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ABSTRAK 

 

Pratiwi, Wahyu Intan. 2019. Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada 

Pelajaran IPS Menggunakan Outdoor Study di 

Kelas III SD Negeri 2 Tanjunggunung Badegan 

Tahun Pelajaran 2018/2019, Jurusan Guru 

Madrasah Ibtida’iyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Dr, Wirawan Fadly, M.Pd. 

Kata Kunci: Kemampuan berpikir kreatif, Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Outdoor Study. 

Pemerintah telah banyak mengambil kebijakan untuk 

memperbaiki mutu pendidikan salah satunya dengan 

memberlakukan Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas peserta didik, dengan menggunakan 

strategi dan metode yang melibatkan aktivitas siswa. 

Sehingga siswa lebih aktif dan mampu berpikir secara 

kreatif. Namun kenyataan yang terjadi, guru tidak 

memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi dan 

berpikir secara kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Seringkali guru menjelaskan dengan metode tradisional 

sehingga siswa mudah jenuh dan bosan. Perlu adanya 

inovasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dan semangat belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada pelajaran IPS 



 
 

 

menggunakan Outdoor study di kelas III SD Negeri 2 

Tanjunggunung Badegan tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini merupakan Penelitian tindakan Kelas yang 

berbasis siklus pembelajaran. Penelitian dilakukan di SDN 2 

Tanjunggunung Badegan dengan subyek penelitian siswa 

kelas III sejumlah 16 anak. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, agar mencapai kriteria yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, tindakan siklus dilakukan sebanyak 3 siklus. 

Setiap siklus terdiri atas empat tahap yakni perencanaa, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik analisis data 

penelitian melalui deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif. 

Dari hasil perolehan rata‒rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas III SDN 2 Tanjunggunung Badegan 

dengan menggunakan metode Outdoor study  mengalami 

peningkatan secara signifikan. Peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif tersebut dapat dibuktikan dari peningkatan 

nilai rata‒rata indikator sebesar 25,39 dari siklus I ke siklus 

II. Perolehan rata‒rata siswa meningkat dari 52,34 menjadi 

77,73. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif pada siklus 

III mengalami peningkatan sebesar 4,30 dari siklus II ke 

siklus III. Dengan perolehan nilai rata‒rata pada siklus II 

sebesar 77,73 menjadi 82,03. Peningkatan indikator 

tertinggi terjadi pada indikator originality dan flexibility. 

Keterlaksanaan pembelajaran dari setiap siklus yang 

dilakukan menunjukkan bahwa guru sudah melaksanakan 

pembelajaran dengan sangat baik dan hal ini tidak 

mempengaruhi nilai yang diperoleh siswa. 



 
 

 

Aktivitas belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode outdoor study mengalami 

peningkatan secara signifikan. Dapat dibuktikan pada siklus 

I dengan perolehan prosentase sebesar 55% menunjukkan 

pembelajaran student center. Pada siklus II prosentase 

student center meningkat sebesar 22,5% menjadi 77,5%, 

dan peningkatan 2,5% terjadi dari siklus II ke siklus III 

keaktifan siswa menjadi 80%. Oleh sebab itu penggunaan 

metode outdoor study atau belajar di luar kelas sangat tepat 

digunakan dan dijadikan referensi pembelajaran aktif untuk 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang‒undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembang‒ kan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, beraklak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung 

jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional 

sebagaimana tercantum dalam Undang‒undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
1
 

Pada BAB II lampiran Permendikbud Nomor 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi telah menetapkan bahwa 

setiap kelompok mata pelajaran memiliki cakupan 

masing‒masing. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa 

ditingkat SD/MI mampu untuk mengenal, menyikapi, 

dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Selain itu pendidikan di‒era sekarang ini harus 

                                                             
1
 Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi, 3  



 
 

 

mencakup menanamkan kebiasaan berpikir dan 

berperilaku ilmiah, kreatif dan mandiri.
2
 Untuk itu 

pembelajaran di sekolah harus diarahkan pada 

penguasaan kompetensi dan membudayakan berpikir 

kreatif, kritis dan dinamis. Tidak terkecuali pada 

pembelajaran IPS yang sangat erat kaitannya dengan 

masyarakat dan lingkungannya. 

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) membekali 

siswa dengan pengetahuan dan berpikir kreatif masih 

belum diterapkan dengan maksimal. Sebagian besar 

guru tidak mengajarkan siswa untuk berpikir kreatif 

dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran 

yang inovatif. Strategi dan metode digunakan guru 

seringkali tidak memberikan ruang atau kesempatan 

pada siswa untuk mengembangkan potensi pengetahuan 

yang dimilikinya yaitu berpikir secara kreatif dalam 

usaha penyelesaian masalah atau pemahaman materi 

yang diberikan. 

Pada zaman modern ini apabila mengacu pada 

Kurikulum 2013, pembelajaran berbasis pada siswa. 

Siswa dituntut untuk aktif dan guru bertugas 

memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. 

Namun pada kenyataanya, masih banyak guru yang 

menggunakan cara tradisional untuk mengajar yang 

dapat menimbulkan kesan monoton dan membosankan. 

Guru sering menggunakan metode ceramah dan diskusi 

yang kurang efektif. Seringkali anak ramai dan tidak 

                                                             
2
 Ibid.,  5. 



 
 

 

memperhatikan guru saat menyampaikan materi. Cara 

mengajar tersebut bersifat otoriter dan berpusat pada 

guru (teacher centered) sehingga tidak memberikan 

ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat atau 

mengembangkan pemikirannya dengan mengajukan 

pertanyaan. Akibat yang ditimbulkan adalah siswa sulit 

menerima dan memahami materi yang di‒ sampaikan 

oleh guru. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala 

sekolah SDN 2 Tanjunggunung Badegan Ponorogo 

Bapak Susanto S. Pd, menjelaskan bahwa untuk kelas I, 

II, IV, dan V sudah menggunakan kurikulum 2013, dan 

untuk kelas III dan VI masih menggunakan KTSP. 

Dijelaskan bahwa kepala sekolah memberikan tuntutan 

kepada guru untuk membuat RPP dan mengisi jurnal 

harian, juga melakukan monitoring setiap bulan yaitu 

dengan angket yang diisi oleh guru. Penggunaan 

strategi dan metode serta penggunaan media 

pembelajaran masih kurang. Sebagian besar guru jarang 

menggunakan metode yang inovatif yang dapat memicu 

keaktifan dan kreativitas anak. Kebanyakan guru masih 

menggunakan cara mengajar tradisional dengan 

menggunakan metode konvensional yaitu metode 

ceramah, diskusi dan tanya jawab yang kurang 

inovatif.
3
 Dari sini guru dituntut untuk mengembangkan 

kemampuan pedagogiknya dengan mengikuti seminar 

                                                             
3
 Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala 

SDN 2 Tanjunggunung, Badegan pada hari Senin tanggal 12 

Nopember 2018. 



 
 

 

pedagogik yang ditujukan untuk guru profesional. 

Sehingga diharapkan guru mampu berinovasi dalam hal 

penggunaan metode dan media pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan agar dapat meningkatkan 

semangat belajar, tanggung jawab, dan mendorong 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif serta mampu 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga siswa tidak cepat bosan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada saat pembelajaran IPS di kelas III SDN 2 

Tanjunggunung, Badegan, Ponorogo diketahui bahwa 

terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran indoor atau pemebelajaran di dalam kelas. 

Dari dulu hingga sekarang ruang kelas merupakan 

setting utama untuk kegiatan belajar mengajar. Namun 

kondisi ruang kelas yang panas dan kurang udara yang 

masuk ke dalam, dapat memengaruhi konsentrasi 

belajar siswa karena siswa merasa panas dan gerah 

terlihat dari mayoritas siswa yang menggunakan 

bukunya untuk kipas‒kipas. Selain itu guru tidak 

menggunakan metode dan media pembelajaran saat 

menyampaikan materi di dalam kelas. Terlihat banyak 

siswa yang ramai sendiri, bertingkah usil pada 

temannya dan sulit untuk dikondisikan. Guru hanya 

menjelaskan sama persis dengan buku tanpa 

menggunakan metode yang menarik siswa pun kurang 

aktif dalam mengikuti pelajaran. Dilihat dari proses 

belajar siswa, rasa ingin tahu siswa sangat kurang. Ini 

dikarenakan guru tidak memberikan stimulus atau 



 
 

 

rangsangan pada materi yang akan di berikan. Sehingga 

pola berpikir anak menjadi tidak berkembang atau dapat 

dikatakan siswa belum mampu untuk berpikir kreatif.
4
 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif yang kurang 

dapat dibuktikan dengan penilain tugas siswa pada 

observasi awal. Pertama, siswa membuat peta 

pemikiran atau peta konsep tentang lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Dari 16 siswa kelas 

III yang menjadi subyek penelitian, 1 siswa dapat 

dikategorikan kreatif, 4 siswa dengan kategori cukup 

kreatif dan sisanya yaitu 11 siswa termasuk dengan 

kategori kurang kreatif. Hal tersebut dibuktikan dengan 

perolehan persentase indikator‒indikator berpikir 

kreatif dengan kriteria tertentu. Diperoleh hasil sebagai 

berikut: ditinjau dari indikator kelancaran (fluency) 

diperoleh nilai sebesar 46,87, indikator keluwesan 

(flexibility) sebesar 40,62, indikator keaslian 

(originality) sebesar 48,44, dan indikator keterperincian 

(elaboratation) sebesar 34,37. Ditinjau dari empat 

indikator pencapaian kemampuan berpikir kreatif siswa 

diperoleh rata‒rata sebesar 42,58 dan termasuk dalam 

kategori kurang kreatif. 

Dari data perolehan nilai sebelum tindakan atau 

pra‒Siklus tersebut dapat membuktikan bahwa tingkat 

berpikir kreatif siswa ditinjau dari hasil pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III SDN 2 

                                                             
4
 Hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas III SDN 2 

Tanjunggunung, Badegan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 

2018. 



 
 

 

Tanjunggunung menunjukkan pada kategori kurang 

kreatif. Penilaian tersebut didasarkan dari keempat 

indikator pencapaian dan kriteria penilaian yang 

digunakan. Secara keseluruhan jika diambil rata‒rata 

nilai maka hasilnya menunjukkan tingkat kemampuan 

berpikir kreatif siswa sebesar 42,58. Jika ditinjau dari 

beberapa indikator yang menjadi aspek dalam 

memberikan penilaian, indikator originality merupakan 

aspek dengan perolehan nilai tertinggi yaitu sebesar 

48,44 dan indikator pencapaian kemampuan berpikir 

kreatif siswa dengan skor paling rendah adalah pada 

indikator elaboration dengan nilai 34,37 yang 

mencakup kejelasan, keterperincian dan sistematika 

dalam memberika penjelasan pada tugas yang 

diberikan. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan siswa 

dalam menciptakan sesuatu dengan keunikan yang 

menjadikan ciri khas suatu karya dari anak tersebut 

menjadi bervariasi namun siswa cenderung tidak dapat 

menjelaskan secara terperinci melainkan menjawab 

dengan jawaban sederhana.
5
 

Kreativitas setiap anak berbeda beda, hal tersebut 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir anak yang 

berbeda‒beda pula. Ada yang mampu berpikir dengan 

cepat dan lancar  namun ada juga yang sulit untuk 

berpikir secara cepat. Berpikir merupakan keadaan 

rasional dan dapat diukur dengan menggunakan alat 

ukur berupa instrumen. Orang yang melakukan kegiatan 

                                                             
5
 Pengambilan data dilakukan peneliti di kelas III SDN 2 

Tanjunggunung Badegan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. 



 
 

 

berpikir berarti kemampuan otak bekerja dengan baik 

ketika menerima rangsangan dari luar sehingga secara 

otomatis memperoleh kosa kata baru yang mungkin 

belum diketahui sebelumnya. Maka dari itu berpikir 

perlu diasah dan dilatih  agar dapat berkembang dan 

pengetahuan yang dimiliki bertambah.
6
 Berpikir kreatif 

merupakan suatu kebiasaan dari pikiran yang dilatih 

dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan 

imajinasi, mengungkapkan gagasan‒gagasan baru, dan 

membangkitkan ide‒ide yang tidak terduga. Berpikir 

kreatif adalah suatu aktivitas menghasilkan ide atau 

gagasan baru dari ide‒ide atau gagasan‒gagasan  yang 

sudah ada sebelumnya. Sedangkan aktivitas kreatif me‒ 

rupakan kegiatan dalam pembelajaran yang diarahkan 

untuk mendorong atau memunculkan kreativitas siswa 

seperti rasa ingin tahu, berpikir imajinatif dan siswa 

menyukai sesuatu yang menantang. 

Terdapat beberapa kajian atau penelitian yang 

membahas tentang upaya peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Indah dkk, dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

dengan Menggunakan Metode Eksperimen Pokok 

Bahasan Sistem Reproduksi Sub Pokok Bahasan Sistem 

Reproduksi pada Hewan  Kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Rambipujo”. Hasil penelitian 

                                                             
6
 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak 

Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 184. 



 
 

 

menunjukkan bahwa kemampu‒ an berpikir kreatif, 

ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 74,29% 

dengan kategori keaktifan mengalami peningkatan 

sebesar 22,97% pada siklus II menjadi 91,42% dengan 

kategori sangat kreatif. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah pembelajaran dengan menerapkan 

metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas XI IPA.
7
 Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Ridza Dwi Putra, dkk 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa Melalui Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing Pada Siswa Kelas XI MIA 1 SMA Negeri 

Colomadu Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/ 2016”. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

XI MIA 1 dengan peningkatan sebesar 40,30% (19,80% 

peningkatan dari pra‒siklus sampai dengan siklus I, dan 

20,50% peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus 

II.
8
 

Kedua penelitian tersebut fokus dalam upaya 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif melalui 

metode eksperimen dan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada siswa SMP atau 

                                                             
7 Nur Indah Utami, et al, Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa Dengan Menggunakan Metode Eksperimen, 

(Jurnal, UM Jember, 2017), 393‒403. 
8
 Dwi Putra, et al. Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa di SMA Negeri Colomadu Karanganyar. (Jurnal, 

UNS, Surakarta, 2016), 330‒334. 



 
 

 

SMA sederajat yang diimplementasikan pada 

pembelajaran IPA atau matematika. Sedangkan dalam 

penelitian ini akan fokus dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa melalui metode 

outdoor study yaitu pembelajaran di luar kelas yang 

lebih menyenangkan dan akan memberikan pengalaman 

baru bagi siswa khususnya pada pelajaran IPS di kelas 

III Sekolah Dasar. Penelitian dengan judul tersebut akan 

menjadi tantangan bagi peneliti karena pola pikir anak 

usia SD masih sangat sederhana sesuai dengan yang 

diajarkan guru dan belum pernah diteliti sebelumnya. 

Selain itu pembelajaran IPS memiliki ruang lingkup 

yaitu masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang 

meliputi semua aspek kehidupan manusia dan anggota 

masyarakat lainnya.
9
 Kemampuan berpikir kreatif yang 

tinggi diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa agar 

mampu beradaptasi dalam masyarakat dan mampu 

menyelesaikan masalah‒masalah yang timbul dalam 

lingkungan masyarakat pada kehidupan mendatang. 

