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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Student Active Learning 

a. Pengertian Student Active Learning 

Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

aktif dalam mengikuti kegiatan pemebelajaran berlangsung. Menurut Hamruni  

(dalam Suyadi, 2013:36) pembelajaran aktif  adalah segala bentuk pembelajaran 

yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik 

dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan guru dalam proses 

pembelajaran. Menurut  Soegeng  (2012) pembelajaran aktif merupakan kegiatan-

kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan suatu hal dan 

memikirkan apa yang sedang siswa lakukan.  

Selanjutnya (Zaini, 2008: 151) active learning  merupakan suatu 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa 

belajar dengan aktif, berarti siswa mendominasi aktifitas pembelajaran. Siswa 

secara aktif menggunakan otak mereka baik untuk menemukan ide pokok dari 

materi pelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang siswa 

pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.  

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa student 

active learning ini merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk turut aktif 

secara langsung dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak hanya 
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menghafalkan apa yang disampaikan oleh guru melainkan pembelajaran lebih 

bermakna dengan siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Karakteristik Student Active Learning 

Karakteristik dari student active learning menurut Bonwell (dalam 

Suyadi, 2013: 36) yaitu : 

1) Menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi oleh 

guru. Proses ini merupakan upaya menanamkan nilai kerja keras kepada 

siswa. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer of knwoledge atau 

transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada tranfer of values atau 

transfer nilai. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai karakter secara luas, 

salah satunya adalah rasa ingin tahu. 

2) Siswa tidak boleh pasif, tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. Aktif dalam konteks ini merupakan upaya 

penanaman nilai tanggung jawab, dimana siswa harus mempraktikkan bahkan 

membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekedar diketahui. 

3) Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 

pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik berhak menerima materi pelajaran 

yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya atau menolak materi 

pelajaran yang tidak sesuai dengan pandangan hidupnya. Pola pembelajaran ini 

merupakan proses pembentukan sikap secara matang. 

4) Siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis dan melakukan 

evaluasi daripada sekadar menerima teori dan menghafalnya. 
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5) Umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang dialogis, secara tidak langsung membentuk 

karakter siswa yang demokratis, pluralis, menghargai perbedaan pendapat, 

inklusif, terbuka dan humanitas tinggi. 

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat jelas dengan student active 

learning memungkinkan diperolehnya beberapa hal seperti, siswa secara tidak 

langsung dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Selain itu siswa dituntut 

untuk berfikir secara kritis sehingga tidak hanya menghafal apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

 

c. Prosedur Pelaksanaan Active Learning 

Pada pelaksanaan active learning ini terdapat 101 strategi pembelajaran 

aktif (active learning) menurut pemaparan Sibermen (dalam Suyadi 2013:40). 

Akan tetapi pada pada bagian ini tidak akan dikemukakan semuanya, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Membangun Tim 

Strategi ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam kerja sama, 

kepedulian, sosial,komunikasi, toleransi, dll. 

2) Questions Students Have (pertanyaan dari siswa) 

Strategi ini pada active learning bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik 

dalam berkomunikasi, kemudian untuk melatih siswa dalam menyampaikan 

pendapat, pertanyaan sehingga berani tampil di depan umum. 

3) Assesment Search (pencarian penilaian) 
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Pada strategi ini melibatkan langsung siswa sejak awal pembelajaran guna 

menanamkan sikap tanggung jawab. 

4) Active Knowledge Sharing (sharing pengetahuan) 

Strategi ini untuk mengakttifkan siswa sejak awal dengan cara shraing 

pengetahuan. 

5) Lightening The Learning Climate ( pembelajaran ringan, santai, kreatif) 

Strategi yang mampu menciptakan suatu proses pembelajaran secara bebas 

dengan cepat, humor kreatif yang mencairkan suasana, sentilan tentang inti 

pelajaran yang dibahas secara menarik. 

6) Go To Your Post (pergi ke pos mu) 

Strategi ini menanamkan rasa toleransi, tanggung jawab, demokrasi, kerja sama. 

