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ABSTRAK 
PENERAPAN METODE OUTDOOR STUDY UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IV 
SDN 48 AMPENAN TAHUN AJARAN 2015/2016 

 
Oleh: 

Diny Nopitasarah 
NIM. E1E 212 053 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA yang disebabkan masih dominannya penerapan metode 
pembelajaran yang konvensional oleh guru, seperti ceramah dan pemberian tugas 
sehingga kurang variatif dan cenderung membosankan siswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 48 Ampenan 
Tahun Ajaran 2015/2016 melalui penerapan metode outdoor study. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus 
yang etrdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan observasi, 
evaluasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 48 
Ampenan yang berjumlah 21 orang siswa, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 
orang perempuan. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes hasil belajar 
menggunakan soal evaluasi. Aktivitas guru diperoleh melalui lembar observasi 
aktivitas guru, dan aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi 
aktivitas siswa. Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata dan jumlah skor 
aktivitas dalam dua siklus mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata 
siswa diperoleh 72 dengan ketuntasan klasikal 68,42%, jumlah skor aktivitas guru 
sebesar 18 dengan kategori baik, sedangkan jumlah skor aktivitas siswa sebesar 
42 dengan kategori cukup aktif. Pada penelitian siklus II mengalami peningkatan 
nilai rata-rata siswa, yaitu 76,38 dengan ketuntasan klasikal 76,19%, jumlah skor 
aktivitas guru yaitu 23 berkategori sangat baik, jumlah skor aktivitas siswa adalah 
53 dengan kategori aktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode outdoor study dalam pembelajaran dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 48 Ampenan Tahun Ajaran 2015/2016. 

 
Kata-kata  kunci: Hasil Belajar IPA, Metode Outdoor Study  



ABSTRACT 
 

THE USE OUTDOOR STUDY METHOD FOR INCREASING STUDENTS 
LEARNING RESULT IN SUBJECTS SCIENCE IV GRADE STUDENTS 

SDN 48 AMPENAN ACADEMIC YEAR 2015/2016 
 

By: 
Diny Nopitasarah 
NIM. E1E 212 053 

 
This study was based on the low learning result in science which was 

caused by the domination use of conventiona way of learning by the teacher, for 
example lecturing and giving assigment, as the result, the learning process tend to 
be less variative and boring for students. This research was aimed to increase IV 
grade students learning result of science in SDN 48 Ampenan academic year 
2015/2016 by using Outdoor Study method. The type of this study was class-
based research which was done in two cycle and four steps: Planing, 
Implementation and observation, evaluation and reflection. The subject of this 
study is IV grade students of SDN 48 Ampenan which consist of 21 students, 10 
male and 11 female. Learning result data was gained by learning result test using 
evaluation test. The activity of the teacher was gained from teacher’s activity 
observation sheet and the students learning process was gained from students 
activity observation sheet. The research showed that the average and total scores 
in two cycles was increasing. At the first cycles, the average and total score was 
72 with 68,42% of classical completeness, two amount of teacher’s activity score 
was 18 with good category and the total activity score of the students was 42 with 
fair enough category. At the second cycles showed the increase of the average 
score of the students as 76,38 with 76,19% classical completness, total score of 
teacher’s activity was 23 with very good category, total score of students activity 
was 53 with active category. Based on the research, it could be concluded that the 
implementation of the Outdoor Study method in learning process could increase 
the science learning of IV grade students of SDN 48 Ampenan in academic year 
2015/2016. 

 
Key Words: Outdoor Study method, Science learning result. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Istilah pembelajaran 
berhubungan erat dengan 
pengertian belajar dan mengajar. 
Belajar, mengajar, dan 
pembelajaran terjadi bersama-
sama. Belajar dapat terjadi tanpa 
guru atau tanpa kegiatan 
mengajar dan pembelajaran 
formal lain, sedangkan mengajar 
meliputi segala hal yang guru 
lakukan di dalam kelas. 

