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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan suatu proses mental yang melahirkan 

sesuatu yang baru dan berbeda. Satiadarma (2003: 109) menjelaskan 

bahwa kreativitas pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun 

karya nyata, baik dalam bentuk  ciri–ciri berpikir kreatif maupun 

berpikir afektif, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan 

hal–hal yang sudah ada, sedangkan menurut Munandar (2009: 19) 

“Kreativitas adalah suatu gaya hidup, suatu cara dalam mempresepsi 

dunia”. Berbeda dengan pengertian kreativitas menurut Munandar, 

kreativitas menurut (Semiawan, 2009:31) adalah perspektif yang 

baru, bersifat orisinil, tak diduga, berguna, serta adaptif terhadap 

kendala-kendala tugas. 

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kreativitas merupakan suatu kemampuan seseorang dalam 

mempresepsi gaya hidup. Kreativitas dapat melahirkan suatu hal 

yang baru dari yang sudah ada. Hal yang baru tersebut dapat 

diperoleh dari menggabungkan hal-hal yang sudah ada dan 
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dikembangkan maupun dengan menggabungkan sesuatu yang sudah 

ada. 

b. Indikator Kreativitas 

Munandar (2009: 21) mengungkapkan ciri–ciri indikator 

kreativitas peserta didik sebagai berikut. 

1) Memiliki rasa ingin  tahu yang besar. 

2) Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. 

3) Memberikan banyak gagasan dan usul terhadaap suatu 

masalah. 

4) Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu–

malu. 

5) Mempunyai/menghargai raasa keindahan. 

6) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkanya, 

tidak mudah terpengaruh orang lain. 

7) Memiliki rasa humor tinggi. 

8) Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 

9) Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah 

yang berbea dengan orang lain (orisinil). 

10) Dapat bekerja sendiri. 

11) Senang mencoba hal–hal baru. 

12) Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan 

(kemampuan elaborasi). 
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c. Faktor – Faktor Penghambat Kreativitas 

 Guru sebagai seorang pendidik dan pengajar harus 

mengembangkan hal positif yang dimiliki oleh siswa. Guru harus 

memiliki sikap kreativitas agar menunjang kreativitas yang dimiliki 

anak. Ada beberapa contoh sikap pendidik yang kurang menunjang 

kreativitas anak. Satiadarma (2003:105) menyebutkan contoh sikap 

pendidik yang kurang menunjang kreativitas anak adalah : 

1) Sikap terlalu khawatir atau takut–takut, sehingga anak terlalu 

dibatasi dalam kegiatan–kegiatannya. 

2) Sikap terlalu mengawasi anak. 

3) Sikap yang menekankan pada kebersihan dan keteraturan yang 

berlebihan. 

4) Sikap menuntut kepatuhan mutlak dari anak tanpa memandang 

perlu mempertimbangkan alasan–alasan anak. 

5) Sikap saya lebih tahu dan sikap yang lebih benar. 

6) Sikap yang menganggap bahwa berkhayal itu tidak baik, tidak 

berguna karena hanya membuang–buang waktu. 

7) Sikap mengkritik perilaku atau pekerjaan anak. 

8) Sikap yang jarang memberi pujian atau penghargaan terhadap 

usaha atau karya anak. 
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d. Indikator Penilaian Kreativitas dalam Mengarang 

Guru dalam memberikan penilaian kreativitas terhadap hasil 

karangan siswa memiliki beberapa kriteria. Munandar (2002:  44) 

mengungkapkan kriteria penilaian dalam berpikir kreatif meliputi: 

1) Kelancaran , didasarkan atas jumlah kata yang digunakan 

dalam karangan tersebut. 

2) Kelenturan (fleksibilitas) 

Meliputi kelenturan dalam struktur kalimat dan kelenturan 

dalam konten atau gagasan. 

3) Keaslian (orisinalitas)  

 Sejauh mana konten atau gaya pemikiran karangan 

menunjukan orisinalitas (ketidaklaziman), dibandingkan 

dengan karangan yang isi dan gaya penulisannya menunjukan 

setereotipe (koden). 

4) Kerincian (elaborasi, kekayaan) 

 Kerincian ialah kemampuan untuk membumbui atau 

menghiasi cerita sehingga tampak lebih kaya. 

