
IMPLEMENTASI METODE OUTDOOR LEARNING 

DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 

SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DI SMPN 1 MLARAK PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

OLEH: 

ASIS ROSIKHUL ILMI 

NIM: 210315355 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 

 



vii 
 

ABSTRAK 

 

Ilmi, Asis Rosikhul. 2019. Implementasi Metode Outdoor 

Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

Di  SMPN  1  Mlarak Ponorogo. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama  Islam 

Negeri  (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Nurul 

Khasanah, M.Pd. 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Metode Outdoor 

Learning 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masalah 

proses pembelajaran yang kurang menarik dan 

menyenangkan, sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan 

kurang minat atau bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena seorang guru 

ketika pembelajaran berlangsung hanya menggunakan 

metode ceramah dan menoton. Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung masih belum maksimal dan 

berdampak pada hasil belajar siswa yang masih dibawah 

KKM. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses pembelajaran menggunakan metode outdoor learning 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kecamatan 

Mlarak Ponorogo. Untuk mengungkap penjelasan diatas, 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ;  
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(1) Bagaimana Implementasi outdoor learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 1 

MLARAK ? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

implementasi outdoor learning dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di SMP Negeri 1 MLARAK? (3) 

Bagaimana dampak metode outdoor learning terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP 

Negeri 1 MLARAK? 

      Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini 

disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif (studi 

kasus), dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian, teknik dalam analisis data adalah 

reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi, serta model berfikir yang digunakan adalah 

induktif. Adapun partisipan dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswi SMP Negeri 1 Mlarak. 

Dari hasil analisa penelitian ini, ditemukan bahwa (1) 

Pelaksanaan metode outdoor learning membuat siswa kelas 

VIIA lebih aktif dan menumbuhkan keberanian. Siswa 

menggali sendiri pengetahuannya dengan cara mengamati 

dan bertanya kepada teman maupun guru. Tahap 

penyelesaian atau tindak lanjut dari pelaksanaan outdoor 

learning adalah berupa evaluasi dan pemahaman dalam 

materi yang mereka pelajari. Tindak lanjut dalam 

pelaksanaan outdoor learning mereka melakukan diskusi 

perkelompok dan dipresentasikan didepan kelas. (2) Faktor 

yang mendukung implementasi outdoor learning ini adalah 
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adanya tindak lanjut dari seluruh pihak sekolah untuk saling 

bahu-membahu di dalam mewujudkan dan mensukseskan 

metode outdoor learning dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Selain itu dari segi sarana dan prasarana yang 

memadai yang dimiliki oleh sekolah juga sangat membatu 

lancarnya proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI 

khususnya dan mata pelajaran yang lain pada umumnya. (3) 

Dampak metode outdoor learning terhadap motivasi adalah 

mampu meningkatkan semangat atau motivasi belajar siswa. 

Hal ini ditunjukkan dengan semangat belajar anak dan 

prestasi siswa juga meningkat. Hal ini juga diperkuat 

dengan adanya tanggapan siswa yang mengatakan suka 

dengan metode outdoor learning pada mata pelajaran PAI.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang 

hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, 

sampai kapanpun dan dimanapun manusia berada. Pada 

dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang 

tidak pernah selesai sampai kapanpun, sepanjang ada 

kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian 

karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan 

dan peradaban manusia yang terus berkembang.  

Pendidikan merupakan faktor utama yang 

ditingkatkan kualitasnya. Maju mundurnya peradaban 

masyarakat atau bangsa akan terlihat dari tingkat 

pendidikan. Pendidikan adalah investasi suatu bangsa, 

pendidikan adalah bekal hidup dan kehidupan manusia 

dimasa kini dan masa mendatang, dan pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan. 

Oemar Hamalik mengatakan bahwa pendidikan adalah 

suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar 

dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi dalam kehidupan 

masyarakat.
1
 

                                                           
1
 Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar(Jakarta: Bumi 

aksara,2012), 79. 
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Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan 

bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus 

merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di 

samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi 

anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga 

dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Yang 

dimaksud pendidikan sekolah disini adalah pendidikan 

yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, 

sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-

syarat yang jelas dan ketat ( mulai dari taman kanak-

kanak sampai perguruan tinggi).
2
 

Siswa belajar tidak mesti di dalam kelas.Belajar 

dapat juga dilaksanakan di alam bebas, tatkala siswa-

siswa sudah jenuh di dalam kelas guru dapat 

membawanya belajar dalam bentuk wisata untuk 

menumbuhkan minat belajar baru, dan waktunya diatur 

sesuai jam pelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan 

terutama sekolah/madrasah yang tidak jauh dari tujuan 

wisata yang akan dilakukan seperti wisata alam untuk 

melihat akibat dari bencana alam, banjir dan bisa 

kedalam hutan dan sebagainya, dari kegiatan ini siswa 

dapat belajar selain materi yang hanya disajikan di 

dalam kelas. Kegiatan pembelajaran seperti ini 

termasuk cara mencerdaskan, mendewasakan, 

membebaskan, dan memanusiakan manusia (anak 

didik). Pembelajaran yang dapat melalui wisata alam 

akan mendorong perkembangan pemikiran-pemikiran 

                                                           
2
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja grafindo 

persada,2012),  4. 
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siswa (learning to think), menambah pengalaman 

belajar baru (learning by experience), menimbulkan 

rasa kepedulian, rasa kasih sayang (learning to 

compassion dan to love), dan tanggung jawab terhadap 

masyarakat sekitarnya (learning to live to gether). 

Dalam ajaran agama Islam Tuhan selalu mengajarkan 

untuk belajar melalui kejadian/peristiwa alam, akan 

tetapi diakui hamba-hamba-NYAlah yang tidak pernah 

memikirkan peristiwa itu, seperti peristiwa banjir, 

longsoran merupakan akibat dari 

penggundulan/pembabatan hutan secara bebas. Wisata 

alam bagi siswa dapat merupakan labolatorium dari 

bidang studi umum, danakademik terutama dalam 

pembelajaran Agama.
3
 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar. salah satu peran guru yaitu 

memahami metode pembelajaran yang baik. Selain itu, 

agar pembelajaran tercapai sesuai dengan standar 

kompentensi, guru dituntut pula memiliki berbagai 

kompentensi yang dibutuhkan siswa, antara lain 

menguasai materi yang diajarkan dan mampu 

menggunakan metode yang tepat. Menurut Esti dan 

Faraz metode adalah rencana yang menyeluruh 

tentangpenyajian bahan dilakukan dengan urutan yang 

baik.
4
 

                                                           
3
Martinis, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia (Jakarta: 

Gaung Persada Press Jakarta,2006),  101. 
4
Esti Ismawati dan Faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas 

Awal,(Yogyakarta:  Ombak, 2012), 73. 
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Kekaburandalam tujuan yang akan dicapai 

menyebabkan kesulitan dalam memilih dan menentukan 

metode yang tepat. Salah satu metode pembelajaran 

adalah metode outdoor learning. Adelia Vera 

mengartikan metode outdoor learning adalah “sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan suasana 

di luar kelas sebagai situasi pembelajaran berbagai 

permainan sebagai media transformasi konsep-konsep 

yang disampaikan dalam pembelajaran.
5
 

Metode mengajar diluar kelas merupakan upaya 

mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang 

sesungguhnya yaitu alam dan masyarakat. Di sisi lain, 

mengajar di luar kelas merupakan upaya mengarahkan 

para siswa untuk melakukan aktivitas yang membawa 

mereka pada perubahan perilaku terhadap lingkungan 

sekitar. Jadi mengajar di luar kelas lebih melibatkan 

siswa secara langsung dengan lingkungan sekitar 

mereka, sesuai dengan materi yang diajarkan. Sehingga, 

pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada 

pengalaman dan pendidikan lingkungan yang sangat 

berpengaruh pada kecerdasan para peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi pada bulan 

November di SMP Negeri 1 Mlarak, sekolah ini 

berusaha dengan keras untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu dengan melaksanakan 

tanggung jawabnya untuk melakukan Pendidikan 

karakter berbasis Iman dan Taqwa. Bagaimana tidak, 

                                                           
5
Adelia vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas ( outdoor 

study), (yogyakarta : Diva press,2012),17. 
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dari pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan 

berbagai hal yang sangat mengesankan yang dilakukan 

oleh pendidik dan peserta didik.Tidak disangka meski 

sekolah ini berbasis sekolah umum tetapi suasana 

religius sangatlah terasa disana.Setiap hari tanpa 

diperintah oleh seorang guru bagi kelas yang ada jadwal 

PAI sebelum pelajaran dimulai dilaksanakan dengan 

kegiatan religius yaitu berwudhukemudian sholat dhuha 

berjama‟ah yang dipimpin bergantian oleh anggotasatu 

kelas setelah sholat dhuha kemudian tahlil bersama 

melakukan tadarusAlqur‟an dan kemudian baru 

dilakukan kegiatan pembelajaran.
6
 

Kegiatan pembelajarannya pun sangat bervariasi 

kadang dilakuakan di kelas kadang juga dilakukan di 

luar kelas, sehingga peserta didik tidak jenuh. 

Khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam yang sering dilakukan di luar kelas seperti aula 

masjid dan taman sesuai dengan tema yang akan 

dipelajari. 

Dari pemaparan di atas,penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian studi kasus tentang 

Implementasi metode outdoor learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Mlarak. 

 

 

                                                           
6
 Observasi nomor 01/O/22-XI/2018 tanggal 03 November 2018. 
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B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti 

memfokuskan pada implementasi metode outdoor 

learning dalam meningkatkan motivasi belajar anak 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII 

A SMP Negeri 1 Mlarak dengan tema Sholat Jum‟at 

dan Sholat Jama’ dan Qashar.  

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Implementasi outdoor learningdalam 

meningkatkan motivasi belajar siswadi SMP 

Negeri 1 MLARAK ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

implementasi outdoor learningdalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri 1 MLARAK? 

3. Bagaimanadampak metode outdoor 

learningterhadap motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 MLARAK? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan outdoor learningdi 

SMP Negeri 1 Mlarak. 



7 
 

 
 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam implementasi outdoor 

learningdalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

di SMP Negeri 1 MLARAK. 

3. Untuk mengetahui dampak outdoor learningterhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

SMP Negeri 1 MLARAK. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis  

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan 

mengenai implementasi pembelajaran di 

luar kelas (outdoor learning) dalam mata 

pelajaran PAI. 

b. Diharapkan dapat menemukan prinsip-

prinsip dan konsep-konsep baru yang 

berhubungan dengan penerapan model 

pembelajaran terutama strategi 

pembelajaran outdoor learningdalam 

pelajaran PAI yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa Sekolah 

Dasar. 

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi : 

a. Lembaga Sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam upaya 

peningkatan mutupembelajaran PAI  
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melalui pemanfaatan metode outdoor 

learning. 

 

 

b.  Guru dan pihak terkait 

Sebagai bahan masukan dalam 

mengembangkan Mutu pembelajaran PAI 

melalui metode outdoor learning. 

c. Peneliti  

Sebagai karya ilmiah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan menambah 

wawasan di bidang pembelajaran PAI 

dengan metode outdoor learning. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud isi dari penelitian ini. Adapun dalam penelitian 

ini sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yang berisi dari latar 

belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu, yang berisi implementasi 

outdoor learning dalam pembelajaran PAI 

dan telaah hasil penelitian terdahulu. 

BAB : Temuan penelitian, yang berisi gambaran 
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III umum lokasi penelitian dan deskripsi 

data. 

BAB 

IV 

: Pembahasan, berisi tentang analisis 

Implementasi outdoor learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Mlarak. 

