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ABSTRAK 

Penelitian ini berdasarkan kajian hasil perkuliahan pembelajaran Pendidikan 
IPA SD yang masih rendah, dimana rnahasiswa tidak memahami materi 
perkuliahan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pernbelajaran. Hal ini 
terlihat dari nilai ujian mid semester IPA 201 112012 yang memperoleh skor rata- 
rata 68. Karena itu peneliti berupaya agar mahasiswa mampu memahami materi 
pembelajaran dengan menggunakan model "outdoor" (belajar diluar kelas). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Perielitiah Tindakan Kelas (PTK). 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif d m  kuantitatif. Data 
penelitian di peroleh melalui pengamatan, tes dan catatan lapangan dengan 
menggunakan langkah-langkah pembelajaran di luar kelas "model outdoor " 

Hasil penelitian siklus I memperlihatkan skor rata-rata perencanaan 
pembelajarah sebesar 71% dan pada ~iklus I1 sebesar 89%. Persentase aspek 
kognitif pada siklus I diperoleh 71 dan pada siklus I1 sebesar 82,01. Aspek afektif 
pada siklus I diperoleh nilai 68,12 dan pada siMus I1 sebesar 78. Aspek 
psikomotor pada siklus I sebesar 70,lO dan pada siklus I1 sebesar 80. Aktifitas 
mahasiswa pada siklus 1 sebesar 77,40 % dan siklus I1 setelah menggunakan 
model outdoor sebesar 84% . 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Peningkatan Aktifitas Dan Hasil Belajar IPA Dengan 
Mengunakan Model Ouddoor Pada Malzasiswa Prodi . Pendidikan Dasar PPs 
Universitas Negeri Padang, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen 
Madya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 Nomor: 7 12/UN3 5.21PG120 12 
Tanggal 3 Desember 20 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebij akan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
urnumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyarnpaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas. Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

, -  ada an^, Desember 2012 
, ' ' Ketua Lembaga Penelitian 

"niversitas Negeri Padang, 

I \ 
" -Dr.-Ahen Bentri, M.Pd. 

" -: NIP. 19610722 198602 1 002 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, penulis ucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

izinNya penulisan laporan penelitian dengan judul "Peningkatan Aktifitas dan 

Hasil Belajar IPA dengan Menggunakan Model Outdoor pada Mahasiswa 

Prodi Pendidikan Dasar PPs Universitas Negeri Padang" dapat diselesaikan. 

Penyusunan laporan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan staf pengajar di kelasnya dengan tujuan untuk memperbaiki proses dan 

strategi pembelajaran IPA SD. Keadaan ini diindikasikan bahwa pembelajaran IPA 

selama ini sulit, menggunakan seperangkat alat laboratorium yang rumit. Dalam 

penelitian ini dikembangkan model pembelajaran outdoor menggunakan lingkungan 

alam sebagai sumber dan media pembelajaran. Belajar dari alam terbuka lebih 

menyenangkan, pembelajaran kongkrit, sehingga pemahaman materi lebih baik 

kareria penerapafiya dapat berbentuk sil(ap/pei-ilaEu yaiig autentic. 

Padang, Desember 20 1 2 
Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Melalui pendidikan manusia dapat mengembang- 

kan diri maupun memberdayakan potensi alam dan lingkungan untuk kepentingan 

hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada saat ini 

sangat menuntut sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara 

global. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang dapat mendorong perkembangan 

IPTEK, salah satunya dengan usaha meningkatkan mutu clan kualitas pendidikan. 

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan telah dilakukan pemerintah dengan 

berbagai upaya, salah satunya adalah membuat undang-undang tentang pendidikan. 

Perubahan dan pengembangan pendidikan dilakukan dari pengembangan Undang- 

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian 

keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

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

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya 

pemerintah melakukan pengembangan dan perubahan kurikulum, sehingga disusun 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

KTSP diterapkan secara khusus bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan serta mampu meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan 

tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai (Mulyasa, 2008). KTSP disusun agar 

memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, 

emosional, spiritual dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat 

1 



perkembangannya (Depdiknas, 2007). KTSP menuntut kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik (student centered). Peserta didik dituntut untuk aktif dan 

mandiri dalam proses pembelajaran. Pendidik hanya berperan sebagai motivator dan 

fasilitator. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

diperlukan kemampuan guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat 

sehingga siswa dapat diberdayakan dengan maksimal. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan (Depdiknas, 2006:430). Proses pembelajaran IPA menekan- 

kan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Di sekolah dasar (SD) 

diharapkan ada penekanan pembelajaran salingtemas (sain, lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan 

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah 

secara bijaksana. Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah (Depdiknas, 2006:420): 

(I)  Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan kebendaan, keindahan dan ketentuan alam ciptaanya, (2) 
Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang bermanfaat 
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) Mengembangkan rasa 
ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 
mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Untuk memenuhi tuntutan teknologi, IPA merupakan jembatan antara 

pemikran manusia sampai tenvujudnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

Mata pelajaran IPA memiliki peranan penting dalam menciptakan produk teknologi 

yang dapat menunjang kehidupan manusia dan merupakan ilmu yang aplikasinya 

dalam kerhidupan sehari-hari sangat banyak. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran 

IPA hams ditekankan pada kegiatan yang melatih kemampuan berfikir ilmiah peserta 



didik melalui kegiatan-kegiatan percobaan dan demonstrasi. Diharapkan dengan 

kegiatan-kegiatan percobaan, peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep 

dan prinsip keilmuan saja tetapi juga memiliki kemampuan dalam berbuat 

menggunakan konsep yang telah diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Universitas Negeri Padang sebagai lembaga penghasil guru, berupaya untuk 

membekali mahasiswanya dengan metode atau model pembelajaran yang dapat 

mereka terapkan di sekolah. Conni (1 985: 14) mengemukakan alasan pentingnya 

penggunaan suatu model pembelajaran yaitu: (1) perkembangan ilmu pengetahuan 

berlangsung sangat cepat sehingga tidak mungkin guru mengajarkan semua fakta dan 

konsep kepada siswa, (2) siswa lebih mudah memahami konsep yang abstrak karena 

pembelajaran IPA menggunakan benda-benda konkrit dan langsung mempraktik- 

kannya pada lingkungan sendiri, (3) dalam proses belajar mengajar pengembangan 

konsep tidak bisa dipisahkan dari pengembangan sikap dan nilai, dimana penggunaan 

model pembelajaran menjadi pengait antara pengembangan konsep, pengembangan 

sikap dan nilai. 

Melalui mata kuliah Pendidikan IPA mahasiswa program studi Pendidikan 

Dasar UNP dilatih untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam pelajaran 

IPA di SD, di samping menguasai materi IPA SD. Hasil survei awal menunjukkan 

bahwa mahasiswa program studi Pendidikan Dasar masih banyak yang belum 

menguasai materi IPA SD. Hasil ujian tengah semester Juli-Desember 2012 

mahasiswa prodi Pendidikan Dasar pada mata kuliah Pendidikan P A  SD masih 

rendah (nilai rata-rata kelas adalah 68). Rendahnya h a i l  belajar mahasiswa setelah 

diidentifikasi di lapangan, penyebabnya adalah karena rendahnya aktivitas belajar, 

kurangnya motivasi, kurangnya semangat belajar, kurang terpusatnya perhatian 

mahasiswa dalam belajar, dan sulitnya bagi mahasiswa untuk memahami konsep sehingga 

sering terjadi kesalahan pengertian dalam memahami konsep. Faktor penyebab 



masalah ini mungkin tidak saja datangnya dari mahasiswa, sebab tidak tertutup 

kemungkinan penyebabnya dari dosen. Dosen cenderung menggunakan metode 

ceramah dan metode pembelajaran kurang bervariasi. Mahasiswa sebagai pendengar 

dan dosen sebagai sumber belajar, sehingga mahasiswa sulit memahami konsep, 

akibat dari kondisi tersebut mahasiswa menjadi pasif dalam belajar dan akhirnya 

akan berakibat pada hasil belajarnya. 

