
 

 

 

 

 

 

BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

 

 

 

2.1   Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar 

dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Sedangkan, pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut menurut Kokom 

(2011: 03) sebagai berikut: 

1) Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, pembelajaran terdiri dari 

sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran 

atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak 

lanjut pembelajaran (remedial dan pengayaan). 

2) Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan 

rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. 

Proses tersebut meliputi : 

a)  Persiapan, dimulai merencanakan program pengajaran tahunan, semester 

dan penyusunan persiapan mengajar (lesson plan) berikut penyiapan 

perangkat kelengkapannya, antara lain berupa alat peraga dan alat-alat 

evaluasi. Persiapan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk 

membaca buku-buku atau media cetak lainnya, yang akan disajikannya 

kepada para siswa dan mengecek jumlah keberfungsian alat peraga yang 

akan digunakan. 

b)  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan 

pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran ini, struktur dan situasi pembelajaran yang diwujudkan 

guru akan dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode 

pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta 

filosofi kerja dan komiten guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. 
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c)  Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca 

pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment (pengayaan), dapat pula 

berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang 

berkesulitan belajar. 

 

 

Menurut Sanjaya (2009: 73) menyatakan bahwa definisi pembelajaran ialah: 

“Dewasa ini istilah pengajaran (teaching) bergeser pada istilah pembelajaran. 

Kata pembelajaran sendiri adalah terjemahan dari instruction yang banyak dipakai 

dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh 

aliran psikologi kognitif-holistik, yang menempatkan siswa sebagai sumber 

kegiatan”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran dapat dikatakan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar 

yang direncanakan atau didesain, dilaksanankan, dan dievaluasi secara sistematis 

agar subjek-subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

2.2   Pengertian Teori Humanisme dalam Keterampilan Sosial 

Teori belajar humanisme merupakan proses belajar harus berhulu dan 

bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi 

dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang 

pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Budiningsih 

(2008: 77), mengatakan bahwa teori humanistik akan sangat membantu para 

pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga 

upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan 

dilakukan untuk mencapai tujuannya.  
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Teori humanisme dalam belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia 

dikarenakan pada saat proses belajar dianggap berhasil apabila siswa memahami 

lingkungannya dan dirinya sendiri.  Pada proses pembelajaran yang dilakukan 

dengan tujuan agar siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri salah 

satunya dapat dilakukan dengan pembelajaran di luar kelas dikarenakan pada 

proses pembelajaran untuk siswa sekolah dasar lebih cenderung belajar sambil 

bermain. Teori humanisme sejalan dengan Vera (2012: 23), salah satu tujuan 

dalam pembelajaran outdoor study yaitu meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan 

pemahaman terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. 

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak 

dikarenakan anak pertama kali akan belajar dan memahami sesuatu dari 

lingkungan dikarenakan pada siswa SD lebih cenderung bermain sambil belajar 

namun siswa juga harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang salah 

satunya keterampilan sosial. Menurut Vera (2012: 35) memaparkan bahwa 

kegiatan pembelajaran di luar kelas juga mendorong siswa untuk menguasai 

keterampilan sosial, dikarenakan pembelajaran ini bisa memunculkan masalah 

sosial. Keterampilan sosial merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi 

efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, dimana keterampilan ini merupakan 

perilaku yang dipelajari. Cartledge dan Milburn dalam Maryani (2011: 17) 

mengemukakan keterampilan Meskipun teori humanistik ini masih sukar 

diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan 

operasional, namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep dan 

taksonomi-taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para 
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pendidik dan guru untuk memahami hakekat kejiwaan manusia. Hal ini akan 

dapat membantu mereka dalam menentukan komponen-komponen pembelajaran 

seperti perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi pembelajaran, 

serta pengembangan alat evaluasi ke arah pembentukan manusia yang dicita-

citakan tersebut. Teori humanisme lebih tertarik terhadap ide belajar dalam 

bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang 

biasa kita amati dalam dunia keseharian. Menurut Trianto (2010: 16), belajar 

adalah perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan 

karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang 

sejak lahir. 

Teori humanisme dalam belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia. 

Proses belajar dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha untuk mampu 

mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha 

memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut 

pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa 

dalam mengembangkan dirinya yaitu membantu masing-masing individu untuk 

mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam 

mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Pemahaman terhadap 

belajar yang diidealkan menjadi teori humanisme dapat memanfaatkan teori 

belajar apapun asal tujuannya memanusiakan manusia. Hal ini menjadikan teori 

humanisntic bersifat sangat eklektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap 

pendekatan belajar tertentu akan menghasilkan kebaikan dan kelemahannya. 

Elektisisme suatu sistem dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan 
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sebagaimana adanya atau aslinya. Teori humanisme akan memanfaatkan teori-

teori yang lain dengan tujuan agar tercapainya perihal memanusiakan manusia 

melalui jalur pendidikan. 

Menurut Hamalik (2010:  37), belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan 

menurut Hakim (2007: 1), “Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-

lain kemampuan.” Proses belajar dianggap berhasil apabila siswa memahami 

lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha 

agar mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini 

berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari 

sudut pandang pengamatnya. 