BAB V : Merupakan bab penutup. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang berfungsi 

untuk mempermudah pembaca dalam 

mengambil intisari dari penelitian yang 

telah dilakukan.   
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BAB II 

 TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini peneliti menemukan hasil 

penelitian terdahulu di perpustakaan IAIN Ponorogo. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu: 

1. Pertama, Penelitian milik Rimba maharani dengan 

judul“implementasi model pembelajaran two stay 

two stray (TSTS) pada mata pelajaran al-qur’an 

hadis dalam meningkatkan motivasi belajar siswa” 

IAIN Ponorogo dengan menggunakan metode 

Penelitian Tindakan kelas. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

two stay to stray pada pembelajaran al-qur‟an hadis 

mampu meningkatkan semangat atau motivasi 

belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan semangat 

belajar anak dan prestasi siswa juga meningkat. Hal 

ini juga diperkuat dengan adanya tanggapan siswa 

yang mengatakan suka dengan metode (TSTS) pada 

mata pelajaran Al-qur‟an hadis.
7
 

2. Kedua, penelitian milik Ani Ristiana dengan 

judul“Upaya meningkatkan antusiasme belajar 

siswa melalui Metode mind map dan crossword 

puzzle dalam mata pelajaran aqidah akhlak”IAIN 

                                                           
7
Rimba Maharani, Implementasi model pembelajaran two stay two 

stray (TSTS) pada mata pelajaran Al-qur’an Hadis dalam meningkatkan 

motivasi belajar, (Skripsi), (Ponorogo, IAIN 2017). 
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Ponorogo, metode yang di gunakan adalah Penelitian 

Tindakan kelas. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

penggunaan dan penerapan Metode mind map dan 

crossword puzzle dapat meningkatkan antusiasme 

belajar siswa kelas X Madrash Aliyah YPIP Panjeng 

Jenangan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna. Selain itu, peserta didik juga 

mampu dalam berperan aktif dalam proses 

pembelajaran serta berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa.
8
 

3. Ketiga, penelitian milik Amanda Dyah Rizky Putri 

Arsanty dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Talking Stick untuk Meningkatkan 

Motivasi dan Kemampuan Berkomunikasi Siswa 

Kelas 3A Mata Pelajaran Fiqih Materi “Shalat 

Witir” di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan”dengan 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa : 1). 

Model pembelajaran talking stick dapat 

meningkatkanmotivasi belajar dalam setiap 

siklusnya, pada siklus I dari 27 siswa terdapat 8 

siswa yang motivasi belajarnya sangat baik dengan 

persentase29,63%, 13 siswa yang motivasinya baik 

dengan persentase 48,15%, dan 6 siswa yang 

                                                           
8
Ani Ristiana,upaya meningkatkan antusiasme belajar siswa 

melalui Metode mind map dan crossword puzzle dalam mata pelajaran 

Aqidah Akhlaq,(Skripsi), (Ponorogo, IAIN 2017). 
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motivasinya kurang dengan persentase 22,22%. 

Sedangkan siklus II dari 27 siswa terdapat 12 siswa 

masuk kategori sangat baik dengan persentase 

44,44%, 14 baik dengan persentase 51,85%, dan 1 

siswa kurang baik dengan persentase 3,7%. 2). 

Metode pembelajaran talking stick dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa 

kelas 3A MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan. Hal ini dapat 

digambarkan dari data pencapaian peserta didik pada 

setiap siklus. Siklus I, dari 27 siswa terdapat 14 

siswa masuk kategori sangat baik dengan persentase 

51,85%, 10 siswa masuk kategori baik dengan 

persentase 37,04%, dan 3 siswa masuk kategori 

kurang dengan persentase 11,11%. Sedangkan siklus 

II dari 27 siswa terdapat 17 siswa masuk kategori 

sangat baik dengan persentase 62,96%, 9 baik 

dengan persentase 33,33%, dan 1 siswa kurang baik 

dengan persentase 3,7%.
9
 

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian di 

atas, penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

model, strategi, atau metode pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Adapun perbedaannya adalah 

penelitian ini meneliti Implementasi metode outdoor 

                                                           
9
Amanda Dyah Rizky Putri Arsanty, Penerapan Model 

Pembelajaran Talking Stick untukMeningkatkan Motivasi dan 

Kemampuan Berkomunikasi Siswa Kelas 3A Mata Pelajaran Fiqih 

Materi “Shalat Witir” di MI Ma’arifNgrupit Jenangan, (Skripsi), ( 

Ponorogo, IAIN 2018). 
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learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian ini lebih spesifik di dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode outdoor 

learning. Selain itu dari segi metode penelitian, 

disini peneliti menggunakan metode kualitatif 

sedangkan penelitian di atas menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas. 

 

B. Kajian Teori 

1. Metode Outdoor Learning 

a. Pengertian metode pembelajaran 

 Secara umum metode mempunyai suatu 

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar-mengajar, metode 

bisa diartikan dengan pola-pola umum kegiatan 

guru anak didik dalam perwujutan kegiatan 

belajar-mengajar  untuk mencapai tujuan yang 

digariskan. Ada empat dasar dalam belajar-

mengajar yang meliputi hal-hal berikut:  

1) Mengidentifikasi serta menerapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan.  

2) Memilih sistem pendekatan belajar 

mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat.  
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3) Memilih dan menerapkan prosedur, 

metode, dan teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga 

dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam 

menunaikan kegiatan mengajarnya. 

4) Menetapkan norma-norma dan batas 

minimal keberhasilan atau kriteria standar 

keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan 

evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar 

yangselanjutnya akan dijadikan umpan 

balik buat penyempurnaan 

sisteminstruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan.
10

 

 Pemilihan metode pembelajaran pada 

dasarnya merupakan salah satu hal penting yang 

harus dimiliki oleh setiap guru, mengingat proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi 

multiarah antarsiswa, guru, dan lingkungan 

belajar. Karena itu pembelajaran harus diatur 

sedemikian rupa sehingga akan diperoleh dampak 

pembelajaran secara langsung (instructional 

effect) kearah perubahan tingkah laku 

sebagaimana dirumuskan dalam pembelajaran. 

 Metode pembelajaran yang dipilih oleh guru 

selayaknya didasari pada berbagai pertimbangan 

                                                           
10

Syaiful Bahari Djamarah, Metode Belajar Mengajar (Jakarta: 
PT RINEKA CIPTA,2006), 5. 
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sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan 

yang akan dihadapinya. Pemilihan metode 

pembelajaran umumnya bertolak dari (a) rumusan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, (b) 

analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik 

yang dihasilkan, dan (c) jenis materi pembelajaran 

yang dikomunikasikan. Kegiatan elemen yang 

dimaksud, selanjutnya disesuaikan dengan media 

pembelajaran atau sumber belajar yang tersedia 

yang mungkin digunakan.
11

 

 Di dalam proses belajar-mengajar, guru harus 

memiliki metode agar siswa dapat belajar secara 

efektif dan efisien dan mengena pada tujuan yang 

diharapkan. Dalam dunia pendidikan, metode 

diartikann sebagai a plan, method, or series of 

activitevities designed to achieves aparticular 

educational goal. Jadi, dengan demikianMetode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuanpendidikan 

tertentu.
12

 

 Metodebelajar-mengajar merupakan tindakan 

guru melaksanakan rencana belajar, artinya usaha 

guru dalam menggunakan beberapa variabel 

pengajaran (tujuan, metode, alat, serta evaluasi) 

                                                           
11

Hamazah B, Belajar dangan pendekaatan PAIKEM (Jakarta:PT 

Bumi Aksara, 2011), 4. 
12

Wina Sanjaya, Metode pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011),  126.
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agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dengan demikian metode 

belajar-mengajar adalah usaha nyata guru dalam 

praktik mengajar yang dinilai lebih efektif dan 

efisien atau politik dan taktik guru yang 

dilaksanakan dalam praktik mengajar di kelas.
13

 

 Metode pembelajaran adalah cara-cara yang 

akan digunakan oleh pengajar untuk memilih 

metode kegiatan belajar yang akan digunakan 

sepanjang proses pembelajaran. Pemilihan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 

situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, 

dan karakteristik peserta didik yang dihadapi 

dalam rangka memcapai tujuantertentu.
14

 

b. Pengertian metode Outdoor Learning 

 Pembelajaran di luar kelas atau biasa dikenal 

Outdoor Learning adalah suatu kegiatan 

pembelajaran di luar kelas yang berorientasi pada 

alam sekitar yang mempunyai sifat 

menyenangkan dan dapat mewujudkan nilai 

spiritual siswa mengenai keindahan ciptaan Tuhan 

Yang Maha Kuasa dengan cara mengamati, 

menyelidiki, menemukan sendiri segala sesuatu 

ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan 

demikian, mengajar di luar kelas bias kita pahami 

                                                           
13

Sunhaji,Stretegi Pembelajaran ( Yogyakarta: Grafindo Litera 
Media, 2009), 1. 

14
Hamzah b,belajar dengan  pendekatan  paikem (Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2011), 16. 
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sebagai suatu kegiatan menyampaikan pelajaran 

di luar kelas, sehingga kegiatan atau aktivitas 

belajar-mengajar berlangsung di luar kelas atau di 

alam bebas.
15

Proses pembelajaran seperti ini akan 

dapat mengembangkan dan membangun suasana 

belajar yang menyenangkan dan menantang serta 

memotivasi di mana siswa tidak hanya 

berinteraksi dengan satu sumber belajar saja tetapi 

bisa belajar dari pengalaman dan interaksinya 

dengan lingkungan ke tempat yang dikunjungi. 

Mengadakan kegiatan study banding 

mengunjungi obyek lain di luar sekolah 

merupakan hal yang sangat tepat mewujudkan hal 

itu sehingga harapan untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas akan bisatercapai dengan 

maksimal.
16

 

 Pendidikan bukan hanya bagaimana cara 

untuk memperoleh pengetahuan. Namun, 

Pendidikan merupakan upaya untuk 

meningkatkan pemahaman, sikap, dan 

ketrampilan serta perkembangan diri anak. 

Kemampuan atau kompetensi ini diharapkan 

dapat dicapai melalui berbagai proses 

pembelajaran di sekolah. Salah satu proses 

pembelajaran yang digunakan untuk mencapai 

                                                           
15

Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor 
Study) (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 17. 

16
http://pendidikandasarguru.blogspot.co.id/2015/09/pengertian

-pembelajaran-di-luar-kelas.html. 
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kompetensi di atas adalah melalui pembelajaran 

di luar kelas (outdoor learning). 

 Proses pembelajaran bisa terjadi di mana 

saja, di dalam ataupun di luar kelas, bahkan luar 

sekolah. Proses pelajaran yang dilakukan di luar 

kelas atau di luar sekolah, memiliki arti yang 

sangat penting untuk perkembangan siswa, karena 

proses pembelajaran yang demikian dapat 

memberikan pengalaman langsung pada siswa, 

dan pengalaman langsung memungkinkan materi 

pelajaran akan semakin konkret dan nyata 

yangberarti proses pembelajaran akan lebih 

bermakna.
17

 

 Dalam pembelajaranya, pendidikan luar kelas 

tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar 

kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak peserta 

didik menyatu dengan alam dan melakukan 

beberapa aktivitas yang mengarah pada 

terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap 

lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, 

pengertian, perhatian, tanggungjawab dan aksi 

atau tingkah laku. Aktivitas luar kelas dapat 

berupa permainan, cerita, olahraga, experiment, 

perlombaan, mengenal kasus-kasus lingkungan di 

sekitarnya dan diskusi penggalian solusi, 

aksilingkungan, dan jelajah lingkungan.
18

 

                                                           
17

Husamah, Pembelajaran Luar Kelas Outdoor Learning 
(Jakarta:Prestasi Pustaka Karya, 2013), 19. 

18
Husamah, Outdoor Learning (Yogyakarta:Pinus Group, 

2011),5. 
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 Pada proses pembelajaran outdoor learning 

ini menggunakan media lingkungan. Lingkungan 

sangat berperan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Karena anak pertama kali 

akan belajar dan memahami sesuatu dari 

lingkungannya. Begitu pula halnya dalam belajar 

dan memahami konsep dan prinsip dalam 

pembelajaran tematik diperlukan suatu 

pendekatan yang mampu mewujudkan hal-hal 

yang diinginkan,yakni salah satunya dengan 

pendekatan lingkungan.Pendekatan lingkungan 

berarti mengajak siswa belajar langsung di 

lapangan tentang topik-topik pembelajaran. 

Pendekatan lingkungan merupakan suatu interaksi 

yang berpangkal kepada hubungan antara 

perkembangan fisikdengan lingkungan 

sekitarnya.Memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar berarti siswa menampilkan 

contoh-contoh penerapan IPA dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Dengan kata 

lain, siswa datang menghampiri sumber-sumber 

belajarnya. 

 Lokasi pertama yang bisa dipilih sebagai 

tempat belajar-mengajar di luar kelas adalah 

lingkungan di dalam sekolah. Tidak banyak yang 

menyadari bahwa lingkungan di dalam sekolah 

sebenarnya merupakan tempat yang kaya akan 
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sumber belajar bagi para siswa, yang menawarkan 

peluang belajar secara formal maupun informal. 

