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ABSTRAK 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA 

pada siswa kelas V SDN 08 Montong Betok Kecamatan Montong Gading Tahun 

Pelajaran 2017/2018.Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan nilai siswa. Bahwa 

dari 24 siswa, hanya 13 siswa ( 54%) yang sudah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), yaitu 65 sedangkan 11 siswa (46%) nilainya di bawah KKM, 

dengan nilai tertinggi siswa, yaitu 80 dan nilai terendah 32,5. Ketuntasan klasikal 

mencapai 54% yang seharusnya mencapai minimal 85%. Rendahnya hasil belajar 

IPA siswa disebabkan karena guru masih menggunakan metode ceramah yang 

membuat siswa kurang  aktif. Pembelajaran masih ditekankan pada buku saja, dan 

kurangnya memanfaatkan pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar.Untuk itu 

peneliti berusaha menerapkan model pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar 

(Outdoor Learning)untuk meningkatkan hasil belajar IPA.Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus dan terdiri dari dua kali pertemuan. Kedua siklus 

ini memiliki tahapan yang sama, yaitu perencanaan, pelaksnaan, pengamatan, dan 

refleksi.Analisis data aktivitas guru berada pada kategori baik pada siklus I dan 

meningkat menjadi sangat baik di siklus II. Aktivitas siswa berada pada kategori 

cukup aktif dan meningkat menjadi aktif pada siklus II. Nilai rata-rata siswa pada 

siklus 1 67,29 dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 75% dan 

meningkat menjadi 74,16 pada siklus II dengan persentase 87,5%. Jadi, dapat 

dikatakan penerapan model pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Outdoor 

Learning)dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 08 Montong 

Betok Kecamatan Montong Gading Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

 

Kata- kata kunci: Pendekatan AlamSekitar (Outdor Learning), Hasil Belajar, 

dan IPA.  
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OLEH 

 

INTAN APRILA 

 

NIIM. E1E213085 

 

ABSTRACT 

 

This classroom action research is based on low natural science’s learning 

outcomes student grade V SDN 08 Montong Betok sub district of Montong 

Gading 2017/2018 school year. This can be seen from the student’s value.. there 

are 13 srtudens (54%) from 24 students already reach a minimal mastery criteria 

which is 65. While 11 students (46%) reached under the minmal mastery criteria. 

The highest value is 80 and the lowest is 32,5. The classical mastery up to 54% 

which should 85%. Low natural science result is caused the teachers dominated 

speaks which makes the students lack of active and book is the main source of 

learning. And less of using surrounding environment as knowledge. So, the 

researcher try to adjust the outdoor learning to increase natural science’s learning 

outcomes. This classroom action research is held in 2 cycles and composed of 

twice meeting. Both cycles has the same phases which includes planning, 

implementation, observation and reflection. Based on the results of data analysis, 

teacher’s activity in the first with 11 score was in good criteria and in the second 

cycle increased into15 was in very active, while student’s activity in the first with 

22 was in active enough category and increased into 51 score very active in the 

second cycle . The classical mastery  in the first  cycle  is 75% and in the second 

cycle increases into 87,5%. Based on this, it can be said that the outdoor learning 

can increase the natural science’s learning outcomes student grade V SDN 08 

Montong Betok Sub district Montong Gading 2017/2018 school year. 

 

 

 

Keywords: Outdoor Learning, Learning Outcomes, Natural Science 
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Selama ini pembelajaran IPA masih dipahami secara tekstual, sehingga 

akan menghasilkan siswa yang melek pengetahuan berupa pandai menghafal, 

namun kurang memahami gejala dan realita serta makna dari gejala alam. 

Selain itu, pembelajaran masih ditekankan pada buku sehingga para subyek 

belajar dalam memahami sesuatu berdasarkan pada konsep jadi yang ada dalam 

buku. Dalam mempelajari IPA perlu didukung oleh adanya kegiatan ilmiah 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan dan sikap ilmiah pada diri siswa. 

Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  kelas  V  SD  Negeri 08  Montong 

Betok  dapat diketahui  bahwa  nilai  rata-rata  hasil  belajar  siswa  pada  mata  

pelajaran  IPA Tahun Pelajaran 2017/2018 belum optimal . Hal itu terlihat dari 

hasil Ulangan Tengah  Semester  Ganjil.  Nilai  rata-rata  kelas  sebesar  54%  

dari  keseluruhan siswa  yang  berjumlah  24  siswa.  Sesuai  dengan  Kriteria  

Ketuntasan  Minimal (KKM)  yang  ada  di  SD  Negeri 08  Montong Betok 65, 

maka  nilai  tersebut  masih  berada  di  bawah  Kriteria  Ketuntasan  Minimal 

(KKM). 