2.3  Pendidikan IPS SD 

Menurut Sardjiyo, dkk. (2009: 127), menyatakan bahwa definisi dari IPS 

adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan 

masalah sosial dimasyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau 

satu perpaduan. Sedangkan menururt Supriatna, dkk. (2006: 4) memaparkan 

bahwa fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi 

kehidupan sosial sebagai mahluk sosial (homo socius). 

Menurut Wahab (2009: 19) menyatakan bahwa pengertian dari IPS adalah  

membelajarkan siswa untuk memahami bahwa masyarakat merupakan suatu 

kesatuan (sistem) yang permasalahannya bersangkut-paut dan pemecahannya 
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memerlukan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan ilmu hukum, ilmu 

politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial lain seperti geografi, sejarah, antropologi dan 

lainnya. Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan sosial yang ada di lingkungan 

masyarakat.   

Definisi IPS menurut Kurikulum 2006 merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial.  Selain itu, IPS adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau 

dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan (Sardjiyo dkk., 2009: 127).   

Sedangkan menurut Saidiharjo dalam Hidayati (2008: 1-7), menyatakan 

bahwa IPS merupakan hasil kombinasi dan hasil pemfusian atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, 

antropologi, dan politik. Pemfungsian atau perpaduan berarti bahwa mata 

pelajaran yang ada dalam IPS tidak dapat dipisah-pisahkan.   

Kurikulum 2006 dalam Sardjiyo, dkk. (2009: 129), mata pelajaran IPS 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan.  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Pembelajaran IPS mengembangkan keterampilan sosial karena banyaknya 

isu-isu sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa.  Keterampilan sosial yang 

dikembangkan  dalam proses pembelajaran hendaknya diimbangi dengan sikap 
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sosial positif melalui membiasakan siswa mempraktikkan sikap-sikap positif 

tersebut (Supriatna, 2006: 50). Menurut Vera (2012: 69), pelajaran IPS merupakan 

salah satu mata pelajaran yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan 

para siswa agar mampu beradaptasi dan bermasyarakat serta menyesuaikan 

dengan perkembangan era globalisasi. Dengan kata lain, dengan pembelajaran IPS 

maka para siswa diharapkan mempunyai jiwa sosial mengutamakan masyarakat 

luas di atas kepentingan sendiri. Dari definisi-definisi di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa definisi dari IPS merupakan  mata pelajaran yang 

membelajarkan siswa dalam mempelajari, menelaah, dan menganalisis 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dari isu-isu sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.4  Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Study) 

 

2.4.1 Pengertian Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Study) 

 

Proses pengajaran di sekolah formal, tengah mengalami kejenuhan. 

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

ide kreatifitas setiap peserta didik karena semuanya harus berpola linier di dalam 

kelas. Metode yang diterapkan adalah harus sama dari apa yang tertulis dalam 

buku kalau bisa hafal hingga koma dan titik, apabila tidak sama dalam buku 

dianggap salah.  

Sistem pendidikan di atas terus mendapatkan kritikan, dengan asumsi setiap 

manusia telah memiliki sejumlah bakat dan pengetahuan, mestinya inilah yang 

harus diasah oleh dunia pendidikan. Lambat laun pendidikan ala Pedagogi 

mengalami proses kejenuhan belajar, sehingga memunculkan pendekatan baru 
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yang dikenal dengan belajar di luar ruangan (outdoor study), yang lebih 

memajukan unsur  bermain sambil belajar (Andragogi).  

Menurut Vera (2012: 16), pembelajaran di luar kelas merupakan kegiatan 

belajar antara guru dan siswa, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi 

dilakukan di luar kelas atau alam terbuka sebagai kegiatan pembelajaran siswa. 

Menurut Komarudin dalam Husamah (2013: 19), pembelajaran di luar kelas atau 

outdoor learning merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar 

kelas atau di alam bebas lainnya. Kecenderungan bahwa anak didik akan belajar 

lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. 

Menurut Husamah (2013: 20) mengartikan Pendidikan di luar kelas sebagai 

pendidikan yang berlangsung di luar kelas yang melibatkan pengalaman yang 

menunjukkan partisipasi siswa untuk mengikuti petualangan yang menjadi dasar 

aktivitas di luar kelas. Jadi pembelajaran di luar kelas merupakan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di luar kelas yang didesain agar siswa mempelajari 

langsung materi pembelajaran pada objek sebenarnya yang akan menjadikan 

pembelajaran menjadi nyata.  

Menurut Vera (2012: 17), pembelajaran outdoor study merupakan suatu 

pembelajaran yang dilakukan di luar kelas sehingga pembelajaran berlangsung di 

luar kelas atau di alam bebas. Metode pembelajaran di luar kelas merupakan 

upaya mengajak lebih dekat dengan sumber belajar sesungguhnya yaitu alam dan 

masyarakat. 
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2.4.2   Langkah-langkah Pembelajaran Outdoor Study 

Langkah-langkah dan peranan yang perlu dilakukan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terdiri dari tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Tahap Persiapan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 

2. Menyiapkan tempat dan media yang ada di luar lingkungan. 

3. Menentukan cara belajar dan menentukan objek yang harus dipelajari atau 

dikunjungi. 