Selain itu, berbagai aktivitas sehari-hari yang 

terjadi di sekolah bisa menjadi sumber 

belajaryang sangat baik bagi para siswa.
19

 

c. Tujuan Outdoor Learning 

 Alasan menyelenggarakan kegiatan belajar-

mengajar di luar kelas bukan sekedar karena 

bosan belajar di dalam kelas ataupun karena 

merasa jenuh belajar di ruangan tertutup. Akan 

tetapi, lebih dari itu, kegiatan belajar-mengajar di 

luar kelas memiliki tujuan-tujuan pokok yang 

ingin dicapai sesuai dengan cita-cita pendidikan. 

Secara umum, tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai melalui aktivitas belajar di luar kelas 

(outdoor learning) atau di luar lingkungan 

sekolah ialah:
20

 

1) Mengarahkan peserta untuk 

mengembangkan bakat dan kreativitas 

mereka dengan seluas-luasnya di alam 

terbuka. Selain itu, kegiatan belajarnya di 

alam terbuka. Selain itu, kegiatan belajar-

mengajar di luar kelas juga bertujuan 

memberikan ruang kepada mereka untuk 

mengembangkan insiatif personal mereka. 

                                                           
19

Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor 
Study) (Jogjakarta: Diva Press, 2012),84.

 

20
Ibid, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor Study), 21. 



21 
 

 
 

2) Kegiatan belajar-mengajar di luar kelas 

bertujuan menyediakan latar (setting) yang 

berarti bagi pembentukan sikap dan mental 

peserta didik. Dengan kata lain, mereka 

diharapkan tidak “gugup” ketika 

menghadapi realitas yang harus dihadapi. 

3) Meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan 

pemahaman peserta didik terhadap 

lingkungan sekitarnya, serta cara mereka 

bisa membangun hubungan baik dengan 

alam. 

4) Membantu mengembangkan segala potensi 

setiap peserta didik agar menjadi manusia 

sempurna, yaitu memiliki perkembangan 

jiwa, raga, dan spirit yang sempurna. 

5) Memberikan konteks dalam proses 

pengenalan berkehidupan sosial dalam 

tataran praktik (kenyataan di lapangan). 

Dalam hal ini mereka akan mendapatkan 

kesempatan luas untuk merasakan secara 

langsung hal yang telah di pahami dalam 

teori (mata pelajaran). 

6) Menciptakan kesadaran dan pemahaman 

peserta didik cara menghargai alam dan 

lingkungan, serta hidup berdampingan di 

tengah perbedaan suku, ideologi, agama, 

politik, ras, bahasa, dan lain sebagainya. 
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7) Mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas 

yang dapat membuat pembelajaran lebih 

kreatif. 

8) Memberikan waktu seluas-luasnya bagi 

peserta didik untuk belajar dari pengalaman 

langsung melalui implementasi bebas 

kurikulum sekolah di berbagai area. 

9) Memanfaatkan sumber-sumber yang berasal 

dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk 

pendidikan. 

10) Agar peserta didik dapat memahami secara 

optimal seluruh mata pelajaran. Dengan kata 

lain, jika pelajaran hanya disampaikan di 

dalam kelas, maka pemahaman para siswa 

terhadap pelajaran-pelajaran tersebut sangat 

kurang. 

 

 Untuk mencapai tujuan-tujuan pokok 

kegiatan belajar di luar kelas (outdoor learning), 

seorang guru tetap memegang peranan yang 

sangat penting dalam mengontrol reaksi atau 

respons anak didik, sebagaimana ia mengajar 

anak-anak didiknya di kelas. Artinya, walaupun 

kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan di kelas, 

guru tetap bertanggung jawab membaca situasi 

dan kondisi anak didiknya. Sehingga, manakala 

kegiatan belajar di luar kelas tidak terkontrol, 

maka guru harus dapat menciptakan suasanayang 
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kondusif dalam proses belajar - mengajar di luar 

kelas.
21

 

d. Langkah-Langkah penggunaan lingkungan 

sebagai Outdoor Learning 

 Dalam merencanakan pembelajaran Outdoor 

Learning guru harus mempunyai perencanakan 

dan persiapan yang matang. Tanpa perencanaan 

yang matang kegiatan belajar siswa bisa tidak 

terkendali, sehingga tujuan pembelajran tidak 

tercapai dan siswa tidak melakukan kegitan 

belajar yang diharapkan. 

 Ada beberapa langkah yang harus ditempuh 

dalam menggunakan lingkungan sebagai outdoor 

learning, yakni persiapan, pelaksanaan, dantindak 

lanjut. 

1) Langkah persiapan 

 Ada beberapa prosedur yang harus 

ditempuh pada langkah persiapan ini, 

antara lain: 

a) Dalam hubungan dengan 

pembahasan bidang studi tertentu, 

guru dan siswa menenukan tujuan 

belajar yang diharapkan bisa 

diperoleh para siswa berkaitan dengan 

penggunaan lingkungan sebagai 

                                                           
21Ibid, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor 

Study), 25. 
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media dan sumber belajar. Misalnya, 

siswa dapat menjelaskan proses kerja 

pembangkit listrik tenaga air atau 

siswa dapat menjelaskan struktur 

pemerintahan tingkat kecamatan. 

b) Tentukan obyek yang harus 

dipelajari atau dikunjungi. Dalam 

menetapkan objek kunjungan tersebut 

hendaknya diperhatikan relevansi 

dengan tujuan belajar, kemudahan 

menjangkaunya misalnya cukup dekat 

dan murah perjalanannya, tidak 

memerlukan waktu yang lama, 

tersediannya sumber-sumber belajar, 

keamanan bagi siswa dalam 

mempelajarinya serta memungkinkan 

untuk dikunjungi dan dipelajari siswa. 

c) Menentukan cara belajar siswa 

pada saat kunjungan dilakukan. 

Misalnya, mencatat apa yang terjadi, 

mengamati suatu proses, bertanya 

atau wawancara dengan petugas dan 

apa yang harusditanyakannya, 

melukiskan atau menggambarkan 

situasi baik berupa peta, sketsa dan 

lain-lain. Disamping itu, ada baiknya 

siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok dan setiap kelompok diberi 
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tugas khusus dalam kegiatan 

belajarnya. 

d) Guru dan siswa mempersiapkan 

permohonan perizinan agar mereka 

mendapatkan izin untuk mengunjungi 

objek yang ingin dituju. Hal ini 

penting agar petugas di sana 

mempersiapkan bahan-bahan yang di 

perlukan. 

e) Persiapan teknis yang digunakan 

untuk kegiatan belajar, seperti tata 

tertib di perjalanan dan tempat tujuan, 

perlengkapan belajar yang harus 

dibawa, menyusun pertanyaan yang 

akan diajukan,perbekalan (makanan, 

kamera/handycam) dan perlengkapan 

P3K. Persiapan tersebut dibuat guru 

bersama siswa pada waktu belajar 

bidang studi yang bersangkutan. 

2) Langkah Pelaksanaan 

 Pada langkah ini adalah melakukan 

kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai 

dengan rencana yang telah dipersiapkan. 

Biasanya kegiatan belajar diawali dengan 

penjelasan petugas mengenai objek yang 

dikunjungi sesuai dengan permintaan yang 

telah di sampaikan sebelumnya. Dalam 

penjelasan tersebut, para siswa bisa 

mengajukan beberapa pertanyaan melalui 
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kelompoknya masing-masing supaya 

waktunya bisa lebih cermat. Catatlah semua 

informasi yang diperoleh dari penjelasan 

tersebut. Setelah informasi diberikan oleh 

petugas, parasiswa dengan bimbingan 

petugas melihat dan mengamati objek yang 

dipelajari. Siswa bisa bertanya atau juga 

mempraktikkan jika dimungkinkan serta 

mencatatnya. Berikutnya para siswa dalam 

kelompoknya mendiskusikan hasil-hasil 

belajarnya, untuk lebih melengkapi dan 

memahami materi yang dipelajarinya. Akhir 

kunjungan dengan ucapan terima kasih 

kepada petugas dan pimpinan objek/wahana 

yang dikunjungi. 

 Hal yang perlu menjadi catatan, 

apabila objek kunjungan sifatnya bebas dan 

tak perlu ada petugas yang mendampinginya, 

seperti kemah, mempelajari lingkungan 

sosial, belajar di kebun dan taman, belajar di 

halaman sekolah, atau belajar di alam terbuka 

lainnya, maka para siswa langsung 

mempelajari objek studi atau melakukan 

aktivitas sesuai yang diarahkan oleh guru 

(yang sudah pulatertuang dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran/ RPP) 

3) Langkah Tindak Lanjut  

 Tindak lanjut dari kegiatan belajar di 

atas adalah kegiatan belajar di kelas untuk 
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membahas dan mendiskusikan hasil belajar 

dari lingkungan. Setiap kelompok diminta 

melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas 

bersama. Guru dapat meminta kesan-kesan 

yang diperoleh siswa dari kegiatan belajar 

tersebut, di samping menyimpulkan materi 

yang diperoleh dan dihubungkan dengan 

bahan pengajaran bidang studinya. Di lain 

pihak, guru juga memberikan penilaian 

terhadapkegiatan belajar siswa dan hasil-hasil 

yang dicapainya. Tugas lanjutan dari 

kegiatan belajar tersebut dapat diberikan 

sebagai pekerjaan rumah, misalnya 

menyusun laporan yang lebih lengkap, 

membuat pertanyaan-pertanyaan berkenaan 

dengan hasil kunjungan, atau membuat 

karangan berkenaan dengan kesan-kesan 

yang diperoleh siswa dari kegiatanbelajarnya. 

e. Kelebihan konsep pembelajaran dengan 

menggunakan lingkungan ( outdoor learning) 

 Konsep pembelajaran dengan menggunakan 

lingkungan merupakan sebuah konsep 

pembelajaran yang mengidentikan lingkungan 

sebagai salah satu sumber belajar. Terkait dengan 

hal tersebut, lingkungan digunakan sebagai 

sumber inspirasi dan motivator dalam 

meningkatkan pemahaman peserta didik. Dalam 

hal ini, lingkungan merupakan factorpendorong 

yang menjadi penentu dalam meningkatkan 
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pemahaman peserta didik dalam setiap 

pembelajaran.  

Secara garis besar, konsep pembelajaran 

dengan menggunakan lingkungan memiliki 

beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut: 

1) Peserta didik dibawa langsung ke dalam 

dunia yang konkret tentang penanaman konsep 

pembelajaran, sehingga peserta didik tidak 

hanya bisa untuk mengkhayalkan materi. 

2) Lingkungan dapat digunakan setiap saat, 

kapan pun yang di mana sehingga tersedia 

setiap saat, tetapi tergantung dari jenis materi 

yang sedang diajarkan. 

3) Konsep pembelajaran dengan menggunakan 

lingkungan tidak membutuhkan biaya karena 

semua telah disediakan oleh alam lingkungan. 

4) Mudah untuk dicerna oleh peserta didik 

karena peserta didik disajiakan materi yang 

sifatnya konkret bukan abstrak. 

5) Motivasi belajar peserta didik akan lebih 

bertambah karena beserta didik mengalami 

suasana belajar yang berbeda dari biasanya. 

6) Suasana yang nyaman memungkinkan 

peserta didik tidak mengalami kejenuhan 

ketika menerima materi. 

7) Memudahkan untuk mengontrol kebiasaan 

buruk dari sebagaian peserta didik.  
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8) Membuka peluang peserta didik untuk 

berimajinasi. 

9) Konsep pembelajaran yang dilaksanakan 

tidak akan terkesan monoton. 

10) Peserta didik akan lebih leluasa dalam 

berpikir dan cenderung untuk memikirkan 

materi yang diajarkan karena materi yang 

diajarkan telah tersaji didepan mata (konkret). 

Dari beberapa kelebihan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep pembelajaran dengan 

menggunakan lingkungan menberikan peluang 

yang sangat besar kepada peserta didik untuk 

meningkatkan hasilbelajarnya, dan secara umum 

konsep pembelajaran dengan 

menggunakanlingkungan dapat meningkatkan 

motivasi belajar dari peserta didik.
22

 

 

2. Motivasi 

a. Motivasi 

1) Pengertian Motivasi 

  Suatu kegiatan akan berjalan dengan 

baik dan lancar apabila ada motivasi yang 

timbul karena adanya kebutuhan. Dengan 

adanya kebutuhan, maka timbulah motivasi 

yang disebabkan adanya motivasi yang besar 

                                                           
22

Hamzah B, Belajar dangan pendekaatan PAIKEM(Jakarta:PT 
Bumi Aksara,2011), 146. 