7) Belajar Kasus Penuh  

Strategi ini dengan membagi kelas menjadi dua bagian meskipun materi sama 

akan tetapi cara penyampaian berbeda, kemudian dilanjutkan siswa mencari 

pasangan dari kelas lain guna membandingkan materi yang telah dipelajari. 

8) Point-Counterpoint 

Strategi ini merupakan diskusi dalam pembelajaran, hampir sama dengan 

debat. 

9) Reading Aloud (membaca keras) 

Strategi ini membaca dengan keras. Secara mental, membaca teks dengan 

keras dapat membantu 

10) Active Debate (debat aktif) 

10 
 



11 
 

Strategi pembelajaran yang dilaksanakan dalam diskusi. Artinya, perdebatan 

menjadi sebuah metode untuk mengembangkan pemikiran dan refleksi. 

Dapat dilihat dari pemaparan diatas pada active learning terdapat beberapa 

strategi untuk pembelajaran. Setiap startegi tersebut  memiliki tujuan yan 

berbeda-beda pada pembelajaran. Dimana strategi pada activelearning ini secara 

keseluruhan mengajak siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Pada beberapa 

metode di dalam active learning juga menanamkan sikap tanggung jawab, kerja 

sama sesama tim maupun teman sejawat. Selain itu pada beberapa strategi ini juga 

menanamkan atau melatih siswa dalam berkomunikasi, bersosialisasi dengan 

teman, masyarakat. Dengan begitu siswa terlaih dan mampu tampil di depan 

umum.  

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Active Learning  

Kelebihan active learning menurut Suyadi (2013:58) diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga materi sesulit 

apapun siswa tidak akan merasa sulit. 

2) Aktivitas yang ditimbulkan dalam active learning dapat meningkatkan daya 

ingat peserta didik, karena gerakan dapat mengikat daya ingat pada memori 

jangka panjang. 

3) Active learning dapat memotivasi siswa lebih maksimal sehingga dapat 

menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk, melamun. 
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Sebuah strategi pembelajaran, pasti tidak sempurna dan memiliki 

kekurangan. Dengan demikian adapun kekurangan dari active learning yaitu 

sebagai berikut: 

1) Suasana gaduh di kelas akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh 

activelearning justru sering kali dapat mengacaukan suasana pembelajaran. 

2) Konsep pembelajaran aktif (active learning) menyenangkan juga dapat  

membuat siswa lebih cenderung hanya untuk bermain dan melupakan tugas 

utamanya untuk belajar. 

Dari beberapa pendapat mengenai kelebihan active learning tersebut 

terlihat jelas bahwa kelebihan strategi dalam active learning dapat membantu dan 

melatih siswa lebih aktif dan melatih komunikasi dan bersosialisasi pada 

pembelajaran. Namun demikian, setiap strategi tidak ada yang sempurna. Strategi 

active elarning juga memiliki beberapa kekurangan didalamnya.  

 

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model yang dapat 

mengkaitkan beberpa muatan pelajaran. Menurut Rusman (2012 : 254) 

pembelajaran tematik diartikan sebagai salah satu model dalam pemebelajaran 

terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, 

dan autentik. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah 
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satu tipe atau jenis dari pada model pemebelajaran terpadu. Istilah pembelajaran 

tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006: 5). 

Selanjutnya Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2004) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan salah satu usaha untuk mengintregasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pemebelajaran, serta pemikiran yang 

kreatif dengan menggunakan  tema. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang 

di dalamnya mengkaitkan dari beberapa muatan pelajaran yang dijadikan menjadi 

satu tema dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

 

b. Karakteristik Model Pembelajaran Tematik  

Sebagai suatu model pembelajaran di Sekolah Dasar, menurut Rusman 

(2012:258) pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa 

Pada model pembelajaran tematik guru berperan sebagai motivator, dimana 

siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan tujuan siswa lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan. Sehingga tidak hanya guru saja 

yang ceramah menyampaikan materi. 

2) Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik mengkaitkan dengan lingkungan sekitar sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Selain itu 
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pembelajaran tematik juga mengajak siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran misalnya dengan kegiatan eksperimen sehingga siswa dapat 

menambah pengalaman dengan praktek langsung. 

3) Pemisahan muatan pelajaran tidak begitu jelas 

Pada pembelajaran tematik mengkaitkan antara muatan pelajaran satu dengan 

yang lainnya, akan tetapi pemisahan dari kedua muatan pelajaran tersebut 

tidak begitu jelas dengan tujuan siswa lebih mudah dalam memahami materi 

yang diajarkan. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai muatan pelajaran 

Pembelajaran tematik mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam 

fenomena dari berbagai aspek dengan tujuan akan berdampak pada 

kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat fleksibel dengan kata lain pembelajaran tematik 

bersifat luwes dimana guru dapat mengkaitkan bahan ajar satu muatan 

pelajaran dengan muatan pelajaran lain. 

6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Pembelajaran tematik menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran 

tematik mengkaitkan materi dengan kehidupan siswa dan keadaan di 

lingkungan siswa. 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Bermain sambil belajar sangat disukai oleh siswa. Seperti halnya pada pembelajaran 

tematik selalu mengajak siswa belajar yang menyenangkan baik belajar sambil  
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bernyanyi, bermain, eksperimen. Dengan kegiatan belajar demikian siswa dapat 

terhindar dari rasa jenuh maupun bosan dalam pembelajaran.  

Sehubungan dengan hal tersebut, karakteristik pembelajaran tematik 

menurut Depdikbud (1996)  mengungkapkan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

1) Holistik 

Sesuatu hal yang terjadi pada pembelajaran terpadu yang kemudian diamati, 

sehingga memungkinkan siswa untuk memahami fenomena atau kejadian dari 

segala sisi. 

2) Bermakna 

Pembelajaran lebih bermakna karena pada pembelajaran tematik mengkaitkan 

antar konsep yang saling berhubungan sehingga materi mudah dipelajari dan 

bermakna 

3) Otentik 

Siswa mempelajari suatu konsep yang terjadi secara langsung pada 

pembelajaran. Misalnya pada kegiatan eksperimen. 

4) Aktif 

Pembelajaran lebih menekankan pada aktifitas siswa baik fisik, mental, 

intelektual yang melalui tema yang dipelajari. 

Sesuai pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik memudahkan siswa dalam memahami materi dengan 

mengkaitkan muatan pelajaran dengan lingkungan sekitar. Selain itu juga 
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karakteristik pada pembelajaran tematik juga mengajak siswa untuk aktif dalam 

proses belajar. 

 

c. Implementasi Pembelajaran Tematik  

Berhasil atau tidaknya pembelajaran tematik dipengaruhi oleh seberapa jauh 

pembelajaran tersebut direncanakan sesuai dengan kondisi dan potensi siswa. Dalam 

merancang pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dapat 

dimulai dengan menentukan tema terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan 

memetakan kompetensi dasar pada beberapa mata pelajaran, kedua dengan 

mengindentifikasi kompetensi dasar dari muatan pelajaran yang memiliki hubungan yang 

dilanjutkan dengan penetapan tema pemersatu. 

Menurut Rusman (2012:261) dalam menyusun atau langkah-langkah dalam 
merancang pembelajaran tematik meliputi 7 tahap yaitu: 
1) Menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan 
2) Mempelajari Kompetensi Dasar dan Indikator dari Muatan Pelajaran yang akan 

dipadukan 
3) Memilih dan menetapkan Tema/Topik Pemersatu 
4) Membuat Matriks atau Bagan Hubungan Kompetensi Dasar dan Tema/Topik 

Pemersatu 
5) Menyusun Silabus Pembelajaran Tematik 
6) Peyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
7) Pengelolaan Kelas 

 

