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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar guru sangat berperan penting dalam dunia 

pendidikan dan menciptakan generasi-generasi penerus yang cerdas. Pada saat ini 

banyak guru-guru kurang melakukan inovasi-inovasi terhadap dunia pendidikan 

dan hanya mengajar dengan metode konvensional yang membuat siswa tidak 

menikmati pembelajaran yang dilaksanakan. Banyak guru yang hanya melakukan 

pembelajaran di dalam ruang kelas saja. Sulasih (2017:79) berpendapat bahwa 

proses pengajaran di sekolah formal tengah mengalami kejenuhan. Rutinitas 

proses belajar yang cenderung kaku dan baku, tidak lagi mengutamakan ide 

kreatifitas. Pelaksanaan pembelajaran yang selama ini hanya sering dilaksanakan 

didalam kelas dengan sistem pembelajaran teacher centered dengan berbagai 

macam kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa tanpa melihat perkembangan 

dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Maka diperlukan 

pembelajaran yang menarik berpusat pada siswa atau student centered sehingga 

siswa tidak merasa bosan dan jenuh. 

Seorang guru haruslah banyak melakukan inovasi-inovasi dalam dunia 

pendidikan. Guru juga harus kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, gembira, penuh semangat (Mulyasa, 2013:42) 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 metode ceramah maka kita sebagai guru 

dapat menggunakan gambar dan video dengan materi yang akan diajarakan 

sehingga siswa merasa semangat untuk belajar dan tertarik dengan pembelajaran 

yang akan mereka pelajari. Pemilihan metode menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan karena metode juga merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Guru dapat memaksimalkan metode pembelajaran secara baik sehingga 

dapat membantu proses pencapaian tujuan pembelajaran, jika melalui gambar dan  
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video belum tercapai keberhasilan dalam inovasi pembelajaran. (Majid, 2013:135) 

berpendapat bahwa ada beberapa metode yang dikenal dalam proses 

pembelajaran, misalnya metode ceramah, demonstrasi, karyawisata yang lebih 

populer disebut outing class, pemberian tugas, diskusi dan tanya jawab, dan lain 

sebagainya. Metode outing class dapat menciptakan suasana belajar yang 

interaktif guru mengajak siswa untuk belajar di luar kelas atau di sebuah tanah 

lapang. Mahakane (2011:142) pembelajaran di luar kelas dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan penerapan metode pembelajaran 

yang bervariasi. Nugroho dan Nur (2016:41) pembelajaran yang mampu membuat 

siswa aktif dengan mengajak siswa belajar secara langsung sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna. Pembelajaran outing class berbasis pada 

keadaan lingkungan sekitar atau juga bisa dilakukan pada tempat tertentu seperti 

perpustakaan, lapangan sepak bola, tempat wisata. 

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. Vera (2012:20) menyatakan bahwa 

dalam belajar di luar kelas lebih menuntut siswa memahami materi atau kenyataan 

real  yang terjadi. 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.  

SD Al Firdaus Surakarta menggunakan metode outing class pada 

pembelajaran tematik yang membuat siswa itu merasa senang. Belajar dan 

memaknai suatu pembelajaran karena pada tahap operasional konkret anak dapat 

menalar secara logis mengenai kejadian konkret dan menggolongkan benda ke 

dalam kelompok yang berbeda-beda.  

 Pemanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka diharapkan dapat 

membantu peningkatan mutu pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Pada kenyataanya guru 

masih kurang mengerti jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam 
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pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengamatan, guru masih 

menggunakan metode ceramah.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mendeskripsikan penelitian 

dengan judul “Penerapan Metode outing class pada pembelajaran temtik di SD Al 

Firdaus Surakarta”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk pembelajaran outing class di SD Al Firdaus Surakarta? 

2. Bagaimana penerapan metode outing class pada pembelajaran tematik di SD 

Al Firdaus Surakarta? 

3. Apa sajakah manfaat metode outing class pada pembelajaran tematik di SD 

Al Firdaus Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mendeskripsikan bentuk pembelajaran outing class di SD Al Firdaus 

Surakarta? 

2. Mendeskripsikan penerapan metode outing class pada pembelajaran tematik 

di SD Al Firdaus Surakarta? 

3. Mendeskripsikan manfaat metode outing class pada pembelajaran tematik di 

SD Al Firdaus Surakarta? 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah 

1. Manfaaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru dalam 

penerapan metode outing class. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan 

metode outing class pada pembelajaran tematik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala 

sekolah untuk dapat lebih mengembangkan inovasi-inovasi terbaru. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran tematik  agar dapat menggunakan 

metode Outing Class. 

 