 



30 
 

 
 

terhadap sesuatu yang mengandung arti, 

bernilai tinggi bagi orang itu atau karena ia 

akan memenuhi kebutuhan dirinya sehingga 

dengan terpenuhinya kebutuhan ia akan 

merasa senang. 

  Sebelum menguraikan bahasan 

tentang motivasi belajar secara luas, terlebih 

dahulu akan disajikan pengertian motivasi dan 

belajar secara terpisah. Untuk lebih jelasnya 

tentang pengertian motivasi, berikut akan 

disajikan beberapa pendapat para ahli yang 

berkaitan dengan masalah tersebut. 

  Menurut Mc. Donald dalam Hamzah 

B Uno : “motivation is an energychange 

within the person characterized by affective 

arousal and anticipatory goal reaction". 

Motivasi adalah “Perubahan energi dalam diri 

(pribadi)seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasan dan reaksi untuk 

mencapaitujuan”
23

. jadi, motivasi adalah 

“Dorongan dasar yangmenggerakkan 

seseorang bertingkah laku”.
24

 Sedangkan 

menurut M. utsman Najati, motivasi adalah 

kekuatan penggerak yang membangkitkan 

aktivitas pada makhluk hidup, dan 

                                                           
23

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), 158. 
24

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), 1.  
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menimbulkan tingkah laku serta 

mengarahkannya menuju tujuan tertentu.
25

 

  Dari pendapat di atas, dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa motivasi adalah 

suatu kondisi yang mendorong seseorang 

untuk bertindak, berbuat serta bertingkah laku 

guna mencapai tujuan. Motivasi bisa juga 

dikatakan sebagai kekuatan yang 

menyebabkan individu memberikan perhatian 

kepada seseorang, sesuatu, atau kepada 

aktivitas-aktivitas tertentu. Dengan motivasi 

peserta didik diharapkan memiliki 

kecenderungan, keinginan, maupun kehendak 

di dalam diri untuk memberikan rangsangan 

terhadap sesuatu hal. Dalam hal maksudnya 

adalah motivasi belajar peserta didik dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 

2) Fungsi Motivasi 

  Timbulnya motivasi oleh karena 

seseorang merasakan sesuatu kebutuhan 

tertentu dan karenanya perbuatan tadi terarah 

kepadapencapaian tujuan tertentu pula. 

Apabila tujuan telah tercapai maka ia akan 

merasa puas.Kelakuan yang telah memberikan 

kepuasan terhadap sesuatu kebutuhan akan 

cenderung untuk diulang kembali, sehingga ia 

akan menjadi lebih kuat. 

                                                           
25

Abdul Rahman Shaleh,Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group,2009), 183. 
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  Dari uraian di atas jelaslah bahwa 

motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan 

mempengaruhi serta mengubah kelakuan. 

Jadi, fungsi motivasi itu meliputi berikut ini. 

a) Mendorong timbulnya kelakuan atau 

suatu perbuatan. 

b) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, 

artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

c) Motivasi berfungsi sebagai 

penggerak.
26

 

 Dengan demikian penulisdapat 

simpulkan bahwa fungsi motivasi belajar 

adalah suatu persiapan mental dalam 

melakukan proses perubahan bahan 

tingkah laku baik fisik ataupun rohani, 

kemampuan dan kecakapan yang terjadi 

pada diri seseorang karena adanya sesuatu 

usaha atau latihan dalam mencapai 

kesempurnaan. 

 Dalam garis besarnya motivasi 

mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 

                                                           
26

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi 
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a) Motivasi menentukan tingkat 

berhasil atau gagalnya perbuatan 

belajar peserta didik. Belajar tanpa 

adanya motivasi kiranya sulit untuk 

berhasil. 

b) Pengajaran yang bermotivasi pada 

hakikatnya adalah pengajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, 

dorongan, motif, minat yang ada 

pada peserta didik. 

c) Pengajaran yang bermotivasi 

menuntut kreativitas dan imajinasi 

pendidik untuk berusaha secara 

sungguh-sungguh mencari cara-cara 

yang relevan dan sesuai guna 

membangkitkan dan memelihara 

motivasi belajar siswa. 

d) Berhasil atau gagalnya dalam 

membangkitkan dan menggunakan 

motivasi dalam pengajaran erat 

kaitannya dengan pengaturan 

disiplin belajar.
27

 

3) Indikator Motivasi 

 

 Indikatormotivasibelajardapatdiklasifikasikan 

sebagai berikut:
28
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Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), 23.
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a) Adanya Hasrat dan Keinginan 

Berhasil
 

 
Hasrat dan keinginan untuk 

berhasil dalam belajar dan dalam 

kehidupan sehari-hari pada umumnya 

disebut motif berprestasi, yaitu motif 

untuk berhasil dalam melakukan 

suatu tugas dan pekerjaan atau motif 

untuk memperolah kesempurnaan. 

Motif semacam ini merupakan unsur 

kepribadian dan prilaku manusia, 

sesuatu yang berasal dari „‟dalam‟‟ 

diri manusia yang bersangkutan. 

Motif berprestasi adalah motif yang 

dapat dipelajari, sehingga motif itu 

dapat diperbaiki dan dikembangkan 

melalui proses belajar. Seseorang 

yang mempunyai motif berprestasi 

tinggi cenderung untuk berusaha 

menyelesaikan tugasnya secara 

tuntas, tanpa menunda-nunda 

pekerjaanya. Penyelesaian 

tugassemacam ini bukanlah karena 

dorongan dari luar diri, melainkan 

upaya pribadi.
 

b) Adanya Dorongan dan Kebutuhan 

Dalam Belajar
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Penyelesaian suatu tugas tidak 

selamanya dilatar belakangi oleh 

motif berprestasi atau keinginan 

untuk berhasil, kadang kala seorang 

individu menyelesaikan suatu 

pekerjaan sebaik orang yang memiliki 

motif berprestasi tinggi, justru karena 

dorongan menghindari kegagalan 

yang bersumber pada ketakutan akan 

kegagalan itu. Seorang anak didik 

mungkin tampak bekerja dengan 

tekun karena kalau tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik 

maka dia akan mendapat malu dari 

dosennya, atau di olok-olok 

temannya, atau bahkan dihukum oleh 

orang tua. Dari keterangan diatas 

tampak bahwa „‟keberhasilan‟‟ anak 

didik tersebut disebabkan oleh 

dorongan atau rangsangan dari luar 

dirinya. 

c) Adanya Harapan dan Cita-Cita Masa 

Depan
 

 
Harapan didasari pada 

keyakinan bahwa orang dipengaruhi 

oleh perasaan mereka tentang 

gambaran hasil tindakan mereka, 

contohnya siswa yang ingin 

mendapatkan prestasi akan menjadi 
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giat belajar, mereka menganggap 

dengan giat belajarvprestasi akan 

mudah untuk diraih. 

d) Adanya Penghargaan Dalam Belajar
 

 
Pernyataan verbal atau 

penghargaan dalam bentuk lainnya 

terhadap perilaku yang baik atau hasil 

belajar anak didik yang baik 

merupakan cara paling mudah dan 

efektif untuk meningkatkan 

motifbelajar peserta didik kepada 

hasil yang lebih baik. Pernyataan 

seperti “ bagus ”, “ hebat “, dan lain-

lain akan menyenangkan peserta 

didik, pernyataan verbal seperti itu 

juga mengandung makna interaksi 

dan pengalaman pribadi yang 

langsung antara peserta didik dengan 

pendidik, dan penyampaiannya 

konkret, sehingga merupakan suatu 

persetujuan pengakuan sosial. 

e) Adanya Kegiatan yang Menarik 

Dalam Belajar
 

 
Baik simulasi maupun 

permainan merupakan salah satu 

proses yang sangat menarik bagi 

peserta didik. Suasana yang menarik 

menyebabkan proses belajar menjadi 

bermakna. Sesuatu yang bermakna 
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akan selalu diingat, dipahami, dan 

dihargai.
 

f) Adanya Lingkungan Belajar yang 

Kondusif
 

 
Pada umumnya, motif dasar 

yang bersifat pribadi muncul dalam 

tindakan individu setelah dibentuk 

oleh lingkungan. Oleh karena itu, 

motif individu untuk melakukan 

sesuatu misalnya untuk belajar 

dengan baik, dapat dikembangkan, 

diperbaiki, atau diubah melalui 

belajar dan latihan, dengan perkataan 

lain melalui pengaruh lingkungan. 

Lingkungan belajar yang kondusif 

salah satu faktor pendorong belajar 

peserta didik, dengan demikian 

peserta didik mampu memperoleh 

bantuan yang tepat dalam mengatasi 

kesulitan atau masalah dalam belajar.
 

  Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 2 aspek yang 

menjadi indikator pendorong motivasi belajar 

peserta didik,yaitu (1) dorongan internal dan 

(2) dorongan eksternal. Dorongan internal 

yakni meliputi : adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita 

masa depan. Dorongan eksternal meliputi : 
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adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

dan dengan adanya lingkunganbelajar yang 

kondusif. 

4) Macam-Macam Motivasi 

  Menurut Muhibbin Syah dalam 

Anonim, berpendapat dalam buku psikologi 

pendidikan dengan pendekatan baru, bahwa 

motivasi dapat dibedakan 2 macam : 

a) Motivasi Intrinsik 

 Hal atau keadaan yang berasal dari 

dalam diri siswa sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan 

belajar tanpa dirangsang dari luar. 

b) Motivasi Ekstrinsik 

 Motivasi yang datang karena adanya 

perangsangan dari luar, seperti: 

seseorang mahasiswa rajin belajar 

karena akan ujian.
29

 

 

b. Belajar 

Belajarmerupakan proses penting bagi 

perubahan prilaku manusia dan mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarahbelajar adalah 
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Abdul Rahman Shaleh,Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam,    (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009), 194.  
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“Proses perubahan perilaku berkat pengalaman 

dan latihan”.
30

 Menurut Oemar Hamalik belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan danbukan 

suatu hasil atau tujuan. Lebih lanjut Esti Ismawati 

dan Faraz Umaya menjelaskan bahwa belajar 

adalah “Suatu proses perubahan kegiatan reaksi 

terhadap lingkungan. perubahan tersebut tidak 

dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh 

pertumbuhan atau keadaan sementara seseorang 

seperti kelelahan atau disebabkan obat-obatan”, 

maksudnya, perubahan kegiatan 

tersebutmencakup pengetahuan, kecakapan, dan 

tingkah laku.
31

 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang diperoleh dari hasil dari suatu 

pengalaman dan latihan dengan serangkaian 

kegiatan yang diperoleh dari lingkungan yang 

menyangkut afektif, psikomotorik dan kognitif. 

Guru juga harus mengetahui definisi mengajar 

karena jika belajar dikatakan sebagai kegiatan 

peserta didik maka mengajar dikatakan sebagai 

kegiatan guru. Kegiatan ini diarahkan pada upaya 

untuk membantu peserta didik menyadari proses 

                                                           
30

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Metode Belajar 
Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10.
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Esti Ismawati dan Faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas 
Awal, (Yogyakarta: Ombak, 2012),  1.
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berfikirnya, sehingga peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, 

prilaku dan peningkatan perkembangan jiwa. 

 

c. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasidan belajar merupakan dua hal 

yang saling mempengaruhi. Belajar adalah 

perubahantingkah laku secara relatif permanen 

dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari 

praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan 

motivasi atau dorongan merupakan hal yang 

sangat penting bagi manusia karena tanpa 

motivasi seseorang tidak akan memiliki kemauan 

yang keras untuk mencapai segala yang 

diimpikan. 

Menurut Subandijah, motivasi belajar 

adalah “Gairah serta kegembiraan belajar peserta 

didik, sehingga peserta didik memiliki motivasi 

yang kuat dankeleluasan mengembangkan 

kemampuan masing-masing”.Menurut Slameto, 

motivasi belajar adalah “Usaha konsentrasi 

terhadap pelajaran yang menyebabkan siswa 

memperoleh pengalaman langsung,mengamati 

sendiri, meneliti sendiri, menyusun dan 

menyimpulkan”.
32
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Motivasi belajar dapat timbul karena 

faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya 

adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik.Motivasi intrinsik datang dari diri 

sendiri, misalnya keinginan untuk mendapat 

keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan 

pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, 

menyenangi kehidupan, menyadari 

sumbangannya terhadap usaha kelompok, 

keinginan diterima oleh orang lainbukan dari luar. 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, seperti 

ijazah, hadiah, medali, dan persaingan.
33

 

Oleh karena itu, guru yang termasuk 

dalam kategori pendorong dari luar diri peserta 

didik diharapkan mampu memberikan motivasi 

untuk belajar, utamanya pada diri peserta didik 

yang lemah motivasi belajarnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang 

dan pelaku yang diamati.
34

 Penelitian kualitatif juga 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantitatif lainnya.
35

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti 

adalah penelitian studi kasus (case study). Studi kasus 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, 

penelitian kasus hanya meliputi daerah / subjek yang 

sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, 

penelitian kasus lebih mendalam.
36

 Dalam hal ini 

peneliti mengambil sebuah penelitian yang membahas 

tentang Implementasi metode outdoor learning 

dalamMeningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di SMPN 1 Mlarak. 

