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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui latar belakang penerapan 

metode pembelajaran outing class di MIM PK Kartasura. (2) mengetahui 

perencanaan metode pembelajaran outing class  di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. (3) mengetahui pelaksanaan metode 

pembelajaran outing class  di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Progrma 

Khusus Kartasura. (4) mengetahui evaluasi penerapan metode pembelajaran 

outing class di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Progrma Khusus Kartasura. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan desain peneliannya 

adalah deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah guru kelas III, IV, 

V yang terkait pengelolaan metode pembelajaran outing class di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Progrma Khusus Kartasura. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) latar belakang dilaksanakan metode 

outing class salah satunya adalah metode yang monoton dan seringkali membuat 

anak meraa bosan. (2) Perencanaan outing class di dalam sekolah dilakukan guru 

kelas dalam sebuah lesson plan. Sedangkan perencanaan outing class di luar 

sekolah dilakukan oleh panitia yang dibentuk melalui rapat. (3) Pelaksanaan 

outing class di dalam sekolah dilaksanakan dilaksanakan di sekitar sekolah. 

Sedangkan outing class di luar sekolah dilaksanakan pada semester ganjil 

mengunjungi pabrik, dll. (4) outing class dievaluasi oleh guru, sedangkan outing 

class di luar sekolah dievaluasi oleh panitia. 
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A. Pendahuluan 

 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI No. 20, Tahun 2003). Pendidikan di 

Indonesia sangat  mendambakan adanya pembaharuan pendidikan atau inovasi 

pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat 

pesat sehingga menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang timbul karena perkembangan tersebut. 

Peningkatan sumber daya manusia juga merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Salah satu 

wahana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah 

melalui pendidikan.  

Guru sebagai tenaga pendidik yang dibentuk melalui perguruan tinggi 

diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas unggul dan 

berkarakter. Guru sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dan 

menciptakan generasi-generasi mendatang yang cerdas dan berwawasan tinggi 

yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diperhitungkan 

dalam dunia pendidikan. Akan tetapi pada saat ini banyak guru-guru yang tidak 

mau melakukan inovasi-inovasi terhadap dunia pendidikan dan hanya mengajar 

secara konvensional yang membuat siswa tidak menikmati pembelajaran yang 

dilaksanakan. Seorang guru haruslah banyak melakukan inovasi-inovasi dalam 

dunia pendidikan agar pendidikan bagi generasi bangsa dianggap sebagai 

kebutuhan primer yang mana kedudukannya sejajar dengan kebutuhan primer 

yang lain seperti makanan, minuman, dan lain-lain.  

Pengelolaan memiliki banyak definisi yang diajukan oleh para tokoh. 

Perbedaan definisi tersebut disebabkan karena perbedaan sudut pandang dan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki para tokoh. Menurut Suharsimi Arikunto 

(1993:31), pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang memiliki arti 



pengaturan atau pengurusan. Secara lebih rinci pengelolaan merupakan 

terjemahan istilah Inggris dari kata “Management”, kemudian di terjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia yaitu “manajemen” atau “menejemen”. Arti lain dari 

pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola 

dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien (Suharsimi Arikunto, 1996:7-8).  

Inovasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru dengan cara melihat kondisi 

di dalam kelas yang diajar. Apabila suasana kelas terasa membosankan karena 

pembelajaran yang dilakukan setiap hari hanyalah melalui ceramah maka kita 

sebagai guru dapat memutarakan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang 

akan diajarakn sehingga siswa merasa semangat untuk belajar dan tertarik dengan 

pembelajaran yang akan mereka pelajari. Guru juga bisa mengajak siswa untuk 

belajar di luar kelas atau di sebuah tanah lapang agar siswa lebih dekat dengan 

alam dan dapat bersentuhan langsung dengan benda yang akan mereka pelajari. 

Sehingga siswa tidak lagi berpikir secara abstrak tentang benda yang dibahas 

dalam pembelajaran sehari-hari. Metode Pembelajaran yang seperti ini dinamakan 

metode pembelajaran “Outing Class”. 