Beberapa tokoh seperti Hamid dan Kosasih 

mendefinisikan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial di 

sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang 

diharapkan mampu membekali siswa ilmu tentang 

sosial masyarakat, menumbuhkan pengetahuan dan 

wawasan siswa tentang konsep dasar ilmu sosial serta 

memiliki kepekaan dan kesadaran masalah sosial dan 

lingkungannya. Besar harapan melalui pelajaran IPS 

                                                             
9
Sardjiyo Dkk, Pendidikan IPS di SD, (Tanggerang: 

Universitas Terbuka, 2014), 1. 27. 



 
 

 

tersebut siswa mampu menjadi pribadi yang lebih baik 

dan tanggung jawab dimulai dari tanggungjawab ketika 

diberi tugas sekolah, dan berperilaku yang sopan 

kepada bapak ibu gurunya. Sehingga kelak ketika 

tumbuh dewasa anak tersebut mampu beradaptasi 

dengan warga masyarakat.
10

 

Kemampuan berpikir kreatif siswa terutama pada 

pelajaran IPS sangat perlu diajarkan kepada siswa 

pasalnya hal ini dapat membantu siswa dalam 

beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Berawal 

dari lingkungan sekolah, siswa diajari untuk berpikir 

kreatif dalam menyelesaikan tugas sekolah. Siswa 

berpikir kreatif dalam kegiatan di luar kelas mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sekolah, 

dengan begitu siswa akan memahami karakteristik 

lingkungan sosial masyarakat.
11

 Tujuannya membekali 

siswa dengan kemampuan berpikir kreatif adalah agar 

siswa dapat menjadi warga masyarakat dengan 

kerpribadian baik dan santun, membentuk warga negara 

agar memiliki kemampuan sosial yang tinggi dan sadar 

akan pentingnya hidup bermasyarakat.
12

 

Kemampuan berpikir siswa merupakan hal yang 

sangat penting untuk ditingkatkan karena cara siswa 

memperoleh pengetahuan tergantung bagaimana cara 

                                                             
10

Erin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning Analisis 

dan Model Pembelajaran IPS, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 1. 
11

Ibid., 14. 
12

Sardjiyo Dkk, Pendidikan IPS di SD, (Tanggerang: 

Universitas Terbuka, 2014), 1. 27. 



 
 

 

berpikirnya. Untuk mewujudkan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif  tersebut, guru harusnya 

mampu mendesain pembelajaran IPS menjadi pelajaran 

yang melibatkan siswa selain itu juga memberikan 

pengalaman baru pada siswa, memberikan kesempatan 

siswa untuk berkreasi, lebih menarik dan 

menyenangkan. Siswa perlu diberi rangsangan agar 

mau untuk berpikir kreatif dan tingkat imajinasinya 

lebih berkembang. Sehingga dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa, dan memberikan pengaruh 

positif bagi siswa.  dalam mengembangkan kemampuan 

otaknya untuk berpikir kreatif. Dengan cara 

menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk 

hidup bersama masyarakat dan memberikan 

kesempatan siswa untuk mengembangkan daya 

pikirnya. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru 

untuk memperbaiki mutu pembelajaran, salah satunya 

dengan cara menggunakan metode, yang cocok dan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode adalah 

salah satu alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan, sedangkan 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru yang bertujuan memberikan perubahan 

tingkah laku siswa menjadi lebih baik.
13

 Metode 

                                                             
13

 Tutik Rachmawati dan Daryanto, Teori Belajar dan 

Proses Pembelajaran yang Mendidik, (Yogyakarta: Gava Media, 

2015), 166. 



 
 

 

outdoor learning dikenal juga dengan berbagai istilah 

lain seperti outdoor activity atau outdoor study 

merupakan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran 

tesebut dilakukan di ruang terbuka seperti lapangan, 

taman, dan tempat lain sejenisnya yang tidak dibatasi 

oleh satu ruang.
14

 Mengajar di luar kelas merupakan 

upaya memperkenalkan siswa dengan lingkungan 

masyarakat sekitar agar terjadi hubungan yang baik 

antara lembaga dan masyarakat. Mengajak siswa lebih 

dekat dengan sumber belajar yang bersifat dekat dengan 

alam dan masyarakat. Kelebihan dari kegiatan belajar 

mengajar di luar kelas adalah mengarahkan siswa untuk 

mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dengan 

seluas‒luasnya di alam terbuka. Selain itu kegiatan 

belajar di luar kelas diharapkan lebih memberi‒ kan 

pengalaman baru bagi siswa selainitu guru juga dapat 

memberikan pengarahan danbimbingan agar anak 

mampu mengeksplor kemampuan hyang ada pada 

dirinya. Guru juga dapat memberikan ruang atau 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

inisiatif personal siswa.
15

 Tentunya pembelajaran di 

luar kelas akan memberikan pengalaman baru bagi 

siswa, selain itu siswa dapat belajar tanpa batas ruangan 

yang dapat menimbulkan rasa bosan dan jenuh, siswa 
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 Erwin Widiasworo, Strategi & Metode mengajar siswa di 

Luar kelas (Outdoor Learning), (Yogyakarta: Ar‒Ruzz Media, 
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 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas 
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akan merasa lebih santai dan nyaman. Sehingga 

semakin antusias dalam belajar.
16

 

Mengingat pentingnya penggunaan metode dalam 

pembelajaran dan masih kurangnya kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam penyelesaian masalah 

terutama pada pelajaran IPS, tentu hal ini akan 

berdampak pada hasil belajar yang kurang memuaskan 

dan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif dan 

penggunaan metode dapat digunakan dalam upaya 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

pada Pelajaran IPS Menggunakan Metode Outdoor 

study di Kelas III SD Negeri 2 Tanjunggunung Badegan 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti 

mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk 

mengolah dan berpikir secara kreatif dalam upaya 

penyelesaian masalah terutama pada pelajaran IPS. 
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2. Guru jarang menggunakan metode yang sesuai 

dengan pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi sangat membosankan. 

3. Dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih berperan 

aktif sedangkan siswa pasif. 

4. Guru jarang menggunakan media pembelajaran, 

sehingga tidak menarik minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan 

diteliti dibatasi pada  peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada pelajaran IPS dan belum 

menggunakan metode pembelajaran outdoor study. 

C. Rumusan Masalah 

Upaya untuk memperbaiki pembelajaran adalah 

kewajiban semua guru sebagai pendidik, baik dari segi 

penggunaan metode, strategi atau media pembelajaran 

maupun dari segi siswa. Berkaitan dengan masalah ini, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan  outdoor study? 

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa, teacher center 

atau student center? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada pelajaran IPS menggunakan 

Outdoor study di kelas III SD Negeri 2 

Tanjunggunung Badegan tahun pelajaran 

2018/2019? 

 



 
 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan  outdoor study. 

2. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, termasuk 

teacher center atau student cente. 

3. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pelajaran IPS 

menggunakan outdoor study di kelas III SD Negeri 

2 Tanjunggunung Badegan tahun pelajaran 

2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini  diharapkan mampu 

memberikan sumbangan informasi berkaitan 

dengan penggunaan outdoor study sebagai salah 

satu metode pembelajaran yang digunakan untuk 

meningkatkan  kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada pelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

sekolah tersebut dalam meningkatkan mutu 



 
 

 

pembelajaran dan memanfaatkan lingkungan 

atau alam sekitar untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan guru untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan 

pembelajaran IPS. Mengoptimalkan penggunaan 

metode pembelajaran yang menyenangkan dan 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, 

serta menjalankan pengalaman yang berharga 

dalam bidang penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan pada penelitian tindakan 

kelas terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

hasil penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi kajian pustaka yang meliputi 

landasan teoritik, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab ketiga adalah metode penelitian yang 

meliputi objek tindakan kelas, setting penelitian dan 



 
 

 

subjek penelitian, variabel yang diamati, prosedur 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Bab keempat adalah temuan hasil penelitian, yang 

berisi gambaran sungkat lokasi penelitian, penjelasan 

persiklus, proses analisis data persiklus, dan 

pembahasan. 

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan telaah penelitian terdahulu 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun 

hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh saudari Ridza Dwi Putra, dkk dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada 

Siswa Kelas XI MIA 1 SMA Negeri Colomadu 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/ 2016”. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas XI MIA 1 dengan 

peningkatan sebesar 40,30% (19,80% peningkatan 

dari prasiklus sampai dengan siklus I, dan 20,50% 

peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu variabel yang diteliti untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Namun terdapat 

banyak perbedaan yaitu penelitian Razda Dwi 



 
 

 

menggunakan model inkuiri terbimbing sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan mengguanakan metode 

outdoor study  untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pelajaran IPS. 

Kedua, berdasarkan skripsi hasil penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Hindira Wardani (NIM. 

1211100010, UIN Raden Inten Lampung) dengan 

judul “Penerapan Metode Outdoor study dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas 

IV pada Mata Pelajaran Matematika di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung”. Dengan 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan peningkatan 

motivasi belajar matematikapeserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

Metode Outdoor study dan konvensional. Peningkatan 

motivasi belajar menggunakan Metode Outdoor study 

lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan 

konvensional yaitu dengan menggunakan metode 

ceramah. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu penggunaan Metode Outdoor study. Namun 

terdapat banyak perbedaan yaitu penelitian yang 

digunakan dan pada pembelajaran. Penelitian Hindira 

Wardani menggunakan penelitian Kuantitatif untuk 

meneliti peningkatan motivasi pada pelajaran 

matematika, sedangakan penelitian yang akan diteliti 

adalah penelitian tindakan kelas dengan hipotesis 



 
 

 

tindakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif belajar pada pelajaran IPS. 

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Marta Magdalena Cica Belina 

(NIM. F34212154, Universitas Tanjung Pura, 2015) 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Menggunakan Outdoor pada Pembelajaran IPA di 

Sekolah Dasar”. Dengan kesimpulan bahwa 

pembelajaran outdoor dalam pembelajaran IPA materi 

daun dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 02 Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Terdapat 

peningkatan pada hasil belajar siswa dengan 

pembelajaran outdoor pada siklus I berjumlah 1.470 

dengan rata‒rata 61,25; pada siklus II berjumlah 1.660 

dengan rata‒rata 69,16; danpada siklus III berjumlah 

1.880 dengan rata‒rata 78,33. Kesimpulannya 

pembelajaran outdoor dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu penggunaan metode pembelajaran outdoor. 

Namun juga terdapat perbedaan yaitu terletak pada 

masalah yang diteliti. Marta Magdalena meneliti 

peningkatan hasil belajar pada pelajaran IPA 

sedangkan pada penelitian ini untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif belajar pada pelajaran 

IPS. 

 

 



 
 

 

B. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Berpikir 

Pengertian “berpikir” adalah kinerja otak 

manusia dalam mengolah informasi yang 

didapatkan. Dalam kegiatan berpikir 

menghasilkan pemikiran yang kemudian 

diungkapkan dalam bentuk kata‒kata maupun 

tindakan. Dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia kata “berpikir” mempunyai arti akal 

budi, ingatan, angan‒angan, kata dalam hati 

atau pendapat yang merupakan proses kerja 

otak. Berpikir diartikan menggunakan akal 

budi untuk mempertimbangkan dan 

memunculkan gagasan‒gagasan dan memutus‒ 

kan  sesuatu tindakan. Memikirkan artinya 

mencari daya upaya untuk menyelesaikan 

sesuatu dengan menggunakan akal budi.
17

 

Pengertian berpikir secara etimologi: 

1)  Menurut Ibnu Khaldun berpikir atau fikr 

adalah proses kinerja otak yang terjadi 

ketika seseorang telah menerima rangsang 

dari luar kemudian diterima oleh indra 

manusia yang kemudian diolah oleh otak 
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 Anas Salahudin dan Irwanto A, Pendidikan Karakter 

(Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2003), 337. 



 
 

 

sehingga memunculkan ide atau gagasan‒ 

gagasan, tindakan, analisis dan sintesis. 

2)  Muhammad Imarah menyatakan bahwa 

“pemikiran” secara terminologis adalah 

pendayagunaan pemikiran terhadap 

sesuatu dan sejumlah aktivitas otak, 

berupa berpikir, berkehendak, dan 

perasaan yang bentuk paling tingginya 

adalah menganalisis menyusun dan 

mengorganisasi.
18

 

Dari pengertian diatas dapat di pahami 

bahwa makna dan pengertian berpikir ada 

beberapa hal, yaitu: 

1) Kegiatan atau aktivitas akal budi dalam 

mengolah informasi dari luar yang diterima 

oleh indera. Kegiatan otak tersebut berupa 

pengamatan, perenungan, analisis, dan 

sintesis; 

2) Berpikir merupakan “Sarana” yang berupa 

indera, akal dan hati (roh). Dengan 

berpikir, seseorang dapat menimbang dan 

memutuskan sesuatu hal serta 

menyingkronisasi antara hati, akal dan 

jiwa; 

3) Berpikir memunculkan sesuatu yang telah 

diketahui dan yang akan diketahui. 

Sehingga dengan berpikir manusia akan 
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mengetahui sesuatu yang dapat diterima 

oleh akal.
19

 

Berpikir adalah kegiatan yang kompleks 

dan berhubungan satu dengan lainnya yang 

bertujuan untuk memahami situasi tertentu 

atau memecahkan masalah. Suatu masalah 

umumnya tidak dapat diselesaikan tanpa 

berpikir, dan banyak masalah memerlukan 

pemecahan yang baru bagi individu atau 

kelompok. Sebaliknya, menghasilkan sesuatu 

yang baru (benda‒benda, gagasan‒gagasan) 

bagi seseorang, menciptakan sesuatu itu 

mencakup pemecahan masalah.
20

 

Jadi berpikir adalah kegiatan atau aktivitas 

akal budi yang rasional dan dapat diukur. 

Dapat dikembangkan dengan latihan sadar dan 

sengaja.
21

 Tujuan berpikir untuk menemukan 

pemahaman atau pengertian yang dikehendaki 

dan juga mencari solusi untuk masalah yang 

sedang dihadapi. 

b. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tingkat berpikir yang lebih spesifik adalah 

kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif 

adalah kemampuan berpikir untuk meraih 
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 Slameto, Belajar dan Faktor‒Faktor yang 

Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 142. 
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 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak 
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hasil‒hasil yang variatif dan baru, serta 

memungkinkan untuk diaplikasikan, baik 

dalam bidang keilmuan, kesenian, kesusastraan 

maupun bidang kehidupan lain yang 

melimpah.
22

 Upaya untuk memecahkan 

masalah dengan melihat kemampuan yang 

dimiliki dan melihat bermacam‒macam 

kemungkinan penyelesaian suatu masalah 

merupakan salah satu bentuk berpikir kreatif 

yang sampai saat ini masih kurang 

mendapatkan perhatian dalam pendidikan.
23

 

Kemampuan berpikir kreatif meliputi empat 

kriteria antara lain kelancaran, kelenturan, 

keaslian dalam berpikir dan elaborasi atau 

keterperincian dalam mengembangkan 

gagasan.
24

 

c. Ciri‒ciri Kemampuan Berpikir Kreatif 

Menurut William indikator kepribadian 

anak yang kreatif meliputi (1) rasa ingin tahu; 

(2) imajinasi; (3) kompleksitas; (4) kesediaan 

untuk mengambil resiko. Instrumen tersebut 

dapat dijadikan acuan bagi orang tua dan guru 

dalam melihat kemampuan berpikir anaknya. 

Anak yang kreatif memiliki imajinasi yang 
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tinggi dan rasa ingin tahu yang tinggi, 

seringkali anak kreatif bertingkah aneh, usil, 

suka mengganggu teman dan cenderung 

hiperaktif. 