Menurut Rousseau (dalam Sardiman, 2001 :94) "segala pengetahuan itu hams 

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, 

dengan bekerja sendiri dan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani 

maupun teknis". Pendapat Rousseau sangat sesuai jika diterapkan dalam 

pembelajaran IPA, karena idealnya pembelajaran IPA merupakan ilmu pengetahuan 

alamiah, maksudnya bahwa IPA didasarkan pada pencarian kebenaran melalui 

penelitian atau eksperimen. Proses dalam pencarian kebenaran ini akan melibatkan 

segenap aspek psikologi anak yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. 

Mahasiswa tidak saja memperoleh pengetahuan tetapi juga memperoleh kemampuan 

untuk menggali sendiri pengetahuan itu dari alam bebas, sehingga akan tumbuh sikap 

ilmiah pada diri mahasiswa. Sebagaimana aliran konstruktivis yang menyarankan 

bahwa strategi memperoleh pengetahuan (proses) lebih diutamakan dibandingkan 

seberapa banyak mahasiswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. (produk). 

Kontruktivis mengembangkan pemikiran mahasiswa dalam belajar bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya. 

Kesenjangan antara situasi dan kondisi pembelajaran IPA dan kondisi ideal 

pembelajaran IPA menimbulkan beberapa masalah pembelajaran yang hams segera 

dicari solusinya. Masalah yang pertama adalah rendahnya aktivitas belajar mahasiswa 

dan masalah yang kedua adalah rendahnya hasil belajar mahasiswa. Konsekuensi 



logis yang hams dilakukan sebagai seorang dosen adalah berupaya mengatasi 

permasalahan-perrnasalahan yang ditemukan di kelas yang dibimbingnya dengan 

dengan profesional dan tanggung jawab yang maksimal. 

Selama ini dosen telah melakukan berbagai upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran diantaranya dengan menggunakan metode demonstrasi. 

pemberian tugas terstruktur, pemberian bahan ajar, memberikan kuis pada awal 

pembelajaran serta melengkapi persiapan pembelajaran dengan baik. Namun hasil 

belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Jika ha1 ini 

dibiarkan secara terus-menerus, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dicari alternatif lain dengan melakukan 

penelitian. Upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan salah satu pendekatan 

pembelajaran kontruktivis dengan model siklus belajar (Learning Cycle) 

berbasis outdoor (di luar kelas). Siklus belajar menurut Wena (2009: 170) merupakan 

suatu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis. Siklus belajar 

mempunyai tahapan sebagai berikut: (1) pembangkit minat (engagement), (2) 

eksplorasi (exploration), (3) penjelasan (explanation), (4) elaborasi(elaboration), dan 

(5) evaluasi (evaluation). Siklus belajar dipilih dalam pembelajaran ini disebabkan 

siklus belajar ini merupakan model yang efektif dalam pembelajaran IPA, mudah 

untuk dipelajari, konsisten dengan paradigma pembelajaran masa kini, dan mencipta- 

kan peluang untuk belajar (Lorsbach, dalam Wena, 2009: 17 1). 

Pembelajaran model outdoor merupakan pembelajaran yang menggunakan 

lingkungan di luar kelas sebagai sumber belajar. Model outdoor membuat mahasiswa 

aktif menemukan konsep, rneningkatkan keberanian mengkornunikasikan temuannya, 

melatih mengambil kesimpulan berdasarkan fakta melalui percobaan.. Model outdoor 

dapat merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

Hal ini didukung oleh Dumouchel (2003) yang menyatakan bahwa pembelajaran di 



luar kelas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran rnahasiswa terhadap: (1) diri 

sendiri melalui masalah sehari-hari yang ditemui, (2) orang lain melalui perrnasalahan 

kelompok dan dalam pengambilan keputusan, (3) lingkungan melalui pengamatan 

secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa program studi Pendidikan Dasar 

pada mata kuliah Pendidikan IPA SD dengan menerapkan model pembelajaran 

berbasis outdoor. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan pada hasil survei dan kondisi pembelajaran yang telah diuraikan 

di atas maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana proses 

pembelajaran dengan menggunakan model outdoor dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar mahasiswa Pendidikan Dasar pada mata kuliah Pendidikan P A  SD? 

Untuk lebih operasional, rumusan masalah dapat dirinci menjadi beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

I. Bagaimana proses pembelajaran dengan mengunakan model outdoor pada mata 

kuliah Pendidikan IPA SD? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar mahasiswa Pendidikan Dasar dalam 

pembelajaran menggunakan model outdoor? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Dasar setelah 

pembelajaran dengan model outdoor? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan mengunakan model outdoor pada 

mata kuliah Pendidikan IPA SD. 



2.Meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa Pendidikan Dasar dalam 

pembelajaran menggunakan model outdoor. 

3.  Meningkatkan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Dasar dalam pembelajaran 

setelah menggunakan model outdoor 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi dosen untuk menambah wawasan dalam memilih model-model 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

2. Sebagai masukan bagi mahasiswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA, 

melatih keterampilan dan memberi pengalaman belajar yang lebih aktif, dinamis, 

dan bermakna. 

3. Bagi peneliti untuk meningkatkan profesionalisme dalam perkuliahan Pendidikan 

IPA SD. 



BAB I1 

KAJIAN TEORI 

A. Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering juga disebut sains berasal dari kata 

natural science, ilmu pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa- 

peristiwa yang terjadi di alam. Purnells (dalam Srini 1997:2) menyebutkan: "Seienee 

the broad field of human knowledge, aquired by systematic observation and 

experiment, and explained by means of rules, laws, principles, theories, and 

hypothesys". Artinya ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan manusia yang luas 

yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen, serta dijelaskan dengan 

bantuan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, teori-teori dan hipotesis-hipotesis. 

Selanjutnya Carin and Sund (dalam Patta 2006:4) menyatakan bahwa IPA 

merupakan pula suatu pengetahuan tentang alam semesta yang bertumpu pada data 

yang dikumpulkan melalui pengamatan dan percobaan sehingga di dalamnya 

memuat produk, proses dan sikap ilmiah. Dalam kondisi tertentu pendidikan IPA 

dapat menyiapkan individu dalarn meningkatkan taraf hidup dan memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan orang yang 

mempunyai latar belakang pendidikan sains yang eukup lebih mentransfer 

pengetahuan ke bidang-bidang ilmu yang lain. 

2. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam di SD 

Pada hakekatnya IPA mengandung tiga dimensi utama yang saling berkaitan 

erat. Dimensi pertama adalah the content of science, the science concept, and our 

scientiJic knowledge (isi materi sains, konsep sains, dan pengetahuan ilmiah). 



Dimensi kedua adalah the process of science (proses melakukan sains). Dimensi ini 

disebut juga proses ilmiah atau proses sains yang juga sangat penting karena 

mempelajari kegiatan yang hams dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan dimasa 

yang akan datang. Dimensi ketiga terfokus kepada the characteristic attitutes and 

disposition of science (karakteristik sikap dan pandangan sains). Dimensi ini disebut 

juga sikap ilmiah atau sikap sains yang amat penting dalam penguasaan dua dimensi 

yang lain (Teaching lhe Science Process Skills, 2005). 

Budi (dalam Patta 2006:lO) mengutip beberapa pendapat para ahli dan 

mengemukakan rincian hakikat IPA diantaranya: (1) IPA adalah bangunan atau 

deretan konsep dan skema konseptual (conceptual schemes) yang saling berhu- 

bungan sebagai hasil eksperimen dan observasi, (2) P A  adalah bangunan 

pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metoda observasi, (3) IPA adalah 

suatu sistem memahami alam semesta melalui data yang dikumpulkan melalui proses 

observasi atau eksperimen yang dikontrol dan (4) P A  adalah aktivitas pemecahan 

masalah oleh manusia yang termotivasi oleh keingintahuan akan alam dan 

sekelilingnya dan keinginan untuk memahami, menguasai d m  mengolahnya demi 

memenuhi kebutuhan (Lawson, 1988). 