 

                                                           
34

 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
35

Ibid,Metodologi Penelitian Kualitatif, 6. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti akan bertindak 

sebagai pengumpul data yang sekaligus akan aktif di 

lapangan, dan peneliti akan bertindak sebagai pengamat 

aktif, yang akan langsung terjun di lapangan guna 

mendapatkan informasi sedetail-detailnya dan 

berdasarkan kenyataan yang akan ditemui.
37

 Karena ciri 

khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

peneliti yang ikut serta dalam menentukan keseluruhan 

skenarionya,dan peneliti akan menjadi instrument 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, dan 

instrument lain adalah sebagai penunjang.
38

 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagaiinstrumen kunci,partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang.
39

 Dalam hal ini peneliti ikut 

terjun langsung untuk melakukan penelitian di SMP 

Negeri 1 Mlarak. 

 

C. Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 1 Mlarak, denganAlamat Jalan 

Raya Mlarak No. 2, Desa Joresan, Kec. Mlarak, 

Ponorogo. SMP Negeri 1 Mlarak dipilih karena ada 

keunikan dan kesesuaian dengan topik yang peneliti 

                                                           
37

 Wiyono, Metodologi penelitian (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan Action Research) ( Malang: Universitas Negeri Malang, 

2007), 77. 
38

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT 

Raja Grafindo 2001), 56. 
39
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pilih. Keunikannya di sini yaitu pada proses belajar-

mengajar guru menggunakan berbagai macam metode, 

salah satunya yaitu metode Outdoor Learning. Dengan 

memilih lokasi ini,penelitidiharapkan menemukan hal 

yang bermakna dan lebih baru dari yang peneliti miliki. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah 

kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data 

tambahan.
40

 Maksud dari kata-kata dan tindakan disini 

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

dan diwawancarai yaitu Pengajar dan para siswa yang 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, yang meliputi observasi dan 

wawancara kepada kepala sekolah, waka 

kurikulum, guru PAI, tenaga kependidikan SMP 

Negeri 1 Mlarak, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 

Mlarak. 

2. Sumber data sekunder, meliputi dokumentasi yang 

berkaitan dengan penelitian, misalnya foto, catatan 

tertulis, buku-buku yang relevan dan bahan-bahan 

lain yang berhubungan dengan penelitian. 

 

 

 

                                                           
40

Moleong,112 



45 
 

 
 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
41

 Dalam penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperanserta (Participant observation), wawancara 

mendalam (indepth interview), dan dokumentasi.
42

 

1. Observasi 

 Teknik ini diartikan sebagai metode 

pengamatan secara teliti tentang obyek 

penyusunan, berupa pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena yang 

diselidiki secara langsung. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
43

 Ada beberapa macam 

observasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 

meliputi observasi partisipatif, observasi terus 

terang dan tersamar, serta observasi tak terstruktur. 

 Observasi partisipatif adalah ketika peneliti 

terlibat langsung dengankegiatan sehari-hari orang 

                                                           
41

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 224. 
42

Ibid,Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 225. 
43

Ibid,Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,226. 
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yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian.Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti juga mengikuti apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya.Dengan observasi partisipan ini 

maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap,tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yangnampak.
44

 

 Kemudian observasi terus terang atau 

tersamar peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber 

data,bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi 

mereka yang diteliti mengetahuisejak awal sampai 

akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu 

saatpeneliti juga tidak terus terang atau tersamar 

dalam observasi, hal ini untukmenghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang 

masihdirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan 

dengan terus terang, maka penelititidak akan 

diijinkan untuk melakukan observasi. 

 Teknik observasi terakhir yaitu observasi tak 

berstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti 

tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan 

diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti 
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tidak menggunakan instrumen yang telah baku, 

tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
45

 

 Dalam penelitian ini observasi dilakukan 

langsung oleh peneliti dengan menggunakan 

observasi berperan serta. Dan mengamati secara 

langsungmengenai implementasi Outdoor 

Learning dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Mlarak. 

 Hasil observasi dalam penelitian ini akan 

dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. 

Pada waktu di lapangan membuat catatan, setelah 

pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah 

peneliti menyusun catatan lapangan.
46

 

2. Wawancara  

 Wawancara adalah proses percakapan dengan 

maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi yang 

dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara dan orang 

yang diwawancarai.
47

Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumulan data apabila peneliti 

                                                           
45

Ibid,Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,228. 
46

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. 
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47
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ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. 

 Esterbergsebagaimana yang dikutip 

oleh  Sugionomengemukakan beberapa macam-

macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, 

semistruktur, dan tidak struktur.
48

 

a. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tetang informasi apa yang akan diperoleh. 

Dengan wawancara terstruktur ini setiap 

responden diberi pertanyaan yang sama, dan 

pengumpul data mencatatnya. 

b. Wawancara semiterstruktur (semistructure 

interview) 

Jeniswawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori  in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan 

ide-idenya. 
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c. Wawancara tak berstruktur (unstructur 

interview) 

Wawancara tidak tersruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. 

 Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti 

belum mengatahui secara pasti data apa yang akan 

diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh 

responden, berdasarkan analisis terhadap setipa 

jawaban dari responden tersebut maka peneliti 

dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang 

terarah pada tujuan.
49

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara semiterstruktur (semistructure 

interview), adapun dalam penelitian ini orang-

orang yang diwawancarai adalah: 

1) Kepala sekolah, untuk mengetahui sejarah 

berdirinya lembaga. 

2) Guru PAI, untuk mendapatkan informasi 

tentang proses pembelajaran PAI dan 

mengetahui indikator-indikator yang ingin 
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dicapai dengan menggunakan metode 

Outdoor Learning. 

3) 15 Siswa kelas VII A, untuk mengetahui 

implementasi metode Outdoor Learning 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

dengan mencatat data-data atau dokumen-

dokumen yang ada yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, gambar, foto, sketsa 

dan lain-lain.
50

 

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang sejarah berdirinya lembaga, visi-misi, 

infrastruktur, struktur organisasi sekolahdan 

gambar berkaitan dengan implementasi metode 

Outdoor Learningdalam mata pelajaran PAI. 

4. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data dengan menyerahkan atau mengirimkan 

daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. 

Responden adalah orang yang memberikan 

tanggapan (respons) dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 
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    Menurut prosedurnya kuesioner ada 2 

macam yaitu kuesioner langsung dan kuesioner 

tidak langsung.
51

 Kuesioner langsung adalah 

apabila kuesioner langsung diberikan kepada 

responden yang ingin diselidiki, jadi mendapatkan 

jawaban darisumber pertama (first resource) 

dengan tidak menggunakan perantara untuk 

mendapatkan jawaban. Sebaliknya jika kuesioner 

untuk mendapatkan jawaban melalui perantara , 

sehingga jawaban yang diperoleh tidak dari 

(firstresource) maka disebut kuesioner tidak 

langsung. Adapun kuesioner yangpenulis gunakan 

adalah kuesionerlangsung untuk mengetahui 

tingkat motivasi belajar peserta didik. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
52

 Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Hubermen. Analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terusmenerus pada setiap tahapan penelitian sampai 
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Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian( 
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tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi data 

reduction, datadisplay, dan conclusion.
53

 

1. Reduksi Data(Data Reduction) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting untuk dicari tema dan polanya. 

Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data 

terkumpul yaitu yang berkaitan dengan masalah 

ImplementasiMetode Outdoor Learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajara PAI di SMP Negeri 1 Mlarak, selanjutnya 

dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok 

permasalahan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data.
54

 Penyajian data adalah 

menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti. Dengan 

menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi. 

3. Kesimpulan Sementara(Conclusion Drawing) 

 Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap 

temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu 
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 Matthe B. Miles, A. Michael. Huberman, Analisa Data 

Kualitatif  (Jakarta: UI Press, 1992), 20.  
54
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objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 

adanya. Kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan 

diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di 

awal.
55

 Adapun langkah-langkah analisis model 

interaksi yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman ditunjukan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Analisis data miles dan Huberman 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting 

yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reabilitas).
56

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Ketekunan pengamat bermaksud 

                                                           
55

 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 
56

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2003), 171. 
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menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-

hal tersebut secara rinci.
57

Sedangkan teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.
58

 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas 

teknik yang digunakan dalam mengadakan pengecekan 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut ini beberapa 

teknik pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian kualitatif diantaranya: 

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

2. Pengecekan sejawat melalui diskusi. Teknik ini 

dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

3. Cakupan referensial adalah sebagai alat untuk 

menampung dan menyesuaikan dengan kritik 

tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu dengan 
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menyimpan informasi yang tidak direncanakan 

sebagai alternatif. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

empat tahap. Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

perizinan, memilih dan memanfaatkan informan. 

2. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar 

penelitian, berperan serta sambil mengumpulkan 

data. Pada tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti 

akan berusaha untuk memahami kondisi yang ada 

di lapangan serta berperan langsung di lapangan 

guna mengumpulkan data-data penelitian yang 

dibutuhkan. 

3. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan 

setelah pengumpulan data. Dari data-data yang 

diperoleh selama kegiatan penelitian di lapangan, 

maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada 

tahap ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) 

reduksi data, b) penyajian data, dan c) penarikan 

kesimpulan. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian. Tahap akhir 

dari penelitian yang dilaksanakan adalah penulisan 

laporan 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Mlarak 

Kebutuhan masyarakat terhadap 

pendidikan sangat penting sekali.UUD 1945 

pasal 30 menyatakan bahwa “setiap warga 

Negara berhakmemperoleh pendidikan dan 

pengajaran”. Pemerintah telah 

membukakesempatan dan perluasan akses unttuk 

menampung anak-anak usia sekolah agar dapat 

mengikuti pendidikan secara formal.Salah 

satunya tidak lain adalah dengan mendirikan 

SMP Negeri 1 Mlarak sebagai sarana pemenuhan 

kebutuhan pendidikan khususnya bagi 

masyarakat kecamatan Mlarak sendiri. Dengan 

berdirinya sekolah ini masyarakat diharapkan 

dapat mengenyam pendidikan wajib belajar 

sembilan tahun.SMP Negeri 1 Mlarak ini 

didirikan pada tanggal 15 juli 1982 dan mulai 

beroprasi pada tanggal 15 juli 1983 sebagai salah 

satu lembaga formal yang ada di kecamatan 

Mlarak dan SMP ini juga merupakan satu-

satunya sekolah negeri. 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Negeri 1 Mlarak. 

a. Visi Sekolah: Berprestasi, Terampil, dan 

Berkepribadian yang berlandaskan iman dan 

taqwa ( IMTAQ).
59

 

Indikator: 

1) Terwujudnya lulusan yang cerdas, 

kompetitf, cinta tanah air, beriman dan 

bertaqwa. 

2) Terwujudnya KTSP di sekolah. 

3) Terwujudnya standar proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

4) Terwujudnya standar prasarana dan 

sarana pendidikan yang relevan dan 

muakhir. 

5) Terwujudnyatenagapendidik dan 

kependidikan. 

6) Terwujudnya standar pengelolaan 

pendidikan. 

7) Terwujudnya standar penilaian 

pendidikan. 

8) Terwujudnya standar pembiayaan 

pendidikan. 

9) Terwujudnya budaya mutu sekolah. 
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10) Terwujudnya lingkungan sekolah yang 

nyaman, aman, rindang, indah dan 

bersih. 

b. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan KTSP yang 

berdeversifikasi dengan berorientasi pada 

peningkatan   pelayanan kepada siswa 

sesuai dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan dan kepentingan siswa, serta 

tuntutan lingkungan. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan pendekatan CTL, PAKEM, 

Kooperatif learning dan Pembelajaran 

Berbasis Masalah. 

3) Meningkatkan GSA (Gain Score 

Achievement) Ujian Nasional. 