4. Baik guru maupun siswa harus dalam keadaan nyaman, rileks dan tidak 

merasa terpaksa. 

Tahap Pelaksanaan, meliputi langkah sebagai berikut: 

1. Menginstruksikan kepada siswa untuk berjalan dengan rapi dan tertib untuk 

belajar di luar kelas. 

2. Melaksanakan percakapan menjelaskan materi antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa. Jarak antara guru dan siswa berhadapan berjarak kira-

kira 1 meter. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru di luar kelas. 

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

5. Siswa diberikan tugas agar dikerjakan dalam kelompok masing-masing. 

6. Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok tersebut. 

7. Siswa membacakan hasil tugas kelompok. 
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Tahap Evaluasi, meliputi langkah sebagai berikut: 

1. Tahap evaluasi merupakan kesempatan yang diberikan guru kepada siswa 

untuk memperlihatkan kemajuannya 

2. Jika siswa tidak memberikan jawaban maka guru tidak mengatakan salah 

tetapi menyebutkan kata yang benar dan mengajak siswa untuk mengulangi 

kembali. 

 

2.4.3 Tujuan Pembelajaran Outdoor Study 
 

Menurut Vera (2012: 21) mengemukakan tujuan dari pembelajaran 

outdoor study adalah: 

1. Membuat setiap individu memiliki kesempatan unik untuk 

mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. 

2. Menyediakan latar (setting) yang berarti bagi pembentukan sikap.  

3. Membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga dan 

spiritnya dapat berkembang optimal. 

4. Memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara 

langsung terhadap materi yang disampaikan. 

5. Memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan 

terhadap kegiatan-kegiatan luar kelas. 

6. Memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan 

guru-murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. 

7. Memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung. 

8. Memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan 

komunitas sekitar untuk pembelajaran. 

 

Menurut Vera (2012: 46) bentuk-bentuk pendidikan outdoor study dalam 

dunia pendidikan antara lain education training plus, gathering plus, taman 

bermain dan wisata alam, eksperiental base study, Knowledge management. 

 

1.  Education Training Plus   

Education training plus merupakan sebuah aktifitas pendidikan pada dasarnya 

sama dengan sekolah formal lainnya. Siswa akan tetap menerima pelajaran 

sesuai dengan kurikulum dari departemen pendidikan nasional. Metode  
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pembelajarannya yang diajarkan selalu mengintegrasikan kurikulum formal, 

alam dan karakter. Kurikulum diknas pelajaran seperti: Art, Science dan lain-

lain dengan pola mengenal alam sambil bermain-main. Kurikulum karakter 

lebih kepada pembentukan kepribadian dan akhlak, sedangkan kurikulum alam 

meliputi pelajaran berkebun dan mengenal tumbuhan, beternak dan mengenal 

hewan, agar mengasah kemandirian dan mental para peserta didik. Kegiatan ini 

bisa dimanfaatkan oleh peserta diusia sekolah (TK s/d SMA). 

2.  Gathering Plus  

Gathering Plus merupakan suatu bentuk wisata di alam terbuka yang dirancang 

dalam suasana rekreasi, santai dan gembira dengan muatan educative.  

3.  Taman Bermain Dan Wisata Alam 

Taman bermain dan wisata alam merupakan rangkaian rintangan permainan 

yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjadi simulasi kegiatan alam 

terbuka. Kegiatan ini membuka potensi diri yang selama ini belum diketahui 

sehingga melalui aktifitas  Low dan High Rope ini muncullah rasa percaya diri. 

4.  Eksperiental Base Study 

Eksperiental Base Study merupakan kemasan kegiatan berupa pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diaplikasikan dengan 

menggunakan alam terbuka sebagai media. Proses pengenalan diri, minat dan 

bakat berbasiskan kurikulum sekolah sehingga program ini sangat efektif untuk 

para peserta karena mereka terlibat untuk melihat, mendengar dan langsung 

berbuat (Eksperiental Learning). Program ini dirancang bagi sekolah-sekolah 

unggulan sekolah dengan tetap mengutamakan factor keselamatan dan 

kenyamanan. 
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5.  Knowledge Management 

Knowledge Management merupakan kemasan pendistribusian sejumlah 

pengetahuan yang akan menjadi pembelajaran bersama. Knowledge 

management ini telah formulasikan sebagai sumber pengatahuan bersama dan 

dapat di implementasikan dengan makna berguru pada alam. Program ini dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan, instansi dan sekolah-sekolah unggulan kota. 

2.4.4 Manfaat Pembelajaran Outdoor Study 

 

Menurut Sudjana (2011: 23), manfaat yang diperoleh dari outdoor 

study dalam proses pembelajaran antara lain: 

1. Kegiatan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. 

2. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan 

situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

3. Bahan-bahan yang dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat. 

4. Kegiatan pembelajaran lebih komprehensif dan lebih aktif serta dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. 

5. Sumber belajar lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa 

beraneka ragam. 

6. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang 

ada di lingkungan.  

Menurut Husamah (2013: 25), kelemahan pembelajaran outdoor study antara 

lain (1) siswa akan kurang konsentrasi, (2) pengelolaan siswa akan lebih sulit 

terkondisi, (3) waktu akan tersita (kurang tepat waktu), (4) penguatan konsep 

kadang terkontaminasi oleh siswa lain atau kelompok lain, (5) guru lebih intensif 

dalam membimbing, (6) akan muncul minat yang semu. 