Pembelajaran Outing Class berbasis pada keadaan lingkungan sekitar atau 

juga bisa dilakukan pada tempat tertentu seperti perpustakaan, lapangan sepak 

bola, tempat wisata. Metode Pembelajaran Outing Class dimaksudkan agar siswa 

tidak jenuh dalam pembelajaran karena biasanya mereka belajar di dalam kelas 

akan tetapi, sekarang pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas. Siswa bisa 

langsung bersentuhan dengan benda yang akan mereka pelajari yang ada di 

lingkungan tempat mereka belajar dan mereka juga bisa melihat bagaimana 

keadaan lingkungan sekitar sehingga mampu menimbulkan sikap peduli terhadap 

lingkungan dan adanya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap benda yang mereka 

lihat. Siswa juga lebih mudah untuk mengerti materi yang diajarkan karena 

langsung melihat benda yang berkaitan dengan materi. Guru juga bisa 

menambahkan permainan dalam pembelajaran yang dilaksanakn sehingga siswa 



tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendapatkan hiburan 

yang tentu saja tidak akan membuat siswa jenuh. 

Menurut Wina Sanjaya (2010: 147), metode adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode Pembelajaran 

Outing Class sangat tepat diterapkan pada anak sekolah dasar karena kebanyakan 

dari mereka suka dengan permainan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

sehingga membuat anak menikmati pembelajaran yang dilaksanakan karena 

apabila anak sudah bisa menikmati pembelajaran yang dilaksanakan tentu saja 

mereka lebih mudah dan cepat untuk menyerap materi pembelajaran. 

Penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Metode Pembelajaran Outing 

Class di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura Tahun 

ajaran 2014/2015. Selanjutnya fokus tersebut dirinci menjadi 3 sub fokus, yaitu: 

1. Apa latar belakang dilaksanakannya metode pembelajaran outing class di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura ? 

2. Bagaimana perencanaan metode pembelajaran outing class di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura ? 

3. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran outing class di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura ? 

4. Bagaimana evaluasi penerapan metode pembelajaran outing class  di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura ? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Latar belakang penerapan metode pembelajaran outing class  di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. 

2. Perencanaan metode pembelajaran outing class  di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. 

3. Pelaksanaan metode pembelajaran outing class  di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Progrma Khusus Kartasura. 

4. Evaluasi penerapan metode pembelajaran outing class di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. 

 



B. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Program Khusus Kartasura Tahun Pelajaran 2014/ 2015. Penelitiannya 

memerlukan waktu kurang lebih satu bulan dari bulan November sampai bulan 

Desember 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan desain 

penelitiannya adalah deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh atau 

dikumpulkan berupa data yang langsung tercatat dari kegiatan di lapangan. Subjek 

dalam penelitian ini Guru kelas III, IV, dan V di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Program Khusus Kartasura yang nantinya dapat memberikan 

informasi untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini.  

       Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, yaitu pertemuan langsung secara berulang - ulang 

antara peneliti dengan informan dalam hal keterkaitannya dengan pengelolaan 

metode outing class yang sedang diteliti. Melalui wawancara atau interview yang 

mendalam dapat diperoleh berbagai keterangan dan data mengenai latar belakang, 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penerapan metode outing class. 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap lingkungan 

tempat belajar. 

       Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen - 

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2011 : 

216 - 221). 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Latar Belakang Penerapan Metode Outing Class Di MIM PK Kartasura 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Program Khusus Kartasura menerapkan metode 

pembelajaran outing class karena peserta didik yang memiliki 



kecerdasan beragam atau sering disebut mulitiple intelegence. Maka MI 

Muhammadiyah Program Khusus Kartasura mengambil langkah untuk 

menerapkan metode pembelajaran outing class agar semua peserta 

didik dapat memahami apa materi yang diajarkan oleh para guru dan 

dapat memberikan suasana yang baru dan lebih nyaman dengan keluar 

dari ruangan kelas yang terkesan membosankan. 

b. Perencanaan Metode Pembelajaran Outing Class. 

 Langkah yang dilakukan guru dalam perencanaan outing class 

di lingkungan sekitar sekolah meliputi: menyiapkan apa yang 

dibutuhkan saat outing class, memilih tempat yang akan dijadikan 

untuk outing class, membuat langkah-langkah outing class dalam 

sebuah lesson plan, kemudian wali kelas mengaitkan materi pelajaran 

dengan langkah-langkah yang telah disusun. Perencanaan outing class 

ke luar daerah yang dilakukan pihak sekolah antara lain membuat 

susunan panitia yang terdiri dari Kepala Sekolah dan wali kelas. 