4) Mengoptimalkan kegiatan 

pengembangan diri tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

5) Meningkatkan kwalitas dan kuantitas 

sarana prasarana sesuai dengan 

kebutuhan ideal. 

6) Menerapkan MBS  secara optimal. 

7) Menjalin kerja sama dengan komite 

sekolah untuk penggalangan pembiayaan 

sekolah. 
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8) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian 

otentik secara berkesinambungan. 

9) Mengoptimalkan pengamalan ajaran 

Agama. 

10) Meningkatkan prestasi akademik dan 

non akademik.
60

 

c. Tujuan Sekolah 

Selama satu tahun pelajaran sekolah 

dapat : 

1) Mengembangkan KTSP dengan 

dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, 

rencana pelaksanaan pembelajaran,  dan 

sistem penilaian. 

2) Mengembangkan Silabus muatan lokal 

dengan dilengkapi rencana pelaksanaan   

pembelajaran dan sistem penilaian. 

3) Mengembangkan program-program 

pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan pendekatan  CTL, Pakem, 

Kooperatif Learning, dan Pembelajaran 

Berbasis Masalah. 

5) Memperoleh selisih Nilai Ujian Nasional 

(GSA) sebesar 1.38 (dari 7.12 menjadi 

8.50). 
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6) Mengikut sertakan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pelatihan 

peningkatan  profesional melalui 

kegiatan MGMP, PTK, Lomba-lomba, 

Seminar, Workshop, Kursus Mandiri,dan 

kegiatan lain yang menunjang 

profesionalisme. 

7) Memenuhi kebutuhan sarana prasarana 

kegiatan pembelajaran (ruang media, 

perpustakaan, laboratorium IPA, media 

pembelajaran Matematika , IPS, dan 

laboratorium Bahasa). 

8) Melaksanakan Manejemen berbasis 

sekolah dan Manejemen peningkatan 

Mutu berbasis sekolah secara 

demokratis, akuntabilitas, dan terbuka. 

9) Menggalang dana pendidikan  dan 

memanfaatkan secara terencana dapat 

dipertanggungjawabkan secara jujur, 

transparan, dan memenuhi akuntabilitas 

publik. 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian 

otentik secara berkelanjutan. 

11) Mengoptimalkan pelaksanaan program 

remidi dan penghayaan. 

12) Membekali komunitas sekolah agar 

dapat mengiplementasikan ajaran Agama 

melalui kegiatan salat Jamaah, baca tulis 

Al-Qur‟an dan pengajian. 
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13) Membentuk kelompok kegiatan bidang 

KIR yang bertaraf Regional maupun 

Nasional. 

14) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan 

Porseni tingkat Kabupaten atau jenjang  

berikutnya. 

15) Memiliki Tim olah raga yang dapat 

bersaing tingkat Kabupaten. 

16) Memiliki Gudep Pramuka yang dapat 

berperan serta, pada even kepramukaan. 

17) Menanamkan sikap santun dan 

berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

3. Letak SMP Negeri 1 Mlarak. 

SMP Negeri 1 Kec. Mlarak terletak di 

bagian selatan dari pusat perkotaan kota 

ponorogo lebih tepatnya lagi bagian timur yang 

terletak di desa Siwalan kecamatan Mlarak 

kabupaten Ponorogo. Selain itu, sekolah ini 

adalah salah satu sekolah Negeri yang berada 

dipinggir kota Ponorogo selain itu juga dari arah 

utara berdekatan dengan pondok pesantren 

Darusalam Gontor dan dari arah selatan juga ada 

pondok pesantren putri Al-Mawadah. SMP 

Negeri Mlarak didirikan di atas sebidang tanah 
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seluas 10.166,5 m2 Dengan rincian untuk lahan 

bangunan gedung kelas seluas 3.205 m2, untuk 

halaman parkir seluas 1.100 M2, dan untuk 

kebun seluas 1.000 m2. Adapun tanah seluas itu 

adalah tanah milikpemerintah yang sudah 

disertifikatkan. 

 

4. Profil Sekolah  

Tabel 4.1 

1. Identitas sekolah 

a.  Nama Sekolah : 
SMP NEGERI 1 

MLARAK 

b.  NPSN : 20510759 

c. Jenjang Pendidikan : SMP 

d. Status Sekolah :  Negeri 

e. Alamat Sekolah : 
Jalan Raya Mlarak 

Nomor 2 

 RT / RW : 1 

 Kode Pos : 63472 

 Kelurahan : Joresan 

 Kecamatan : Kec. Mlarak 

 Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo 

 Provinsi : Prov. Jawa Timur 



63 
 

 
 

1. Identitas sekolah 

 Negara :  Indonesia 

f. Posisi Geografis : -7.9274               Lintang 

   111.5147            Bujur 

 

5. Keadaan guru, Karyawan dan siswa 

a) Daftar guru dan karyawan 

Tabel 4.2 

No Nama NUPTK 

1 Agung Siswoyo 5145742646200003 

2 Amin Thohari 3436752654200012 

3 AningHurustiani 3156741642300013 

4 AsefVirgiyantanto  

5 Budi Santoso, S.pd.  

6 Christina Wijayanti 8749754656300002 

7 EdySuprianto 9535746649200032 

8 EndangSoenari 9548746649300013 

9 HadiMulyo 5245740641200003 

10 HenikWidyaningrum 5344754655300003 

11 HernyEndrastutik 3362747651300003 

12 Hidayat 2339742647200013 
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No Nama NUPTK 

13 Istiqomah 8947745648300012 

14 KartatikWahyuni 0247738640300013 

15 LanggengMulyono 9733741644200002 

16 LilikFatmawati 0536754656300043 

17 Ma'ruf 8858745648200002 

18 Mohamad Komari 6841748651200032 

19 Mohammad Taofik 6550752654200003 

20 MuchamadKhudlori 

Anwar 

9647738640200012 

21 Muhammad Sarino 1433745647200013 

22 Nanang Andi Kusuma 

Putra 

 

23 NanikDiyahIrianingsih 0558740641300013 

24 Nurul A'yuni 5141749650300003 

25 Priyadi 1663739642200002 

26 RetnoEndahJudyati 4754741643300012 

27 Roni SitaWidyastuti 5757757658300012 

28 Rus Primerdiningsih 4450740642300013 

29 Saroni 3036748651200013 

30 Siti Amanah 6441740642300013 

31 Soeman  
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No Nama NUPTK 

32 Sri 

EndahWahyuningsih 

2733746648300122 

33 Sri Harini 1239741642300023 

34 Sri Hartati 8834743644300022 

35 Sri Yuni Lestari 6938750651300002 

36 Subikin 9459740642200002 

37 Suciati 8658749651300012 

38 Sudarmaji 2049746647200003 

39 Sukamto 2761749651200012 

40 Suwito 5846748650200012 

41 Suyatno 9839739642200002 

42 TitisRatriandari 7847753654300012 

43 Toni Wibowo 2346762664120003 

44 Tri PujiAtmoko 0659748650200012 

45 Tri Susilowati 6644740642200032 

46 Tri 

WahyuBektiningsih 

3644762664300092 

47 TutikSumariati 7647746649300072 

48 UmiHidayanti 3657749650300002 

49 UmuHaniah 5545758659300082 

50 Wening Budi Santoso 3754742643200002 
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No Nama NUPTK 

51 Zainal Abidin, S.pd.i 6458756657200003 

 

b) Peserta didik 

Tabel 4.3 

JumlahSiswaBerdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 
L P Total 

Tingkat 9 84 82 166 

Tingkat 8 88 67 155 

Tingkat 7 111 69 180 

Total 283 218 501 

6. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor 

yang sangat penting dalam pendidikan agar dapat 

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki 

sebagaimana terlampir.
61
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi metode Outdoor learing dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri 1 MLARAK 

a. Perencanaan kegiatan pembelajaran 

 Semua pembelajaran diawali dengan 

perencanaan, di mana dalam perencanaan 

kegiatan pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk menentukan berbagai kegiatan 

yang akan dilakukan dalam kaitan dengan 

upaya untuk mencapai tujuan dari proses 

pembelajaran tersebut. Sehingga, dalam 

proses pembuatan perencanaan pembelajaran, 

hal yang harus ditentukan terlebih dahulu 

adalah kompetensi apa yang akan dicapai. Di 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tema Sholat Jum‟at dan Sholat Jama’ dan 

Qashar ini menggunakan pembelajaran 

metode outdoor learning, dimana 

pembelajaran tersebut membutuhkan 

perencanaan yang matang. Hal ini di 

ungkapkan oleh Bapak Drs. Ma‟ruf selaku 

guru PAI sebagai berikut: 

“Dalam perencanaan outdoor learning 

kita sesuaikan dengan materinya, di 

pilih-pilih dulu tema mana yang tepat 

dan yang bisa di lakukan pembelajaran di 
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luar kelas (Outdoor Learning) lalu kita 

buat perencanaanya (RPP).”
62

 

b. Implementasi metode Outdoor learing dalam 

proses pembelajaran 

 Salah satu faktor yang sangat mendukung 

keberhasilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran adalah kemampuan guru dalam 

menguasai dan menerapkan metode 

pembelajaran. Guru dituntut untuk menguasai 

bermacam-macam metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. 

Hal ini sangat relevan dengan tugas seorang 

guru dalam mengenali perbedaan individual 

siswanya. Dalam memilih model 

pembelajaran, kadar keaktifan siswa harus 

selalu diupayakan tercipta dan berjalan terus 

dengan menggunakan beragam model 

pembelajaran. 

 Untuk meningkatkan kreatifitas nalar siswa 

dan juga melatih keberaniannya, siswa diajak 

berdiskusi bagaimana anak didik 

mengungkapkan pendapatnya. Dalam 

menghadapi masalah-masalah yang terjadi di 

dalam kelas seperti mengantuk, bosan, malas, 

malu berpendapat dan lain-lain, keterampilan 
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guru dalam memberikan motivasi sangatlah 

penting dan didukung dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga membuat peserta didik tidak merasa 

jenuh dan membosankan. Maka dari itu untuk 

menarik pembelajaran guru menggunakan 

strategi pembelajaran outdoor learning yang 

memanfaatkan sarana dan pra sarana yang ada 

di sekolah SMP Negeri 1 Mlarak hal ini 

diungkapkan lagsung oleh Bapak Drs. Ma‟ruf, 

yaitu 

 “Memang anak-anak lebih seneng kalo di 

suruh belajar di luar. kadang-kadang ada 

yang serius ada yang main-main. 

kebetulan bapak kepala sekolah yang 

sekarang ini suka tanaman, dulu gak 

begini mas, sekali beliaunya masuk sini 

langsung penataan taman. Sehingga 

taman yang sekarang bisa digunakan 

pembelajaran di luar kelas”
63

 

          Dalam wawancara diatas, dalam 

pelaksanaan metode pembelajaranOutdoor 

Learning ini, Peneliti memperhatikan sarana 

dan pra sarana yangada, serta memanfatkan 

lingkungan sekitar sekolah. Selain 

itusiswabekerja bersama siswa lain dalam 
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Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ma‟ruf , 15 April 2019. 
Di ruang guru. Jam 09.10. 
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mencapai tujuan yang sama yaitu 

menyelesaikan tugas dari guru.
64

 

         Banyak teknik yang dilakukan siswa 

dalam pelaksanaan outdoor learning untuk 

membantu siswa dalam mempelajari objek 

yang mereka kunjungi, seperti: 

1.Observasi 

  Observasi dalam kegiatan belajar-

mengajar di luar kelas adalah metode atau 

cara-cara belajar di luar kelas yang 

dilakukan dengan melihat atau mengamati 

materi pelajaran secara langsung di alam 

bebas. 
65

Siswa  mendapatkan  data  atau  

pengetahuan  dengan  cara  mengamati 

obyek yang diteliti. Seperti yang dilakukan 

siswa dalam pelaksanaan outdoor learning 

mereka mengamati tata-cara Sholat Jum‟at 

dan Sholat Jama‟ dan Qashar yang di 

contohkan oleh guru mereka. 

2.Diskusi 

  Siswa dalam pelaksanaan 

outdoorlearning melakukan diskusi dengan 

kelompoknya yang sudah dibagi oleh guru. 
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Hasil observasi peneliti di SMPN 1 Mlarak nomor 02/O/22-

IV/2019. 
65

Adelia vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas ( Outdoor 
Study) ( Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 134. 
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Melalui diskusi dapat menyempurnakan 

hasil yang didapat pada saat pelaksanaan 

outdoor learningserta mematangkan, 

memperjelas sesuatu yang telah diamati 

siswa selama dilaksanakannya outdoor 

learning. 