Rancangan yang sesuai dengan kompetensi siswa dapat membantu 

pembelajaran tematik berjalan dengan lancar. Setiap tahapan dari langkah-

langkah dalam merancang pembelajaran tematik saling berkaitan. Maka dari itu 

ketika perancangan tidak sesuai dengan kompetensi peserta didik akan membuat 

pembelajaran tematik tidak berjalan maksimal. 
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3. Outdoor Learning 

a. Pengertian outdoor learning 

Pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) merupakan salah satu 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam kegiatan pemebelajaran dan 

memahami materi melalui pengalaman langsung. Menurut Husamah (2013 : 19) 

menyatakan bahwa outdoor learning merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi 

kegiatan di luar kelas atau sekolah dan dan dialam bebs lainnya. Menurut 

Hariyanti (dalam Husamah, 2013:19) menyatakan bahwa outdoor learning 

merupakan pembelajaran yang dapat membangun makna (input), kemudian 

prosesnya melalui struktur kognitif sehingga berkesan lama dalam ingatan atau 

memori.  

Selanjutnya menurut Barlet (dalam Husamah, 2013:20) menyatakan 

bahwa pemeblajaran diluar kelas merupakan pembelajaran dengan pendidikan 

yang dilakukan di luar kelas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa outdoor learning merupakan kegiatan belajar yang dilakukan 

di luar kelas dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

dengan menekankan pada proses belajar berdasarkan fakta. 

 

b. Kelebihan outdoor learning 

Outdoor learning memiliki banyak kelebihan. Dilihat dari segi peserta 

didik lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan dari segi guru dapat 

meningkatkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran agar lebih 
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menyenangkan. Secara rinci, Widiasworo (2017: 91) menjelaskan kelebihan 

outdoor learning sebagai berikut : 

1) Siswa  lebih termotivasi untuk belajar. 

Outdoor learning memberikan kesempatan peserta didik untuk mempelajari 

pengetahuan pada objek nyata secara langsung sehingga manfaat dari 

mempelajari materi tertentu akan lebih dirasakan oleh peserta didik. 

2) Siswa  lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran di luar kelas dapat meningkatkan keaktifan siswa. Siswa lebih 

leluasa dalam mengeksplor dan mencari pengetahuan sesuai dengan Lembar 

Kegiatan (LK) yang sudah dirancang oleh guru. 

3) Daya pikir siswa lebih berkembang. 

Dengan dihadapkan dengan situasi dan kondisi nyata, akan membuat siswa 

lebih bisa mengembangkan daya pikirnya untuk menyelesaikan masalah. 

4) Pembelajaran lebih menginspirasi siswa. 

Belajar di lingkungan yang baru akan membantu siswa dalam mendapatkan 

pengalaman baru.  

5) Pembelajaran lebih menyenangkan 

Outdoor learning membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Hal ini dapat 

di lihat ketika siswa berada di luar kelas, mereka leluasa bergerak, 

memandang ke segala arah, dan membuat pikiran mereka menjadi fresh dan 

juga lebih semangat. 

6) Lebih mengembangkan kreativitas guru dan siswa. 

18 
 



19 
 

Aktivitas belajar di luar kelas  akan mendorong guru untuk merencanakan dan 

membuat panduan belajar siswa, seperti lembar kerja, yang nantinya digunakan 

untuk menuntut siswa bekerja mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 

7) Melatih siswa untuk bisa bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat. 

Outdoor learning akan melatih siswa untuk berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan masyarakat, guru, teman sehingga siswa mempunyai keterampilan 

untuk membawa diri, bergaul, dan berbicara dengan teman, guru, ataupun 

masyarakat sekitar. 

8) Kegiatan pemebelajaran lebih komunikatif. 

Tanpa disadari dengan belajar di luar kelas siswa lebih komunikatif dalam 

pembelajaran. Misalnya pada saat kegiatan belajar di luar kelas berlangsung, 

siswa saling berkomunikasi dengan teman terkait apa saja yang dilihat pada 

saat belajar diluar kelas.  

9) Lebih mnyeimbangkan antara pencapaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

Outdoor learnig dapat dikatakan sebagai paket lengkap dalam pembelajaran 

karena dalam pembelajaran tersebut terdapat keseimbangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

10) Pembelajaran dapat mengembangkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia. 