Untuk mengetahui tingkat kreativitas 

seseorang, perlu adanya penilaian terhadap 

kemampuan berpikir kreatif pada orang 

tersebut. Penilaian tersebut harus meliputi 

empat kriteria dari berpikir kreatif yaitu 

kelancara, kelenturan, keaslian, dan 

keterperincian dalam mengemukakan gagasan. 

Ciri‒ciri kemampuan berpikir kreatif ditinjau 

dari indikator kreativitas antara lain meliputi: 

1) Keterampilan berpikir lancar (fluency) 

a) Menghasilkan banyak gagasan atau 

jawaban yang relevan 

b) Menghasilkan motivasi belajar 

c) Arus pemikiran lancar 

2) Keterampilan berpikir lentur (flekxibility) 

a) Menghasilkan gagasan‒gagasan yang 

seragam 

b) Mampu mengubah cara atau 

pendekatan 

c) Arah pemikiran yang berbeda 

3) Keterampilan berpikir orisinil (originality) 

a) Memberikan jawaban yang tidak 

lazim 

b) Memberikan jawaban yang lain 

daripada yang lain 



 
 

 

c) Memberikan jawaban yang jarang 

diberikan kebanyakan orang 

4) Keterampilan berpikir terperinci 

(elaboration) 

a) Mengembangkan, menambah, 

memperkaya suatu gagasan 

b) Memperinci detail‒detail 

c) Memperluas suatu gagasan
25

 

Seseorang dapat dikatakan sangat kreatif 

apabila mampu memenuhi keempat kriteria 

tersebut. Penilaian dapat dilakukan dengan 

menggunakan aturan yang sudah diuji validitas 

seperti yang telah dicetuskan oleh para ilmuan 

terdahulu. Kelancaran (fluency) dalam berpikir 

merupakan kemampuan untuk menghasilkan 

banyak gagasan dan jawaban atas 

permasalahan yang ada secara cepat dan tepat, 

menghasilkan penyelesaian masalah yang 

relevan yaitu mampu memberikan solusi 

sekaligus memikirkan dampak yang 

ditimbulkan. Kelenturan (flexibility) dalam 

berpikir merupakan kemampuan untuk 

memberikan jawaban atau gagasan yang 

seragam namun arah pemikiran yang 

berbeda‒beda, mampu mengubah cara atau 

pendekatan dan dapat melihat masalah dari 

berbagai sudut pandang tinjauan. Keaslian 

(originality) merupakan kemampuan 
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melahirkan gagasan‒gagasan baru, unik dan 

pemikiran cara yang tidak lazim yang 

diberikan kebanyakan orang. Keterperincian 

(elaboration) dalam berpikir merupakan 

kemampuan untuk memperkaya mengembang‒ 

kan menambah suatu gagasan, memperinci 

detail‒detail dalam memperluas suatu gagasan, 

mencari alternatif jawaban untuk 

menyelesaikan suatu masalah. 

2. Kajian Tentang Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Sardjiyo, IPS merupakan 

bidang studi yang mempelajari, menelaah, 

menganalisis, gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dan meninjau dari berbagai aspek 

kehidupan.
26

 Cakupan ilmu sosial sangat luas 

karena menyangkut kehidupan manusia dan 

norma‒norma atau aturan yang ada dan 

berkembang di lingkungan masyarakat. 

Supriya mengemukkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah bidang ilmu yang 

terintegrasi dari mata pelajaran Sejarah, 

Geografi, Ekonomi dan mata pelajaran ilmu 

sosial yang lain. IPS mencakup bidang study 

yang sangat luas, tidak hanya mempelajari 

tentang sosial tetapi juga masyarakat yang 
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meliputi aspek kehidupannya
27

 Triotno 

menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial 

merupakan integrasi dari berbagai 

cabang‒cabang ilmu sosial seperti, sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politi, hukum, dan 

budaya.
28

 Ilmu pengetahuan Sosial pada 

sekolah dasar dikembangkan dan mengacu 

pada aspek kehidupan nyata peserta didik 

sesuai dengan karakteristik usia, tingkat 

perkembangan berfikir, dan kebiasaan bersikap 

serta berperilaku. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka 

dapat disimpukan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran hasil 

perpaduan dari ekonomi, geografi, sejarah dan 

ilmu pengetahuan lainnya yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi serta berkaitan dengan isu sosial 

yang terjadi di masyarakat. Mata pelajaran IPS 

di sekolah dasar dilaksanakan secara terpadu, 

sesuai dengan karakteristik siswa SD yang 

masih berfikir secara menyeluruh. 

b. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

IPS bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa menggunakan penalaran 
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dalam mengambil keputusan pada setiap 

persoalan yang dihadapi. Selain itu IPS 

bertujuan untuk membentuk siswa menjadi 

warga negara berkemampuan sosial yang 

mampu memposisikan diri ditengah 

masyarakat dengan menjadi warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab.
29

 Tujuan 

pendidikan IPS berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan SD dan MI adalah 

sebagai berikut:
30

 

1) Memiliki kemampuan mengenai 

konsep‒konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya; 

2) Memiliki kemampuan untuk berfikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial; 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran 

nilai‒nilai sosial dan kemanusiaan; 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, 

kerjasama, dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

                                                             
29

 Ibid., 173. 
30

 Sapriya, Pendidikan IPS, (bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 194. 



 
 

 

penelitian ini adalah untuk menambah dan 

mengembangkan pengetahuan siswa dalam 

berbagai bentuk perkembangan teknologi di 

masyarakat, meningkatkan keterampilan dan 

sikap siswa dalam hidup di lingkungannya 

sehingga menjadikan siswa sebagai anggota 

masyarakat yang bertanggung jawab dan dapat 

berpartisipasi dalam memcahkan setiap 

permasalahan sosial. 

c. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

kelas III 

Ruang lingkup IPS adalah hal‒hal yang 

berkenaan dengan manusia dan kehidupannya 

meliputi semua aspek kehidupan manusia 

sebagai anggota masyarakat. Aspek kehidupan 

manusia dikaji berdasarkan satu kesatuan 

gejala sosial atau masalah sosial (tidak 

melahirkan bidang ilmu). 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD 

meliputi aspek‒aspek sebagai berikut: 

1) Geografi meliputi manusia, tempat, dan 

lingkungan; 

2) Sejarah meliputi waktu, keberlangsungan, 

dan perubahan; 

3) Sosiologi meliputi sistem, sosial, dan 

budaya; 



 
 

 

4) Ekonomi meliputi perilaku, ekonomi, dan 

kesejahteraan.
31

 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

adalah ilmu yang berkaitan erat dengan 

manusia dan lingkungan hidupnya.  IPS salah 

satu mata pelajaran yang berusaha membekali 

wawasan dan keterampilan peserta didik agar 

mampu beradaptasidan bermasyarakat, serta 

menyesuaikan dengan perkembangan dalam 

era globalisasi.
32

 

3. Pembelajaran Outdoor study 

Metode pembelajaran adalah seluruh 

perencanaan dan prosedur maupun 

langkah‒langkah kegiatan pembelajaran termasuk 

pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan.
33

 

Metode adalah salah satu alat atau cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapai, sedangkan pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa 

sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke 

arah yang lebih baik.
34

 Sedangkan metode 

pembelajaran adalah seperangkat cara yang 
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digunakan guru dalam upaya memperbaiki mutu 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Dalam proses pembelajaran, metode sangat 

diperlukan guru dalam memberikan pemahaman 

pada siswa. 

a. Pengertian Outdoor study 

Outdoor study dikenal juga dengan 

berbagai istilah lain seperti outdoor activity, 

outdoor leraning, pembelajaran luar kelas atau 

proses belajar yang dilakukan dialam 

terbuka.
35

 Mengajar di luar kelas merupakan 

upaya mengajak lebih dekat dengan sumber 

belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan 

masyarakat.
36

 

Mengajar di luar kelas secara khusus 

adalah kegiatan belajar mengajar antara guru 

dan murid, namun tidak dilakukan di dalam 

kelas, tetapi dilakukan di luar kelas, atau alam 

terbuka, sebagai kegiatan pembelajaran siswa. 

Misalnya, bermain di lingkungan sekolah, 

taman, perkampungan, pertanian, nelayan, 

berkemah dan kegiatan yang bersifat 
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petualangan serta pengembangan aspek 

pengetahuan yang relevan.
37

 

 

b. Tujuan Outdoor study 

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

melalui pembelajara di luar kelas adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengarahkan siswa untuk 

mengembangkan bakat dan kreativitas di 

alam terbuka; 

2) Mengenal berbagai kegiatan di luar kelas 

yang dapat membuat pembelajaran lebih 

kreatif; 

3) Memberikan kontribusi penting dalam 

rangka membantu mengembangkan 

hubungan guru dan siswa; 

4) Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan 

pemahaman siswa terhadap lingkungan 

sekitar; 

5) Membantu mengembangkan potensi, 

keterampilan, dan kreativitas siswa. 
38

 

c. Kelebihan Outdoor study 

Kelebihan dari mengajar di luar kelas 

atau outdoor study adalah sebagai berikut: 
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1) Memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk memperoleh pengalaman 

nyata, praktis dan konkrit; 

2) Dapat menumbuhkan rasa senang, minat, 

dan motivasi terhadap objek tertentu; 

3) Memberikan masukan terhadap program 

sekolah; 

4) Mendekatkan peserta didik dengan 

lingkungan.
39

 

5) Peserta didik lebih termotivasi dan lebih 

aktif dalam mengikuti pembelajaran; 

6) Daya pikir peserta didik lebih 

berkembang; 

7) Pembelajaran lebih menyenangkan dan 

menginspirasi; 

8) Dapat mengembangkan kreativitas guru 

dan peserta didik; 

9) Melatih peserta didik untuk dapat 

bersosialisasi secara langsung dengan 

masyarakat 

10) Pembelajaran lebih dapat mengembangkan 

nilai‒nilai karakter dan akhlak mulia.
40

 

Kegiatan belajar mengajar di luar kelas 

mampu meningkatkan daya pikir siswa dan 

mengembangkan kreativitas guru dan siswa, 

                                                             
39

 Sri Anitah W, Strategi Pembelajaran di SD,( Tanggerang: 

Universitas Terbuka, 2014), 5.30. 
40

 Erwin Widiasworo, Strategi & Metode mengajar siswa di 

Luar kelas (Outdoor Learning), (Yogyakarta: Ar‒Ruzz Media, 

2016), 91‒96. 



 
 

 

mengasah aktivitas fisik dan motivasi para 

siswa. Hal ini dikarenakan kegiatan ini 

menggunakan strategi belajar sambil 

melakukan atau mempraktikkan sesuai 

penugasan. Artinya ketika para siswa belajar di 

luar kelas, mereka bisa melibatkan semua 

panca indera dalam pembelajaran. Tidak hanya 

mata dan telinga, melainkan juga tangan, kaki 

dan aspek motorik lainnya.
41

 

d. Pentingnya Outdoor study untuk pembelajaran 

IPS 

Kegiatan belajar mengajar di luar kelas 

dapat mendorong para siswa menguasai 

keteampilan sosial. Keterampilan ini meliputi 

keterampilan hidup dan kerjasama, 

mengemukakan pendapat, serta menghormati 

orang lain yang berbeda agama, suku, budaya 

yang mereka temui langsung di luar 

lingkungan sekolah. Selain itu metode ini 

dapat memunculkan kepekaan terhadap 

masalah sosial. 

Siswa tidak hanya dituntut memahami 

pendidikan kemasyarakatan, melainkan juga 

melihat,  merasakan dan menerapkan langsung 

pendidikan kemasyarakatan (pelajaran IPS), 

kemampuan mengontrol diri, serta bertukar 

pendapat dan pengalaman dengan orang lain. 
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Semua itu tidak akan dapat diperoleh jika 

siswa hanya belajar di dalam kelas. Sesab 

ruangan kelas tidak bisa dijadikan sebagai 

sumber belajar, melainkan tempat belajar. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari landasan teori di atas maka 

dapat diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

Jika   Outdoor study digunakan dengan baik, 

maka akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada pelajaran IPS di kelas III SD Negeri 2 

Tanjunggunung Badegan tahun pelajaran 2018/2019. 

Begitu juga sebaliknya, jika Outdoor study tidak 

digunakan dengan baik, maka tidak akan meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada pelajaran IPS di 

kelas III SD Negeri 2 Tanjunggunung Badegan tahun 

pelajaran 2018/ 2019. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 

dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Bertitik tolak dari permasalahan dan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dapat 

ditemukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada pelajaran IPS menggunakan Outdoor study 

di kelas III SD Negeri 2 Tanjunggunung Badegan tahun 

pelajaran 2018/ 2019. 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang memfokuskan pada penggunaan 

Outdoor study yaitu belajar di luar kelas yang bersifat 

mendidik dan menyenangkan. Objek tindakan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas tersebut adalah kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang ditinjau dari empat aspek 

indikator berpikir kreatif pada pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dengan menggunakan 

outdoor study bagi siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung Kecamatan badegan Ponorogo. 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Lokasi Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian bersifat praktis berdasarkan 

permasalahan yang nyata di SDN 2 

Tanjunggunung. Tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian adalah SDN 2 

Tanjunggunung Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo karena berdasarkan observasi yang 

dilakukan peneliti, pada tahun ajaran 2018/2019 

menemukan masalah saat kegiatan pembelajaran 

yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa yang masih 

kurang dan perlu untuk ditingkatkan selain itu guru 

kurang berinovasi dalam upaya penggunaan 



 
 

 

metode dan media yang mendorong anak untuk 

aktif dan kreatif. Sehingga perlu adanya penelitian 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa khususnya pada materi IPS pada kelas III 

SDN 2 Tanjunggunung Kecamatan Badegan 

Kabupaten ponorogo. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan 

dilaksanakan di SDN 2 Tanjunggunung. Terdapat 6 

kelas dengan jumlah siswa seluruhnya 93 anak. 

Guru PNS sejumlah 4 orang, GTT sejumlah 5 

orang dan PTT 2 orang. 

Subjek penelitian pada Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah siswa‒ siswi kelas III SDN 2 

Tanjunggunung Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo, dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Pada Tahun Pelajaran 2018/ 2019 Semester 

Genap, jumlah siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo adalah 16 anak, yang terdiri atas 9 

anak laki‒laki dan 7 anak perempuan. 

b. Rata‒rata usia kelas III SDN 2 Tanjunggunung 

Kecamatan badegan kabupaten ponorogo adalah 

9 tahun. Dengan rentang umur 8 sampai dengan 

10 tahun. 