Dari 24  siswa yang terdiri dari  11  putra dan  13  putri masih ada  11  

siswa yang  nilainya  belum  mencapai  KKM,  dan  13  siswa  yang  nilainya  

melebihi KKM.  Nilai  tertinggi  yaitu  80  sedangkan  nilai  terendahnya  32,5.  

Seorang guru harus bisa merancang pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan  siswa  dan  mampu  memberikan  pengalaman  langsung   

kepada siswa  melalui  pendekatan  belajar  yang  relevan  sehingga  tujuan  

pembelajaran dapat  tercapai.  Pemanfaatan  segala  fasilitas  dan  sumber   

belajar  yang  ada  di lingkungan  sekitar  sekolah  juga  sangat  diperlukan  

untuk  membantu pelaksanaan  proses  pembelajaran  dan  sarana  untuk  

membuat  siswa  aktif belajar. 

Berdasarkan uraian di atas untuk  meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas  V SD  Negeri 08 Montong Betok perlu menerapkan pendekatan  yang  

dapat  memfasilitasi  siswa  untuk  belajar  secara  aktif  dengan memanfaatkan  

lingkungan  di  sekitar  sekolah.  Salah  satu  pendekatan pembelajaran  yang  

dapat  dimanfaatkan,  yaitu  Pendekatan Alam Sekitar (PAS).  Melalui  

pemanfaatan  PAS  pada  siswa  kelas  V SDN 08 Montong Betok  diharapkan  

pembelajaran  lebih  bermakna bagi siswa, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V 

SDN 08 Montong Betok dilakukan sebuah penelitian tindakan kelas dengan 

judul:“Meningatkan Hasil Belajar IPA Melalui Pendekatan Alam Sekitar 

(Outdor Learning)  Siswa Kelas V SDN 08 Montong Betok Kecamatan 

Montong Gading Melalui Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

 

2. METODE PENELITIAN  
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Penelitian dilaksanakan di SDN 08 Montong Betok kelas V 

semester I tahun pelajaran 20172018. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan 

oleh peneliti pada semester ganjil atau semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 

dilaksanakan bersamaan dalam kegiatan pembelajaran. Subyek Subyek 

penelitian ini, adalah peserta didik kelas V dengan jumlah peserta didik 24 

orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, sedangkan 

yang menjadi observernya, adalah ibu Irma Yuliana, S.Pd selaku guru kelas V 

yang akan menjadi observer aktivitas guru dan Lailan Khaeri selaku teman 

sejawat peneliti yang menjadi observer aktivitas siswa. 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  tindakan  kelas.Penelitian  

Tindakan Kelas  (PTK)  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  guru  di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Faktor-faktor  yang diteliti dalam penelitian ini adalah:  Faktor 

guru, yang diteliti adalah dengan melihat  cara  guru  dalam  merencanakan  

dan  melaksanakan pembelajaran  dengan  menggunakan  model pembelajaran 

Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor Learning)  untuk meningkatkan  hasil  

belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  IPA  SDN 08 Montong Betok, Faktor 

siswa,  yang diteliti  adalah  mengamati aktivitas belajar siswa dan  melihat 

peningkatan  hasil  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  IPA  kelas  V  SDN 08 

Montong Betok setelah menggunakan model pembelajaran Pendekatan Alam 

Sekitar (Oudoor Learning). 

Penelitian  tindakan  kelas  ini  dilaksanakan  dalam  2  siklus  

dimana  tiap siklus  terdiri  dari  2x  pertemuan,  setiap  siklus  meliputi  

tahapan  kegiatan,  yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  pengamatan  dan  

refleksi.  1.  Perencanaan.  Kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  tahapan  ini,  

adalah  menyiapkan  RPP,  menyiapkan sumber  bahan  dan  alat  yang  

dibutuhkan,  menyiapkan  lembar  kerja  siswa, menyiapkan soal evaluasi, 

menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa, 2.  Pelaksanaan.  Pada  

tahap  ini,  pembelajaran  dilaksanakan  dengan  menerapkan model 

pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor Learning)   sesuai dengan 

RPP yang telah disusun.  3.  Pengamatan Pada tahap ini,  yang diamati adalah 

observasi aktivitas mengajar guru, observasi belajar  siswa  dan  hasil  belajar  

siswa.  Kegiatan  observasi  dilakukan  selama berlangsungnya pembelajaran di 

kelas untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dengan  menggunakan  

lembar  observasi,  sedangkan  penilaian  tes  hasil  belajar menggunakan  tes  

evaluasi  berupa  pilihan  ganda  pada  akhir  setiap  siklus.  4. Refleksi. Pada 

tahap ini yang dilakukan, adalah merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan  

dengan  melihat  hasil  observasi  dan  evaluasi  untuk  mengidentifikasi  

kekurangan  yang  ada  dan  menganalisisnya  kemudian  dilakukan  perbaikan  

pada siklus selanjutnya. 