Dari beberapa definisi di atas ada dua aspek penting yang dapat disimpulkan 

yaitu: pertama langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami alam (proses IPA) 

dan kedua pengetahuan yang dihasilkan berupa fakta, prinsip, konsep dan teori 

(produk IPA). Kedua aspek tersebut harus didukung oleh sikap ilmiah berupa 

keyakinan akan nilai yang harus dipertahankan ketika mencari atau mengembangkan 

pengetahuan baru. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPA secara garis besarnya 

memiliki tiga komponen yaitu: (1) proses ilmiah: mengamati, mengklasifikasi, 

merancang dan melaksanakan eksperimen, mengkomunikasikan, menyimpulkan (2) 



produk ilmiah; seperti fakta, konsep, prinsip, hukum, teori dan (3) sikap ilmiah: 

seperti ingin tahu, hati-hati, objektif dan jujur. Abruscato (dalam Patta, 2006:9) 

menyatakan IPA dapat dipandang dari tiga dimensi yaitu: 

Science is the name we gave to group of process through which we can 
systematically gather information about the natural world. Science is also the 
knowledge gathered through the use of such processes. Finally, science is 
characteristed by those values and attitudes possessed by people who use 
scientific process to gather knowledge. 

Secara umum kutipan di atas memberikan pengertian, (1) sains adalah 

sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia 

sekitar, (2) sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses kegiatan tertentu, 

(3) sains dicirikan oleh nilai-nilai dan sikap para ilmuwan menggunakan proses 

ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Dengan demikian dapat disirnpulkan bahwa 

IPA secara garis besarnya memiliki 3 komponen yaitu (1) proses ilmiah misalnya: 

mengamati, mengklasifikasi, meramalkan, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan, 

(2) produk ilmiah misal fakta, konsep, prinsip, hukum, (3) sikap ilmiah: misalkan 

ingin tahu, hati-hati, dan jujur. 

a. IPA Sebagai Proses 

Dalam KTSP (2006:430) dijelaskan bahwa P A  berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan mengenai fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pengkajian P A  sebagai proses 

disebut juga keterampilan proses IPA (science process skill). Proses IPA adalah 

sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara tertentu untuk 

memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu selanjutnya. Dengan keterampilan 

proses, siswa dapat mempelajari IPA sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para 

ahli IPA, yaitu melalui pengamatan, klasifikasi, inferensi, melakukan eksperimen, 



mengkomunikasikan dan lain-lain. Rezba (dalam Patta:2006) menyaran untuk 

menguasai keterampilan dasar proses IPA (Basic Science Process Skills) yang 

meliputi keterampilan; mengamati (observing), mengelompokkan (classifiing), 

mengukur (measuring), mengkomunikasikan (communicating), meramalkan 

(predicting) dan menyimpulkan (inferring). 

b. IPA Sebagai Produk 

IPA sebagai disiplin ilmu disebut juga sebagai produk IPA, merupakan 

kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para 

ilmuan selama berabad-abad. Produk IPA sebagai kegiatan empirik berupa fakta- 

fakta dan produk IPA sebagai kegiatan analitik berupa konsep, prinsip-prinsip, teori- 

teori, dan hukum. 

c. Sikap Ilmiah 

Aspek ketiga dari IPA (Science) adalah sikap yang biasa disebut dengan sikap 

ilmiah. Sikap ilmiah adalah yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam mencari dan 

mengembangkan pengetahuan baru. Menurut Srini (1992:ll). "Sikap ilmiah adalah 

cara tertentu atau usaha yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam memecahkan suatu 

masalah sehingga memungkinkan mencapai hasil yang diharapkan". Beberapa 

contoh sikap ilmiah antara lain:(l) objektif terhadap fakta, artinya tidak dicarnpuri 

perasaan senang atau tidak senang terhadap sesuatu, (2) tidak tergesa-gesa 

mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang menyokong kesimpulan itu, (3) 

berhati terbuka, artinya bersedia mempertimbangkan pendapat atau temuan orang 

lain, sekalipun pendapat atau temuan itu bertentangan dengan penemuannya sendiri. 

Bila cukup data menunjukkan penemuannya salah, ia tidak ragu-ragu menolak 

penemuannya sendiri dan menerima penemuan orang lain tersebut, (4) tidak 



mencampuradukkan antara fakta dengan pendapat, (5) bersifat hati-hati, (6) 

bertanggung jawab, (7) selalu ingin meneliti atau menyelidiki. Sikap ilmiah yang 

perlu ditekankan pada peserta didik menurut American Assosiat for Advance of Science 

(AAAS) dalam Patta (2006 : 139) adalah: (1) Honesty (kejujuran), (2) curiosity 

(keingintahuan), (3) open minded (keterbukaan) dan skepticism (ketidakpercayaan). 

3. Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar merupakan tolak ukur atau patokan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami suatu mata kuliah, 

biasanya dinyatakan dengan nilai yang berupa huruf atau angka-angka. Hasil belajar 

dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mahasiswa mengalami 

proses belajar. Menurut Sudjana (2001) hasil belajar adalah kemampuan- 

kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil 

peristiwa belajar dapat muncul dalam berbagai jenis perubahan tingkah laku 

seseorang. Selanjutnya Slarneto (2001) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan tingkat penguasaan, 

keterampilan atau skor yang diperoleh mahasiswa dari hasil tes yang dilakukan. 

Hasil belajar dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran. 

Hasil belajar P A  dikelompokkan berdasarkan hakikat IPA yaitu sebagai 

produk dan proses. Sebagai produk h a i l  belajar IPA berupa pemahaman terhadap 

fakta, konsep, prinsip dan hukum IPA, sedangkan sebagai proses hasil belajar IPA 

berupa sikap, nilai dan keterampilan ilmiah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumaji 

(dalam Patta 2006:18) yang memandang bahwa hasil belajar dari dua aspek yakni 

aspek kognitif dan non kognitif. Aspek kognitif adalah hal-ha1 yang berkaitan dengan 



pengetahuan, pemahaman dan keterampilan intelektual lainnya, sedangkan aspek non 

kognitif erat kaitannya dengan sikap (afektif) dan keterampilan fisik atau kerja otot 

(psikomotor). Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA adalah segenap perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada siswa sebagai hasil mengikuti proses pembelajaran 

IPA. Hasil belajar biasanya dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari satu test 

hasil belajar yang diadakan setelah selesai mengikuti program pembelajaran, yang 

terdiri dari dimensi isi (produk), kinerja (proses) dan sikap (sikap ilmiah). 

B. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dikerjakan mahasiswa selama 

proses pembelajaran berlangsung sehingga mahasiswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Aktivitas yang diharapkan muncul tentunya aktivitas 

yang bersifat positif namun tidak tertutup kemungkinan mahasiswa untuk 

memunculkan aktivitas negatif. Aktivitas negatif bisa muncul karena disebabkan 

oleh beberapa faktor misalnya: ketidakpuasan mahasiswa dalam menerima pelajaran, 

rasa bosan, proses pembelajaran yang tidak efektif dan tidak menarik perhatian 

mahasiswa, rasa tertekan yang dialami oleh mahasiswa selama proses pembelajaran 

dan lain sebagainya. Masalah yang dihadapi mahasiswa ini akan menjadi pemicu 

untuk melahirkan aktivitas negatif. Dosen hendaknya dapat membaca situasi jika 

mahasiswa telah menunjukkan gejala-gejala yang dapat menghambat kelancaran 

proses pembelajaran. 

Prinsip belajar yang berpusat pada aktivitas mahasiswa menurut Sumiati 

(2008:43) adalah: (1) Belajar dapat terjadi dengan proses mengalami. (2) Belajar 

merupakan transaksi aktif. (3) Belajar secara aktif memerlukan kegiatan yang 

bersifat vital. (4) Belajar terjadi melalui proses mengatasi hambatan (masalah) 

sehingga mencapai pemecahan atau tujuan. (5) Hanya dengan melalui penyodoran 



masalah memungkinkan diaktifkannya motivasi dan upaya, sehingga siswa 

berpengalaman dengan kegiatan yang bertujuan. Diedrich (dalam Sardiman, 

2001:99) membagi aktivitas siswa atas beberapa golongan, antara lain: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalarnnya misalnya: membaca, 
memperhatikan gambar, demonstrasi dan percobaan. 
b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 
c. Listening activities, seperti: mendengarkan uraian percakapan, diskusi, 
musik, pidato. 
d. Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, angket, 
menyalin. 
e. Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 
f. Motor activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 
model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 
g. Mental activities, misalnya: menanggap, mengingat, memecahkan soal, 
menganalisa, melihat hubungan, mengarnbil keputusan. 
h. Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Oleh karena kompleksnya jenis-jenis aktivitas yang dikemukakan oleh para 

pakar dan ilmuwan, maka pengamatan dibatasi pada aktivitas, (1) memperhatikan 

pembelajaran, (2) berdiskusi dalam kelompok, (3) melakukan percobaan, (4) 

mengajukan pertanyaan, (5) menjawab pertanyaan, (6) membantu teman yang 

kesulitan, (7) menyimpulkan pelajaran. 