Menurut Yuliarto (2010: 14), elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam 

pendekatan Outdoor learning adalah: alam terbuka sebagai sarana kelas; 

berkunjung ke objek langsung; unsur bermain sebagai dasar pendekatan; dan guru 

harus mempunyai komitmen. Di samping elemen di atas ada alasan mengapa 
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metode pendekatan outdoor learning dipakai sebagai pengembangan karakter 

anak, yaitu: 1) metode ini adalah sebuah simulasi kehidupan komplek menjadi 

sederhana, 2) metode ini menggunakan pendekatan metode belajar melalui 

pengalaman, 3) metode ini penuh kegembiraan karena dilakukan dengan 

permainan. 

Kegiatan pembelajaran di luar kelas banyak dilakukan dengan kerja 

kelompok. Berbeda dengan pembelajaran di dalam kelas yang lebih banyak 

digunakan dengan kerja individu. Pembelajaran di luar kelas hampir semua materi 

pembelajaran diterapkan dengan kerja kelompok untuk mempermudahkan fungsi 

kontrol guru terhadap siswa. 

Proses belajar cenderung fleksibel, lebih mengutamakan kreatifitas dan 

inisiatif berdasarkan daya nalar peserta didik dengan menggunakan alam sebagai 

media. Inilah bentuk pendidikan yang sedang berkembang saat ini sehingga 

outdoor study menjadi sebuah peluang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.  

Outdoor study pada prinsipnya memiliki kurikulum yang sama dengan pendidikan 

formal namun hanya kemasannya saja yang berbeda sehingga dapat diberikan 

tanpa dibatasi jenis kelamin, usia, ataupun status namun tetap merujuk pada 

output yang diharapkan. Jadi Outdoor Study bisa dilaksanakan pada anak-anak, 

usia sekolah, dan orang dewasa sekaligus.  

2.5    Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi 

efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan 

perilaku yang dipelajari. Menurut Maryani (2011: 18), keterampilan sosial 
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merupakan keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi 

dalam kelompok. Keterampilan sosial membawa remaja untuk lebih berani 

berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan 

sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga mereka tidak mencari 

pelarian ke hal-hal lain yang justru dapat merugikan diri sendiri maupun orang 

lain. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa 

kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab.  

Cartledge dan Milburn dalam Maryani (2011: 17), mengemukakan 

keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena 

memungkinkan individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau 

negatif. Husamah (2013: 29), mengemukakan bahwa salah satu tugas 

perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase perkembangan 

masa remaja madya dan remaja akhir adalah memiliki keterampilan sosial (social 

skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari.  

Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan 

berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan 

orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau 

menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan 

aturan yang berlaku, dan sebagainya. Keterampilan sosial dapat dikuasai oleh 

remaja pada fase tersebut maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya bahwa sang remaja tersebut mampu mengembangkan aspek 

psikososial dengan maksimal.  

Menurut Vera ( 2012: 37), kegiatan pembelajaran di luar kelas juga dapat 

mendorong siswa menguasai keterampilan sosial terutama dalam kerja kelompok. 



 

 27 

Pasalnya pembelajaran di luar kelas banyak dilakukan dengan kerja kelompok. 

Berbeda halnya dengan pembelajaran di dalam kelas yang lebih banyak di 

terapkan dengan kerja individu.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan setiap 

perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian 

yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh 

pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. 

 

2.5.1 Arti Penting Keterampilan sosial 

Menurut Vera (2012: 49), arti penting keterampilan sosial antara lain 

perkembangan kepribadian dan identitas, mengembangkan kemampuan kerja, 

produktivitas, dan kesuksesan karir, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan 

kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan psikologis, kemampuan mengatasi stres. 

1. Perkembangan Kepribadian dan Identitas 

Hasil pertama adalah perkembangan kepribadian dan identitas karena 

kebanyakan dari identitas masyarakat dibentuk dari hubungannya dengan 

orang lain. Sebagai hasil dari berinteraksi dengan orang lain, individu 

mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Individu 

yang rendah dalam keterampilan interpersonalnya dapat mengubah 

hubungan dengan orang lain dan cenderung untuk mengembangkan 

pandangan yang tidak akurat dan tidak tepat tentang dirinya. 
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2. Mengembangkan Kemampuan Kerja, Produktivitas, dan Kesuksesan Karir 

Keterampilan sosial juga cenderung mengembangkan kemampuan kerja, 

produktivitas, dan kesuksesan karir, yang merupakan keterampilan umum 

yang dibutuhkan dalam dunia kerja nyata. Keterampilan yang paling 

penting, karena dapat digunakan untuk bayaran kerja yang lebih tinggi, 

mengajak orang lain untuk bekerja sama, memimpin orang lain, mengatasi 

situasi yang kompleks, dan menolong mengatasi permasalahan orang lain 

yang berhubungan dengan dunia kerja.  

3. Meningkatkan Kualitas Hidup  

Meningkatkan kualitas hidup adalah hasil positif lainnya dari keterampilan 

sosial karena setiap individu membutuhkan hubungan yang baik, dekat, 

dan intim dengan individu lainnya. 