Indikator  dari  penelitian  ini,  adalah  keberhasilan  dari  aktivitas  

siswa minimal kategori aktif, keberhasilan dari aktivitas guru minimal kategori 

baik dan tercapainya ketuntasan belajar yaitu apabila hasil evaluasi terdapat 

85% atau lebih siswa  yang  memperoleh  nilai  minimal  65  yaitu  nilai  KKM  

yang  sudah ditetapkan oleh sekolah.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian Tindakan  Kelas  ini  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  

hasil belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  IPA  melalui  penerapan  model  

pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Outdoor Learning). Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus , masing-masing siklus terdiri dari  2x  pertemuan  

yang    dimana,  siklus  I  dilaksanakan  pada  tanggal 20 Juli  2017 dan tanggal 

22 Juli 2017 sedangkan siklus II pada tanggal , 25 Julii 2017 dan tanggal  26 

Juli 2017. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

 Proses  belajar  mengajar  siklus  I  berlangsung  dalam  dua  kali  

pertemuan. Pertemuan pertama berlangsung selama  2 x 35 menit, dengan 

membahas materi tentang tumbuhan hijau dan manfaatnya bagi manusia dan 

hewan menggunakan  model pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor 

Learning). Pertemuan kedua  berlangsung selama  2 x 35 menit, dengan 

membahas secara singkat materi sebelumnya dan memberikan evaluasi siklus I 

yang dikerjakan selama 30 menit. Soal evaluasi diberikan dalam bentuk pilihan 

ganda dengan jumlah soal 20 item . 

 Berdasarkan  hasil  observasi  diperoleh  informasi  tentang  

keterlaksanaan pembelajaran di kelas terkait dengan  pelaksanaan  kegiatan  

yang  dilakukan  oleh guru  dan  siswa  diperoleh  skor  aktivitas  guru  sebesar  

11  dengan  kategori  baik  dan  skor  aktivitas  siswa  sebesar  42  dengan  

kategori  cukup  aktif.  Adapun kekurangan  yang  ditemukan  dalam  aktivitas  

belajar  siswa  antara  lain: Adanya siswa yang berbicara pada saat guru 

menjelaskan materi yang sedang dibahas, Ada sebagian kecil siswa yang tidak 

fokus pada pembelajaran dan mengalihkan kegiatannya, Adanya siswa yang 

sulit di atur dan tidak mau mengikuti perintah guru pada saat pembentukan 

kelompok belajar, Adanya siswa yang tidak berani bertanya mengenai materi 

yang belum dimengerti, Adanya siswa yang tidak menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, Adanya siswa yang tidak mencatat hasil 

pengamatan.Sedangkan  kekurangan  yang  ditemukan  dalam  aktivitas 

mengajar  guru  antara  lain: guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, 

guru tidak melakukan tanya jawab, guru tidak memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya, guru tidak mengajak siswa melakukan kesimpulan 

terkait materi, guru tidak menyampaikan motivasi belajar. 

Setelah  dilaksanakan  siklus I, dari hasil evaluasi diperoleh nilai rata-

rata sebesar 67,29 denganpersentase ketuntasan sebesar 75%. Hal ini 

menunjukkan  bahwa  ketuntasan  secara  klasikal  belum terpenuhi  sebesar  

85%  siswa  mendapat  nilai minimal 65 

Pada  kegiatan  pembelajaran  siklus  I  ini,  pembelajaran  belum  

berjalan dengan  optimal.  Untuk  itu  diperlukan  kegiatan  perbaikan  agar  

hasil  yang diperoleh  lebih  baik  lagi  pada  siklus  selanjutnya.  Adapun  
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perbaikan  yang dilakukan antara lain: Guru harus menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran yang hendak dicapai, Guru harus membrikan motivasi 

belajar kepada siswa agar siswa lebih semangat dan sungguh-sungguh untuk 

belajar, Guru harus melakukan kegiatan tanya jawab untuk melakukan 

kesimpulan bersama-sama terkait materi yang dibahas guna mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terkait materi yang dibahas, Guru harus meminta 

siswa mencatat hasil pengamatan agar siswa paham mengenai objek yang 

diamati, Guru harus kreatif dalam mengelola pembelajaran agar siswa tidak 

mengalihkan kegiatan sehingga siswa tetap fokus pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan mendengarkan penjelasan materi yang 

disampaikan guru agar materi dapat dipahami oleh siswa. 