C. Pembelajaran Berbasis Outdoor 

Pendidikan IPA SD dapat berbentuk pendidikan di luar kelas yang 

dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa untuk menyatu dengan alarn dan 

melakukan berbagai aktivitas pembelajaran yang mengarah pada terwujudnya 

perubahan perilaku mahasiswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap 

pemahaman, penyadaran, perhatian, tanggung jawab, dan tingkah laku (KLH, 2005). 

Putri (2006) menyatakan bahwa pendidikan outdoor bukan berarti sekedar 

memindahkan pembelajaran ke luar kelas, melainkan lebih pada pemanfaatan 

lingkungan yang ada sebagai obyek dalam pembelajaran. Aktivitas pembelajaran 



dapat berupa eksperimen, aksi lingkungan, dan jelajah lingkungan. Dalam kegiatan 

ini mahasiswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang terkandung di 

dalam berbagai kegiatan tersebut, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan 

bertahan lama dalam ingatan mahasiswa. 

Pembelajaran outdoor merupakan salah satu upaya untuk membantu 

mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, terhindar dari kejenuhan, 

kebosanan, dan persepsi belajar hanya di dalam kelas. Pembelajaran outdoor 

menurut Irawan (Ginting, 2005) adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi pembelajaran dan menggunakan 

berbagai permainan sebagai media transformasi konsep-konsep yang disampaikan 

dalam pembelajaran. Pembelajaran outdoor menggunakan beberapa metode seperti 

ceramah, penugasan, diskusi, dan eksperimen. Pembelajaran outdoor melatih 

aktivitas fisik dan sosial mahasiswa. Mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan 

yang melibatkan kerja sarna antar teman, komunikasi, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, saling memahami dan menghargai perbedaan. 

American Institutes for ResearchIAIR (2005) meneliti pengaruh program 

pendidikan outdoor bagi siswa sekolah menengah di California dan hasilnya 

memperlihatkan bahwa: (1) siswa menunjukkan kenaikan skor akademik dalam sains 

dan pelajaran lainnya, (2) siswa termotivasi untuk melanjutkan karir di bidang sains, 

(3) siswa menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan, (4) siswa 

memperlihatkan kenaikan kompetensi belajar, (5) siswa memperlihatkan peningkatan 

minat terhadap sains. Rickinson (AIR, 2005) menyatakan hasil meta-analysis 

terhadap 150 penelitian tentang belajar di luar kelas yang diselenggarakan antara 

1993-2003 menemukan bahwa program pendidikan di luar kelas dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, termasuk: (1) sikap terhadap lingkungan, (2) selJleflcacy, (3) 

keterampilan sosial, (4) keterampilan berdiskusi, dan (5) kerja sama dalam kelompok. 



D. Model Siklus Belajar 

Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivis. Model pembelajaran siklus pertama kali diperkenalkan oleh Robert 

Karplus dalam Science Curriculum Improvement Study/ SCIS. Lawson (1988) 

menyatakan siklus belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktivis yang pada mulanya terdiri tiga tahap kegiatan (fase) yaitu: 

(1) eksplorasi (exploration), (2) pengenalan konsep (concept introduction), dan (3) 

aplikasi konsep (concept application). Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus 

tersebut mengalami pengembangan. Menurut Lorsbach (dalam Wena, 2009: 17 l), 

tiga siklus tersebut saat ini dikembangkan menjadi lima tahap yaitu: (1) pembangkit 

rninat (engagement), (2) eksplorasi (exploration), (3) penjelasan (explanation), (4) 

ela66rSi (elaboration), dim (5) evaluasi (evaluation). Kelima fahapan ini hams 

dilakukan dalam menerapkan model Learning Cycle 5E. Dosen dan mahasiswa 

mempunyai peranan masing-masing dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

dosen dm mahasiswa selama proses pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E 

dapat dijabarkan dalarn tabel 1 (Wena, 2009: 173). 



Tabel 1. Kegiatan Dosen dan Mahasiswa pada Model Learning Cycle 5E 

bo( Tahap Siklus ( Kegiatan Dosen I Kegiatan Mahasiswa I 
Belajar -- -. - - -. - - 

-- -- 
Tahap 
Pembangkitan 
Minat 
(engagement) 

Eksplorasi 
jaran yang sedang dibahas. I 
Membentuk kelompok, memberi kesempat- 1 Membentuk kelompok dan berusaha 

-- 
- - - -- - - - - 

Membangkitkan minat dankeingintahuan 
mahasiswa. 
Mengajukan pertanyaan tentang proses 
faktual dalam kehidupan sehari-hari (yang 
berhubungan dengan topik bahasan) 
Mengkaitkan topik yang dibahas dengan 
pengalaman mahasiswa. 
Mendorong mahasiswa untuk meng ingat 
pengalaman sehari-harinya dan menunjuk- 
kan keterkaitannya dengan topik pembela- 

- -  
- -. - - - - - 

Mengembangkan minatl rasa ingin 
tahu terhadap topik bahasan 
Memberikan respon terhadap 
pertanyaan dosen. 

Berusaha mengingat pengalaman 
sehari-hari dan menghubungkan 
dengan topik pembelajaran yang akan 
di bahas. 

I I I konsep dengan kalimat mereka sendiri. I dengan teman sekelompok, mencatat I 

(exploration) 

I I I ( penga matan, serta mengembangkan I I ide-ide baru. 
Meminta bukti dan klarifikasi perijelasan I Menunjukkan bukti dan memberi 1 

an untuk bekerja sama dalam kelompok 
kecil secara mandiri. 
Dosen berperan sebagai fasi l itator. 
Mendorong mahasiswa untuk menjelaskan 

I I I rnahasiswa, mendengar secarakritis penje- I klarifikasi terhadap ide-ide baru. I 

bekerja dalam kelompok. 

Membuat prediksi barn 
Mencoba alternatif pemecahan 

lasan antar-mahasiswa. 
Mernberi definisi dan penjelasan dengan 
memakai penjelasan mahasiswa terdahulu 

(explanation) 

Mencermati dan berusaha memahami 
penielasan dosen. 

I 
3 ) Penjelasan 

Evaluasi 
(evaluation). 

sebagai dasa; diskusi. 
Mendorong mahasiswa untuk menjelaskan 

4 

. - 

Mencoba memberi penjelasan 

Elaborasi 
(elaboration) 

I Mendengar secara kritis penjelasan antar ( Melakukan pembuktian ter hadap I 

konsep dengan kalirnat mereka sendiri 
Meminta bukti dan klarifikasi penjelasan 
mahasiswa. 

mahasiswa atau dosen I konsep yang diajukan 
Memandu diskusi. 1 Mendiskusikan. I 

terhadap konsep yang ditemukan. 
Menggunakan pengarnatan dan 
catatan dalam memberikan 
~enielasan. 

-- 
bukti saat mereka mengekploraii situasi ba label dan defmisi formal. I 
Mengingatkan mahasiswa pada penjelasan 
alternative dan rnemper timbangkan data/ 

Menerapkan konsep dan keteram pilan 
dalam situasi barn dan menggunakan 

Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa 
mengaplikasi konsepl keterampilan dalam 

I kekuranganl kelebihannya dalam kegiatan Ikelebihannya dalam kegiatan 
~embelaiaran. I   em be la ran I 

Bertanya, mengusulkan pemecahan, 
membuat keputusan, melakukan 

setting yang bardlain. 
Mengamati pengetahuan atau pemahaman 
mahasiswa dalam ha1 penerapan konsep 
barn. 