C. Variabel Yang Diamati 

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini variabel yang 

diamati adalah: variabel proses yang meliputi: 



 
 

 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada pelajaran IPS 

dan penggunaan Outdoor study. 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Pelaksanaan penelitan ini mengikuti tahap–tahap 

Penelitian Tindakan Kelas yang pelaksanaan 

tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus 

terdiri atas tahap pengamatan  pendahuluan/perencanaa, 

dan pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan terdiri 

atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap 

perencanaan tindakan, pemberian tindakan, observasi 

dan refleksi. Tahap–tahap penelitian dalam 

masing‒masing tindakan terjadi secara berulang yang 

akhirnya  menghasilkan beberapa tindakan dalam 

Penelitian Tindan Kelas. Tahap‒tahap tersebut 

membentuk spiral.
42

 

1. Pra‒ tindakan (Pra‒Siklus) 

Pra‒tindakan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan observasi awal kemudian pengamatan 

selama pembelajaran berlangsung dan wawancara 

dengan guru kelas III. Beberapa hal yang diamati 

berdasarkan aspek kognitif dan afektif. Selain itu 

pada langkah awal ini adalah membuat 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Peneliti memberikan suatu permasalahan yang 

harus diselesaikan sesuai dengan cara berpikir 

siswa. Peneliti memberikan tugas kepada siswa, 
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kemudian data yang diperoleh dianalisis sehingga 

hasilnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

penelitian. Pemberian tugas tersebut dimaksudkan 

agar dapat mengetahui seberapakah tingkat 

kemampuan siswa dalam berpikir kreatif 

khususnya pada siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung yang kemudian refleksi dilakukan 

untuk tujuan perbaikan tahap selanjutnya yaitu 

siklus I. Sehingga dapat mengetahui perkembangan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

menggunakan metode dalam upaya perbaikan mutu 

pembelajaran. 

2. Rancangan Penelitian Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti bekerjasama 

dengan guru kelas melakukan penemuan 

masalah merancang tindakan yang akan 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

metode ceramah dan diskusi pada 

pembelajaran IPS. 

2) Menyiapkan lembar observasi untuk 

mengamati aktivitas guru dan siswa ketika 

proses pembelajaran berlangsung 

3) Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan sesuai dengan materi 

pembelajaran 

4) Menyiapkan media pembelajaran yang 



 
 

 

akan digunakan dan sesuai dengan materi 

pembelajaran IPS 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini guru/ peneliti 

menggunakan metode yang biasanya 

digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab sesuai dengan perencanaan dan 

langkah‒langkah yang sudah tersusun pada 

RPP yang dibuat. Guru membimbingg peserta 

didik untuk melakukan kegiatan sesuai dengan 

lembar kerja atau instrumen yang sudah dibuat. 

Mengawali kegiatan dengan pemberian ice 

breaking yang menyenangkan sehingga siswa 

lebih antusias mengikuti pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Pada tahap pengamatan dilakukan 

dengan menggunakan Lembar observasi yang 

diisi oleh peneliti berupa lembar observasi 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dan lembar penilaian proses pembelajaran 

untuk peneliti yang ditandatangani oleh 

observer yang telah membantu dalam 

penelitian ini. Hal ini dilakukan agar terjadi 

objektifitas pengamatan. Selain lembar 

pengamatan juga dilakukan analisis data yang 

telah diperoleh dari pencapaian kriteria setiap 

indikator yang menjadi dasar untuk 

memberikan penilaian hasil karya anak. Semua 

kejadian atau peristiwa selama kegiatan 



 
 

 

berlangsung dicatat atau difoto untuk 

dokumentasi. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini data yang telah diperoleh 

selama kegiatan berlangsung akan dianalisis. 

Hasil observasi kelas, hasil catatan tambahan 

semuanya diolah dan dianalisi untuk 

mengetahui hasil tindakan. Selanjutnya hasil 

analisis pada siklus I dijadikan bahan acuan 

tindakan perbaikan pada siklus II dan 

seterusnya. 

3. Rancangan Penelitian Siklus II 

Tahapan kegiatan sama dengan siklus I yakni 

perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Adapun yang membedakan 

antara siklus ini dengan sebelumnya adalah pada 

tujuan perbaikan. Berikut penjelasan tahap-tahap 

pada tindakan siklus II: 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini merupakan perencanaan 

kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dari 

siklus I yakni dengan penerapan metode yang 

akan diteliti. Adapun langkah perencanaan 

sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) perbaikan siklus II 

2) Menyiapkan lembar observasi untuk 

mengamati aktivitas guru dan siswa ketika 

proses pembelajaran berlangsung 



 
 

 

3) Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan sesuai dengan materi 

pembelajaran 

4) Menyiapkan media pembelajaran yang 

akan digunakan dan sesuai dengan materi 

pembelajaran IPS 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini guru/ peneliti 

menggunakan metode yang akan diteliti yaitu 

pembelajaran di luar kelas atau outdoor study 

dengan perencanaan dan langkah‒langkah 

yang sudah tersusun pada RPP yang dibuat. 

Guru membimbingg peserta didik untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan lembar 

kerja atau instrumen yang sudah dibuat. 

Mengawali kegiatan dengan pemberian ice 

breaking yang menyenangkan sehingga siswa 

lebih antusias mengikuti pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Pada tahap pengamatan dilakukan 

dengan menggunakan Lembar observasi yang 

diisi oleh peneliti berupa lembar observasi 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dan lembar penilaian proses pembelajaran 

untuk peneliti yang ditandatangani oleh 

observer yang telah mendampingi pada 

pelaksanaan siklus tersebut. Hal ini dilakukan 

agar terjadi objektifitas pengamatan. Selain 

lembar pengamatan juga dilakukan analisis 



 
 

 

data yang telah diperoleh dari pencapaian 

kriteria setiap indikator yang menjadi dasar 

untuk memberikan penilaian hasil karya anak. 

Semua kejadian atau peristiwa selama kegiatan 

berlangsung dicatat atau difoto untuk 

dokumentasi. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini data yang telah diperoleh 

selama kegiatan berlangsung akan dianalisis. 

Hasil observasi kegiatan proses pembelajaran, 

hasil aktivitas belajar siswa dan hasil catatan 

tambahan semuanya diolah dan dianalisi untuk 

mengetahui hasil tindakan kemudian dilakukan 

refleksi. Selanjutnya hasil refleksi pada siklus 

II dijadikan bahan acuan tindakan perbaikan 

pada siklus selanjutnya. Apabila pada siklus II 

belum tercapai keberhasilan sesuai dengan 

tujuan, maka dilakukan tindakan siklus 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Jadwal penelitian PTK dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No 
Uraian 

Kegiatan 

Januari Februari Maret 

Minggu Ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Persiapan 

Penelitian 
            

2. Perencanaan             

3. 
Pelaksanaan 

Siklus I 
            

4. 
Pelaksanaan 

Siklus II 
            

5. 
Pengolahan 

Data 
            

6. 
Penyusunan 

Laporan 
            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis SDN 2 Tanjunggunung 

Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunggunung 

terletak di Dukuh Miri, Desa Tanjunggunung 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Lokasi 

tersebut sangat strategis karena berada di pinggir 

jalan raya Jambon‒Karangan yang juga merupakan 

jalur bus Damri jurusan Ponorogo‒Jeruk Pacitan. 

Lingkungan sekolah merupakan kompleks dari 

beberapa lembaga pendidikan dan kesehatan desa, 

yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Taman 

Kanak‒kanak (TK), Kelompok Bermain (PAUD), 

tempat pemakaman umum dan POLINDES Desa 

Tanjunggunung berada pada lokasi yang saling 

berdekatan. Wajar saja ketika waktu istirahat banyak 

anak TK dan SD bermain bersam di halaman 

sekolah. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SDN 2 Tanjunggunung 

a. Visi Sekolah : 

“Terwujudnya anak didik yang kreatif, terampil 

serta berbudi luhur  berdasarkan iman dan 

taqwa” 

 

 

 



 
 

 

b. Misi Sekolah : 

1) Membentuk karakter siswa kreatif dan 

inovatif dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2) Memberikan bekal kemampuan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi dan bekal ketrampilan hhidup 

kepada siswa untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. 

3) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran 

agama yang dianut dan berbudaya bangsa, 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam 

bertindak. 

4) Menumbuhkan semangat mandiri secara 

intensif kepada seluruh warga sekolah. 

5) Menyelenggarakan pendidikan untuk 

melestarikan dan memanfaatkan lingkungan 

hidup yang berakar pada keimanan dan nilai 

luhur budaya bangsa. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Membentuk pribadi siswa memiliki karakter 

kreatif dan inovatif. 

2) Membentuk pribadi siswa memiliki sifat 

yang baik, sopan dan santun dalam 

kehidupan sehari‒hari. 

3) Membentuk kepribadian siswa yang 

amanah, jujur dan ikhlas dalam bertindak 

atau berbuat. 



 
 

 

4) Membentuk siswa memiliki berprestasi 

dibidang akademik maupun non akademik. 

5) Membentuk siswa menjadi warga 

masyarakat yang baik dan bertanggung 

jawab. 

3. Sarana dan Prasarana 

Terdapat 10 ruangan, dengan rincian 6 ruang 

kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 kantin 

kejujuran. Memiliki lapangan upacara, lapangan 

voli, 2 toilet, dan perpustakaan. Disebelah timur 

terdapat enam ruang yang terdiri atas ruang kepala 

sekolah, kantor guru, ruang kelas I, ruang kelas II, 

kantin, dan perpustakaan. Di sebelah barat terdapat 

empat ruang kelas yaitu kelas III, kelas IV, kelas V, 

kelas VI, dan 2 toilet di belakang ruang kelas V. 

Halaman utama yang biasa digunakan untuk upacara 

berada antara ruang sebelah barat dan timur. 

4. Struktur Organisasi SDN 2 Tanjunggunung 

Struktur organisasi di SDN 2 Tanjunggunung 

ini susunan tertinggi ditempati oleh Kepala Sekolah 

yakni Bapak Susanto, S.Pd. dan Ketua Komite yakni 

Eknas Sutanto yang mempunyai kedudukan yang 

sama. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah 

terdiri dari 6 guru kelas, dan 1 guru olahraga. 

Sebagai komponen sekolah, tenaga pendidik dan 

kependidikan memberikan layanan pendidikan 

kepada masyarakat. 

 

 



 
 

 

5. Data Guru SDN 2 Tanjunggunung 

Berdasarkan data terakhir tahun 2017/2018, 

jumlah tenaga pendidik sebanyak 11 orang, kepala 

sekolah 1 orang, guru kelas sebanyak 8 orang, tenaga  

administrasi 1 orang  dan 1 orang penjaga sekolah. 

Lama mengajar guru SDN 2 Tanjunggunung 

bevariasi. Guru‒guru senior telah mengajar lebih 

dari sepuluh tahun dan guru yunior kurang dari 

sepuluh tahun. Namun rata‒rata mereka ditunjang 

oleh latar belakang pendidikan yang memadai yakni 

berasal dari Sarjana Pendidikan yang sesuai dengan 

bidangnya. 

6. Data Siswa SDN 2 Tanjunggunung 

Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunggunung, 

setiap tahun jumlah murid rata‒rata dibawah 100 

siswa. Sedangkan pada awal tahun pelajaran 

2018/2019 keadaan murid sebagai berikut : 

Tabel. 4.1 

Data Siswa Tahun 2018/ 2019 

No. Kelas L P Jumlah Ket. 

1. I 8 5 13 ‒ 

2. II 8 10 18 ‒ 

3. III 9 7 16 ‒ 

4. IV 9 11 20 ‒ 

6. V 9 6 15 ‒ 

8. VI 9 5 14 ‒ 

 JUMLAH 52 44 96 ‒ 



 
 

 

Dari sejumlah itu rata‒rata berasal dari keluarga 

kurang mampu. Dengan adanya program pemerintah 

memberi beasiswa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

sangat besar sekali manfaatnya yang disamping 

mengurangi beban wali murid terhadap biaya sekolah, 

juga membawa kemajuan pendidikan di SDN 2 

Tanjunggunung Kecamatan Badegan. 

 

B. Penjelasan Data Per‒Siklus 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Membuat RPP yang mengacu pada silabus 

2) Tujuan siklus I untuk perbaikan pembelajaran 

dengan menggunakan metode yang berpusat 

pada siswa (student center). 

3) Pemilihan materi pembelajaran 

4) Menyiapkan alat dan media pendukung 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 

5) Menyiapkan lembar observasi, lembar 

aktivitas siswa, dan instrumen penilaian yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi 

6) Penelitian ini menggunakan instrumen yang 

terdiri atas: 

a) Lembar Observasi Aktivitas Siswa yaitu 

lembar observasi untuk mengamati 

aktivitas siswa selama kegiatan 

pemnbelajaran berlangsung. 



 
 

 

b) Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

yaitu lembar observasi untuk mengamati 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru/ 

praktikan selama proses pembelajaran. 

c) Lembar Instrumen Kemampuan Berpikir 

Kreatif yaitu lembar penilain untuk 

memberikan nilai sesuai dengan indikator 

kreativitas. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru memberi salam dan mengisi buku 

absensi siswa 

2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar selalu aktif dalam mengikuti 

pembelajaran 

4) Guru memberikan penjelasan materi kepada 

siswa 

5) Guru meminta siswa untuk membaca materi 

yang ada di buku kemudian menandai 

catatan‒catatan penting. 

6) Guru memberikan tugas pada siswa berupa 

lembar portofolio untuk dikerjakan 

7) Guru memberikan arahan dan bimbinga 

selama proses pembelajaran 

8) Guru memberikan penilaian pada lembar 

aktivitas siswa 

9) Setelah tugas selesai dikerjakan, kemudian 

beberapa anak maju untuk menjelaskan di 

depan kelas, lalu dikumpulkan 



 
 

 

10) Guru menunjukkan hasil karya siswa yang 

paling bagus, kemudian dilakukan penilaian 

Selama proses pembelajaran berlangsung, 

diadakan pengamatan proses pembelajaran oleh 

observer yang berasal dari guru sekolah tersebut. 

Pengamatan dilakukan dari awal mengajar 

hingga kegiatan pembelajaran berakhir. Dan 

selanjutnya di beri tanda tangan observer. 

Adapun data dari observasi pada siklus I sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I
43

 

No. PERNYATAAN 
Batas 

Nilai 
Nilai 

1 
Guru mengucapkan salam dan melakukan 

absensi 
5 5 

2 
Guru melakukan apresepsi sebelum 

masuk materi pokok 
5 4 

3 
Guru menjelaskan materi pokok dan 

tujuan pembelajaran 
5 5 

4 Guru memberi motivasi siswa 5 5 

5 
Guru melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
5 5 

6 
Guru menggunakan menggunakan teknik, 

model pembelajaran, metode 
20 15 

                                                             
43

 Hasil observasi terstruktur tanggal 9 Februari 2019 di 

kelas III SDN 2 Tanjunggunung. 