3.Evaluasi 

  Dalam pelaksanaan outdoor learning 

guru memberikan soaal evaluasi dengan 

bertujuan seberapa jauh siswa akan faham 

dan mengarti tentang materi yang di 

sampaikan. Melalui outdoor learning siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Mlarak membuat 

pemahaman siswa secara tidak langsung 

dapat tercapai melalui observasi, anak juga 

butuh pembelajaran yang konkrit (nyata) 

yang tidak hanya belajar di dalam kelas saja.  

  Siswa dapat memiliki apresiasi 

terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. 

Mereka bisa belajar menghargai alam dan 

lingkungannya. Selain itu, belajar di luar 

kelas juga dapat mengarahkan siswa 

mendapat kesempatan seluas-luasnya 

memperoleh pengalaman langsung, namun 

penerapan outdoor learning hendaknya 

dilakukan secara benar dan sungguh-

sungguh agar pemahaman siswa terhadap 

materi tidak diperoreh secara kognitif saja. 
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Implementasimetode outdoor learning pada 

tema “Sholat Jum‟at dan Sholat Jama’ dan 

Qashar”siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Mlarak, meliputi: 

a. Observasi atau mengamati obyek yang 

dikunjungi; 

b. Praktek ibadah dholat Jum‟at dan Sholat 

Jama’ dan Qashar. 

c. Evaluasi untuk mengetahui hasil 

seberapa jauh siswa mengerti materi 

yang disampaikan. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Implementasi Metode outdoor learningdalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri 1 MLARAK 

a. Faktor Pendukung 

  Untuk faktor pendukung dari 

implementasi metode outdoor learning 

dalam meneningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI adalah saling 

bekerjasamanya seluruh elemen Sekolah 

SMPN 1 Mlarak meliputi kepala sekolah, 

jajaran guru SMPN 1 Mlarak, dan seluruh 

tenaga kerja SMPN 1 Mlarak di dalam 

menertibkan dan membimbing siswa, seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Edy yang 
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menjabat sebagai kepala sekolah SMPN 1 

Mlarak, 

“Adanya manajemen pengelolaan 

kegiatan yang bagus, adanya 

semangat pada diri siswa, adanya 

komitmen dari guru dan murid itu 

sendiri. Serta adanya kerjasama dari 

seluruh pihak sekolahan dalam 

membantu berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran dan dalam menertibkan 

murid”
66

 

  Jadi seluruh pihak sekolah sebenarnya 

sudah berusaha mengelola dan mendukung 

dengan baik segala sesuatu yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran PAI di SMPN 1 

Mlarak, baik itu dari segi fasilitas dan sarana 

prasarana maupun tenaga dari guru-guru jika 

di butuhkan, walaupun masih ada kendala 

yang tidak diinginkan. Kemudian dengan 

adanya dukungan dari segenap elemen 

sekolah benar-benar telah membantu, seperti 

jika ada pihak sekolah baik guru ataupun 

satpam mengetahui adanya siswa yang 

membolos di dalam area sekolah, maka pihak 

tersebut akan menindak secara tegas siswa 

tersebut dengan menegur sampai dilaporkan 
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Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Edy , 22 April 2019. Di 

ruang kepala sekolah. Jam 08.00. 
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pada pihak yang berwenang baik itu kepada 

guru PAI langsung ataupun kepada guru BK. 

b. Faktor penghambat 

Di dalam suatu kegiatan pastilah akan 

muncul kendala yang tidak diduga walaupun 

kegiatan tersebut sudah direncanakan secara 

matang dan telah dikonsultasikan dengan 

para pembimbing dan para pengarah, dan di 

dalam suatu kendala tersebut harus segera 

dicari solusi agar kegiatan yang telah 

berlangsung bisa berjalan maksimal. Begitu 

juga dengan seluruh kegiatan dan proses 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI 

dengan menggunakan metode outdoor 

learning yang telah dilakukan oleh guru PAI 

di SMPN 1 Mlarak pastilah ada masalah 

yang tak terduga dan ini akan menuntut guru 

PAI dan pihak terkait untuk mencari jalan 

keluar dalam setiap kendala yang dialaminya 

demi membantu meningkatkan pendidikan di 

SMPN 1Mlarak. 

Kemudian kendala secara umum dari 

proses pembelajaran  ini yaitu guru harus 

bekerja ekstra untuk menertibkan siswa agar 

pembelajaran tetap kondusif dan tertib, selain 

itu agar waktu pembelajaran tetap efisien dan 

efektif sehingga tidak terlalu banyak 

membuang waktu. 



75 
 

 
 

“memang ketika pembelajaran 

menggunakan outdoor learning guru 

harus bekerja lebih ekstra untuk 

menertibkan siswa karena suasana dan 

keadaan belajar di luar kelas yang 

lebih luas tentu berbeda dengan 

suasana dan keadaan belajar di dalam 

kelas”
67

 

 Berdasarkan penuturan Bpak Drs. 

Ma‟ruf tersebut serta menurut pengamatan 

peneliti bahwa kendala seperti ini sering 

terjadi di dalam kegiatan yang dilakukan di 

SMPN 1 Mlarak terutama saat pembelajaran 

di siang hari, maka dapat disimpulkan bahwa 

hambatan pada implementasi metode outdoor 

learning dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaraan PAI ini 

adalah kemampuan guru dalam menertibkan 

siswa agar pembelajaran bias berjalan dengan 

efektif dan efisien selain itu sifak kekanak-

kanakan dari siswa itu sendiri yang masih 

tertanam dalam diri siswa yang notabenya 

baru lulus dari sekolah dasar. 
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Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ma‟ruf , 22 April 2019. Di 

ruang guru. Jam 09.10. 
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3. Dampak metode outdoor learning terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI di SMP Negeri 1 MLARAK 

a. Dampak Positif 

Sebelum pembelajaran di luar kelas 

(outdoor learning) dilaksanakan terlebih 

dahulu siswa di dalam kelas diberi arahan 

untuk penerapanpembelajaran di luar kelas 

outdoor learning. 

”Siswa terlihat senang saat guru 

memberi arahanpembelajaran di luar 

kelas (Outdoor Learning) dan siswa 

di suruh keluar dan praktek sholat 

berjama‟ah di masjid dan terlihat 

siswa sangatantusias dan senang.”
68

 

    Terlihat dari exspresi muka siswa 

putra dan siswa putri sangat gembiradan 

antusias melalukan pembelajaran di luar 

kelas outdoor learning danpeneliti 

membuktikan dengan wawancara beberapa 

siswa kelas VII A yangsedang melakukan 

pembelajaran di luar kelas (outdoorlearning): 

“Iya Mas, saya senang belajar di luar 

kelas bisa belajar sambil bermain serta 

langsung praktek melaksanakan. Jadi 
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Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ma‟ruf , 22 April 2019. 
Di ruang guru. Jam 09.30. 
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langsung bisa menlihat dan praktek 

langsung tidak hanya melihat tulisan 

dan gambar dari buku”.
69

 

“bosen mas, belajar di dalam kelas 

terus kalo kayak gini kan enakbisa 

belajar langsung di luar kelas seru 

mas”. 

Suatu pembelajaran diluar kelas 

(outdoor learning) ataupun didalam kelas 

(indoor learning) akan menimbulkan 

dampak, dampak positifmaupun dampak 

negarif. Adapun dampak positif dari belajar 

di luar kelas(outdoor learning) ini menurut 

bapak Ma‟ruf selaku guru PAI adalah: 

“Yang pasti anak-anak juga lebih 

senang belajar di luar kelas 

pembelajaran akan lebih 

menyenangkan. Belajar diluar kelas 

ini tidak hanya monoton seperti di 

dalam kelas namun bisa bervareasi 

dengan menggunakan permainan-

permainan serta belajar dengan 

melihat sesuatu yang langsung yang 

nyata. Dalam tema Sholat Jum‟at dan 

Sholat Jama‟ dan Qashar ini siswa 
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Hasil wawancara dengan siswa kelas VII A, 22 April 2019. Di 

depan masjid. Jam 11.00. 



78 
 

 
 

jadi lebih mengerti bagaimana cara 

melaksanakannya secara langsung”.
70

 

 Dengan belajar di luar kelas (outdoor 

learning) yang lebihmenyenagkan serta 

belajar dengan memanfaatkan alam di sekitar 

kita sehingga siswa dapat belajar lebih tenang 

dan bisa berfikir jernih. Dampakpositif dari 

belajar di luar kelas (outdoor learning) ini 

adalah: 

a. Pembelajaran tidak monoton dan lebih 

bervareasi. 

b. Belajar akan lebih menyenagkan. 

c. Belajar dengan melihat hal-hal yang nyata. 

d. Pikiran menjadi jernih.   

b. Dampak Negatif 

 Dalam pembelajaran outdoor 

learning tidak hanya dampak positifsaja 

namun terdapat dampak negetifnya juga. 

Menurut bapak Ma‟rufdampak negatif 

pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) 

adalah: 

“Memerlukan banyak waktu yang 

seharusnya kalo belajar di dalam kelas 

butuh 1 jam, namun kalo di luar kelas 
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Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ma‟ruf , 24 April 2019. 
Di masjid. Jam 09.30. 

 



79 
 

 
 

bisa 2 jam bahkan lebih mas. Iya itu 

tadi mas memakan banyak waktu 

serta menguras banyak tenaga kalo di 

dalam kelas tinggal nerangkan saja 

mas, kalo di luar kelas harus dengan 

tenaga ekstra memandu dari 

kelompok sana kekelompok satunya 

jadinya ya mondar-mander”.
71

 

 Berdasarkan penuturan Bpak Drs. 

Ma‟ruf tersebut serta menurut pengamatan 

peneliti bahwa dampak negatif dari belajar di 

luar kelas (outdoor learning)  yaitu: 

1. Memakan banyak waktu. 

2. Membutuhkan tenaga ekstra. 
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Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ma‟ruf ,24 April 2019. Di 

ruang guru. Jam 09.30. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi metode outdoor learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri 1 Mlarak 

1. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

Semua pembelajaran harus 

mempunyai perencanaan yang matang, 

untuk itu  gurudituntut dapat menyajikan 

dan menyampaikan materi dengan tepat. 

Guru diharapkan dapat mempersiapkan 

pembelajaran, melaksanakan danmenilai 

hasil belajar siswa dengan baik, dapat 

memilih strategibelajar-mengajar yang 

tepat, mengelola kelas dan membimbing 

perkembangan siswa dengan tepat. 

Menurut Adelia Vera perencanaan 

outdoor learning tersebut meliputi: 

a. Menetapkan tujuan outdoor learning. 

b. Menetapkan objek yang akan di lakukan 

outdoor learning. 

c. Menentukan alat yang dibutuhkan. 

d. Membuat instrumen (RPP) untuk 

mengadakan outdoor learning. 

e. Memperkirakan resiko-resiko yang bisa 

muncul ketika melakukan outdoor 

learning. 



81 
 

 
 

f. Memiliki surat izin melakukan outdoor 

learning.
72

 

Dari 6 poin perencanaan outdoor 

learning tersebut, peneliti hanya 

menemukan 4 poin ( poin A-D) saja yang 

digunakan di SMP Negeri 1 Mlarak. Jadi 

penerapan kegiatan perencanaan dalam 

kegiatan pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk menentukan berbagai 

kegiatan yang akan dilakukan dalam 

kaitan dengan upaya untuk mencapai 

tujuan dari proses pembelajaran tersebut. 

Langkah-langkah perencanaan 

outdoor learning dilaksanakan sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) oleh guru kelas 

VIIA SMP Negeri 1 Mlarak. Perencanaan 

ini diawali dengan tema yang disesuaikan 

dengan kurikulum 2013. Guru lebih dulu 

melihat tema mana yang bisa di terapkan 

pelaksanaan outdoor learning dan tentu 

saja tempatnya di sekeliling halaman 

sekolah. 

Guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 
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Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor 
Study) ( Jogjakarta: DIVA Press, 2012),138-139. 
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pelaksanaan outdoor learning sebelum 

memulai pembelajaran. Konsep 

pelaksanaan outdoor learning ini 

memanfaatkan lingkungan sekolah 

beserta halaman sekolah dalam proses 

belajar. Siswa dapat memperoleh suasana 

baru yang dapat membuat mereka lebih 

senang untuk belajar sehingga 

pembelajaran berlangsung dengan 

dinamis dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Pendekatan outdoor learning 

menggunakan setting alam terbuka 

sebagai media. Proses pembelajaran 

menggunkan alam sebagai media 

dipandang sengat efektif dalam 

melaksanakan pembelajaran outdoor 

learning, dimana setiap orang akan dapat 

merasakan, melihat langsung bahkan 

dapat melakukan sendiri, sehingga 

transfer pengetahuan berdasarkan 

pengalaman di alam dapat dirasakan, 

diterjemahkan, dikembangkan 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

Seperti pada tema Sholat Jum‟at dan 

Sholat Jama’ dan Qashar, siswa 

melakukan praktek langsung di mushola 

sekolah. 