Mendorong mahasiswa melakukan evaluasi 
diri. 
Mendorong mahasiswa memahami 

percobaan, dan pengamatan. 
Mengevaluasi belajarnya sendiri 
dengan mengajukan pertanyaan terbu- 
ka, mencari jawaban yang mengguna- 
kan observasi, bukti, clan penjelasan 
yang diperoleh sebelumnya 
Mengambil kesimpulan lanjut atas 
situasi belajar yang dilakukannya. 
Melihat dan menganalisis kekurangan 



Berdasarkan pada tahapan-tahapan model Learning Cycle 5E di atas, terlihat 

bahwa proses pembelajaran bukan transfer ilmu pengetahuan dari dosen ke 

mahasiswa. Proses perolehan konsep yang berorientasi pada keterlibatan dapat 

meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat 

mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berfikir, pengetahuan 

dikonstruksi dari pengalaman mahasiswa melalui penyelidikan dan penemuan untuk 

memecahkan masalah. Dengan demikian keterampilan proses sains mahasiswa dapat 

digali dengan menerapkan model Learning Cycle 5E. 

Model pembelajaran Learning Cycle 5E. mempunyai kelebihan dan 

kelemahan. Kelebihan model pembelajaran Learning Cycle 5E adalah: 

a. Merangsang mahasiswa untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah 

mereka dapatkan sebelurnnya. 

b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi lebih aktif dan menambah 

rasa keingintahuan. 

c. Melatih mahasiswa belajar menemukan konsep melalui kegiatan eksperimen. 

d. Melatih mahasiswa untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah mereka 

pelaj ari. 

e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berfikir, mencari, menemukan, 

dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. 

f. Dosen dan mahasiswa menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling 

mengisi satu sama lainnya. 

g. Dosen dapat menerapkan model ini dengan metode yang berbeda-beda. 

Kelemahan model pembelajaran Learning Cycle 5E adalah: 

a. Efektivitas dosen rendah jika dosen kurang menguasai materi dan langkah- 

langkah pembelajaran. 



b. Menuntut kesungguhan dan kreatifitas dosen dalam merancang dan melaksanakan 

proses pembelajaran. 

c. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran. 

E. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Pendidikan IPA SD dengan menerapkan model outdoor 

dengan metode siklus belajar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar mahasiswa. Model outdoor merupakan suatu model pembelajaran yang 

menekankan pada penguasaan produk IPA berupa fakta, konsep, dan prinsip dengan 

cara menemukan sendiri produk tersebut. Proses pembelajaran menuntut aktivitas 

mahasiswa yang meliputi: (1) memperhatikan pembelajaran, (2) berdiskusi dalam 

kelompok, (3) melakukan percobaan, (4) mengajukan pertanyaan, (5) menjawab 

pertanyaan, (6)  membantu teman yang kesulitan, (7) menyimpulkan pelajaran 

(garnbar I). 

1. Pasif dalam belajar 
2. Motivasi belajar rendah 
3. Aktivitas belajar rendah 
4. Kompetensi masih rendah 

Mahasiswa 

1. Pembelajaran berpusat pada 
dosen 

2. Interaksi satu arah 
3. Kurang menggunakan metode 

pembelajaran yang berevariasi 

I 

Dosen 

Model Pembelajaran Outdoor 0 
Aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa meningkat . 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 



Pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah penerapan model pembelajaran 

outdoor yang terintegrasi dengan model siklus belajar. Selanjutnya perencanaan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun perangkat pembelajaran, instrumen 

penelitian, dan mempersiapkan alat serta bahan untuk proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan yaitu pelaksanaan dari rencana tindakan yang telah disiapkan. 

Tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran outdoor yang terintegrasi dengan model siklus belajar. Model siklus 

belajar yang dilaksanakan adalah model 5E dengan tahapan; (1) pembangkit minat, 

(2) eksplorasi, (3) penjelasan, (4) elaborasi, dan (5) evaluasi. 

3. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan rencana tindakan yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan pada saat 

mahasiswa sedang melakukan kegiatan belajar. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan mendiskusikan h a i l  observasi tentang keterlak 

sanaan rencana tindakan. Dari hasil refleksi dilakukan revisi terhadap perencanaan 

pada siklus I dan digunakan pada siklus berikutnya. 

Keempat tahap kegiatan tersebut berulang sampai tercapai indikator keberhasil- 

an yang telah ditetapkan. Jumlah siklus dalarn penelitian tindakan kelas ini bergan- 

tung pada terselesaikannya masalah yang diteliti (tercapai indikator keberhasilan). 



Pengamatan 1 
Perencanaan m 

Perencanaan 

\ f 
Refleksi f \ 

Pelaksanaan pembelajaran 
dengan model outdoor 

J 

I 

r -I 

Pelaksanaan pembelajaran 
dengan model outdoor 

\ J 

Gambar 2. Tahap Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2006: 16) 

B. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di program studi Pendidikan Dasar program 

pascasajana UNP pada semester Juli-Desember 20 12. 

2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah mahasiswa program studi Pendidikan Dasar 

program pascasajana UNP yang terdaftar pada semester Juli-Desember 2012. 

Mahasiswa di kelas ini be jumlah 16 orang dengan kemampuan yang heterogen. 

Alasan dipilih kelas ini sebagai subyek karena dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas tersebut ditemui beberapa kendala dan permasalahan. Dengan dilaksanakan 

penelitian ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas yang diteliti 

dapat diselesaikan. 



3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester Juli-Desember 2012, sejalan dengan 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran Pendidikan IPA SD 

di kelas ini dilaksanakan selama tiga jam pelajaran per minggu yang dilaksanakan 

satu kali pertemuan setiap minggunya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 

November 20 12 sarnpai dengan tanggal 8 Desember 20 12. 

C. Prosedur Penelitian 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan yang dilakukan adalah: 

a. Observasi awal dan identifikasi masalah mengenai hasil ujian tengah semester 

pada pokok bahasan sebelumnya, metode pembelajaran yang biasa digunakan, 

fasilitas belajar, motivasi dan minat mahasiswa terhadap pelajaran Pendidikan 

IPA SD. 

b. Menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan tahapan pembelajaran outdoor 

dengan model siklus belajar dan menyusun perangkat pembelajaran berupa 

satuan acara perkuliahan (SAP), lembar kerja mahasiswa (LKM), serta 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan percobaan. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis yang digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar kognitif mahasiswa. Tes tertulis berbentuk pilihan ganda dengan 

lima alternatif jawaban. 

d. Menentukan observer. 

e. Menyusun lembaran observasi untuk penilaian psikomotor dan afektif mahasiswa. 

Lembar observasi psikomotor dan afektif yang digunakan berbentuk skala 

bertingkat (rating scale), yaitu sebuah pernyataan yang diikuti kolom-kolom 



yang menunjukkan tingkatan-tingkatan penskoran dengan skala penskoran 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah dosen melaksanakan skenario 

pembelajaran. Adapun tindakan yang dilakukan oleh dosen adalah; (1) pembangkit 

minat, (2) eksplorasi, (3) penjelasan, (4) elaborasi, dan (5) evaluasi. 

3. Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengamati segala peristiwa 

dan kegiatan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan untuk memantau sejauh mana 

rencana tindakan pembelajaran telah dilaksanakan. Peneliti dan observer mengamati 

jalannya proses pembelajaran sambil mengisi lembaran observasi untuk mengetahui 

kemarnpuan psikomotorik dan afektif mahasiswa. 

4. Refleksi 

Refleksi berhubungan dengan proses pembelajaran dan tindakan perbaikan 

yang akan dilakukan. Refleksi meliputi kegiatan; menganalisis, mensintesis, 

menafsirkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dari hasil obsewasi peneliti dapat 

merefleksi apakah pelaksanaan model outdoor dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar mahasiswa. Hasil refleksi ini dijadikan sebagai acuan untuk 

memperbaiki rencana tindakan yang dilaksanakan pada siklus atau kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. 



D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalarn penelitian ini terdiri dari: 

1. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan 

model outdoor dan siklus belajar sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun. 