 
 

 

No. PERNYATAAN 
Batas 

Nilai 
Nilai 

pembelajaran dan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

7 
Guru memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan pembelajaran 
10 8 

8 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya 
5 5 

9 
Guru menanggapi setiap pertanyaan yang 

di ajukan oleh siswa 
5 5 

10 
Guru dapat mengondisikan dan mengelola 

kelas 
5 5 

11 
Guru melakukan penilaian secara 

individu, kelompok atau klasikal 
10 8 

12 
Guru menggunakan waktu mengajar 

secara efisien 
5 5 

13 
Guru melaksanakan  penilaian selama 

proses pembelajaran berlangsung 
5 4 

14 

Guru berpakaian sopan dan rapi serta 

menunjukkan sikap ramah, luwes, 

terbuka, penuh pengertian dan sabar 

kepada siswa 

5 5 

15 Guru bersemanagat dalam mengajar 5 5 

JUMLAH 100 89 

Dari data pengamatan di atas 

menunjukkan bahwa guru/ praktikan telah 



 
 

 

mengajar secara maksimal dengan hasil 

perolehan nilai sejumlah 89 dari 100. 

c. Observasi 

1) Mengamati aktivitas siswa yang meliputi 5M 

(Mengamati, Menanya, Mengeksplorasi, 

Mengasosiasi, Mengkomunikasi) 

2) Mengamati antusias peserta didik dalam 

proses pembelajaran 

3) Mengamati sikap afektif siswa selama 

kegiatan pembelajaran 

4) Melakukan pengamatan dengan memberi 

centang pada lembar observasi terstruktur 

Teknik observasi dilakukan secara terus 

menerus selama proses pembelajaran. Observasi 

tersebut dilakukan  untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa dan tingkat kelancaran dalam 

berpikir kreatif siswa, serta posisi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu 

dengan teknik observasi tersebut dapat diketahui 

peningkatan sebelum dan sesudah penggunaan 

Outdoor study  dalam upaya peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III SDN 

2 Tanjunggunung, Kecamatan Badegan tersebut. 

Penilaian aktivitas belajar siswa dilihat 

dari beberapa aspek keaktifan siswa yang 

meliputi 8 M (membaca, mendengar, menulis, 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, mengkomuni‒ kasi dan tindakan 

tidak relevan.untuk memudahkan dalam 



 
 

 

penilaian, guru membagi siswa menjadi 2 

kelompok yang terdiri atas 8 anak tiap 

kelompok. Pengamatan dilakukan yerus 

menerus selama proses pembelajaran. Kelompok 

1 pengamatan dilakukan pada menit ke‒5, 15, 

25, 35, dan 45. Sedangkan kelompok 2 pada 

kelipatan 10 sampai dengan 50 dengan jumlah 

keseluruhan dari delapan aspek yang diteliti 

menjadi sebesar 40 X 2 yaitu 80. Adapun hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I
44

 

No. 
Aktivitas Belajar 

Siswa 
K1 K2 F Prosentase 

1. Membaca dengan aktif 2 3 5 6,25% 

2. Mendengarkan 9 7 16 20% 

3. 
Menulis (mencatat 

informasi penting) 
7 5 12 15% 

4. 
Mengamati 

(penyelidikan) 
1 6 7 8,75% 

5. 
Menanya (mengajukan 

pertanyaan) 
3 1 4 5% 

6. 
Mengeksplorasi 

(mencari informasi) 
2 2 4 5% 

7. Mengasosiasi 2 2 4 5% 
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No. 
Aktivitas Belajar 

Siswa 
K1 K2 F Prosentase 

(penalaran) 

8. 

Mengkomunikasi 

(menyampaikan 

pendapat) 

3 5 8 10% 

9. Tindakan tidak relevan 11 9 20 25% 

JUMLAH 40 40 80 100% 

Keterangan : K1  = Kelompok 1 

K2 = Kelompok 2 

F    = Jumlah 

Berdasarkan  tabel di atas frekuensi perolehan 

pengamatan aktivitas siswa kelompok 1 dan 2. 

Kesembilan aspek, akvitas belajar siswa yang 

berpusat pada siswa ditunjukkan oleh semua aspek 

kecuali aspek mendengarkan dan tindakan tidak 

relevan. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan 

hasil prosentase kedua kelompok tersebut. Hasil 

prosentase pembelajaran yang berpusat pada siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Aktivitas Belajar Student Center pada Siklus I 

Kegiatan Pembelajaran 

Berpusat pada Siswa 
F Prosentase 

Kelompok 1 20 25 % 

Kelompok 2 24 30% 

Jumlah 44 55% 



 
 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa frekuensi siswa yang melakukan suatu 

aktivitas di kelas pada kelompok 1 sejumlah 20 

dengan prosentase 25% dan kelompok 2 sebesar 

30% dengan frekuensi sejumlah 24. Total 

keseluruhan 44 dari 80 menunjukkan angka 

prosentase sebesar 55% siswa aktif. Hal ini berarti 

prosentase aktivitas belajar yang berfokus pada 

siswa lebih tinggi dari pembelajaran yang berfokus 

pada guru. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas berpusat pada siswa 

atau student center. 

d. Refleksi 

Hasil perolehan skor kemampuan berpikir 

kreatif siswa ditinjau dari 4 indikator kreativitas 

yaitu fluency (kelancaran), flexibility 

(kelenturan), originalitas (keaslian), dan 

elaboration (keterperincian). Penilaian dilakukan 

pada hasil karya siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan indikator pencapaian. Adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.5 

Hasil Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siklus I
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No. Nama Nilai 

1 Bayu Pranoto 25 

2 Allya Della Maharani 56,25 

3 Brilian Putra Pratama 50 

4 Candra Hamzah 37,5 

5 David Alamsyah 37,5 

6 Ikbar Malik Maulana 37,5 

7 Kaelani Natasya 37,5 

8 Kheyla Imhara Murtafi 37,5 

9 Kholifatul Nur Maulida 68,75 

10 Luna Sesilia Indah Dewi 75 

11 Muhammad Alif M. F 43,75 

12 Rama Dwi Permana 25 

13 Regina Miftahul Ulum 87,50 

14 Revan Arizky Alfino 25 

15 Tessya Tefani R. 93,75 

16 Satria Elang Saputra 100 

Jumlah 837,5 

Rata‒rata 52,34 
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Berdasarkan  hasil data di atas 

menunjukkan bahwa rata‒rata nilai kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung sebesar 52,34 ditinjau dari 

indikator kreativitas dan perolehan tersebut 

dalam kategori cukup kreatif. Maka dari itu 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus I tujuan pembelajaran 

sudah tercapai yaitu berfokus pada siswa atau 

student center, namun hasil kemampuan berpikir 

kreatif siswa masih dalam kategori cukup 

kreatif. Untuk itu peneliti mengadakan 

perbaikan pembelajaran siklus II agar 

kemampuan berpikir kreatif siswa dapat 

meningkat. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Membuat RPP yang mengacu pada silabus 

2) Tujuan siklus II adalah perbaikan 

pembelajaran untuk meningkat‒ kan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran Outdoor 

study 

3) Pemilihan materi pembelajaran 

4) Menyiapkan alat dan media pendukung 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 



 
 

 

5) Menyiapkan lembar observasi, lembar 

aktivitas siswa, dan instrumen penilaian yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi 

6) Penelitian ini menggunakan instrumen yang 

terdiri atas: 

a) Lembar Observasi Aktivitas Siswa yaitu 

lembar observasi untuk mengamati 

aktivitas siswa selama kegiatan 

pemnbelajaran berlangsung. 

b) Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

yaitu lembar observasi untuk mengamati 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru/ 

praktikan selama proses pemnbelajaran. 

c) Lembar Instrumen Kemampuan Berpikir 

Kreatif yaitu lembar penilain untuk 

memberikan nilai sesuai dengan indikator 

kreativitas. 

b. Pelaksanaan 

1)   Pembelajaran dilakukan di luar kelas di 

tempat yang teduh. 

2) Guru memberi salam dan melakukan 

absensi siswa 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar selalu aktif dalam mengikuti 

pembelajaran 

5) Guru memberikan penjelasan materi kepada 

siswa 



 
 

 

6) Guru meminta siswa untuk membaca materi 

yang ada di buku kemudian menandai 

catatan‒catatan penting. 

7) Kegiatan pembelajaran adalah belajar 

sambil bermain 

8) Guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok kemudian menjelaskan aturan 

permainan mengambil gambar 

9) Siswa mengambil gambar secara estafet 

sesuai dengan urutan dalam kelompok 

10) Guru memberikan tugas pada siswa berupa 

lembar portofolio untuk dikerjakan 

11) Gambar yang sudah di ambil kemudian 

ditempel pada lembar portofolio 

12) Guru memberikan arahan dan bimbinga 

selama proses pembelajaran 

13) Guru memberikan penilaian pada lembar 

aktivitas siswa 

14) Setelah tugas selesai dikerjakan, kemudian 

beberapa anak menjelaskan di depan teman 

yang lain 

15) Guru menunjukkan hasil karya siswa yang 

paling bagus, kemudian dilakukan penilaian 

Selama proses pembelajaran berlangsung, 

kegiatan mengajar dilakukan pengamatan atau 

observasi oleh observer dari salah satu guru di 

sekolah tersenut. Observasi tersebut mengenai 

semua kegiatan yang dilakukan oleh guru/ 

praktikan saat mengajar mulai dari awal hingga 



 
 

 

akhir . Adapun hasil dari observasi pada siklus II 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Data Observasi Proses Pembelajaran Siklus II
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No. PERNYATAAN 
Batas 

Nilai 
Nilai 

1 
Guru mengucapkan salam dan melakukan 

absensi 
5 5 

2 
Guru melakukan apresepsi sebelum masuk 

materi pokok 
5 5 

3 
Guru menjelaskan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran 
5 5 

4 Guru memberi motivasi siswa 5 5 

5 
Guru melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
5 5 

6 

Guru menggunakan menggunakan teknik, 

model pembelajaran, metode pembelajaran 

dan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi lingkungan 

20 15 

7 
Guru memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan pembelajaran 
10 8 

8 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya 
5 5 

9 
Guru menanggapi setiap pertanyaan yang 

di ajukan oleh siswa 
5 5 
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No. PERNYATAAN 
Batas 

Nilai 
Nilai 

10 
Guru dapat mengondisikan dan mengelola 

kelas 
5 5 

11 
Guru melakukan penilaian secara individu, 

kelompok atau klasikal 
10 8 

12 
Guru menggunakan waktu mengajar secara 

efisien 
5 5 

13 
Guru melaksanakan  penilaian selama 

proses pembelajaran berlangsung 
5 5 

14 

Guru berpakaian sopan dan rapi serta 

menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, 

penuh pengertian dan sabar kepada siswa 

5 5 

15 Guru bersemanagat dalam mengajar 5 5 

JUMLAH 100 91 

Dari hasil pengamatan proses 

pembelajaran di atas menunjukkan bahwa guru/ 

praktikan telah mengajar secara maksimal 

dengan hasil perolehan nilai sejumlah 91 dari 

100. 

c. Observasi 

1) Mengamati aktivitas siswa yang meliputi 5M 

(Mengamati, Menanya, Mengeksplorasi, 

Mengasosiasi, Mengkomunikasi) 

2) Mengamati antusias peserta didik dalam 

proses pembelajaran 



 
 

 

3) Mengamati sikap afektif siswa selama 

kegiatan pembelajaran 

4) Melakukan pengamatan dengan memberi 

centang pada lembar observasi terstruktur 

Teknik observasi dilakukan secara terus 

menerus selama proses pembelajaran. Observasi 

tersebut dilakukan  untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa dan tingkat kelancaran dalam 

berpikir kreatif siswa, serta posisi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu dengan 

teknik observasi tersebut dapat diketahui 

peningkatan sebelum dan sesudah penggunaan  

metode Outdoor study  dalam upaya peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung, Kecamatan Badegan tersebut. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan 

Kelas pada Siklus II yaitu tentang aktivitas siswa 

selama proses kegiatan pembelajaran, yang 

meliputi 8 M (membaca, mendengar, menulis, 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, mengkomunikasi) dan tindakan 

tidak relevan yang dikelompokkan  menjadi 2 

kelompok. Adapun hasil yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.7 

Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I
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No. Aktivitas Belajar Siswa K1 K2 F Prosentase 

1. Membaca dengan aktif 4 3 7 8,75% 

2. Mendengarkan 6 7 13 16,25% 

3. 
Menulis (mencatat 

informasi penting) 
5 5 10 12,5% 

4. 
Mengamati 

(penyelidikan) 
5 5 10 12,5% 

5. 
Menanya (mengajukan 

pertanyaan) 
4 4 8 10% 

6. 
Mengeksplorasi 

(mencari informasi) 
5 4 9 11,25% 

7. 
Mengasosiasi 

(penalaran) 
2 2 4 5% 

8. 

Mengkomunikasi 

(menyampaikan 

pendapat) 

6 8 14 17,5% 

9. Tindakan tidak relevan 3 2 5 6,25% 

JUMLAH 40 40 80 100% 

Keterangan : K1 = Kelompok 1 

K2 =Kelompok 2 

f   = Jumlah 

Dari kesembilan aspek, akvitas belajar siswa 

yang berpusat pada siswa ditunjukkan oleh semua 
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aspek kecuali aspek mendengarkan dan tindakan 

tidak relevan. Dua aspek tersebut menunjukkan 

siswa yang pasif. Sehingga dapat data frekuensi 

siswa dengan kategori aktif dan pasif. Berikut 

perolehan data hasil aktivitas belajar siswa dari 7 

aspek keaktifan siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Aktivitas Belajar Student Center Siklus II 

Kegiatan Pembelajaran 

Berpusat pada Siswa 
F Prosentase 

Kelompok 1 31 38,75 % 

Kelompok 2 31 38,75% 

Jumlah 62 77,5% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa jumlah frekuensi siswa yang melakukan suatu 

aktivitas di kelas pada siklus II sejumlah 62 dengan 

prosentase sebesar 77,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa peran siswa dalam pembelajaran lebih 

dominan atau aktif. Pada siklus II ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kegiatan atau aktivitas siswa di 

luar kelas meningkat dan pembelajaran berpusat 

pada siswa atau student center. 

d. Refleksi 

Pada siklus II tujuan perbaikan dilakukan  

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siklus I yang masih pada kategori cukup kreatif. 

Dengan menggunakan Outdoor study  yaitu 

pembelajaran di luar kelas, hasil perolehan skor 



 
 

 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif Siklus II 

No. Nama Nilai 

1 Bayu Pranoto 43,75 

2 Allya Della Maharani 100 

3 Brilian Putra Pratama 87.5 

4 Candra Hamzah 68,75 

5 David Alamsyah 37,5 

6 Ikbar Malik Maulana 87,5 

7 Kaelani Natasya 43,75 

8 Kheyla Imhara Murtafi 93,75 

9 Kholifatul Nur Maulida 100 

10 Luna Sesilia Indah D 93,75 

11 Muhammad Alif M. F 81,25 

12 Rama Dwi Permana 81,25 

13 Regina Miftahul Ulum 68,75 

14 Revan Arizky Alfino 62.5 

15 Tessya Tefani R. 100 

16 Satria Elang Saputra 93,75 

 

Jumlah 1243,75 

Rata‒Rata 77,73 

 



 
 

 

Hasil menunjukkan perolehan jumlah 

keseluruhan indikator adalah sebesar 1234,75, 

dengan rata‒rata 77,73. Jika dibandingkang 

dengan siklus I, kemampuan berpikir kreatif 

siswa siklus II mengalami peningkatan. Terbukti 

dari peningkatan nilai rata‒rata sebesar 25,39 

dari siklus I ke siklus II. Perolehan rata‒rata 

siswa meningkat dari 52,34 menjadi 77,73. 

Selain itu dari hasil pengamatan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Dari 

penjelasan tersebut berarti tujuan perbaikan pada 

siklus II yaitu meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif sudah tercapai dengan baik 

dalam kategori kreatif. Namun peneliti masih 

akan melakukan perbaikan lagi agar kemampuan 

berpikir siswa semakin lebih meningkat. 