4. Meningkatkan Kesehatan Fisik 

Hubungan yang baik dan saling mendukung akan mempengaruhi 

kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan hubungan yang berkualitas tinggi 

berhubungan dengan hidup yang panjang dan dapat pulih dengan cepat 

dari sakit. 

5. Meningkatkan Kesehatan Psikologis 

Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan psikologis yang kuat 

dipengaruhi oleh hubungan positif dan dukungan dari orang lain. 

Ketidakmampuan mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 

positif dengan orang lain dapat mengarah pada kecemasan, depresi, 

frustasi, dan kesepian. Telah dibuktikan bahwa kemampuan membangun 
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hubungan yang positif dengan orang lain dapat mengurangi stress 

psikologis, yang menciptakan kebebasan, identitas diri, dan harga diri.  

6. Kemampuan Mengatasi Stress 

Hasil lain yang tidak kalah pentingnya dari memiliki keterampilan sosial 

adalah kemampuan mengatasi stress. Hubungan yang saling mendukung 

telah menunjukkan berkurangnya jumlah penderita stress dan mengurangi 

kecemasan. Hubungan yang baik dapat membantu individu dalam 

mengatasi stress dengan memberikan perhatian, informasi, dan feedback. 

2.5.2 Ciri-ciri Keterampilan Sosial 

Menurut Husamah (2013: 55), keterampilan sosial mempunyai beberapa 

ciri-ciri antara lain perilaku interpersonal, perilaku yang berhubungan dengan diri 

sendiri, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, penerimaan 

teman sebaya, keterampilan berkomunikasi. 

1. Perilaku Interpersonal 

Perilaku interpersonal adalah perilaku yang menyangkut keterampilan yang 

digunakan selama melakukan interaksi sosial yang disebut dengan 

keterampilan menjalin persahabatan. 

2. Perilaku yang Berhubungan dengan Diri Sendiri 

Perilaku ini merupakan ciri dari seorang yang dapat mengatur dirinya sendiri 

dalam situasi sosial, seperti: keterampilan menghadapi stress, memahami 

perasaan orang lain, mengontrol kemarahan dan sebagainya. 
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3. Perilaku yang Berhubungan dengan Kesuksesan Akademis 

Perilaku ini berhubungan dengan hal-hal yang mendukung prestasi belajar di 

sekolah, seperti: mendengarkan guru, mengerjakan pekerjaan sekolah dengan 

baik, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. 

4. Penerimaan Teman Sebaya 

Hal ini didasarkan bahwa individu yang mempunyai keterampilan sosial yang 

rendah akan cenderung ditolak oleh teman-temannya, karena mereka tidak 

dapat bergaul dengan baik. Beberapa bentuk perilaku yang dimaksud adalah: 

memberi dan menerima informasi, dapat menangkap dengan tepat emosi 

orang lain dan sebagainya. 

5. Keterampilan Berkomunikasi 

Keterampilan ini sangat diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik, 

berupa pemberian umpan balik dan perhatian terhadap lawan bicara, dan 

menjadi pendengar yang responsif. 

 

2.5.3 Dimensi Keterampilan Sosial 

Menurut Maryani (2011: 20), keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas 

empat bagian namun ketiganya saling berkaitan yaitu keterampilan dasar 

berinteraksi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan membangun tim 

kelompok, dan keterampilan menyelesaikan masalah, dari keempat dimensi 

tersebut terbagi menjadi 12 indikator keterampilan sosial. 
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Tabel 2.1. Dimensi Keterampilan Sosial. 

 

No Dimensi Indikator 

1. Komunikasi Berani berbicara 

Mengontrol emosi 

Mengajukan pertanyaan 

2. Membangun Tim dan Kelompok Menghargai pendapat teman 

Memberikan kritik dan saran 

Mengakomodasi pendapat 

orang 

Menolak pendapat negatif 

3. Interaksi Mandiri  

Bergiliran/ Berbagi 

Mengikuti petunjuk 

4. Keterampilan menyelesaikan masalah Memecahkan masalah 

Mencari solusi bersama 

 

 

Jadi keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan 

hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai pihak dalam bentuk 

penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan keterampilan sosial.  Dimensi 

keterampilan sosial dalam kerja kelompok dengan pembelajaran outdoor study 

menjadi 12 indikator-indikator  yaitu keterampilan bergiliran atau berbagi siswa 

terhadap teman satu kelompok dangan kelompok yang lain, maksud berbagi atau 

bergiliran yaitu bagaimana siswa dapat secara bergantian saling membagi tugas 

dengan bergantian antara satu siswa dengan siswa yang lain sebab di dalam kerja 

kelompok siswa mengerjakan tugas tersebut dengan bekerja sama.  

Mengikuti petunjuk dan kontrol emosi pada siswa pada saat pembelajaran 

outdoor study sangat penting agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan 

baik tanpa mengalami suatu gangguan apapun. Menghargai atau menghormati 

teman dalam proses pembelajaran, membantu atau menolong teman apabila dalam 

menngerjakan tugas mengalami kesusahan. Berbagi pengalaman atau ilmu yang 
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dimiliki dengan dengan cara menyampaikan dan menerima pendapat dengan 

siswa yang lain, karena dengan saling menghormati maka akan timbul rasa saling 

menghargai terhadap orang lain.  