 Gagne dan Briggs 
(dalam Uno dan Mohammad, 
2014: 144) mengartikan 
pembelajaran adalah suatu 
sistem yang bertujuan untuk 
membantu proses belajar siswa, 
yang berisi serangkaian 
peristiwa yang dirancang, 
disusun sedemikian rupa untuk 
mempengaruhi dan mendukung 
terjadinya proses belajar siswa 
yang bersifat internal. Sementara 
itu dalam keseharian di sekolah 
istilah pembelajaran sering 
dipahami sama dengan proses 
belajar mengajar di mana di 
dalamnya ada interaksi guru dan 
siswa dan antara sesama siswa 
untuk mencapai suatu tujuan, 
yaitu terjadinya perubahan sikap 
dan tingkah laku siswa. Salah 
satu mata pelajaran di SD untuk 
menunjang proses pembelajaran 
dalam kurikulum pendidikan di 
Indonesia yaitu melalui Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). 

 Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) yang merupakan 
hasil kegiatan manusia berupa 
pengetahuan, gagasan dan 
konsep yang terorganisasi 

tentang alam sekitar yang 
diperoleh dari pengalaman 
melalui serangkaian proses 
ilmiah. Proses itu antara lain: 
penyelidikan, penyusunan, dan 
pengujian gagasan. Selain itu 
mata pelajaran IPA adalah 
program untuk menanamkan dan 
mengembangkan keterampilan, 
sikap, dan nilai ilmiah pada diri 
siswa serta mencintai dan 
menghargai kekuasan Tuhan 
Yang Maha Esa. 

 Adapun menurut 
taksonomi Bloom (Trianto, 2010 
: 142) bahwa tujuan pendidikan 
IPA diharapkan bukan hanya 
memberikan pengetahuan 
(kognitif) tetapi juga 
memberikan keterampilan 
(psikomotorik), kemampuan 
sikap ilmiah (afektif), 
pemahaman, kebiasaan dan 
apresiasi di dalam mencari 
jawaban terhadap suatu 
permasalahan. Hal tersebut 
menuntut agar guru sebagai 
pengelola pembelajaran dapat 
menyediakan lingkungan belajar 
yang kondusif, pendekatan 
pembelajaran yang sesuai dan 
dapat melibatkan siswa secara 
aktif dalam pembelajaran, 
sehingga siswa bukan hanya 
menerima pengetahuan dari apa 
yang ia dengar tetapi juga dari 
apa yang ia lihat, dan apa yang 
ia lakukan serta mampu 
memecahkan masalah yang 
dihadapinya. Oleh karena itu, 
dalam pembelajaran IPA 
khususnya akan memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk 
memahami konsep IPA melalui 

iii 



 

lingkungan yang ada di 
disekitarnya. 

 Suatu proses 
pembelajaran hendaknya 
dilaksanakan secara interaktif, 
aktif, menantang dan 
memotivasi serta menyenangkan 
untuk menarik partisipasi aktif 
dari siswa serta memberikan 
ruang bagi siswa untuk 
mengembangkan bakat, minat 
dan kemampuannya serta bagi 
psikologis anak. 

 Berdasarkan hasil 
observasi dan wawancara yang 
telah dilakukan dengan 
Nurhidayati, S.Pd selaku guru 
kelas IV SDN 48 Ampenan, 
masih banyak siswa yang 
mendapat nilai rendah dalam 
pembelajaran IPA pokok 
bahasan bagian-bagian 
tumbuhan. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil ulangan harian II 
semester gasal tahun ajaran 
2015/2016 yang nilainya di 
bawah KKM. Dari 21 siswa 
hanya 10 siswa yang 
mendapatkan nilai tuntas atau 
sekitar 47,62% dan 11 siswa 
(52,38%) tidak tuntas dengan 
mendapatkan nilai dibawah 75. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan 
Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yaitu ≥75 dengan 
ketuntasan klasikal 75% pada 
pelajaran IPA yang telah di 
tetapkan di SDN 48 Ampenan. 