3. Siklus III 

a. Perencanaan 

1) Membuat RPP yang mengacu pada silabus 

2) Tujuan siklus II adalah perbaikan 

pembelajaran untuk lebih meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

belajar di luar kelas atau  Outdoor study  

dan strategi Index Card Match 

3) Pemilihan materi dan media pembelajaran 

4) Menyiapkan alat dan media pendukung 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 



 
 

 

5) Menyiapkan lembar observasi, lembar 

aktivitas siswa, dan instrumen penilaian 

yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi 

6) Penelitian ini mengguanakan instrumen 

yang terdiri atas: 

a) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

yaitu lembar observasi untuk 

mengamati aktivitas siswa selama 

kegiatan pemnbelajaran berlangsung. 

b) Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

yaitu lembar observasi untuk 

mengamati setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh guru/ praktikan selama 

proses pemnbelajaran. 

c) Lembar Instrumen Kemampuan 

Berpikir Kreatif yaitu lembar penilain 

untuk memberikan nilai sesuai dengan 

indikator kreativitas. 

b. Pelaksanaan 

1) Pembelajaran dilakukan di luar kelas di 

tempat yang teduh. 

2) Guru memberi salam dan melakukan absensi 

siswa 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran 

5) Guru memberikan penjelasan materi kepada 

siswa 



 
 

 

6) Guru membagikan potongan kertas yang 

berisi pertanyaan dan jawaban. Ada yang 

mendapat kertas berupa pertanyaan dan ada 

yang mendapatkan jawabanya. 

7) Guru memintya siswa mencari pasangan soal 

dan jawaban dalam waktu 3 menit 

8) Guru meminta semua siswa untuk 

menyampaikan soal yang diterima satu per 

satu di depan teman yang lain bersama dengan 

pasangan jawaban soal tersebut 

9) Guru memberikan penilaian aktivitas siswa 

dan penilaian sikap selama kegiatan 

pembelajaran 

10) Guru membagikan kertas lipat, siswa diminta 

menuliskanapa yang mereka ketahui tentang 

materi telah dipelajari. Kemudian kertas 

tersebut dipotong membentuk lingkarang dan 

diberi nama lalu di gantungkan pada ranting 

yang sudah disiapkan 

11) Guru memberikan penguatan materi kepada 

siswa 

12) Guru memberi apresiasi pada siswa yang 

paling baik karyanya 

13) Guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan dari pembelajar‒ an yang telah 

dilakukan 

14) Guru melakukan penilaian akhir, kemudian 

menutup pembelajar‒ an dengan berdoa 



 
 

 

Selama proses pembelajaran berlangsung, 

kegiatan mengajar dilakukan pengamatan atau 

observasi mengenai semua kegiatan yang 

dilakukan oleh guru/ praktikan saat mengajar 

mulai dari awal hingga akhir . Adapun hasil dari 

observasi pada siklus III sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Data Observasi Proses Pembelajaran Siklus III
48

 

No. PERNYATAAN 
Batas 

Nilai 
Nilai 

1 
Guru mengucapkan salam dan melakukan 

absensi 
5 5 

2 
Guru melakukan apresepsi sebelum 

masuk materi pokok 
5 5 

3 
Guru menjelaskan materi pokok dan 

tujuan pembelajaran 
5 5 

4 Guru memberi motivasi siswa 5 5 

5 
Guru melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
5 5 

6 

Guru menggunakan menggunakan teknik, 

model pembelajaran, metode 

pembelajaran dan strategi pembelajaran 

sesuai dengan kondisi lingkungan 

20 15 

7 
Guru memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan pembelajaran 
10 8 
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 28 Februari 2019 di 

kelas III SDN 2 Tanjunggunung. 



 
 

 

No. PERNYATAAN 
Batas 

Nilai 
Nilai 

8 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya 
5 5 

9 
Guru menanggapi setiap pertanyaan yang 

di ajukan oleh siswa 
5 4 

10 
Guru dapat mengondisikan dan mengelola 

kelas 
5 5 

11 
Guru melakukan penilaian secara 

individu, kelompok atau klasikal 
10 8 

12 
Guru menggunakan waktu mengajar 

secara efisien 
5 5 

13 
Guru melaksanakan  penilaian selama 

proses pembelajaran berlangsung 
5 5 

14 

Guru berpakaian sopan dan rapi serta 

menunjukkan sikap ramah, luwes, 

terbuka, penuh pengertian dan sabar 

kepada siswa 

5 5 

15 Guru bersemanagat dalam mengajar 5 5 

JUMLAH 100 90 

Dari hasil pengamatan proses 

pembelajaran di atas menunjukkan bahwa guru/ 

praktikan telah mengajar dengan baik dan 

menmperoleh nilai 90 dari 100. 

c. Observasi 

1) Mengamati aktivitas siswa yang meliputi 

5M (Mengamati, Menanya, 



 
 

 

Mengeksplorasi, Mengasosiasi, 

Mengkomunikasi) 

2) Mengamati antusias peserta didik dalam 

proses pembelajaran 

3) Mengamati sikap afektif siswa selama 

kegiatan pembelajaran 

4) Melakukan pengamatan dengan memberi 

centang pada lembar observasi terstruktur 

Teknik observasi dilakukan secara terus 

menerus selama proses pembelajaran. Observasi 

tersebut dilakukan  untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa dan peningkatan tingkat 

kelancaran siswa dalam berpikir. Observasi yang 

dilakukan mengenai 8M (membaca, mendengar, 

menulis, mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, mengkomunikasi) dan tindakan 

tidak relevan. Untuk memudahkan pengamatan 

guru/praktikan membagi menjadi 2 kelompok 

masing‒masing terdiri atas 8 anak. Adapun hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus III
49

 

No. Aktivitas Belajar Siswa K1 K2 f Prosentase 

1. Membaca dengan aktif 2 1 3 2,5% 

2. Mendengarkan 7 5 12 15% 

3. Menulis (mencatat 6 9 15 18,75% 
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 28 Februari 2019 di 

kelas III SDN 2 Tanjunggunung 



 
 

 

No. Aktivitas Belajar Siswa K1 K2 f Prosentase 

informasi penting) 

4. 
Mengamati 

(penyelidikan) 
6 7 13 16,25% 

5. 
Menanya (mengajukan 

pertanyaan) 
5 2 7 8,75% 

6. 
Mengeksplorasi 

(mencari informasi) 
6 7 13 16,25% 

7. 
Mengasosiasi 

(penalaran) 
3 2 5 6,25% 

8. 

Mengkomunikasi 

(menyampaikan 

pendapat) 

3 5 8 10% 

9. Tindakan tidak relevan 2 2 4 5% 

JUMLAH 40 40 80 100% 

Keterangan : K1 = Kelompok 1 

K2 = Kelompok 2 

f   = Jumlah 

Berdasarkan tabel di atas frekuensi perolehan 

pengamatan aktivitas siswa kelompok 1 dan 2 dari 

kesembilan aspek akvitas belajar siswa yang 

berpusat pada siswa ditunjukkan oleh semua aspek 

kecuali aspek mendengarkan dan tindakan tidak 

relevan. Berikut hasil rekap dari kedua kelompok: 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.12 

Hasil Aktivitas Belajar Student Center Siklus III 

Kegiatan Pembelajaran 

Berpusat pada Siswa 
F Prosentase 

Kelompok 1 33 41,25% 

Kelompok 2 31 38,75% 

Jumlah 64 80% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa jumalh frekuensi siswa yang melakukan suatu 

aktivitas di kelas pada siklus III sejumlah 64 dengan 

prosentase sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa 

peran siswa dalam pembelajaran masih lebih 

dominan atau aktif dari pada peran guru. Pada siklus 

II ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan atau 

aktivitas siswa di luar kelas meningkat dan 

pembelajaran berpusat pada siswa atau student 

center. 

d. Refleksi 

Pada siklus III dilakukan tujuan perbaikan 

yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, 

instrumen yang gunakan untuk meningkatkan 

menggunakan Outdoor study  yaitu pembelajaran di 

luar kelas. Hasil perolehan skor kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada siklus II sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.13 

Data  Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Siklus III 

No. Nama Nilai 

1 Bayu Pranoto 50 

2 Allya Della Maharani 100 

3 Brilian Putra Pratama 87,5 

4 Candra Hamzah 68,75 

5 David Alamsyah 62,5 

6 Ikbar Malik Maulana 87,5 

7 Kaelani Natasya 62,5 

8 Kheyla Imhara Murtafi 62,5 

9 Kholifatul Nur Maulida 100 

10 Luna Sesilia Indah Dewi 100 

11 Muhammad Alif M. F 81,25 

12 Rama Dwi Permana 81,25 

13 Regina Miftahul Ulum 87,5 

14 Revan Arizky Alfino 81,25 

15 Tessya Tefani R. 100 

16 Satria Elang Saputra 100 

 

Jumlah 1312,5 

Rata‒Rata 82,03 

 

Hasil menunjukkan perolehan jumlah 

keseluruhan indikator adalah sebesar 1312,5, 

dengan rata‒rata 82,03. Jika dibandingkang 



 
 

 

dengan siklus II, kemampuan berpikir kreatif 

siswa siklus III mengalami peningkatan sebesar 

4,30. Dengan demikian tujuan perbaikan pada 

siklus III sudah tercapai dengan sangat baik, dan 

tidak mengadakan siklus selanjutnya karena 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif telah 

tercapai. 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

Pada penelitian ini telah dilakukan tindakan 

penelitian sebanyak 3 siklus untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif, adapun penjelasan setiap 

siklus sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I telah di 

dilakukan empat tahapan kegiatan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi/pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan perencanaan yang dilakukan peneliti 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau 

RPP  perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru 

menjadi berpusat kepada siswa dan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, 

selain itu guru juga menyiapkan media dan alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran siklus I. 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti telah 

menyiapkan beberapa instrumen penilaian 

diantaranya adalah penilaian kemampuan berpikir 

kreatif, lembar observasi proses kegiatan 

pembelajaran dari awal hingga akhir yang telah 



 
 

 

ditanda tangani oleh observer dari salah satu guru di 

sekolah yang diteliti tersebut dan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa untuk mengamati kegiatan apa 

saja yang dilakukan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan 

pelaksanaan yang dilakukan dengan beberapa 

langkah pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat. 

Tahap pelaksanaan dalam siklus I ini sesuai 

dengan perolehan nilai observasi pada Tabel 4.2 

yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam 

kelas pada mata pelajaran IPS kelas III SDN 2 

Tanjunggunung, menunjukkan  bahwa guru telah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Rincian kegiatan yang pertama adalah guru masuk 

kelas lalu mengucapkan salam dan mengajak siswa 

untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

pembelajaran, kemudian guru menanyakan siswa 

yang tidak masuk sambil mengisi daftar absensi 

siswa. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

mengenai pelajaran sebelumnya untuk mengingatkan 

kembali materi pelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. Siswa secara bersama-sama menjawab 

petanyaan guru, kemudian guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran sekaligus indikator pencapaian yang 

akan dicapai dan tidak lupa memberikan motivasi 

kepada siswa agar tetap rajin belajar. Kemudian guru 

memberkan penjelasan materi kegiatan jual beli 

kepada siswa menggunakan media gambar beberapa 



 
 

 

kegiatan jual beli di pasar, di toko, swalayan dan lain 

sebagainya. Siswa terlihat sangat antusias dalam 

mengamati gambar-gambar tersebut. Kemudian 

siswa diminta mengerjakan lembar portofolio yaitu  

membuat main mapp atau peta konsep mengenai 

jenis pasar yaitu nyata dan tidak nyata. Siswa diberi 

waktu beberapa menit untuk mengerjakan kemudian 

setelah selesai beberapa dari siswa dipersilakan maju 

ke depan kelas untuk menyampaikan hasil 

pekerjaannya dan dikumpulkan. Diakhir 

pembelajaran guru memberikan penguatan materi 

dan bersama-sama siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran dan memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah pada buku Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa 

bersama dan salam. Terlihat guru sangat 

bersemangat dalam menyampaikan materi 

pembelajaran selain itu juga berbicara sopan dan 

berpakaian yang rapi. Tidak lupa guru juga 

melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

dan melakukan pengamatan aktivitas belajar siswa. 

Hasil perolehan nilai pada kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru/ praktikan pada siklus I tersebut 

sejumlah 89. Hal ini membuktikan bahwa cara 

mengajar guru termasuk sudah baik dan dilakukan 

semaksimal mungkin agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. Selanjutnya kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru 

terhadap aktivitas siswa. 



 
 

 

Dari data observasi aktivitas kegiatan siswa 

kelompok 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 4.3 

terdapat beberapa aspek yang diteliti yaitu mengenai 

membaca, mendengarkan, menulis, mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, 

mengkomunikasi, dan tindakan yang tidak relevan, 

ini menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Ada 2 aspek yang menunjukkan 

bahwa siswa pasif yaitu mendengar dan tindakan 

tidak relevan contoh bermain, ramai, tidak 

memperhatikan, tidur dan lain sebagainya. Selama 

pembelajaran berlangsung dari 16 siswa yang diteliti 

kegiatan yang paling sering dilakukan siswa adalah 

mendengarkan dengan prosentase 20% dan frekuensi 

sebanyak 16 dan tindakan yang tidak relevan dengan 

prosentase 25% atau frekuensi sejumlah 20. Ini 

merupakan angka yang cukup tinggi jika 

dibandingkan hasil perolehan dari beberapa aspek 

yang lain. Kemudian kegiatan dengan frekuensi 

tinggi selanjutnya yaitu menulis sebesar 15%, aspek 

kegiatan tersebut tinggi karena siswa diberi tugas 

untuk mengerjakan lembar portofolio, selanjutnysa 

yaitu mengkomunikasi sebesar 10%, contoh kegiatan 

tersebut siswa berani menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan teman-teman yang lain, siswa 

berani dalam menyampaikan pendapat. Pada aspek 

kegiatan yang lainnya kurang dari 10% adalah aspek 

mengamati, membaca, mengeksplorasi, dan 

mengasosiasi. Aspek mengamati hanya mendapatkan 



 
 

 

prosentase sebesar 8,75%, contoh dalam aspek 

tersebut adalah mengamati gambar yang ditunjukkan 

guru atau yang disajikan dalam buku paket. 

Membaca sebesar 6,26 % dan sisanya aspek yang 

lain sebesar 5%. Hasil perolehan aktivitas belajar 

student center dari kedua kelompok tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa 

frekuensi siswa yang aktif mengikuti pembelajaran 

dari kelompok 1 sebesar 20 dengan prosentase 25% 

dan frekuensi kelompok 2 sebanyak 24 dengan 

frekuensi 30%. Total prosentase aktivitas belajar 

siswa sebesar 55%. Dari penjelasan tersebut 

membuktikan bahwa siswa yang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran dilihat dari aktivitas belajar 

siswa sebesar 55% menunjukkan bahwa kegitan 

pembelajaran berpusat pada siswa atau student 

center. 

Pada tahap terakhir siklus I yaitu refleksi 

mengenai hasil perolehan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas III SDN 2 Tanjunggunung. 

Perolehan nilai didasarkan pada 4 indikator 

kemampuan berpikir kreatif yang meliputi fluency 

(kelancaran), flexibility (kelenturan), originality 

(keaslian), dan elaboration (keterperincian). Dapat 

dilihat dari Tabel 4.5, jumlah perolehan dari keempat 

indikator di atas 837,5 dengan rata‒rata 52,34 ini 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam kategori cukup kreatif. Dari 16 anak 

yang mendapatkan nilai di ata 50 ada 6 anak 



 
 

 

sedangkan 10 anak yang lain mendapat nilai di 

bawah 50. Hal ini dikarenakan siswa belum mampu 

memenuhi kriteria dari setiap indikator yang 

dijadikan dasar penilaian. Empat indikator 

kemampuan berpikir kreatif yang dijadikan dasar 

penilaian tersebut indikator fluency mendapatkan 

perolehan skor tertinggi  sebesar 57,81 dengan 

keterangan kategori sangat baik dengan prosentase 

25% dan baik juga sebesar 25%,  sedangkan siswa 

yang lain pada kategori cukup dankurang baik. 