Aspek yang diobservasi adalah kegiatan pembelaran IPA meliputi: (a) Pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan IPA SD berdasarkan langkah-langkah model siklus belajar 

dan outdoor. (b) Aktivitas belajar mahasiswa pada saat proses pembelajaran. 

2. Instrumen Kognitif 

Instrumen kognitif berupa tes penguasaan konsep IPA SD digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa setelah proses pembelajaran. 

Bentuk soal yang digunakan berbentuk jawaban objektif. Tes penguasaan konsep 

IPA SD disusun sesuai dengan kisi-kisi soal tes dan penyusunan soal tes berdasarkan 

indikator yang berkaitan dengan kompetensi utama dari materi pelajaran yang 

disajikan pada saat penelitian dilakukan. 

3. Instrumen Psikomotor 

Instrumen psikomotor digunakan untuk mengetahui keterarnpilan mahasiswa 

dalarn melakukan percobaan selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk 

mengetahui apakah mahasiswa terampil dalam melakukan percobaan sebagai 

penunjang teori yang mereka pelajari. 

4. Instrumen Afektif 

Instrumen afektif digunakan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa selama 

proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan 

menghasilkan perubahan positif terhadap sikap mahasiswa. 



5. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berguna sebagai bahan kelengkapan data. Catatan lapangan 

ini memuat deskripsi tentang semua kegiatan yang tidak terrnuat dalam lembar 

observasi selarna proses pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan refleksi pada setiap akhir siklus. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini ada dua jenis data yang akan dianalisis, yaitu; (1) data 

kualitatif tentang pelaksanaan pembelajaran dan (2) data kuantitatif tentang aktivitas 

dan hasil belajar mahasiswa. Data tentang pelaksanaan pembelajaran dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis data kualitatif menurut Kemmis dan 

McTaggart (1998) yang terdiri dari empat tahap, yaitu: (a) menelaah data mulai dari 

pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul, (b) mereduksi data berdasarkan 

masalah yang diteliti, (c) penyajian data, dan (d) penarikan kesimpulan. 

1. Aktivitas Mahasiswa 

Data aktivitas mahasiswa dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yaitu 

mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Data diolah dan dianalisis 

dengan membuat tabel persentase. Alctivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 

dihitung dengan rurnus (Sudijono, 2008:43), 

P = ( f / N ) x  100% 

Keterangan: P = persentase skor aktivitas 
f = frekuensi aktivitas mahasiswa 
N = jumlah mahasiswa 

Aktivitas mahasiswa dikategotikan seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Aktivitas Mahasiswa 

Interval 
86 % - 100% 
71 % - 8 5 %  
56 % - 70% 
< 56% 

Kriteria 
Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang 



2. Hasil Belajar Mahasiswa 

Data hasil belajar mahasiswa digunakan untuk mengukur kemampuan 

mahasiswa dalarn menguasai materi pelajaran menggunakan model outdoor, yang 

meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. 

a. Data Kognitif 

1) Setiap jawaban mahasiswa diberi skor berdasarkan kriteria jawaban. 

2) Membandingkan nilai mahasiswa pada setiap siklus untuk mengetahui adanya 

peningkatan hasil belajar mahasiswa. 

b. Data Psikomotor dan Afektif 

Hasil pembelajaran aspek psikomotor dan afektif mahasiswa dinilai dengan 

menggunakan lembaran penilaian psikomotor dan afektif. Untuk menentukan tingkat 

ketercapaian kompetensi pada aspek psikomotor dan afektif berpedoman pada tabel 3 

(Arikunto, 2002). 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Psikomotor dan Afektif 

Arnat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

- 20 Kurang sekali 

No I Persentase 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila terjadi peningkatan 

Kriteria 

skor rata-rata kompetensi mahasiswa dari siklus pertama sampai siklus berikutnya 

pada aspek konginitf, psikomotor, dan afektif. Kompetensi pada aspek kognitif 

mahasiswa tercapai bila rata-ratanya 80% mahasiswa memperoleh nilai lebih atau 

sarna dengan 70. Kompetensi pada aspek psikomotor dan afektif mahasiswa tercapai 

bila rata-ratanya 80% mahasiswa memperoleh nilai baik dan sangat baik. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2012 sampai 

dengan tanggal 8 Desember 2012, setiap hari Sabtu pukul 7.30 - 9.10. Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Materi 

pokok yang dibahas pada penelitian ini adalah memahami cara tumbuhan hijau 

membuat makanan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan siklus I1 

meliputi; perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Deskripsi penelitian 

tindakan kelas tentang pembelajaran Pendidikan IPA SD dengan menggunakan 

model outdoor yang terintegrasi dengan siklus belajar dijelaskan berdasarkan siklus. 

1. Hasil Penelitian pada SiMus I 

a. Perencanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat perencanaan meliputi: 

1) Merancang satuan acara perkuliahan yang mencirikan pembelajaran model 

model outdoor yang terintegrasi dengan siklus belajar. Materi ajar yang dibahas 

pada siklus I adalah memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. 

2) Membagi mahasiswa menjadi lima kelompok secara heterogen. Tiap kelompok 

beranggotakan tiga orang. 

3) Menyiapkan lembaran kerja mahasiswa (LKM) untuk materi ajar yang dibahas 

dalam penelitian. 

4) Menyiapkan alat dan bahan percobaan yang sesuai dengan LKM. 

5) Menyusun tes berbentuk esai untuk mengukur aspek kognitif mahasiswa. 

6) Menyusun lembar penilaian dan mbrik penilaian untuk aspek afektif dan 

psikomotor. 



b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari dua kali pertemuan. Siklus 1 

pertemuan 1 dilaksanakan mulai tanggal 3 November 201 2 pukul 7.30 - 9.10 WIB, 

sedangkan siklus 1 pertemuan 2 dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2012 

pukul 8.00 - 9.40 WIB. Pada tahap ini dosen melaksanakan tindakan sesuai dengan 

satuan acara perkuliahan yang telah disusun. Pelaksanaan tindakan terdiri dari 

beberapa tahap yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pertemuan 1 sampai 2 

adalah pelaksanaan pembelajaran, sedangkan pada akhir pertemuan diadakan tes. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh observer pada setiap kali pertemuan meliputi 

aspek: 

1) Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran mencakup keterlaksanaan 

model outdoor dalam pembelajaran. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa 

langkah-langkah pembelajaran telah sesuai dengan rencana yang disusun. 

2) Pengamatan Aktivitas Mahasiswa 

Pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa mencakup kegiatan pembelajaran 

menggunakan langkah-langkah model outdoor dimulai dari kegiatan pendahuluan, 

eksplorasi, pengenalan konsep (eksplanasi), aplikasi konsep (elaborasi), dan evaluasi 

dalam menerapkan model outdoor. Berdasarkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan pada siklus 1 dapat dilihat aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran 

yaitu; 8 mahasiswa memperoleh nilai aktivitas sangat baik, 6 mahasiswa memperoleh 

aktivitas baik, dan 2 mahasiswa memperoleh aktivitas cukup (tabel 4). 



b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari dua kali pertemuan. Siklus 1 

pertemuan 1 dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2012 pukul 7.30 - 9.10 WIB, 

sedangkan siklus 1 pertemuan 2 dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2012 

pukul 8.00 - 9.40 WIB. Pada tahap ini dosen melaksanakan tindakan sesuai dengan 

satuan acara perkuliahan yang telah disusun. Pelaksanaan tindakan terdiri dari 

beberapa tahap yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pertemuan 1 sampai 2 

adalah pelaksanaan pembelajaran, sedangkan pada akhir pertemuan diadakan tes. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh observer pada setiap kali pertemuan meliputi 

aspek: 

1) Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran mencakup keterlaksanaan 

model outdoor dalam pembelajaran. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa 

langkah-langkah pembelajaran telah sesuai dengan rencana yang disusun. 

2) Pengamatan Aktivitas Mahasiswa 

Pengarnatan terhadap aktivitas mahasiswa mencakup kegiatan pembelajaran 

menggunakan langkah-langkah model outdoor dimulai dari kegiatan pendahuluan, 

eksplorasi, pengenalan konsep (eksplanasi), aplikasi konsep (elaborasi), dan evaluasi 

dalam menerapkan model outdoor. Berdasarkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan pada siklus 1 dapat dilihat aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran 

yaitu; 8 mahasiswa memperoleh nilai aktivitas sangat baik, 6 mahasiswa memperoleh 

aktivitas baik, dan 2 mahasiswa memperoleh aktivitas cukup (tabel 4). 