83 
 

 
 

Hal ini sejalan dengan penjelasan 

Adelia Vera bahwa ketika guru memilih 

objek di luar lingkungan sekolah harus 

memperhatikan beberapa pertimbangan 

antara lain mudah dijangkau, tidak 

membutuhkan biaya yang mahal, 

memiliki potensi untuk digunakan pada 

berbagai materi, dan tidak asing bagi 

guru.
73

 Hal ini harus diperhatikan agar 

proses pelaksanaan outdoor learning 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

tujuanpembelajaran outdoor learning. 

2. Implementasi Metode Outdoor Learning 

dalam Proses Pembelajaran 

Setelah proses penyusunan 

perencanaan metode outdoor learning 

selesai, kemudian dilanjutkan dengan 

pengimplementasian semua perencanaan 

pembelajaran outdoor learning.Dengan 

diterapkannya outdoor learning kepada 

siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Mlarak 

bertujuan untuk praktek langsung di 

hadapan guru, setelah praktek siswa di 

beri soal evaluasi berupa tes lisan dan tes 

tulis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa paham dengan 
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Ibid,Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor Study),89-
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pembelajaran tema Sholat Jum‟at dan 

Sholat Jama’ dan Qashar.  

Peran guru pada saat pelaksanaan 

outdoor learning hanya sebagai 

fasilitator. Ketika belajar mengajar di 

dalam kelas, hubungan guru dengan para 

siswa adalah hubungan yang formal, 

berdasarkan status guru. Namun, belajar 

diluar kelas, guru harus mampu menjadi 

fasilitator yang hubungannya dengan para 

siswa dalam banyak hal bisa dianggap 

sama tingkatnya, serta mempunyai 

hubungan berdasarkan kepercayaan, 

kehormatan, dan keinginan untuk 

melayani. Selain itu, di dalam kelas, guru 

mengajar selalu memulai dari 

pngetahuannya sendiri. Tetapi, di luar 

kelas, guru yang berfungsi sebagai 

fasilitator dalam memulai pelajarannya 

dari pengetahuan siswa. 

Maka berdasarkan keterangan di 

atas penulis menganalisis bahwa Inilah 

yang menentukan keberhasilan kegiatan 

belajar di luar kelas dan mampu 

mendorong para siswa memahami mata 

pelajaran yang diajarkan bahkan lebih 

paham dari pada mengajar dikelas. Oleh 

karena itu, seorang guru yang 

mengadakan metode ini harus memahami 
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peran seorang fasilitator. Pelaksanaan 

metode outdoor learning membuat siswa 

kelas VIIA lebih aktif dan menumbuhkan 

keberanian. Siswa menggali sendiri 

pengetahuannya dengan cara mengamati 

dan bertanya kepada teman maupun guru.  

Tahap penyelesaian atau tindak 

lanjut dari pelaksanaan outdoor learning 

adalah berupa evaluasi dan pemahaman 

dalam materi yang mereka pelajari. 

Tindak lanjut dalam pelaksanaan outdoor 

learning mereka melakukan diskusi 

perkelompok dan dipresentasikan 

didepankelas. Dengan begitu mereka 

lebih paham tentang materi “Sholat 

Jum‟at dan Sholat Jama’ dan Qashar ”. 

 

B. Faktor pendukung dan penghambat 

implementasi metode outdoor learningdalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri 1 Mlarak 

1. Faktor Pendukung 

Faktor Pendukung adalah faktor yang 

akan membantu berjalannya suatu usaha atau 

kegiatan, dengan kata lain faktor pendukung 

ini akan membantu dalam setiap yang 
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dikerjakan dan akan memberikan kemudahan 

di dalam melakukan kegiatan.
74

 

Dengan adanya faktor pendukung 

menunjukkan adanya tindak lanjut dari 

seluruh pihak sekolah untuk saling bahu-

membahu di dalam mewujudkan dan 

mensukseskan metode outdoor learning 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selain itu dari segi sarana dan prasarana yang 

memadai yang dimiliki oleh sekolah juga 

sangat membatu lancarnya proses 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI 

khususnya dan mata pelajaran yang lain pada 

umumnya. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah faktor yang 

dirasa akan mengganggu berjalannya suatu 

usaha ataupun kegiatan atau mungkin bias 

menghentikan suatu kegiatan, factor 

penghambat ini harus segera dihentikan 

karena bias menjadi tidak berhasilnya suatu 

usaha yang dilakukan oleh perorangan 

ataupun kelompok dan bias menimbulkan 

kerugian.
75

 

Dan di dalam berjalannya prose belajar 

mengajar dengan menggunakan metode 

outdoor learning sering ditemukan faktor 
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yang menghambat atau menghalangi 

lancarnya proses pembelajaran yaitu seperti 

selalu ada siswa yang tidak mengikuti 

intruksi dari guru, membolos atau pergi ke 

kantin dan lain-lain, dan ketika ada dari pihak 

sekolah mengetahui atau menemukan siswa 

yang seperti itu maka guru PAI ataupun guru 

BK akan memberikan hukuman pada mereka 

baik itu membersihkan kamar mandi, 

membersihkan halaman sekolah atau 

hukuman lain yang dirasa setimpal dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

Maka berdasarkan pemaparan di atas 

penulis menganalisis bahwa dengan adanya 

hukuman atau pemberian sanksi pada siswa 

yang melanggar, maka siswa akan jera dan 

sadar betapa pentingnya menaati peraturan, 

dan sebagai umat islam yang beriman, 

mentaati peraturan dalam tujuan yang baik 

hukumnya wajib. Bukan hanya wajib 

mentaati peraturan dari Allah Swt, namun 

juga mentaati peraturan yang dibuat oleh 

ulama, pemerintah, maupun sekolah. Karena 

Al-qur‟an telah menerangkan bahwa kita 

sebagai seorang beriman dituntut untuk 

mentaati Allah dan Rosululloh serta Ulil 

Amri.
76

Dengan mentaati peraturan maka 
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Kementerian Agama RI, Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013 ( Surabaya: Kementerian Agama RI, 2014), 42. 
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akan berdampak pada keaktifan dari siswa itu 

sendiri. Dan  jika seluruh siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran maka mereka akan 

semakin mudah untuk mencapai kompetensi 

yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka 

dengan ini visi dan misi sekolah akan 

semakin mudah tercapai. 

 

C. Dampak metode outdoor learning terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI di SMP Negeri 1 Mlarak 

Dalam pembelajaran diluar kelas 

(outdoor learning) ini ada dua sisi, sisi positif 

dan sisi negatif.  

1. Dampak Positif 

 Dampak positif dari metode outdoor 

learning yaitu siswa akan lebih senang 

belajar di luar kelas.Motivasi adalah 

kekuatan penggerak yang membangkitkan 

aktivitas pada makhluk hidup, dan 

menimbulkan tingkah laku serta 

mengarahkannya menuju tujuan 

tertentu.
77

Metode outdoor learning ini 

mempunyai banyak manfaat antara lain: 

a. Pikiran lebih jernih. 
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Abdul Rahman Shaleh,Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group,2009), 183. 

 



89 
 

 
 

b. Pembelajaran akan terasa menyenangkan. 

c. Pembelajaran lebih variatif. 

d. Belajar lebih rekreatif. 

e. Belajar lebih riil. 

f. Anak lebih mengenal pada dunia nyata 

dan luas. 

g. Wahana belajar akan lebih luas. 

h. Kerja otak lebih rileks. 

Melalui metode outdoor learning siswa 

SMP Negeri 1 Mlarak mendapatkan banyak 

manfaat sebagaimana tersebut diatas, sehingga 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini lebih 

kreatif dan anak bisa mengenal pembelajaran 

dengan nyata. Dan murid pun bisa lebih paham 

terhadap materi dengan mengobservasi dan 

diskusi membuat anak semakin bisa 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka. 

2. Dampak Negatif 

Sedangkan dampak negatif dari belajar 

di luar kelas (outdoor learning) ini yaitu 

menyita banyak waktu. Waktunya akan lebih 

banyak di gunakan belajar di luar kelas dari 

pada belajar di dalam kelas serta akan 

menguras banyak tenaga untuk melakukan 

pembelajaran di luar kelas ini. 

Metode outdoor learning ini memiliki 

banyak dampak positif dari pada dampak negatif, 

sehingga sangat baik digunakan dalam proses 

belajar-mengajar. Karena metode 
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outdoorlearning menekankan peserta didik untuk 

saling bekerja sama dengan kelompok sehingga 

masing-masing anggota kelompok paham dengan 

hasil kerja kelompoknya dan bertanggung jawab 

terhadap hasil kerja tersebut, sehingga dengan 

sendirinya peserta didik merasa dirinya harus 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Dengan demikian peserta didik akan 

merasa termotivasi untuk belajar dan aktivitas 

belajar dapat meningkat, maka pada akhirnya 

dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran PAI. Motivasi disini 

berfungsi sebagai pendorong usaha dalam 

pencapaian kegiatan belajar mengajar. Motivasi 

belajar pada dasarnya adalah hasil yang dicapai 

oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar, di 

mana hasil tersebut merupakan gambaran 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik yang berwujud skor dari hasil 

angket yang digunakan sebagai pengukur 

keberhasilan. Motivasi belajar juga merupakan 

indikator tingkat keberhasilan siswa dalam 

menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan 

sebelumnya oleh guru. Disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

motivasi belajar merupakan hal penting dalam 
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proses belajar mengajar, karena dapat menjadi 

petunjuk untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan seorang peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan. Dengan demikian jika pencapaian 

motivasi belajar itu tinggi, dapat dikatakan 

bahwa proses belajar mengajar itu berhasil. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dilapangan dan 

dibandingkan dengan teori yang peneliti 

dapatkan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan metode outdoor learning 

membuat siswa kelas VIIA lebih aktif dan 

menumbuhkan keberanian. Siswa 

menggali sendiri pengetahuannya dengan 

cara mengamati dan bertanya kepada 

teman maupun guru. Tahap penyelesaian 

atau tindak lanjut dari pelaksanaan 

outdoor learning adalah berupa evaluasi 

dan pemahaman dalam materi yang 

mereka pelajari. Tindak lanjut dalam 

pelaksanaan outdoor learning mereka 

melakukan diskusi perkelompok dan 

dipresentasikan didepankelas. 

2. Faktor yang mendukung implementasi 

outdoor learning ini adalah adanya tindak 

lanjut dari seluruh pihak sekolah untuk 

saling bahu-membahu di dalam mewujudkan 

dan mensukseskan metode outdoor learning 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selain itu dari segi sarana dan prasarana 

yang memadai yang dimiliki oleh sekolah 
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juga sangat membatu lancarnya proses 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI 

khususnya dan mata pelajaran yang lain 

pada umumnya. 

3. Dampak metode outdoor learningterhadap 

motivasi adalahmampu meningkatkan 

semangat atau motivasi belajar siswa.Hal ini 

ditunjukkan dengan semangat belajar anak 

dan prestasi siswa juga meningkat. Hal ini 

juga diperkuat dengan adanya tanggapan 

siswa yang mengatakan suka dengan metode 

outdoor learning pada mata pelajaran PAI. 

B. Saran 

1. Bagi Pihak Sekolah 

 Secara keseluruhan manajemen dari 

sekolah sudah sangat baik, akan tetapi masih 

ada beberapa program kerja yang perlu 

ditingkatkan lagi pelaksanaannya agar siswa 

bisa benar-benar merasakan dampak dari 

seluruh program kerja sekolah dan visi dan 

misi SMPN 1 Mlarak bisa tercapai dengan 

baik. 

2. Bagi Para Siswa  

 Hendaknya siswa lebih aktif di dalam 

mengikuti seluruh kegiatan belajar-mengajar 

yang diadakan oleh guru agar tujuan dari 

kegiatan pembelajaran tersebut bisa mudah 

untuk tercapai. 
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3. Bagi Peneliti 

 Perlunya pemahaman dan penguasaan 

tentang pembelajaran menggunakan metode 

outdoor learning. 
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