Selanjutnya indikator originality memperoleh nilai 

rata‒rata 54,68, indikator flexibility memperoleh 

angka 51,56 sedangkan indikator elaboration 

mendapatkan skor terendah dengan perolehan nilai 

45,31 dari 100. Dari penjelasan di atas dapat 

membuktikan bahwa nilai rata‒rata kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas III termasuk dalam 

kategori cukup kreatif. Sehingga dalam hal ini perlu 

adanya tindakan pembelajaran pada siklus II untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif tersebut. 

 

2. Siklus II 

Hampir sama dengan pembelajaran pada siklus 

I, pada kegiatan pembelajaran siklus II telah di 

dilakukan empat tahapan kegiatan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi/  pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan perencanaan yang dilakukan peneliti 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau 

RPP perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan 



 
 

 

pembelajaran siswa aktif dan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. dengan mata 

pelajaran yang sama yaitu IPS tetapi menggunakan 

metode yang berbeda yaitu outdoor study. Metode 

tersebut merupakan kegiatan belajar di luar kelas 

yang lebih menyenangkan dan lebih dekat dengan 

alam sekitar. Dengan menggunakan metode 

pembelajarab tersebut siswa lebih dapat untuk 

beraktivitas dan berkreasi dengan bebas. 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti telah 

menyiapkan beberapa instrumen penilaian 

diantaranya adalah penilaian kemampuan berpikir 

kreatif, lembar observasi proses kegiatan 

pembelajaran dari awal hingga akhir yang telah 

ditanda tangani oleh observer dari salah satu guru di 

sekolah yang diteliti tersebut dan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa untuk mengamati kegiatan apa 

saja yang dilakukan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu juga menyiapkan alat dan 

media yang digunakan pada pembelajaran siklus II 

tersebut. Tahab selanjutnya yaitu kegiatan 

pembelajaran yang di lakukan di halaman belakang 

sekolah yang cukup teduh. 

Tahap pelaksanaan dalam siklus II kegiatan 

yang dilakukan guru selama proses pembelajaran 

telah dilakukan observasi oleh wali kelas III. Hasil 

observasi proses pembelajaran tersebut pada Tabel 

4.6 pada penjelasan sebelumnya. Kegiatan siklus Ii 

ini dilakukan di luar ruangan dengan mata pelajaran 



 
 

 

yang sama yakni pelajaran IPS kelas III SDN 2 

Tanjunggunung. Pada tabel menunjukkan  bahwa 

guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan baik. Rincian kegiatan yang pertama adalah 

guru masuk kelas lalu mengucapkan salam dan 

mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan pembelajaran, kemudian 

guru membawa siswa menuju halaman belakang 

sekolah. Kemudian guru mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu “Disini senang di sana senang” 

agar siswa lebih bersemangat mengikut 

pembelajaran tersebut. Lalu guru memberikan 

beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai 

pelajaran sebelumnya untuk mengingatkan kembali 

materi yang dipelajari  pada pertemuan minggu lalu. 

Siswa diminta menuliskan jawaban pada selembar 

kertas kemudian dikumpulkan. Kegiatan selanjutnya 

guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta 

memberikan motivasi kepada siswa. Guru 

memberikan penjelelasan materi kepada siswa, 

kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan, 

siswa dapat mencari jawaban dari pertanyaan 

tersebuit di buku paket atau buku LKS. Guru 

melakukan penilaian selama pembelajaran 

berlangsung. Guru membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok dan diadakan permainan berupa 

mengambil gambar uang secara estafet, guru 

menjelaskan aturan permainan tersebut. Guru 

membagikan lembar portofolio untuk dikerjakan, 



 
 

 

gambar uang tersebut ditempel pada lembar 

portofolio tersebut, setelah selesai kemudian 

dikumpulkan. Guru berhasil membuat siswa 

bersemangat mengikuti pembelajaran. Selang 

beberapa menit kemudian anak yang sudah selesai 

diminta untuk menjelaskan kepada teman-teman 

yang lain hasil pekerjaannya lalu dikumpulkan. 

Kegiatan penutup siswa diminta ungtuk belajar di 

rumah dan kemudian berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran dan siswa bisa kembali ke kelas. 

Terlihat guru sangat bersemangat dalam 

menyampaikan materi pembelajaran selain itu juga 

berbicara sopan dan berpakaian yang rapi. Tidak 

lupa guru juga melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran dan melakukan pengamatan aktivitas 

belajar siswa. Hasil perolehan nilai pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru/ praktikan pada 

siklus II tersebut sejumlah 91. Hal ini membuktikan 

bahwa cara mengajar guru termasuk sudah baik dan 

dilakukan dengan maksimal agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Tahap observasi yang dilakukan oleh guru 

terhadap aktivitas siswa. beberapa aspek yang diteliti 

yaitu mengenai membaca, mendengarkan, menulis, 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, mengkomunikasi, dan tindakan yang 

tidak relevan. Aktifitas siswa yang menunjukkan 

bahwa siswa tersebut pasif adalah aspek 

mendengarkan dan tindakan tidak relevan contoh 



 
 

 

bermain sendiri, ramai, tidak memperhatikan, tidur 

dan lain sebagainya. Data observasi aktivitas 

kegiatan siswa kelompok 1 dan 2 dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 yang menunjukkan dari 16 siswa yang 

diteliti kegiatan yang paling banyak dilakukan siswa 

adalah mengkomunikasi dengan prosentase sebesar 

17,5%, hal ini guru mengajak siswa untuk belajar 

sambil bermain dan setiap siswa menyebutkan 

gambar yang diperoleh satu per satu.  Kemudian 

aspek mendengarkan sebesar 16,25%, aspek 

mengamati dan menulis mendapatkan prosentase 

yang sama sebesar 12,50%, mengerksplorasi 11,25% 

dan menanya 10%. Sisanya memperoleh prosentase 

dibawah 10% yaitu aspek membaca, mengasosiasi 

dan tindakan tidak relevan. Hasil perolehan aktivitas 

belajar student center dari kedua kelompok tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 yang menunjukkan 

bahwa kedua kelompok sama-sama memperoleh 

prosentase sebesar 38,75% dengan frekuensi 31.  

Total prosentase aktivitas belajar siswa sebesar 

77,5%. Dari penjelasan tersebut membuktikan bahwa 

pembelajaran pada siklus II student center. Hal ini 

menunjukkan bahwa keaktifassiswa dalam 

mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan. 

Pada tahap refleksi mengenai hasil perolehan 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung. Perolehan nilai didasarkan pada 4 

indikator kemampuan berpikir kreatif yang meliputi 

fluency (kelancaran), flexibility (kelenturan), 



 
 

 

originality (keaslian), dan elaboration 

(keterperincian). Dapat dilihat dari Tabel 4.9  jumlah 

perolehan dari keempat indikator di atas 1243,75 

dengan rata‒rata nilai 77,73 ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam kategori 

kreatif dan mengalami peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Dari 16 anak yang mendapatkan nilai di 

atas 70 ada 10 anak sedangkan 6 anak yang lain 

mendapat nilai di bawah 70. Pada siklus II ini 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang mampu 

memenuhi kriteria dari indikator kemampuan 

berpikir kreatif. Hal ini dikarenakan siswa belum 

mampu memenuhi kriteria dari setiap indikator yang 

dijadikan dasar penilaian. Empat indikator 

kemampuan berpikir kreatif yang dijadikan dasar 

penilaian tersebut, siswa yang berhasil mendapatkan 

nilai 100 ada 3 anak, kemudian nilai 93,75 ada 3 

anak, perolehan nilai 87,5 sebanyak 2 anak, nilai 

81,25 sebanyak 2 anak dan yang lainnya kurang dari 

70. Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa nilai 

rata‒rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III 

termasuk dalam kategori kreatif. Namun peneliti 

masih akan melakukan kegiatan pembelajaran siklus 

III untuk lebih meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

3. Siklus III 

Pada kegiatan pembelajaran siklus III semua 

tahapan samadengan siklus sebelumnya yang 

membedakan hanya pada tujuan pembelajaran yaitu 



 
 

 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

menggunakan metode pembelajaran outdoor study 

dengan strategi index card match untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dan menambah 

semangat belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Instrumen yang disiapkan pada siklus 

III sama dengan instrumen yang digunakan pada 

siklus I dan siklus II. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

III dilakukan sesuai dengan RPP yang dibuat. 

Perolehan nilai observasi proses pembelajaran siklus 

III dapat dilihat pada pada Tabel 4.10 yang 

menunjukkan bahwa perolehan nilai sebesar 90. 

Perolehan tersebut mengalami penurunan dari siklus 

sebelumnya yaitu 91, namun hal ini membuktikan 

bahwa guru telah melaksanakan kegiatan mengajar 

dengan maksimal dan ini tidak berpengaruh pada 

peningkatan atau penurunan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Tugas guru memberikan bimbingan 

dan ararah pada siswa. kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan baik sesuai dengan yang di tulis 

pada RPP, ada beberapa yang tidak sesuai antara 

yang tertulis dengan keadaan lingkungan namun 

guru mengatasi dengan baik dan disesuaikan dengan 

kondisi yang terjadi. Selanjutnya kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru 

terhadap aktivitas siswa. 

Tahap observasi terhadap aktivitas belajar 

siswa dilakukan guru selama kegiatan pembelajaran 



 
 

 

berlangsung, dari kegiatan awal hingga akhir. Aspek 

yang diteliti meliputi mengenai membaca, 

mendengarkan, menulis, mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasi, 

dan tindakan yang tidak relevan, ini menunjukkan 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Data 

hasil perolehan aktivitas belajar siswa siklus III 

dapat dilihat pada tabel 4.11 dengan perolehan 

peosentase tertinggi pada aktivitas menulis dengan 

prosentase sebesar 18,75% karena pada siklus III ini 

guru mengajak siswa untuk membuat sebuah karya 

yaitu pohon pintar yang berisikan pengetahuan-

pengetahuan tentang materi IPS yuang harus ditulis 

langsung oleh siswa. selanjutnya aktivitas 

mengeksplorasi dan mengamati memperoleh 

prosentasi yang sama sebesar 16,25%, dan 

mendengarkan sebesar 15 %, sedangkan aspek yang 

prosentase di bawah 10%. Hal demikian 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa juga 

dipengaruhi oleh metode dan startegi yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Hasil perolehan aktivitas belajar 

student center dari kedua kelompok tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

frekuensi siswa yang aktif mengikuti pembelajaran 

dari kelompok 1 dcengan prosentase sebesar 41,25% 

xsedangkan pada kelompok 2 diperoleh prosentase 

38,75% dengan jumlah frekuensi kedua kelompok 

sebesar 64 dan prosentase aktivitas belajar siswa 



 
 

 

sebesar 80%. Perolehan tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajartan berpusat pada siswa sebagai 

subyek pembelajaran. 

Pada tahap refleksi kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas III dapat dilihat pada tabel 4.13 

yang menunjukan perolehan nilai rata‒rata sebesar 

82,03 ditinjau dari semua indikator berpikir kreatif 

yang dijadikan dasar untuk memberikan penilaian. 

Siswa yang mendapatkan nilai 100 bebanyak 5 anak 

yang memenuhi keempat indikator berpikir kreatif 

tersebut. Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa siswa yang mendapat nilai dibawah 70 

sebanyak 5 anak dan siswa yang lain mendapatkan 

nilai di atas 70. Denagn demikian ini membuktikan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa mengalami 

peningkatan sebesar 4,30 dari siklus II ke siklus III. 

Dengan demikian tujuan perbaikan pada siklus III 

sudah tercapai dengan sangat baik, maka dari itu 

peneliti tidak mengadakan rangkaian kegiatan siklus 

selanjutnya atau berhenti pada siklus III karena 

tujuan peningkatan kemampuan berpikir kreatif telah 

tercapai. 

 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas III SDN 2 Tanjunggunung 

dengan menggunakan Outdoor study diperoleh hasil 

yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

guru. Hal ini terbukti dari hasil perolehan nilai rata‒rata 



 
 

 

dari setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

mengalami peningakatan dari siklus I ke siklus II 

kemudian ke siklus III. Data hasil peningkatan nilai 

rata‒rata setiap indikator dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.14 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

Fluency 57,81 75 82,81 

Flexibility 51,56 78,12 81,25 

Originality 54,68 81,25 84,37 

Elaboration 43,75 76,56 79,68 

Rata‒rata 51,95 77,74 82,03 

Kategori 
Cukup 

kreatif 
Kreatif 

Sangat 

kreatif 

Dapat dilihat peningakatan indikator pada tabel di 

atas yang menunjukkan bahwa semua indikator 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II dan 

dari siklus II ke siklus III. Indikator tertinggi dan 

terendah dari setiap siklus berbeda‒beda, pada siklus I 

indikator tertinggi adalah fluency atau kelancaran siswa 

dan terendah adalah elaboration. Sedangkan pada 

tindakan siklus II indikator originality memperoleh nilai 

rata tertinggi, dan fluency memperoleh rata‒rata 

terendah. Pada siklus III originality menjadi indikator 

tertinggi dan elaboration memperoleh nilai rata‒rata 

terendah. Nilai yang diperoleh setiap anak juga berbeda. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir setiap 



 
 

 

anak berbeda‒beda ini juga dipengaruhi oleh faktor 

usia, rata‒rata umur anak kelas III adalah 9 tahun. 

Siswa pada usia tersebut belum mampu untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir sendiri, perlu 

bimbingan dari orang tua dan berpikir kreatif tersebut 

dapat dilatih dan diajarkan di sekolah oleh guru. 

Kemampuan berpikir kreatif dapat ditingkatkan dengan 

penggunaan metode yang mampu membangkitkan daya 

ingat dan imajinasi siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran penggunaan media 

sangat diperlukan untuk merangsang otak anak 

sehingga kemampuan imajinasi siswa aktif dan 

berkembang. Selain itu penggunaan strategi dan metode 

pembelajaran juga diperlukan untuk memberikan ruang 

pada siswa agar aktif dalam pembelajran. Hal ini dapat 

dijadikan pertimbangan guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang mengarahkan pada peningkatan 

kemampuan berpikir siswa terutama siswa perlu dilatih 

untuk lebih bisa mengungkapkan pendapat dan 

menjelaskan secara rinci dan jelas. Seperti pernyataan 

yang disampaikan oleh M. Ahmad Abdul Jawwad 

menyatakan bahwa guru di sekolah dan orang tua 

membuat suasana belajar bagi anak untuk 

mengekspresikan kreativitasnya tanpa ada halangan, 

rintangan dan batasan. Oleh karena itu guru diharapkan 

mampu menyederhanakan kurikulum dan menerapkan 



 
 

 

metode pengajaran yang variatif yang membuat anak 

senang dan tidak bosan untuk belajar.
50

 

Pada tindakan siklus I kemampuan kreatif siswa 

masih dalam kategori cukup kreatif maka dari itu pada 

siklus II guru menggunakan metode pembelajaran di 

luar kelas atau Outdoor study yang diharapkan mampu 

meningkatkan berpikir kreatif siswa. Tabel 4.13 

membuktikan bahwa pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi pada level kreatif. Hal ini Ini 

sesuai dengan tujuan penggunaan Outdoor study  yakni 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan bakat dan 

kreativitas di alam terbuka selain itu siswa dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa 

terhadap lingkungan sekitar dan mengenal berbagai 

kegiatan di luar kelas yang dapat membuat 

pembelajaran lebih kreatif. Pada siklus III anak diberi 

ruang untuk lebih babas dalam berkreasi dengan 

penggunaan strategi yang berbeda dan pembelajaran 

berlangsung di luar kelas. Hasilnya pada siklus III 

tersebut kemampuan berpikir kratif siswa mengalami 

peningkatan menjadi level dengan kategori sangat 

kreatif. 