Berani berbicara yang dimaksud dalam proses pembelajaran yakni seberapa 

sering siswa berani berbicara dalam hal menyampaikan argumen, mengajukan 

pertanyaan oleh siswa terhadap siswa yang lain dan mengakomodasi pendapat 

orang terhadap apabila ada siswa yang lain memberikan pendapat. Menolak 

pendapat negatif yang diberikan siswa lain dengan menanggapi, menolak terhadap 

pendapat negatif dan memberikan saran, mandiri terhadap tugas yang diberikan 

oleh guru dengan sendiri dan mengikuti petunjuk aturan dalam diskusi. 

 

2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial 

Menurut Faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial dalam kehidupan 

remaja, yaitu: 

1. Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan 

pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga akan sangat 

menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak 

yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis (broken home) di mana 

anak tidak mendapatkan kepuasan psikis yang cukup maka anak akan sulit 

mengembangkan ketrampilan sosialnya.  

Hal yang paling penting diperhatikan oleh orang tua adalah menciptakan 

suasana yang demokratis di dalam keluarga sehingga remaja dapat menjalin 

komunikasi yang baik dengan orang tua maupun saudara-saudaranya. Dengan 
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adanya komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua maka segala 

konflik yang timbul akan mudah diatasi. Sebaliknya komunikasi yang kaku, 

dingin, terbatas, menekan, penuh otoritas, dan sebagainya hanya akan 

memunculkan berbagai konflik berkepanjangan sehingga suasana menjadi 

tegang, panas, emosional yang dapat menyebabkan hubungan sosial antara 

satu sama lain menjadi rusak. 

2. Lingkungan 

Sejak dini anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan. 

Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik (rumah, pekarangan) 

dan lingkungan sosial (tetangga). Lingkungan juga meliputi lingkungan 

keluarga (keluarga primer dan sekunder), lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan maka sejak dini anak sudah 

mengetahui bahwa anak tersebut memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak 

hanya terdiri dari orang tua, saudara, atau kakek dan nenek saja.  

3. Kepribadian 

Secara umum penampilan sering diindentikkan dengan manifestasi dari 

kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak. Karena apa yang tampil tidak 

selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya (bukan aku yang sebenarnya). 

Dalam hal ini amatlah penting bagi remaja untuk tidak menilai seseorang 

berdasarkan penampilan semata sehingga orang yang memiliki penampilan 

tidak menarik cenderung dikucilkan. Di sinilah pentingnya orang tua 

memberikan penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat 

orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi atau 

penampilan. 
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4. Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri 

Untuk membantu tumbuhnya kemampuan penyesuaian diri maka sejak awal 

anak diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri (kelebihan dan 

kekurangannya) agar ia mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat 

bereaksi secara wajar dan normatif. Oleh karena itu, agar anak dan remaja 

mudah menyesuaikanan diri dengan kelompok maka tugas orang tua atau 

pendidik adalah membekali diri anak dengan membiasakannya untuk 

menerima dirinya, menerima orang lain, tahu dan mau mengakui kesalahannya 

dan sebagainya. Remaja tidak akan terkejut menerima kritik atau umpan balik 

dari orang lain atau kelompok, mudah membaur dalam kelompok dan 

memiliki solidaritas yang tinggi sehingga mudah diterima oleh orang lalin atau 

kelompok. Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

sosial dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor keluarga, lingkungan, 

serta kemampuan dalam penyesuaian diri. 

 

2.6    Kerja Kelompok 

Keterampilan adalah hasil belajar pada ranah psikomotorik, yang terbentuk 

menyerupai hasil belajar kognitif. Keterampilan adalah kemampuan untuk 

mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik (Nasution, 2008: 28). 

Maksud dari pendapat tersebut bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi 

yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai suatu keahlian yang dimilikinya 

sejak lahir. Kemampuan tersebut merupakan suatu hasil latihan yang digunakan 

untuk melakukan sesuatu.  
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Kegiatan pembelajaran di luar kelas (outdoor study) dapat mendorong siswa 

menguasai keterampilan sosial dalam kerja kelompok. Pasalnya, pembelajaran ini 

banyak dilakukan dengan kerja kelompok. Pembelajaran di luar kelas hampir 

sama materi pembelajaran diterapkan dengan kerja kelompok untuk 

mempermudah fungsi kontrol guru terhadap siswa dalam memimpin diskusi.   

 

2.6.1 Keuntungan Kerja Kelompok Kecil 

Keuntungan utama kerja kelompok kecil terletak pada aspek-aspek 

kooperatif yang dapat dibantu pengembangannya. Salah satu keuntungannya 

terletak pada kontribusi yang dapat diberikan metode ini bagi 

pengembangan keterampilan sosial siswa. Bekerja dengan siswa-siswa lain 

dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan empatik mereka 

dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat sudut-sudut 

pandang orang lain, yang pada gilirannya dapat membantu mereka 

menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Berusaha menemukan solusi untuk sebuah masalah dalam kelompok juga 

mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti kebutuhan untuk 

mengakomodasi pandangan orang lain. 