Dari data di atas dapat 
diketahui bahwa hasil belajar 
IPA masih belum sesuai dengan 
harapan. Rendahnya hasil belajar 
siswa tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti 
pemahaman siswa tentang 
materi masih rendah hal ini 

terjadi karena siswa dalam 
pembelajaran terkadang tidak 
mendengarkan guru. Siswa 
menjadi pasif dikarenakan 
model pembelajaran yang 
digunakan guru masih monoton 
dan kebanyakan hanya berpusat 
pada guru saja. Kurangnya alat 
bantu pembelajaran ditambah 
dengan penyusunan 
pembelajaran dengan model atau 
metode yang tepat masih kurang 
dilakukan oleh guru. Proses 
pembelajaran yang demikian, 
akhirnya mengakibatkan 
rendahnya hasil belajar IPA pada 
kelas IV SDN 48 Ampenan. 

Salah satu alternatif yang 
bisa digunakan untuk mengatasi 
masalah tersebut adalah metode 
pembelajaran di luar kelas 
(Outdoor Study), karena dengan 
metode Outdoor Study siswa 
akan mendapat suasana belajar 
baru yang membuat mereka 
bersemangat, tertarik dan tidak 
bosan untuk mengikuti 
pelajaran. Hal tersebut sejalan 
dengan pendapat Suyadi (dalam 
Husamah, 2013: 25), yang 
menyebutkan bahwa outdoor 
study lebih menarik dan 
menyenangkan untuk anak, serta 
pembelajaran tersebut lebih 
bermakna karena anak 
dihadapkan dengan situasi dan 
keadaan yang sebenarnya atau 
bersifat alami. 

Dari uraian masalah-
masalah di atas maka peneliti 
tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul : 
“Penerapan Metode Outdoor 
Study Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 



 

IV SDN 48 Ampenan Tahun 
Ajaran 2015/2016”. 

 
 

B. Rumusan Masalah dan Cara 
Pemecahan Masalah 
1. Rumusan Masalah 

“Bagaimanakah 
penerapan metode outdoor 
study dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA pada siswa 
kelas IV di SDN 48 
Ampenan Tahun Ajaran 
2015/2016 ?” 
 

2. Pemecahan Masalah 
Pemecahan masalah 

dalam meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa, yaitu 
dengan penerapan metode 
outdoor study, strategi yang 
dilakukan antara lain: 
a. Menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

b. Guru menyiapkan 
Lembar Kerja Siswa 
(LKS) yang harus 
diselesaikan siswa dalam 
diskusi. 

c. Melakukan pembelajaran 
yang berorientasi pada 
peneapan metode 
outdoor study  
 

C. Tujuan Penelitian 
Untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN 48 
Ampenan dalam pembelajaran 
IPA dengan penerapan metode 
outdoor study. 
 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 
1. Bagi Siswa 

Penerapan metode Outdoor 
Study dapat memberikan 
kesempatan kepada seluruh 
siswa untuk aktif dalam 
proses pembelajaran, 
sehingga nilai rata-rata kelas 
yang diperoleh berada di atas 
KKM. 

2. Bagi Guru 
Hasil penelitian ini dapat 
digunakan untuk membantu 
mengatasi kesulitan dalam 
pembelajaran IPA dengan 
menerapkan metode outdoor 
study agar dapat 
meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

3. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan 
acuan untuk membuat 
kebijakan dalam upaya 
meningkatkan hasil belajar 
siswa dengan menerapkan 
metode outdoor study dalam 
pembelajaran IPA. 

  



 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN 
HIPOTESIS TINDAKAN 

 
A. Variabel Harapan 

Hasil Belajar 
- Suprijono (2009: 5) hasil 

belajar adalah pola-pola 
perbuatan, nilai-nilai, 
pengertian-pengertian, sikap-
sikap, apresiasi dan 
keterampilan. 