Dengan outdoor learning dapat sekaligus sebagai penanaman nilai karakter 

sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah dimana bertujuan untuk 

pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter akan semakin mudah 

ditanamkan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas terlihat jelas bahwa outdoor learning 

memiliki kelebihan dalam pembelajaran. Pembelajaran di luar kelas (outdoor 

learning) membuat siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu siswa 

tidak merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan pemebelajaran dengan adanya 

pembelajaran di luar kelas (outdoor learning). Dengan outdoor learning secara 

tidak langsung dapat melatih keterampilan, sikap, pendidikan karakter, dan 

kemampuan siswa dalam bersosialisasi. 

 

c. Kelemahan outdoor learning 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 31), beberapa kelemahan dalam 

pelaksanaan outdoor learning berkisar pada teknis pengaturan waktu dan kegiatan 

pembelajaran antara lain: 

1) Kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebutkan ada 

waktu siswa dibawa ke tujuan melakukan kegiatan belajar yang diharapkan 

sehingga ada kesan main-main. 

2) Ada kesan guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan 

memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan waktu untuk 

belajar di luar kelas (outdoor learning). 

3) Sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam 

kelas. 

Setiap kegiatan pembelajaran tidak luput dari kekurangan atau kelemahan. 

Seperti halnya pada pemaparan diatas, selain memiliki beberapa kelebihan 

pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) juga memiliki kelemahan dimana 

20 
 



21 
 

dalam pelaksanaan outdoor learning membutuhkan waktu yang lama dalam 

persiapannya. Selain itu ketika pembelajaran outdoor learning tidak dipersiapkan 

dengan matang, maka tidak akan berjalan secara maksimal.  

 

d. Langkah-langkah  Metode Outdoor Learning 

Kegiatan belajar di luar kelas (outdoor learning) harus dirancang 

sedemikian rupa agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Outdoorlearning 

tidak hanya untuk mengalihkan rasa jenuh, melainkan untuk mencerdaskan 

peserta didik sehingga memerlukan perancangan yang matang agar berjalan 

secara maksimal.  

Menurut Husamah (2013:12) outdoor learning memiliki beberapa langkah 

yang harus dilakukan yaitu sebagi berikut : 

a. Langkah Persiapan  

Pada langkah ini terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan 

diantaranya yaitu : 

1) guru menentukan tujuan belajar yang diharapkan dapat diperoleh siswa 

pada saat proses belajar berlangsung 

2) menentukan objek yang akan dikunjungi. Pada saat penentuan objek harus 

disesuaikan dengan tema yang akan dipelajari 

3) menentukan cara belajar siswa pada saat pembelajaran di luar kelas 

(outdoor learning) 

4) persiapan perizinan kunjungan  
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5) persiapan teknis seperti tata tertib yang harus ditaati siswa pada saat 

pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) 

b. Langkah Pelaksanaan 

Pada langkah ini siswa melakukan kegiatan belajar di luar kelas (outdoor 

learning) di tempat yang sudah disiapkan. Untuk kegiatan awal diawali dengan 

penjelasan dari petugas tentang objek yang sedang dikunjungi. Kemudian 

dilanjutkan dengan siswa diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab 

sebelum mereka melakukan pengamatan sendiri. Selanjutnya dari hasil 

pengamatan, siswa diskusi dengan kelompok masing-masing. 

c.  Langkah Tindak Lanjut 

Pada langkah tindak lanjut ini pembelajaran di dilakukan di kelas, dimana 

setiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dan diskusi di depan kelas. 