Tabel 4. Aktivitas Mahasiswa pada Siklus 1 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa 8 mahasiswa (50%) telah berhasil mencapai 

aktivitas sangat baik. Ini berarti bahwa mahasiswa tersebut telah berhasil 

melaksanakan semua deskriptor pada saat pembelajaran, 6 orang mahasiswa 

memperoleh aktivitas baik (37,5%) berarti 7 deskriptor yang masih belum tercapai. 

Selanjutnya masih ada 2 orang (12,5%) mahasiswa yang mencapai aktivitas cukup 

dengan demikian lebih dari 10 deskriptor yang masih belum muncul pada saat 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan temuan diatas, terlihat aktivitas mahasiswa 

dalarn pembelajaran masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, maka peneliti 

perlu melanjutkan penelitian pada pertemuan berikutnya. 

2) Hasil Belajar Mahasiswa 

Hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran Pendidikan P A  SD pada materi 

tumbuhan hijau mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif (tabel 5). 



Tabel 5. Hasil Belajar Mahasiswa Siklus 1 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa 12 mahasiswa (75%) yang mencapai nilai 

lebih atau sama dengan 70 pada aspek kognitif, 50% mahasiswa pada aspek 

psikomotor dan 50% mahasiswa pada aspek afektif yang mencapai nilai lebih atau 

sama dengan 70. Data ini menunjukkan bahwa indicator keberhasilan yang 

ditetapkan belum tercapai. Oleh karena itu perlu penelitian dilanjutkan ke siklus 2. 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan observer 

pada setiap akhir pembelajaran. Pada kegiatan ini ditemui beberapa kendala dalam 

pelaksanaanya. Kendala yang dihadapi dicarikan solusinya seperti pada tabel 6. 



Tabel 6. Kendala dan Solusi Tindakan Siklus I 

Dari h a i l  refleksi diperoleh beberapa ha1 yang belum maksimal dalarn 

kegiatan pembelajaran, sebagai berikut: 

1. Dosen kurang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hal-ha1 

yang kurang dipahami. 

2. Penggunaan waktu bagi mahasiswa untuk melaksanakan percobaan terlalu lama 

sehingga waktu untuk mencatat hal-ha1 yang penting masih kurang. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kendala 

Ketika menjelaskan materi pelajaran 
dosen terlalu cepat mengurai materi. 
Ada kesan bahwa dosen menganggap 
mahasiswa semuanya cerdas 

Pengaturan tempat duduk kelompok 
memakan walctu dan menganggu 
pembelajaran, meja dan kursi ditarik- 
tarik menimbulkan suasana gaduh 
Waktu yg digunakan untuk diskusi 
belum efelctif cendrung memerlukan 
waktu tarnbahan dari yang sudah 
direncanakan 

Dalam tindakan siklus I mahasiswa 
berkemampuan tinggi cendrung 
mendominasi diskusi kelompok, 
dikarenakan mahasiswa yang 
berkemampuan sedang dan rendah 
cendrung positif 
Pada tindakan siklus I dikusi kelompok 
masih ada kelompok yang belurn 
menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, 
misalnya ada soal yang tidak dijawab 
Ketika pembelajaran berlangsung dosen 
masih kurang perhatian pada mahasisws 
sehingga mahasiswa enggan bertanya, 
takut dimarahi. 

Solusi 

Observer menyarankan kepada dosen 
agar jangan terlalu cepat mengurai 
materi pelajaran. Dosen setuju dengan 
apa yang disarankan oleh observer dan 
akan memperbaiki pada siklus I1 
Saat awal pembelajaran mahasiswa 
langsung diminta duduk dalam 
kelompok masing-masing sehinga 
tidak ada bunyi kursi yang diseret , 
Dosen menambah waktu diskusi 
kelompok,karena keberhasilan diskusi 
menjadi acuan diskusi berikutnya, 
selain itu dosen hams membatasi 
waktu dan memberikan bantuan 
secukupnya pada mahasiswa 
Dosen meminta mahasiswa yang 
berkemampuan tinggi memberi 
kesempatan pada mahasiswa yang 
berkemampuan rendah untuk 
menyampaikan ide-ide mereka 

Untuk mengatasi masalah tersebut 
dosen membantu memberikan jawaban 
pada saat diskusi sehingga seluruh 
mahasiswa dapat memahami 
Dosen bersama observer sepakat, 
ketika diskusi berlangsung lebih sering 
berkeliling ke belakang memperhatikan 
mahasiswa terutama mahasiswa yang 
belum mengerti LKM, memiliki daya 
serap rendah 



3. Dosen tidak dapat melayani mahasiswa secara individu dalam kelompok 

belajarnya terutama ha1 yang berhubungan dengan eksperimen. 

4. Pengelolaan kelas yang kurang kondusif. 

Oleh karena adanya beberapa ha1 yang belum maksimal dalam pembelajaran, 

maka perlu refleksi untuk melanjutkan pembelajaran ke pertemuan berikutnya 

(pertemuan ke-2) agar memperoleh hasil belajar yang maksimal bagi mahasiswa. 

Untuk mengatasi beberapa ha1 yang belum maksimal dari pembelajaran pada 

pertemuan ke-1 maka pada pertemuan 2 dilahkan perbaikan seperti beriht:  

1. Dosen memberikan waktu dan kesempatan pada mahasiswa untuk menanyakan ha1 

yang h r a n g  dimengerti. 

2. Dosen mengatur waktu untuk melaksanakan eksperimen sehingga mahasiswa 

masih mempunyai punyai kesempatan untuk mencatat hal-ha1 penting seperti 

kesimpulan pelajaran. 

3. Dosen memberikan pelayanan yang sarna bagi setiap individu dalam kelompok 

belajarnya 

4. Dosen lebih memperhatikan dan memperbaiki pengelolalan kelas. 

2. Hasil Penelitian pada SiMus I1 

Penelitian pada siklus I1 ini dilakukan 2 kali pertemuan, hari Sabtu 

tanggal 3 dan 10 November 2012 pukul 8.00 - 9.30 WIB. KD untuk perencanaan 

pembelajaran pada siklus I1 ini tetap KD 2.1 dengan indikator pembelajaran yang 

terdiri: (1) Menceritakan pengaruh cahaya terhadap perturnbuhan tumbuhan hijau, 

(2) Membuktikan bahwa fotosintesa menghasilkan gas oksigen. Tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai adalah: (a). Melalui penugkan mahasiswa dapat menentukan alat 

dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan fotosintesa dengan benar, (b) Dengan 

percobaan mahasiswa dapat membuktikan bahwa tumbuhan hijau menghasilkan gas 



oksigen, (c) Melalui percobaan mahasiswa dapat menjelaskan peristiwa kimia yang 

terjadi dalam proses fotosintesa dengan benar, (d) Melalui diskusi mahasiswa dapat 

menjelaskan manfaat oksigen bagi makluk hidup dengan benar, (e) Dengan peragaan 

mahasiswa dapat memberi contoh cara menjagal memelihara tumbuhan yang ada di 

sekitarnya dengan benar. 

a. Perencanaan 

Penggunaan model outdoor dalam pembelajaran fotosintesa disusun dan 

dilaksanakan menurut SAP yang dibuat untuk siklus 11, yang merupakan modifikasi 

dari siklus I. Dosen dan peneliti menetapkan indikator yang ingin dicapai sebagai 

berikut: Menceritakan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan turnbuhan hijau, dan 

melakukan pembuktian bahwa fotosintesa menghasilkan gas oksigen. Pada prinsipnya 

pembelajaran pada siklus I1 ini bertujuan melaksanakan model pembelajaran outdoor 

pada tumbuhan hijau dengan baik sehingga mahasiswa mampu bersikap memelihara 

kelestarian tumbuhan sebagai satu-satunya produser makanan di permukaan bumi. 

b. Pelaksanaan 

Sesuai dengan rencana, pelaksanaan pembelajaran disusun untuk dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan pada hari Sabtu 3 November 2012, dan 

pertemuan kedua pada hari Sabtu 10 November 2012 jam 8.00 - 9.30 WIB. 