- Jadi hasil belajar adalah 
perubahan perilaku peserta 
didik yang disebabkan 
karena pencapaian 
penguasaan atas sejumlah 
bahan setelah mengikuti 
proses pembelajaran sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan. Hasil 
itu dapat berupa perubahan 
dalam aspek kognitif, afektif 
maupun psikomotorik. 

B. Variabel Tindakan 
Metode Outdoor Study 

Pembelajaran dengan 
metode rotating trio exchange 
adalah salah satu cara mengajar 
guru kepada siswa dengan 
mengajak siswa belajar di luar 
kelas dengan berinteraksi dan 
beradaptasi langsung dengan 
lingkungan, baik di lingkungan 
sekolah maupun di luar 
lingkungan sekolah. 

C. Kerangka Berpikir 
Dalam menanamkan 

konsep pembelajaran IPA guru 
memerlukan model atau metode 
pembelajaran yang tepat. Untuk 
itu guru seharusnya 
memperhatikan metode 
pembelajaran yang akan 
digunakan. Salah satu metode 
pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah metode 
outdoor study. Metode ini dapat 
membantu siswa dalam 
memperoleh penyegaran dalam 
cara belajar dan juga 
meningkatkan motivasi belajar 
siswa dengan jalan menyediakan 
lingkungan belajar yang 
menyenangkan. 

Dengan menggunakan 
metode ini akan mampu 
menyediakan lingkungan belajar 
yang menantang sekaligus 
menyenangkan bagi siswa. 
Metode ini sangat bermanfaat 
guna pembelajaran di kelas lebih 
variatif sehingga tidak membuat 
siswa menjadi bosan. Berkenaan 
dengan hal tersebut, melalui 
penerapan metode outdoor study 
ini diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa khususnya pada materi 
pokok struktur tumbuhan dan 
fungsinya kelas IV SDN 48 
Ampenan Tahun Ajaran 
2015/2016. 

D. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah “Jika 
penerapan metode outdoor study 
dilakukan secara optimal, maka 
hasil belajar IPA pada siswa 
kelas IV SDN 48 Ampenan 
dapat meningkat” 

  



 

BAB III 
PELAKSANAAN PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi : SDN 48 Ampenan  
Kecamatan Sekarbela Kota 
Mataram. 
Waktu : Penelitian ini 
dilakukan pada semester II 
Tahun Ajaran 2015/2016. 

B. Subyek dan Observer 
Penelitian 
1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SDN 
48 Ampenan, dengan jumlah 
siswa 21 siswa, yang terdiri 
dari 10 orang laki-laki dan 
11 orang perempuan. 

2. Observer Penelitian 
Observer dalam penelitian 
ini adalah guru kelas IV 
SDN 48 Ampenan, yaitu 
Nurhidayati, S.Pd. 

C. Faktor yang Diteliti 
1. Faktor Guru 

Aktivitas guru kemampuan 
guru dalam mengajar serta 
kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran 
dengan menerapkan metode  
outdoor study. 

2. Faktor Siswa 
Aktivitas siswa dari awal 
pembelajaran sampai 
dengan akhir pembelajaran 
serta hasil belajar siswa 
setelah melakukan 
pembelajaran tiap siklus 
penelitian. 

D. Variabel Penelitian 
1. Definisi Operasional 

Variabel Harapan 
Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah suatu 
akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat 
pengukuran, yaitu berupa tes 
yang disusun secara 
terencana. Hasil belajar yang 
dimaksud dalam penelitian 
ini berupa hasil tes evaluasi 
yang dicapai siswa pada 
akhir pembelajaran tiap 
siklus. 

2. Definisi Operasional 
Variabel Tindakan 
Pembelajaran dengan metode 
rotating trio exchange 
adalah salah satu cara 
mengajar guru kepada siswa 
dengan mengajak siswa 
belajar di luar kelas dengan 
berinteraksi dan beradaptasi 
langsung dengan lingkungan, 
baik di lingkungan sekolah 
maupun di luar lingkungan 
sekolah. 