Siswa dapat saling memberikan penopang dengan cara yang sama seperti 

yang dapat dilakukan guru selama tanya jawab. Pengetahuan secara total 

yang ada dikelompok cenderung lebih besar dibanding yang dimiliki siswa 

jika dikerjakan secara individu. Dengan demikian guru dapat memberikan 

soal yang lebih sulit daripada soal untuk individu. 
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2.6.2 Bagaimana Cara Mengaktifkan Kerja Kelompok Kecil 

Sejumlah syarat harus dipenuhi untuk mengefektifkan kerja kelompok 

kecil. Pertama, siswa harus mampu kerjasama, dan saling memberikan 

bantuan secara konstruktif. Sejumlah studi menemukan bahwa kerja 

kelompok kecil berhubungan positif dengan prestasi bila interaksi 

kelompoknya bersifat saling menghormati dan inklusif, dan berhubungan 

negatif dengan prestasi bila interaksi kelompok tidak saling menghormati 

atau tidak setara. Siswa yang lebih muda dan siswa yang berlatar belakang 

kurang menguntungkan ditemukan kurang memiliki keterampilan kerja 

kelompok yang dibutuhkan untuk berinteraksi secara positif dengan teman-

teman sebaya. 

Siswa sering kali kurang memiliki sharing skills (keterampilan 

berbagi) yang berarti bahwa mereka mengalami kesulitan untuk berbagi 

waktu dan materi dan dapat berusaha mendominasi kelompok. Masalah ini 

dapat dikurangi dengan mengajarkan keterampilan berbagi, misalnya 

dengan menggunakan teknik Round Robin, di mana guru melontarkan 

sebuah pertanyaan dan mengintroduksikan sebuah ide yang memiliki 

banyak kemungkinan jawaban. Selama Tanya jawab Round Robin siswa 

yang pertama diminta untuk memberikan jawaban, lalu meneruskan 

gilirannya kepada siswa berikutnya. Ini berjalan terus sampai seluruh siswa 

mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi. 

 

2.6.3 Bagaimana Cara Menstrukturisasikan Tugas Kerja Kelompok Kecil 

Agar kerja kelompok-kelompok kecil secara efektif, sejumlah elemen 

perlu dipertimbangkan dalam menstrukturisasikan tugasnya. Sebelum 
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menetapkan tugasnya, tujuan kegiatan itu perlu dinyatakan dengan jelas dan 

kegiatan itu perlu dinyatakan dengan jelas dan kegiatan itu perlu dijelaskan 

dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak akan ada ambiguitas tentang 

hasil yang diharapkan dari tugas itu. Guru perlu menjelaskan bahwa siswa 

saling bekerjasama di dalam kelompok. Kompetisi tertentu dengan 

kelompok-kelompok lain dapat membantu siswa untuk bekerjasama dengan 

sesama anggota kelompoknya. Johnson dan Johnson (1994) menyarankan 

sejumlah peran yang dapat diberikan kepada siswa dalam kelompok-

kelompok kecil, seperti: 

 The summarizer (perangkum), yang akan menyiapkan presentasi dan 

merangkum kesimpulan-kesimpulan yang dicapai untuk melihat apakah 

seluruh anggota kelompok lainnya sepakat. 

 The research (peneliti), yang mengumpulkan informasi latar belakang 

dan mencari informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas itu. 

 The checker (pemeriksa), yang memeriksa apakah fakta-fakta yang 

akan digunakan kelompok sudah benar dan akan siap menjawab bila 

kelompoknya diperiksa oleh guru atau kelompok lain. 

 The runner, yang berusaha menemukan sumber-sumber yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, misalnya peralatan atau kamus, 

 The observer/troubleshooter (pengamat atau penyelesai kemelut), yang 

mencatat dan merekam proses kelompok, yang dapat digunakan selama 

debriefing setelah kerja kelompok. 
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 The recorder (perekam), yang menulis output-output utama kelompok, 

dan mensintesiskan hasil kerja anggota-anggota kelompok lain. 

Memberi nilai individual (untuk hasil kerja siswa dalam mencapai 

tujuan kelompok) maupun nilai kolektif (untuk kelompok secara 

keseluruhan) adalah strategi yang efektif untuk memastikan tujuan 

kelompok maupun akuntabilitas individual. Setelah menyelesaikan tugas 

kelompok, hasil-hasilnya perlu dipresentasikan di depan kelas, dan sebuah 

debriefing yang difokuskan pada proses kerja kelompok (efektivitas usaha 

kolaboratif siswa) harus dilakukan. Salah satu cara untuk memulai sebuah 

debriefing adalah dengan menanyakan pendapat siswa tentang apa yang 

telah berlangsung dengan sangat baik atau sangat buruk selama kerja 

kelompok. Guru kemudian memberikan umpan balik tentang elemen-

elemen mana yang menurutnya berjalan dengan baik atau kurang baik, dan 

menanyakan kepada siswa bagaimana proses itu dapat diperbaiki. 

2.7 Penelitian Relevan 

Hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pendukung dilaksanakannya 

Penelitian ini antara lain. 