Hasil pelaksanaan PTK cenderung mengalami 

peningkatan dari setiap siklus. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Outdoor study dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 
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III SDN 2 Tanjunggunung tahun pelajaran 2018/ 2019. 

Hasil perolehan nilai rata‒rata setiap indikator per 

siklus dan hasil rata‒rata setiap siklus dapat dilihat pada 

gambar grafik berikut ini: 

Gambar 4.1 

Grafik Peningakatan Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari empat 

indikator mengalami peningkatan pada setiap indikator. 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan secara signifikan baik indikator fluency, 

flexibility, originality maupun elaboration. Hal tersebut 

dikarenakan pada tindakan siklus I telah dilaksanakan 

perencanaan dengan tujuan perbaikan dari pra‒siklus 

yang berfokus pada meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dari teacher center menjadi student center. Selain 

aktivitas belajar siswa, kemampuan berpikir kreatif 

siswa juga dilakukan analisis data. Namun perolehan 



 
 

 

nilai rata‒rata setiap indikator masih dalam kategori 

cukup kreatif. Kemudian pada siklus II dilaksanakan 

perencanaan dengan tujuan perbaikan yang berfokus 

pada peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dengan menggunakan Outdoor study yakni 

pembelajaran di luar kelas yang lebih memberikan 

ruang yang bebas bagi siswa untuk berkreasi. Hasilnya 

dapat dilihat pada grafik di atas terjadi perubahan yang 

signifikan dari setiap indikator kemampuan berpikir 

kreatif dengan kategori siswa kreatif. Penggunaan 

Outdoor study mampu meningkatkan kemempuan 

berpikir kreatif siswa dari level cukup kreatif menjadi 

kreatif. Namun hasil perolehan nilai belajar di luar kelas 

tersebut perlu untuk lebih ditingkatkan lagi dengan 

penggunaan media penunjang atau strategi 

pembelajaran, maka dari itu dilakukan tindakan 

pembelajaran siklus III untuk tujuan perbaikan tersebut. 

Pada kegiatan pembelajaran siklus III dilaksanakan 

perencanaan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa dengan pembelajaran di luar 

kelas dan dengan menggunakan strategi yaitu Index 

Card Match yakni strategi pembelajaran dengan 

menggunakan media kertas warna yang sudah dipotong 

kecil dan berisikan pertanyaan dan jawaban. Tugas 

siswa adalah mencari pasangan antara pertanyaan dan 

jawaban. Hasil nilai yang diperoleh dari setiap indikator 

mengalami peningkatan dari siklus II meski terlihat 

peningkatan tidak secara signifikan, berbeda dengan 

perubahan yang terjadi dari siklus I ke siklus II. Hal 



 
 

 

tersebut terjadi karena salah satu kelebihan dari 

Outdoor study adalah meningkatkan serta 

mengembangkan kreativitas dan kememampuan yang 

dimiliki siswa. Dengan pembelajaran di alam terbuka, 

siswa dapat berpikir lebih luas mengenai sesuatu yang 

berkaitan dengan pembelajaran dan lingkungannya. 

Selain itu kelebihan dari Outdoor study adalah 

mengasah aktivitas fisik dan kreatifitas anak, ini berarti 

dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar 

ruangan, siswa dapat dengan bebas bereksplorasi dan 

memaksimalkan pengolahan fisik siswa tidak hanya 

pada panca indera tetapi fisik yang lain seperti kaki, 

tangan, kepala, dan badan juga ikut aktif.
51

 Setiap 

indikator kreativitas berpikir kreatif memiliki masing-

masing empat kriteria penilaian yang digunakan sebagai 

acuan untuk memberikan penilaian. 

Pertama yaitu indikator Fluency atau kelancaran 

berpikir siswa. Kemampuan berpikir lancar (fluency) 

merupakan kemampuan berpikir dengan ciri‒ciri 

berpikir secara lancar yaitu, mampu mencetuskan 

banyak pendapat jawaban, menghasilkan motivasi 

belajar, memiliki banyak cara untuk melakukan sesuatu 

dan menghasilkan  lebih dari satu gagasan atau jawaban 

yang relevan.
52

 Kriteria penilaian yang dibuat 

berdasarkan ciri-ciri tersebut yaitu (1) mampu 
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mengungkapkan gagasan dengan cepat dan lancar; (2) 

mampu menjelaskan secara lengkap; (3) mampu 

menyusun dengan baik; (4) mampu mendaftar dengan 

urut dan teratur. Kriteria tersebut bukan didasarkan atas 

level kreatif melainkan dari penjabaran pemikiran 

peneliti yang berkaitan dengan indikator fluency yang 

dapat dijadikan sebagai pedoman kriteria penilaian. 

Kebanyakan siswa mampu berpikir dengan lancar, 

dapat menjelaskan dengan tepat, rinci dan tersusun 

dengan baik. Namun terdapat juga siswa hanyamampu 

memenuhi beberapakriteria saja. Hasil indikator 

kelancaran menunjukkan pada siklus I sebesar 57,81 

kemudian meningkat menjadi 75 pada siklus II selisih 

17,91 dan mengalami peningkatan lagi pada siklus III 

sebesar 7,81 dari siklus II dengan perolehan rata-rata 

menjadi 82,81. Indikator fluency tersebut dalam 

kategori sangat kreatif. 

Indikator kedua yaitu flexibility (keluwesan) yang 

berarti luwes dalam memecahkan dan menyelesaikan 

masalah tidak hanya dengan satu cara atau gagasan 

melainkan dengan ide-ide tak terduga yang muncul dari 

kondisi lingkungan sekitar. Contoh pada saat siswa 

diberi tugas, ia mampu untuk mengeksplorasi 

kemampuannya kemudian melahirkan ide-ide baru. 

Kriteria penilaian pada indikator tersebut yakni (1) 

memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar; (2) 

membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain; (3) dapat 

menganalisis dengan baik; (4) dapat mengkategorikan 

atau mengklasifikasikan data. Dari hasil data mayoritas 



 
 

 

siswa mampu untuk mengkategorikan data dan 

mengolah informasi namun belum mampu untuk 

menganalisa data informasi tersebut. berpikir luwes 

lebih pada kemampuan untuk menguasai keadaan 

lingkungan yang dapat dilihat dari hasil karya siswa 

tersebut. Teknik pemberian skor dilakukan dengan 

melihat keempat indikator tersebut. Hasil perolehan 

nilai rata-rata flexibility pada siklus I sebesar 51,56 

sedangkan pada siklus II sebanyak 78,12. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan sebesar 26,65. Hasil perolehan dari siklus II 

ke siklus III mengalami peningkatan sebesar 3,13 

menjadi 81,25 yang menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan dengan kategori kreatif. Namun 

peningkatan tersebut tidak secara signifikan 

Selanjutnya indikator kemampuan berpikir kreatif 

originality (keaslian). Kemampuan berpikir originality 

(keaslian) merupakan kemampuan berpikir dengan 

ciri‒ciri yaitu; memberikan jawaban yang tidak lazim 

atau berbeda dengan jawaban yang umum, memberikan 

jawaban yang lain daripada yang lain, memberikan 

jawaban yang jarang diberikan kebanyakan orang. Pada 

indikator keaslian ini lebih mengutamakan pada 

keunikan, daya tarik dan keindahan hasil karya yang 

dibuat siswa. berdasarkandari ciri-ciri tersebut peneliti 

menjabarkan kedalam beberapa kriteria penilaian 

sebagai berikut: (1) dapat memberikan daya tarik pada 

karya; (2) mempertimbangkan keindahan pada objek 

yang dikerjakan; (3) menghasilkan karya yang berbeda 



 
 

 

dari yang lain; (4) hasil karya terdapat keunikan. 

Penskoran dilakukan sama dengan indikator 

sebelumnya. Kebanyakan siswa mampu untuk memberi 

pewarnaan yang dapat memuncukan daya tarik pada 

karya yang dibuat, namun siswa belum mampu 

memadukan warna agar tampak serasi dan terlihat 

indah. Hanya beberapa yang mampu memenuhi kriteria 

tersebut. dapat dilihat pada Gambar 4.1 di atas 

menunjukkan bahwa mengalami peningkatan nilai yang 

sangat signifikan dari siklus I ke siklus II sebesar 26,57 

yaitu dari nilai 54,68 menjadi 81,25, dan meningkat 

pada siklus III menjadi 84,37. Meskipun pada siklus ke 

III peningkatan nilai hanya 3,12 poin tetapi kemampuan 

berpikir originality siswa meningkat menjadi pada level 

sangat kreatif. 

Kemudian indikator berpikir keterperincian 

(elaboration) merupakan kemampuan berpikir dengan 

ciri‒ciri mengembangkan, menambah, memperkaya 

suatu gagasan, merinci secara detail dan memperluas 

suatu gagasan.
53

 Dengan ciri‒ciri tersebut dapat 

dikembangkan untuk menyusun kriteria penilaian untuk 

memberikan penilaian atau penyekoran pada tingkat 

berpikir kreatif siswa. Adapun kriteria penilaian yang 

digunakan dalam memberikan penilaian indikator 

elaboration yaitu (1) dapat menjelaskan secara rinci dan 

jelas; (2) mengerjakan tugas dengan runtut/ sistematis 

dan mudah dipahami; (3) mampu mengembangkan 
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Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 192. 



 
 

 

pemikiran sendiri; (4) mampu memecahkan masalah 

dengan caranya sendiri. Indikator elaboration ini lebih 

memfokuskan pada kemampuan siswa dalam upaya 

merinci secara detail dan mendalam informasi yang 

didapatkan kemudian memunculkan gagasan- gagasan 

baru yang relevan.dari keempat indikator, elaboration 

termasuk kemampuan yang cukup sulit ditempuh anak. 

terbukti dari perolehan nilai rata-rata dengan angka 

paling sedikit dibanding indikator yang lain. Elaborasi 

tidak hanya mampu merinci tetapi juga merinci secara 

mendetail dan sistematis. Hasil perolehan dari siklus I 

sebesar 43,75 dan mengalami peningkatan sebesar 

76,56 pada siklus II. Hal tersebut dikarenakan pada 

siklus II siswa lebih terampil dalam mengolah informasi 

yang diperoleh. Tujuan pembelajaran di luar kelas juga 

dapat mendorong siswa lebih terampil dalam menulis, 

keberanian menyampaikan pendapat dan  kerja sama 

atar kelompok.
54

 Terlihat jelas peningkatan yang 

signifikan terjadi dari siklus I menuju siklus II yang 

semula pembelajaran di dalam kelas, pada siklus II 

diadakan pembelajaran di luar kelas. Kemudian nilai 

rata-rata meningkat pada siklus III menjadi 79,68 

dengan kategori siswa kreatif. 

Selanjutnya pada gambar berikut menunjukkan 

peningkatan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa 

dari siklus I, siklus II dan siklus III sebagai berikut: 
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 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas 

(Oudoor Study), (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 35. 



 
 

 

Gambar 4.2 

Grafik Peningakatan Rata‒rata Nilai Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa 

peningkatan terjadi dari siklus I menuju siklus II dengan 

selisih nilai cukup besar yaitu 25,79. Hal ini 

dikarenakan tujuan perbaikan pembelajaran pada siklus 

pertama berfokus pada peningkatan aktivitas belajar 

siswa aktif  yang semula pembelajaran teacher center 

menjadi student center. Sehingga metode pembelajaran 

disesuaikan dengan pembelajaran di dalam kelas. 

Sedangkan pada siklus II  pembelajaran difokuskan 

pada peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dengan menggunakan outdoor study hasilnya sangat 

terlihat cukup jauh perbedaannya dengan siklus 

pertama. Kemudian pada siklus ketiga peneliti mencoba 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan 

belajar di luar kelas atau menggunakan outdoor study 

dan strategi pembelajaran Index Card Match. Hasilnya 



 
 

 

menunjukkan rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan dari 

siklus II dengan peningkatan rata-rata 77,74 menjadi 

82,03 pada siklus ke III. Dengan demikian dapat 

disimpilkan bahwa penggunaan outdoor study atau 

belajar di luar kelas mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa ditinjau dari empat indikator 

berpikir kreatif yang meliputi fluency, flexibility, 

originality, dan elaboration. 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data melalui deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan peneliti, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan dari 3 

siklus menunjukkan pada siklus I diperoleh nilai 89, 

siklus II diperoleh nilai 91 dan siklus III diperoleh 

nilai 90, dengan  rata-rata perolehan nilai sebesar 90. 

Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah 

melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik dan 

tidak mempengaruhi nilai yang diperoleh siswa. 

2. Aktivitas belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode pembelajaran di luar kelas 

atau outdoor study mengalami peningkatan secara 

signifikan. Dapat dibuktikan pada siklus I dengan 

perolehan prosentase sebesar 55% menunjukkan 

pembelajaran student center. Pada siklus II 

prosentase student center meningkat sebesar 22,5% 

menjadi 77,5%, dan peningkatan 2,5% terjadi dari 

siklus II ke siklus III menjadi 80% keaktifan siswa. 

3. Kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III SDN 2 

Tanjunggunung Badegan dengan menggunakan 

Outdoor study  mengalami peningkatan secara 

signifikan. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

tersebut dapat dibuktikan dari peningkatan nilai 



 
 

 

rata‒rata sebesar 25,39 dari siklus I ke siklus II. 

Perolehan rata‒rata siswa meningkat dari 52,34 

menjadi 77,73. Sedangkan kemampuan berpikir 

kreatif pada siklus III mengalami peningkatan 

sebesar 4,30 dari siklus II ke siklus III. Dengan 

perolehan nilai rata‒rata pada siklus II sebesar 77,73 

menjadi 82,03. Peningkatan indikator paling 

tertinggi terjadi pada indikator originality dan 

flexibility. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mempunyai 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan Outdoor study , siswa menjadi lebih 

bersemangat dan sangat antusias mengikuti 

pembelajaran. 

2. Bagi Lembaga/ Sekolah 

Dengan melihat hasil perolehan nilai kemampuan 

berpikir kreatif yang mengalami peningkatan dengan 

menggunakan Outdoor study , maka dari itu perlu 

dikembangkan dengan inovasi‒inovasi baru agar 

siswa tidak mudah bosan mengikuti pembelajaran. 

Dengan penerapan Outdoor study semoga 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga lebih 

meningkatkan kompetensi guru. 

3. Bagi Guru/ Pendidik 

Pendidik dapat menggunakan Outdoor study  yang 

dikolaborasikan dengan Strategi Aktive Learning 



 
 

 

agar siswa antusias dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran selain itu siswa bisa lebih 

dekat dengan lingkungan sekitar. 

4. Bagi Peneliti 

Untuk peneliti yang berminat dibidang yang sama, 

dengan segala kendala dan keterbatasan, semoga 

hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan 

sekiranya peneliti menguji aspek lain sehingga 

dapat melengkapi khazanah keilmuan, khususnya 

di bidang penelitian tindakan kelas (PTK). 
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