E. Rancangan dan Langkah-

langkah Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini dilaksanakan dalam 

bentuk siklus. Pada tahap ini 

tiap-tiap siklus terdiri dari 

beberapa tahapan yang 

ditempuh, yakni (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan 

dan Observasi, (3) Evaluasi, dan 

(4) Refleksi 

 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data 

adalah cara yang dapat 



 

digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Sumber 

data awal penelitian diperoleh 

dari guru kelas dan siswa kelas 

IV SDN 48 Ampenan Tahun 

Ajaran 2015/2016. Data yang 

dikumpulkan, yakni metode 

pembelajaran berdasarkan 

wawancara, laporan hasil 

ulangan harian siswa. 

Pada penelitian ini metode yang 

digunakan dalam pengambilan 

data selama penelitian adalah: 

1. Observasi 

2. Tes  

G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi 

2. Tes 

H. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Rata-rata Siswa 

untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, dianalisis 

dengan cara menentukan 

skor rata-rata hasil tes. 

Analisis untuk mengetahui 

tes hasil belajar siswa 

dirumuskan sebagai berikut: 

N
X

X   

Keterangan: 

X
 

: Nilai rata-rata  

∑ X : Jumlah seluruh skor 

N   : Subyek 

(Sudjana, 1989: 109) 

b. Ketuntasan Klasikal 

Untuk menganalisis 

ketuntasan belajar klasikal 

maka menggunakan rumus 

persentase sebagai berikut: 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar

∑ Siswa  x 100 

Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal 

(Aqib, dkk 2009: 41 

c. Teknik Analisis Data 

Aktivitas Guru dan Siswa 

Data hasil observasi guru 

dan siswa berupa skor, 

selanjutnya akan diobservasi 

menurut Nurkancana, dkk 

(1990) dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan skor 

aktivitas belajar yang 

diperoleh guru dan siswa 

Menentukan skor 
aktivitas guru dan siswa 
dilakukan secara klasikal 
tergantung banyaknya 
peilaku atau aktivitas 



 

yang dilakukan guru dan 
siswa dari jumlah 
deskriptor yang diamati. 
Penskorannya mengikuti 
aturan sebagai berikut: 
Skor untuk lembar 
observasi aktivitas guru 
- Skor 4 diberikan jika 

3 deskriptor dalam 
setiap indikator 
dilaksanakan 

- Skor 3 diberikan jika 
2 deskriptor dalam 
setiap indikator 
dilaksanakan 

- Skor 2 diberikan jika 
1 deskriptor dalam 
setiap indikator 
dilaksanakan 

- Skor 1 diberikan jika 
tidak ada deskriptor 
yang dilaksanakan 

Skor untuk lembar 
observasi aktivitas siswa 
- Skor 1 diberikan jika 

X ≤ 25%  
- Skor 2 diberikan jika 

26% ≤ X ≤ 50% 
- Skor 3 diberikan jika 

50% ≤ X ≤ 75%  
- Skor 4 diberikan jika 

X ≥ 75%  
Dimana X = banyaknya 
siswa yang aktif 
melakukan aktivitas 
sesuai deskriptor 

2. Menentukan Mi dan Sdi 

Mi  =   (skor maksimal 
+ skor minimal) 
 

SDi  =   x Mi 
 
Keterangan: 
Mi = Mean Ideal 

SMi = Skor Maksimal 
Ideal 
SDi = Standar Deviasi 
Ideal 
 

I. Indikator Keberhasilan 

1. Keberhasilan penelitian ini 

dibuat dari aktivitas belajar 

siswa dengan minimal 

kategori aktif dengan skor 

minimal 53, dan aktivitas 

guru minimal berkategori 

baik dengan skor minimal 18 

dalam proses pembelajaran 

IPA materi pokok perubahan 

kenampakan pada bumi 

menggunakan metode 

outdoor study. 