Berdasarkan rencana, pelaksanaan pembelajaran Tumbuhan Hijau Menghasilkan 

Oksigen menggunakan langkah-langkah model outdoor sebagai berikut: ( 1 )  

pendahuluan, (2) eksplorasi, (3) penjelasan, (4) elaborasi, dan (5)  evaluasi. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan materi Turnbuhan Hijau menggarnbarkan 

tahap-tahap model outdoor yang dilalui yang tercermin dalam peningkatan aktifitas 

dan hasil belajar mahasiswa telah sesuai dengan yang direncanakan. 



c. Pengamatan 

1) Pengamatan Aktivitas Mahasiswa 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran 

terlihat adanya peningkatan dari siMus 1 yakni 12 orang mahasiswa memperoleh 

aktivitas belajar sangat baik dan 4 orang mahasiswa mahasiswa memiliki aktivitas 

baik, tidak ada lagi mahasiswa yang masih dalarn kategori cukup. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Aktivitas Mahasiswa dalam Pembelajaran P A  pada Siklus 11 

Dari Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa 12 orang mahasiswa (75%) telah 

memperoleh kategori aktivitas sangat baik, dan 4 orang mahasiswa (25%) berhasil 

mencapai kategori aktivitas baik. Ini berarti semua deskriptor penilaian aktivitas 

belajar sudah muncul dalam pembelajaran IPA menggunakan metode outdoor. 



Temuan diatas akan jelas terlihat dari hasil belajar mahasiswa setelah berakhir tahap 

siklus 11. Hal ini terjadi karena mahasiswa termotivasi, sehingga bersemangat waktu 

belajar menggunakan metode outdoor. Mahasiswa merasa terpancing dengan materi 

yang diperolehnya untuk mencari pembuktian bahwa Turnbuhan Hijau menghasilkan 

gas oksigen melalui kegiatan percobaan di luar kelas. 

Tabel 8. Jenis Aktivitas Mahasiswa 

Secara urnurn hasil pengamatan diatas dapat dijelaskan bahwa aktifitas dan 

hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan model outdoor telah mencapai hasil 

optimal sebagaimana yang diharapkan. Misalnya aktifitas Berdiskusi dalam kelompok 

memperoleh kategori sangat baik (100%) karena mahasiswa tekun mengerjakan 

percobaan dan Gekerja derigari siingguh-siiriguli. Hal irii terliliat ddsui akfifibs 

mahasiswa yang kurang paham akan bertanya pada temanya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat AIR (2005: 25) yang menyatakan bahwa model outdoor menyediakan 

kegiatan yang melibatkan seluruh aktifitas siswa, karena outdoor menyediakan 

kesempatan pada mahasiswa untuk belajar atau melakukan aktifitas sendiri. 

2). Pengamatan Hasil Belajar dengan Menggunakan Model Outdoor 

Pengamatan hasil belajar siswa pada siklus I1 ini mengalami peningkatan 

yang sangat berarti. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan observer maka 

pada kegiatan pembelajaran siklus 11, siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. 



Analisis lebih rinci tentang perhitungan hasil belajar pada siklus I1 dapat dilihat pada 

tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Nilai Hasil Belajar Mahasiswa pada Siklus 11 

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa 15 orang (93,7%) 

telah mencapai nilai besar dari KKM yang ditetapkan sekolah yakni 70 dan ada 1 

orang (6,3%) siswa yang belum mencapai KKM. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ketuntasan individu dan persentase siswa yang memiliki nilai ketuntasan sudah 

melebihi dari yang diharapkan dalam penelitian yaitu 2 75% siswa merniliki nilai 

diatas KKM. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan selama siklus 

11 telah berhasil meningkatkan hasil belajar Pendidikan IPA mahasiswa prodi 

Pendidikan Dasar PPs Universitas Negeri Padang. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada Bab ini peneliti akan melaporkan tentang simpulan dan saran penelitian 

yang berkaitan dengan penggunanan model outdoor dalam pembelajaran IPA untuk 

meningkatkan aktivitas dan h&il belajar mahasiswa Petididikim Dasar PPs Uniqersitas 

Negeri Padang. Simpulan dan saran peneliti sajikan sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab 1 bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah model outdoor dalam pembelajaran 

IPA dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Dasar PPs 

Universitas Negeri Padang. Temuan yang diperoleh selama penelitian dijabarkan 

sebagai berikut: 

1). Penggunaan model outdoor berhasil meningkatkan aktivitas dan h a i l  belajar 

mahasiswa dalam pembelajaran IPA prodi Pendidikan Dasar UNP. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan nilai rata-rata aktivitas belajar mahasiswa pada setiap 

pertemuan yakni dari pada pertemuan 1 siklus 1 menjadi 76,81 pada pertemuan 2 

siklus 1 dan menjadi 80,76 pada siklus 11. Ini berarti mahasiswa cenderung lebih 

bersemangatlaktif selama proses pembelajaran. Mahasiswa dapat berpartisipasi penuh 

dalam mengobservasi dan mengklasifikasi objek, telah mahir melakukan pengukuran 

kuantifikasi dalam melakakukan eksperimen, serta mampu memprediksi ha1 yang 

mungkin terjadi sebagai dampak dari hasil eksperimen yang dilakukannya. Tidak ada 

lagi mahasiswa yang acuh dan pasif dalam pembelajaran. 



2). Penggunaan model outdoor dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan h a i l  

belajar mahasiswa Pendidikan Dasar UNP Kota Padang. Hal ini sesuai dengan 

perolehan nilai hasil belajar rata-rata mahasiswa dari 70,80 pada siklus 1 menjadi 

83,01 pada siklus 11. Bila ditinjau dari persentase mahasiswa yang tuntas belajar pada 

setiap pertemuan juga mengalami kenaikan dari 62,55 pada siklus 1 menjadi 93,75 

pada siklus 11. Berdasarkan hasil ini berarti pada siklus I1 penelitian tindakan kelas 

(PTK) dapat dikatakan telah berhasil karena jumlah mahasiswa yang tuntas dalam 

pembelajaran melebihi 85% dengan perolehan nilai > 70. Dengan demikian dapat 

disimpulkan seiring dengan meningkatnya aktivitas belajar IPA mahasiswa setelah 

menggunakan model outdoor maka hasil belajar mahasiswa juga meningkat. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

implikasi penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Penggunaan model outdoor dalam pembelajaran IPA sangat efektif untuk 

meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Penggunaan model outdoor dalam 

pembelajaran IPA dapat membuat mahasiswa aktif, kritis, kreatif dan memupuk 

kepercayaan diri dalam belajar, sehingga akhirnya diperoleh hasil belajar yang lebih 

baik. Dengan diaktifkannya mahasiswa dalam menyediakan media pembelajaran 

yang berasal dari lingkungan sekitarnya, maka mahasiswa akan menyadari betapa 

pentingnya menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan alam 

2. Penggunaan model outdoor dalam pembelajaran IPA sangat baik dilakukan terutama 

untuk meningkatkan hasil belajar, karena dengan menggunakan model outdoor 

mahasiswa termotivasi untuk aktif, sehingga akan menambah pemahaman/pengha- 

yatan materi pelajaran yang sedang dipelajari melalui kontak langsung antar 



mahasiswa dengan bahan dan peralatan yang digunakan, kejadian atau fenomena 

alarn disekitarnya. Dengan demikian mahasiswa bersemangat dalam belajar, sehingga 

hasil belajar yang dirasakan mahasiswa tahan lebih lama dalam ingatannya, sehingga 

menjadikan pembelajaran menjadi bermakna. 

C.  Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi dosen, supaya dapat menggunakan model outdoor dalam pembelajaran 

terutama IPA, karena model outdoor dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar mahasiswa. 

2. Bagi mahasiswa, agar dapat memperhatikan kelayakan sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolahnya agar model outdoor dapat dilaksanakan dengan baik 

terutama dalam pembelajaran IPA. 
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