1. Pramuditama (2014) penerapan outdoor study untuk meningkatkan 

keterampilan menggambar pada anak kelompok B TK taman putera 

mangkunagaran surakarta tahun ajaran 2013/2014 dapat meningkatkan 

keterampilan menggambar. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

meningkatnya keterampilan anak pada setiap siklus. Ketuntasan pra 

tindakan sebesar 38,46% atau sebanyak 5 anak dari 13 anak yang masuk, 
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siklus I sebesar 63,63% atau 7 anak dari 11 anak yang masuk dan siklus 

II sebesar 82,5% atau 9 anak dari 11 anak yang masuk. Seiring dengan 

peningkatan tersebut keaktifan anak dan kemampuan guru mengajar 

meningkat. 

2. Kurniawati (2014) bahwa penerapan metode permainan tradisional 

meningkatkan keterampilan sosial pada anak kelompok A TK Cemara 

Dua Surakarta tahun ajaran 2013/2014 dengan nilai rata-rata kelas 

sebelum tindakan sebesar 59,5; siklus I naik menjadi sebesar 72,6 dan 

pada siklus II naik menjadi sebesar 84,5. 

3. Prastini (2014) terdapat peningkatan terhadap keterampilan sosial dan 

hasil belajar IPS setelah diterapkan model kooperatif TGT dengan variasi 

permainan. Peningkatan keterampilan sosial dapat dibuktikan bahwa 

sebelum tindakan rata-rata keterampilan sosial sebesar 46,88, setelah 

akhir Siklus 1 rata-rata keterampilan sosial peserta didik meningkat 

menjadi sebesar 72,66, setelah akhir Siklus 2 meningkat lagi menjadi 

menjadi sebesar 80,78. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat 

dibuktikan dari presentase ketuntasan klasikal dari kondisi awal hanya 

sebesar 40,62%, menjadi 78,12% di akhir siklus I dan akhir siklus II 

meningkat lagi menjadi sebesar 87,5%. 

4. Kurniawati (2014) bahwa penerapan metode permainan tradisional 

meningkatkan keterampilan sosial pada anak kelompok A TK Cemara 

Dua Surakarta tahun ajaran 2013/2014 dengan nilai rata-rata kelas 

sebelum tindakan sebesar 59,5; siklus I naik menjadi sebesar 72,6, dan 

pada siklus II naik menjadi sebesar 84,5. 
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5. Khairat (2013) bahwa  implementasi model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa pada pelajaran 

IPS  di kelas IV SD Negeri 067774  Kelurahan Suka Maju Medan Johor 

Kota Medan Tahun Ajaran 2012/2013 bahwa kategori persentase 

keterampilan sosial siswa hasil observasi siklus I pertemuan I termasuk 

kategori rendah yaitu sebesar 46,67%, siklus I pertemuan II termasuk 

kategori tinggi yaitu sebesar 33,33%, siklus  siklus II pertemuan I 

termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 53,33%, dan siklus II pertemuan II 

termasuk kategori sangat tinggi yaitu sebesar 90,00%. 
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2.8  Kerangka Berfikir 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang diharapkan dapat melibatkan 

peran kedua belah pihak antara guru maupun siswa. Belajar dapat dilakukan di 

dalam maupun di luar kelas, tetapi proses pembelajaran dapat dilakukan di luar 

kelas yang diharapkan siswa dapat memiliki pengalaman yang lebih bermakna. 

Pembelajaran di luar kelas dapat membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimiliki dan menggabungkan teori dengan fakta yang ada dilingkungan.  

Pembelajaran IPS secara umum merupakan suatu kegiatan pembelajaran 

perlu mempunyai peranan yang sangat penting. Tiga hal yang mendukung 

pentingnya kegiatan praktik dalam pembelajaran IPS, yaitu bahwa kegiatan 

praktik dapat memotivasi siswa dalam belajar, memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan sejumlah keterampilan dan meningkatkan kualitas 

belajar siswa. Keterampilan sosial dalam kerja kelompok masih rendah 

disebabkan karena di SD Muhammadiyah Pringsewu lebih cenderung terhadap 

meningkatkan mutu kognitif siswa dibandingkan keterampilan yang ada pada diri 

siswa. Pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan agar siswa 

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri salah satunya dapat dilakukan 

dengan pembelajaran di luar kelas dikarenakan pada proses pembelajaran untuk 

siswa sekolah dasar lebih cenderung belajar sambil bermain. 

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak 

dikarenakan anak pertama kali akan belajar dan memahami sesuatu dari 

lingkungan dikarenakan pada siswa SD lebih cenderung bermain sambil belajar 

namun siswa juga harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang salah 

satunya yakni keterampilan sosial. Agar tercapainya hal tersebut maka perlu 
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dilakukan Penelitian Tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran outdoor 

study untuk meningkatkan keterampilan sosial dalam kerja kelompok siswa kelas 

IV Arofah SD Muhammadiyah Pringsewu. Dengan demikian, uraian kerangka 

pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka berfikir penelitian tindakan kelas dengan outdoor study. 

2.9   Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut. Apabila dalam pembelajaran IPS dengan 

pembelajaran outdoor study, maka dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam 

kerja kelompok siswa dan menemukan tindakan yang cocok dalam pembelajaran 

outdoor study di kelas IV Arofah SD Muhammadiyah Pringsewu. 
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