Selain itu juga melakukan tanya jawab dan guru meminta siswa untuk 

menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan pembelajaran di luar kelas 

(outdoor learning) berlangsung  

Berdasarkan pemaparan tentang langkah-langkah dari metode outdoor learning 

dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Terlihat jelas bahwa dengan 

adanya metode outdoor learning ini dapat membantu siswa lebih dapat mengenal 

lingkungan sekitar sebagai media untuk belajar peserta didik. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 
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Untuk mencegah adanya pengulangan hasil penelitian yang membahas 

penelitian yang sama, maka penulis akan memaparkan penelitian yang sudah ada 

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian relevan 

No. Nama 
Peneliti 

Judul Persamaan  Perbedaan  

1. Riza 
Faraziah 
mahasiswa 
Fakultas 
Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas 
Islam Negeri 
Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta  

Pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran 
outdoor learning  
terhadap motivasi 
belajar siswa kelas III 
dalam pembelajaran 
IPS di Madrasah 
Ibtidaiyah Nurul Huda 
Pondok Karya 
Tangerang Selatan 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian ini 
yaitu sama-sama 
menganalisis 
penerapan 
outdoor 
learning. 

Perbedaannya  pada penelitin Riza 
lebih menekankan pada eksperiment  
penerapan outdoor learning terhadap 
motivasi belajar siswa. Sedangkan 
pada penelitian ini hanya memotret 
bagaimana penerapan student active 
lerning berbasis outdoorlearning dan 
mengetahui faktor penghambat dan 
faktor pendukung apa saja yang 
muncul pada saat penerapan tersebut. 

2. Karmila 
Iskandar 
program 
pasca sarjana 
Universitas 
Negeri 
Makasar 

Penngaruh 
penerapan metode 
outdoor learning 
berbasis kelompok 
terhadap hasil 
belajar IPS di SDN 
KIP Maccini 
Makasar 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian ini 
yaitu sama-sama 
menganalisis 
outdoor 
learning 

Perbedaan penelitian terdahulu 
dengan penelitian ini yaitu pada 
penelitian terdahulu lebih 
menekankan pada pengaruh hasil 
belajar siswa dengan adanya 
penerapan metode outdoor learning 
dan di fokuskan pada muatan 
pelajaran IPS. Sedangkan pada 
penelitian ini hanya memotret 
bagaimana penerapan student active 
lerning berbasis outdoorlearning dan 
mengetahui faktor penghambat dan 
faktor pendukung apa saja yang 
muncul pada saat penerapan tersebut.. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang disintesiskan dari fakta-fakta, 

observasi langsung, dan telaah pustaka. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas (outdoor 

learning) dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, belajar sambil bermain, 

dan menumbuhkan keaktifan dan kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan 

demikian guru mengupayakan dengan adanya pembelajaran diluar kelas (outdoor learning), 

akan tetapi masih dijumpai siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu 

peneliti tertarik melakukan penelitin Analisis Penerapan Student Active Learning Pada 

Pembelajaran Tematik Berbasis Outdoor Learning Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 4 

Malang guna melihat bagaimana penerapan, faktor penghambat, dan faktor pendukung dalam 

Penerapan Student Active Learning Pada Pembelajaran Tematik Berbasis Outdoor Learning 

Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 4 Malang 

Berikut kerangka pikir pada penelitin ini sebagai berikut : 
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Penerapan student active 
learning pada pembelajaran 

tematik berbasis outdoor 
learning

Faktor penghambat dalam penerapan 
student active learning pada 

pembelajaran tematik berbasis 
outdoor learning

Faktor pendukung dalam 
penerapan student active 

learning pada pembelajaran 
tematik berbasis outdoor 

learning 

Hasil  
Mendeskripsikan bagaimana penerapan student activelearning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor learning 

serta mengetahui faktor penghambatdan pendukung 

Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif

Analisis Penerapan Student Active Learning pada Pembelajaran Tematik Berbasis Outdoor Learning pada Siswa 
Kelas II di SD Muhammadiyah 4

Guru sudah mengupayakan dengan adanya pembelajaran di luar kelas akan tetapi masih dijumpai siswa yang pasif 
dalam kegiatan pembelajaran dan belum mampu tampil atau menyampaikan pendapat di depan umum 

Dengan pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) dapat menciptakan suasana belajar yang  menyenangkan, 
belajar sambil bermain, dan menumbuhkan keaktifan dan kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar. 