Selanjutnya tempat dan waktu perlu ditentukan agar tidak berbenturan 

dengan jam pelajaran, kemudian prakiraan anggaran disusun agar dana 

jelas digunakan untuk jalannya kegiatan, menyusun urutan acara, dan 

peraturan. 

c. Pelaksanaan Outing Class di MI Muhammadiyah Program Khusus 

Kartasura 

Pelaksanaan outing class dilakukan disekitar sekolah, contohnya 

pasar, minimarket, dll. Pelaksanaan outing class diserahkan penuh 

kepada wali kelas yang disesuaikan dengan materi dalam LESSON 

PLAN yang telah dibuat. Pelaksanaan outing class ke luar daerah 

dilaksanakan dengan pergi ke luar daerah, contohnya dengan 

mengunjungi pabrik, kebun teh kemuning, dll. 

 



 

d. Evaluasi Outing Class  

Evaluasi outing class di lingkungan sekitar sekolah dilaksanakan 

oleh wali kelas yang menerapkan outing class guna menunjang 

tersampainya materi kepada peserta didik. Sedangkan evaluasi outing 

class ke luar daerah evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan 

tepatnya pada saat rapat bersama seluruh guru dan staf. Masing-masing 

panitia melaporkan tugas masing-masing, contohnya bendahara akan 

melaporkan rincian biaya serta sisa uang yang ada, dll. 

2. Pembahasan  

a. Latar Belakang Penerapan Metode Pembelajaran Outing Class 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara menyebutkan bahwa Latar 

belakang diadakannya outing class adalah ada dasar teorinya bahwa usia 

dasar suka belajar yang bersifat langsung, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa 

dirsakan dan tentunya itu akan lebih menarik bagi peserta didik. Kemudian 

di MI Muhammadiyah Program Khusus juga menerapkan pembelajaran 

berbasis Multiple Intelegence. Gaya belajar peserta didik MI 

Muammadiyah Program Khusus Kartasura disesuaikan dengan kecerdasan 

yang dimiliki. Ada tujuh kecerdasan yang dimiliki setiap peserta didik 

menurut Gardner (dalam Efendi, 2005: 140), antara lain:  

1) Kecerdasan Verbal 

2) Kecerdasan Visual 

3) Kecerdasan Logis-matematis 



4) Kecerdasan Musikal 

5) Kecerdasan kinestetik 

6) Kecerdasan intapribadi 

7) Kecerdasan interpribadi 

 Dari tujuh kecerdasan di atas, menunjukkan bahwa semua peserta 

didik adalah bintang. Tidak ada peserta didik yang bodoh, tetapi yang ada 

peserta didik yang menonjol dalam setiap kecerdasan. Jadi  guru dan orang 

tua dapat menggunakan metode yang tepat. Hal ini juga dilakukan sekolah 

guna menanamkan nilai moral pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Lasmi Setiyo Rahayu (2009) tentang “Efektivitas Model 

Pembelajaran Media Alam Sekitar Terhadap Prestasi Belajar IPA pada 

siswa Kelas II SLB/B YRTRW Surakarta”. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa latar belakang penelitian tersebut dalam pembelajaran IPA perlu 

adanya pembuktian yang nyata, karena anak usia sekolah dasar belajar 

dengan hal yang bisa dipegang. 

b. Perencanaan Metode Pembelajaran Outing Class.  

