2013: 31) beberapa 

kelemahan dan kekurangan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya berkisar 

pada teknis pengaturan waktu dan kegiatan belajar, misalnya: Kegiatan belajar 
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kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa 

ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga terkesan 

main-main, kelemahan ini dapat di atasi dengan persiapan yang matang sebelum 

kegiatan. Ada kesan guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan 

memerlukan waktu yangcukup lama, kesan ini keliru sebab mempelajari 

lingkungan bisa dengan cara mempelajari lingkungan sekitar sekolah seperti 

kebun sekolah dan taman. Kesan tersebut mengartikan sempitnya pandangan 

guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas, ia lupa tugas belajar 

siswa dapat dilakukan di luar kelas dengan mempelajari keadaan lingkungannya 

dan memiliki arti yang sangat penting. 

d. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Outdoor Study 

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

mengetahui cara-cara pengajaran di luar kelas, adapun cara-caranya adalah: 

1) 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 siswa 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 dilaksakan di 

luar kelas serta dinilai dan disimpulkan di luar kelas. Tugas yang diberikan 

oleh guru ketika mengajar di luar kelas harus berkaiatan erat dengan mata 

pelajaran yang sedang dibahas. Tidak hanya itu, tugas yang diberikan kepada 
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siswa mesti bisa dilaksankan di luar kelas. Artinya para siswa tidak perlu 

mencari bahan-bahan atas tugas tersebut di rumah atau di dalam kelas. 

Adelia Vera (2012:107) 

2) Tanya Jawab 

Metode ini kurang lebih mengikuti teknik tanya jawab. Guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa yang jawabannya mengarah pada 

perkembangan pembelajaran yang sedang diajarkan, kemudian guru 

menambahkan jawaban mereka. Sebenarnya metode tanya jawab bukan 

hanya menekankan guru bertanya kepada siswa melainkan siswa juga bisa 

bertanya kepada gurunya akan tetapi pertanyaan yang diajukan siswa kepada 

gurunya bukan pertanyaan yang sifatnya menguji atau mengetes tapi 

berangkat dari ketidak tahuan seorang siswa tentang pembelajaran Adelia 

Vera (2012:114) 

3) Bermain 

Metode yang ketiga yang dapat digunakan dalam pembelajaran di luar 

kelas adalah metode bermain. Metode permainan merupakan cara-cara 

penyajian yang baik jika dilakukan di luar kelas. Dalam hal ini siswa diajak 

bermain untuk memperoleh atau menemukan pengertian dan konsep, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pelajaran tertentu Adelia Vera 

(2012:126) 

4) Observasi  

Observasi dalam kegiatan mengajar di luar kelas adalah metode atau 

cara-cara belajar di luar kelas yang dilakukan dengan melihat atau 
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mengamati materi pelajaran secara langsung di alam bebas. Metode itu 

dilakukan dengam pengamatan secara langsung dan membuat pencatatan-

pencatatan secara objektif mengenai sesuatu yang diamati kemudian 

menyimpulkannya Adelia Vera (2012:134) 

Adapun langkah-langkah kegiatan inti pada pada pembelajaran outdoor 

study menurut Husamah (2013:78): 

a) Kegiatan Awal terdiri dari: 1) guru mengajak siswa ke lokasi di luar kelas, 2) 

guru mengajak siswa berkumpul menurut kelompoknya, 3) guru memberi 

salam, 4) guru memberi motivasi pada siswa tentang pentingnya lingkungan 

sebagai sumber belajar termasuk manfaat sumber daya alam yang ada di 

sekitar, 5) guru memberikan panduan belajar, 6) guru menjelaskan 

penjelasan cara kerja kelompok 

b) Kegiatan Inti terdiri dari: 1) masing-masing kelompok berpencar pada lokasi 

untuk melakukan pengamatan dan diberi waktu kurang lebih 20 menit, 2) 

guru membimbing siswa saat melakukan pengamatan, 3) selesai pengamatan 

siswa berkumpul lagi untuk mendiskusikan hasilnya, 4) guru memandu 

diskusi. 

c) Kegiatan Akhir terdiri dari:  1) guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan hambatan atau kesulitan yang dialami saat proses 

pembelajaran, 2) guru memberikan kesimpulan bersama siswa 

6. Minat Belajar 

Istilah minat itu sendiri dalam pemakaian sehari-hari sebagaimana dapat dilihat 

di kamus besar Bahasa Indonesia Depdiknas (2002) diartikan sebagai kecenderungan 
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hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, perhatian, keinginan dan kesukaan. Menurut 

Hilgard dalam Slameto (2010:57). Hilgard mendefinisikan “interest is tendency to 

pay attention to and enjoy some activity or content,” yang berarti bahwa minat 

diartikan sebagai perhatian dan kenikmatan dalam beraktivitas atau melakukan suatu 

hal. Begitu pula dengan Slameto (2010:180) yang mengatakan bahwa minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Sedangkan menurut Djaali (2007:121) minat adalah rasa suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Menurut 

Reber yang telah dikutip oleh Muhibbin Syah (2005:151) minat tidak termasuk istilah 

populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor 

internal lainnya seperti, pemusatan perhatian, keinginan, motivasi dan kebutuhan. 

Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan memperhatikan partisipasinya 

pada suatu aktifitas yang diaminati khusus di kelas. Belajar Menurut Sugihartono dkk 

(2007:74) merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar 

merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam 

dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman Baharudin dkk 

(2007:12). Sedangkan menurut Daryanto (2009:2) belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

ligkungannya. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa minat belajar merupakan suatu dorongan 

yang berasal dari dalam individu seseorang yang meliputi emosi, konasi, serta kognisi 
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untuk merasa ketertarikan pada aktifitas belajar di dalam kelas. Minat belajar 

memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Elizabeth Hurlock dalam Susanto (2013:62) 

menyebutkan ada tujuh ciri minat belajar sebagai berikut, 1). Minat tumbuh 

bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental, 2). Minat tergantung pada 

kegiatan belajar, 3). Perkembangan minat mungkin terbatas, 4). Minat tergantung 

pada kesempatan belajar, 5). Minat dipengaruhi oleh budaya, 6). Minat berbobot 

emosional,7). Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang terhadap 

sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.  

a. Faktor Minat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, menurut Syah (2003:132) 

faktor minat belajar dibedakannya menjadi tiga macam, yaitu faktor internal dan 

faktor eksterna. Faktor internal Adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi 

dua aspek, yakni 1). Aspek fisiologi yaitu dimana kondisi jasmani dan tegangan 

otot (tonus) yang menandai tingkat kebugaran tubuh siswa, hal ini dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam pembelajaran, 2). Aspek 

psikologi merupakan aspek dari dalam diri siswa yang terdiri dari, intelegensi, 

bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, motivasi siswa. Sedangkan faktor 

Eksternal juga terdiri dari dua macam yaitu faktor lingkungan sosial dan Faktor 

lingkungan nonsosial. Faktor 1). Lingkungan Sosial terdiri dari sekolah, 

keluarga, masyarakat dan teman sekelas, 2). Faktor lingkungan nonsosial terdiri 

dari gedung sekolah dan letaknya, faktor materi pelajaran, waktu belajar, keadaan 

rumah tempat tinggal, alat-alat belajar. 
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b. Indikator Minat 

Menurut Slameto (2003:58) siswa yang berminat dalam belajar mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 1). Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus, 2). 

Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati, 3). Memperoleh suatu 

kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati,4). Lebih menyukai suatu 

hal yang menjadi minatnya daripada yang lainnya, 5). Dimanifestasikan melalui 

partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

 

B. Penelitan Relevan 

Penelitian ini membahas mengenai minat siswa dalam pembelajaran outdoor 

study, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar siswa dan 

pelaksanaan pembelajaran outdoor study di kelas V SDN Pamotan 06 Dampit. 

Penelitian ini memiliki beberapa penelitian relevan dari penelitan sebelumnya, yaitu 

dari penelitian Silvi Ayu Utami (2014) yang berjudul “Penerapan metode outdoor 

study dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

aktivitas pembelajaran dan hasil belajar IPA siswa di kelas V B SDN 20 Kota 

Bengkulu”. Hasilnya penerapan metode outdoor study dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran dan hasil belajar IPA. Penelitian yang dilakukan Silvi Ayu Utami 

memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang metode Outdoor 

study dan penelitian dilakukan pada kelas V SD pada mata pelajaran IPA. Selain 

persamaan penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian yang 

dilakukan Silvi Ayu Utami menggunakan jenis penelitiannya penelitian tindakan 
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kelas (PTK) sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya menganalisis dan pada 

penelitian ini, peneliti menganilisis minat belajara siswa dalam pembelajran outdoor 

study. 

Terdapat penelitian lain yang relevan dari penelitian ini yaitu penelitian dari Riza 

Faraziah (2015) yang berjudul “Pengaruh penggunaan metode pembelajaran outdoor 

learning terhadap motivasi belajar siswa kelas III dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Pondok Karya. 

Hasilnya mengungkapkan bahwa metode outdoor learning berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Penelitian yang dilakukan oleh Reza 

Faraziah memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang metode 

outdoor.Selain memiliki persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu 

penulis tidak mencari pengaruh pada pembelajaran outdoor study melainkan hanya 

menganalisis, penelitian hanya meneliti pada pembelajaran IPA pada kelas V 

sedangkan penelitian yang dilakukan Reza Faraziah dilakukan di kelas III pada mata 

pelajaran IPS, dan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang minat belajar 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran outdoor study. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dibuat agar apa yang akan dicapai dan diperoleh dalam penelitian 

lebih terstruktur dan sistematis. Berikut merupakan kerangka pikir dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal: Pada pembelajaran outdoor study siswa kelas V SDN Pamotan 06 Dampit menunjukan 

antusisas, semangat, dan ketertarikanya dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Kondisi Lapangan: Dari hasil observasi menunjukan bahwa siswa kelas V SDN Pamotan 06 Dampit saat 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas sering ramai sendiri, dan kurang memperhatikan saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Fokus Penelitian: Proses pelaksanaan pembelajaran outdoor study dalam meningkatkan minat belajar 

siswa. 

Subjek 

Guru IPA Siswa Kelas 

V 
Teknik 

Observasi Dokumen Wawancara Angket 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Hasil yang diharapkan: untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran outdoor study dan minat belajar 

siswa kelas V SDN Pamotan 06 Dampit dalam pelaksanaan pembelajaran outdoor study. 