2. Keberhasilan penelitian ini 

dilihat dari ketercapaian 

keseluruhan indikator. 

Tingkat ketercapaian 

minimal adalah 75% dari 

aspek-aspek yang diamati 

disetiap indikator, 

sebagaimana yang telah 

disusun pada lembar evaluasi 

siswa dan 75% siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal, serta 

memperoleh nilai ≥ 75 

berdasarkan KKM yang 

telah ditentukan. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

Jumlah siswa yang mencapai 

KKM 12 orang (68,42%), 

nilai siswa yang kurang dari 

KKM 7 orang (36,84%), 

skor aktivitas guru 18 

dengan kategori baik dan 

skor aktivitas siswa 42 

dengan kategori kurang aktif. 

Penelitian belum tuntas dan 

dilanjutkan ke siklus II. 

2. Siklus II 

Jumlah siswa yang mencapai 

KKM 16 orang (76,19%). 

Dengan nilai tertinggi 100 

dan nilai terendah 25, rata-

rata kelas adalah 76,38, skor 

aktivitas guru 23 dengan 

kategori sangat baik dan skor 

aktivitas siswa 53 dengan 

kategori aktif. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis 

data yang diperoleh dari siklus I 

dan siklus II di atas, dapat 

disajikan data secara 

keseluruhan yang dapat diamati, 

yaitu hasil observasi aktivitas 

guru, hasil observasi aktivitas 

siswa dan hasil belajar IPA 

materi perubahan kenampakan 

pada bumi pada tabel 

perbandingan siklus I dan siklus 

II berikut ini: 

Tabel 4.1 
Perbedaan Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus I dan Siklus II 

Siklu
s 

Nilai Rata-
rata 

Ketuntasan 
Klasikal 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 
Jumlah 

Skor Kategori Jumlah 
Skor Kategori 

I 72 68,42% 18 Baik 42 Cukup 
Aktif 

II 76,38 76,19% 23 Sangat 
Baik 53 Aktif 

 

 
 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dengan penerapan 
metode outdoor study  dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA 
pada siswa kelas IV SDN 48 
Ampenan Tahun Ajaran 
2015/2016. Hal ini dapat dilihat 
dari adanya peningkatan nilai 
hasil belajar siswa pada siklus I, 
yaitu diperoleh nilai rata-rata 72 
dengan ketuntasan klasikal 
sebesar 68,42% dan pada siklus 
II meningkat menjadi 76,38 
dengan ketuntasan klasikal 
76,19%. Adapun skor aktivitas 
guru pada siklus I diperoleh 
jumlah skor 18 dengan kategori 
baik, skor aktivitas siswa 
berjumlah 42 dengan kategori 
cukup aktif. Pada siklus II 
mengalami peningkatan, yaitu 
diperoleh skor aktivitas guru 23 
dengan kategori sangat baik dan 
skor aktivitas siswa 53 dengan 
kategori aktif.  
 

B. Saran 

Adapun saran yang ingin 
disampaikan oleh peneliti dari 
hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Siswa kelas IV SDN 48 

Ampenan jangan pernah 
bosan, jenuh, dan malas 
untuk terus belajar dan 
berlatih, khususnya belajar 
IPA agar kalian dapat 
menyelesaikan permasalahan 
di lingkungan rumah atau di 
tempat lain. 

2. Kepada guru kelas IV SDN 
48 Ampenan, apabila terjadi 

permasalahan dalam 
pembelajaran khususnya 
pembelajaran IPA, guru 
diharapkan dapat menerapkan 
metode outdoor study  
sebagai salah satu alternatif 
yang dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

3. Kepala SDN 48 Ampenan 
hendaknya selalu mendorong 
para guru yang berusaha 
menggunakan strategi atau 
model pembelajaran yang 
bersifat inovatif dan kreatif 
dengan memfasilitasi sarana 
dan prasarana yang 
dibutuhkan. 
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