  Data dari hasil wawancara yang telah diperoleh menyebutkan 

bahwa parencanaan outing class di lingkungan sekitar sekolah diserahkan 

full kepada wali kelas, sedangkan outing class ke luar daerah perencanaan 

dilakukan oleh panitia. Perencanaan dimaksudkan agar pelaksanaan outing 

class dapat berjalan baik dan sesuai rencana. Perencanaan ini berisikan 

anggaran biaya serta peraturan yang dilakukan selama outing class 

berlangsung. Hal ini sesuai dengan penelitian Sri Wulandari (2011) 



tentang “Penerapan Metode Pembelajaran Outdoor Dalam Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Anak di TK Papahan 03 Tasikmadu Karanganyar”. Hasil 

penelitian menyebutkan sebelum diterapkan guru membuat perencanaan 

dalam sebuah RPP yang nantinya sebagai pegangan dalam pelaksanaan. 

c. Pelaksanaan Outing Class di MI Muhammadiyah Program Khusus 

Kartasura 

Belajar tanpa ancaman, belajar di alam terbuka, secara naluriah 

akan menimbulkan suasana fun tanpa tekanan dan kebosanan. Dengan 

demikian akan tumbuh kesadaran pada anak bahwa learning is fun, dan 

sekolah menjadi tempat yang identik dengan kegembiraan, sehingga guru 

dapat mengkondisikan siswa. Kemudian tahap ini merupakan tahap inti 

dari serangkaian tahap yang ada. Kegiatan outing class di dalam maupun 

luar sekolah dilaksanakan sesuai dengan LESSON PLAN atau rencana 

yang telah dibuat oleh guru dan panitia. Hal ini dimaksudkan agar tujuan 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Penelitian Ari Kurniawati (2009) tentang “Penerapan Metode Outbond 

Untuk meningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas III 

SDN Dandanggendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruhan”. Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa dalam tahap pelaksanaan anak dibuat 

senyaman mungkin dan gembira sesuai langkah yang telah dibuat agar 

pembelajaran dapat diserap sempurna. 

 

 



d. Evaluasi Outing Class 

Evaluasi merupakan tahap terakhir dari semua fungsi manajemen. 

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan berlangsung, dilakukan secara 

sistematis dan kontinue. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan 

berbagai informasi secara jelas, berkesinambungan, dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil perkembangan peserta didik. Dalam kegiatan ini, 

evaluasi untuk outing class di lingkungan sekitar sekolah dilaksanakan 

guru setelah pembelajaran berlangsung. Sedangkan evaluasi outing class 

ke luar daerah dilaksanakan dengan pelaporan yang disetorkan kepada 

kepala sekolah oleh masing-masing panitia. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Penelitian Lasmi Setiyo Rahayu (2009) tentang “Efektivitas 

Model Pembelajaran Media Alam Sekitar Terhadap Prestasi Belajar IPA 

pada siswa Kelas II SLB/B YRTRW Surakarta”. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa setelah pembelajaran dilakukan diadakan evaluasi 

untuk melihat sejauh mana anak dapat menyerap pembelajaran dan sebagai 

pembelajaran nantinya dalam penerapan metode tersebut. 

D. Simpulan  

Berdasarkan dari hasil peneiltian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Latar belakang penerapan metode pembelajaran outing class di MIM 

PK Kartasura 

 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang 

dilaksanakan metode outing class salah satunya adalah metode yang 



monoton dan seringkali membuat anak meraa bosan. Selain itu sekolah 

ingin melengkapi pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau dikelas, 

untuk melihat, menghayati secara langsung dan nyata mengenai obyek 

tersebut, serta untuk menanamkan nilai moral pada peserta didik. 

2. Perencanaan outing class 

Perencanaan adalah proses merumuskan langkah-langkah usaha 

untuk mencapai tujuan. Perencanaan outing class di dalam sekolah 

dilakukan guru kelas dalam sebuah lesson plan. Sedangkan perencanaan 

outing class di luar sekolah dilakukan oleh panitia yang dibentuk 

melalui rapat. 

3. Pelaksanaan outing class  

Tahap pelaksanaan adalah tahap merealisasikan konsep 

pembelajaran dalam bentuk perbuatan. Pelaksanaan outing class di 

dalam sekolah dilaksanakan dilaksanakan di sekitar sekolah. Sedangkan 

outing class di luar sekolah dilaksanakan pada semester ganjil dengan 

mengunjungi tempat-tempat yang tidak hanya sebagai tempat rekreasi 

melainkan juga memberikan pembelajaran bagi peserta didik.  

4. Evaluasi outing class 

Sedangkan evaluasi merupakan proses yang menentukan 

kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. outing class di dalam 

sekolah dievaluasi oleh guru, sedangkan outing class di luar sekolah 

dievaluasi dengan pelaporan dari panitia. 
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