 

Siklus II 

 

Proses  belajar  mengajar  siklus  I  berlangsung  dalam  dua  kali  

pertemuan. Pertemuan pertama berlangsung selama  2 x 35 menit, dengan 

membahas materi tentang tumbuhan hijau dan manfaatnya bagi manusia dan 

hewan menggunakan  model pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor 

Learning). Pertemuan kedua  berlangsung selama  2 x 35 menit, dengan 

membahas secara singkat materi sebelumnya dan memberikan evaluasi siklus I 

yang dikerjakan selama 30 menit. Soal evaluasi diberikan dalam bentuk pilihan 

ganda dengan jumlah soal 20 item . 

 

Berdasarkan  hasil  observasi  diperoleh  informasi  tentang  

keterlaksanaan pembelajaran  di  kelas  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  

yang  dilakukan  oleh guru dan siswa diperoleh skor aktivitas guru sebesar 15  

dengan kategori sangat baik dan skor aktivitas siswa sebesar 51 dengan 

kategori aktif. Selain itu dari  hasil evaluasi  juga  diperoleh  rata-rata  74,16  

dengan  persentase  ketuntasan  sebesar  87,5%. Dengan demikian telah 

memenuhi indikator ketercapaian. 

 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian  Tindakan  Kelas  ini  dilaksanakan  sebagai  upaya  untuk 

meningkatkan  hasil  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  IPA.  Berdasarkan  

hasil penelitian  yang  telah  dilaksanakan  dalam  2  siklus,  ternyata  model  

pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Outdoor Learning)  pada  mata  

pelajaran  IPA  dapat  berlangsung  dengan  baik  dan  dapat meningkatkan  

hasil  belajar  siswa  dikarenakan  bahwa Vera  (2012:  22-25) Penerapan 

model pembelajaran pendekatan alam sekitar dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dengan melibatkan siswa secara langsung di alam 

terbuka . mengarahkan siswa untuk mengembangkan bakat dan kraetivitasnya 

seluas-luasnya di alam terbuka serta menjadikan siswa lebih menghargai dan 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan serta komunitas sekitar 

untuk pendidikan. 

Selain  optimalnya  penerapan  model  pembelajaran  yang  digunakan,  
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penelitian  ini  juga  berhasil  dikarenakan  peran  guru  yang  melakukan  

perbaikan dengan  baik  berdasarkan  hasil  refleksi  pada  siklus  I,  sehingga  

penelitian  pada siklus II berhasil dengan hasil yang memuaskan .  

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN: 

 Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas  yang  telah dilaksanakan,  

bahwa penerapan  model pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor 

Learning) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata  pelajaran  IPA  

kelas  V  SDN  08 Montong Betok  Tahun  Pelajaran  2017/2018, sebagai  

berikut:  Penerapan  model  Quantum  learning  dapat  meningkatkan  hasil 

belajar  IPA  siswa  kelas  V  SDN  10  08 Montong Betok,  Penerapan  model  

pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor Learning)  dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SDN 08 Montong Betok, 

Penerapan  model pembelajaran Pendekatan Alam Sekitar (Oudoor Learning)   

dapat  meningkatkan  aktivitas  mengajar guru. 

  

SARAN: 

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Kelas V SDN 08 Montong Betok kecamatan Montong Gading,  

sebaiknya berperan lebih aktif dan lebih tertib serta selalu semangat dan 

rajin belajar dalam proses pembelajaran untuk lebih memahami dan 

meningkatkan pemahaman materi yang sudah dan yang akan dipelajari. 

2. Bagi Guru  

Bagi guru kelas V SDN 08 Montong Betok Kecamatan Montong 

Gading, sebaiknya selalu memberikan semnagat dan motivasi serta dituntut 

untuk lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran 

dalam melaksanakan proses pembelajaran agar meningkatkan  hasil belajar 

siswa itu sendiri. 

3. Bagi Sekolah 

Bagi kepala sekolah diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai acuan untuk merapikan, menata, dan memperbanyak fasilitas 

terutama media dan alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran terutama di SDN 08 

Montok Betok Kecamatan Montong Gading 
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