2. Ketrampilan Menulis  

a. Pengertian Menulis 

Pembelajaran bahasa Indonesia Sekolah Dasar merupakan 

pembelajaran yang paling utama. Bahasa Indonesia digunakan 

sebagai bahasa pengantar pada saat proses belajar mengajar, dengan 

begitu apabila anak tidak menguasai bahasa Indonesia maka anak 
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akan kesulitan dalam menguasai pelajaran lain. Pembelajaran bahasa 

Indonesia dikembangkan melalui empat aspek ketrampilan utama 

bahasa Indonesia yaitu (menyimak, berbicara, membaca, menulis) 

dan dua aspek ketrampilan penunjang yakni kebahasaan dan 

Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia (Santosa, 2009: 3.17). 

Santoso (2006: 6.14) Menulis merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Berbeda 

dengan Santoso, menurut Tarigan (2013:3) mengungkapkan bahwa 

menulis merupakan suatu ketrampilan berbahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan orang lain secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Sesuai dengan pendapat 

tersebut maka kemampuan menulis merupakan bagian dari 

ketrampilan berbahasa yang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia, karena ketrampilan bahasa Indonesia selalu 

diterapkan dalam kehidupan sehari–hari untuk berkomunikasi 

dengan orang lain baik komunikasi secara lisan maupun tulisan. 

b. Manfaat Menulis 

Suparno dan Yunus (2008:1.4) mengungkapkan manfaatan lain 

dari mnulis: 

1) Meningkatkan kecerdasan. 

2) Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas. 

3) Penumbuhan keberanian. 

4) Pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 
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3. Menulis Karangan 

a. Pengertian Karangan Narasi 

Karangan narasi merupakan suatu karangan yang dibuat dengan 

menceritakan suatu kejadian dan digambarkan dengan jelas kepada 

pembaca. Rasmini (2008:135) “karangan narasi adalah karangan 

yang menyajikan serangkaian peristiwa”. Serangkaian peristiwa 

dalam suatu karangan narasi sajikan dalam sebuah alur yang runtut 

sesuai dengan sasaran penulis agar pembaca mendapatkan gambaran 

mengenai cerita yang disampaikan dalam karangan narasi.  Suparno 

dan Yunus (2008: 111) mengungkapkan karangan narasi sasrannya 

adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca 

mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya suatu hal. 

Penulisan karangan narasi dapat bertujuan untuk menyampaikan 

gambaran suatu cerita kepada pembaca. Tujuan ditulisnya karangan 

narasi secara fundamental ada dua, yaitu: 

1) Hendak memberikan informasi atau memberikan wawasan dan 

memperluas pengetahuan pembaca. 

2) Hendak memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. 

Menurut Keraf (2007: 136-138) narasi dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a) Narasi Ekspositioris 

 Narasi ekspositoris digunakan untuk mengunggah 

pikiran pembaca untuk mengetahui hal yang dikisahkan. 
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Sasaran utamanya berupa perluasan pengetahuan para 

pembaca sesudah membaca kisah tersebut. Sebagai sebuah 

bentuk narasai, narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-

tahap kejadian, rangkaian-rangkaian pembuatan bagi para 

pembaca atau pendengar. Runtutan kejadian atau peristiwa 

yang disajika untuk menyampaikan informasi agar 

memperluas pengetahuan atau pengertian pembaca, tidak 

peduli akan disampaikan secara tertulis maupun lisan. 

b) Narasi Sugestif 

 Narasi sugestif berusaha member makna atas 

peristiwa atau kejadian itu sebagaimana suatu pengalaman. 

Sasarannya adalah makna peristiwa atau kejadian itu, maka 

narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinasi). 

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal 

para pembaca. Pembaca dapat menarik suatu makna baru di  

luar apa yang diungkapkan secara eksplisit. Sesuatu yang 

eksplisit adalah yang tersirat mengenai objek atau objek 

yang bergerak atau bertindak, sedangan makna yang baru 

adalah sesuatu yang tersirat. 

b. Unsur-Unsur Karangan Narasi 

Resmini, Churiyah, dan Sundori (2008: 131) mengungkapkan 

unsur-unsur karangan narasi adalah sebagai berikut: 
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1) Alur/Plot 

Alur merupakan kerangka dasar yang sangat penting dalam 

kisah. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus 

bertalian satu sama lain. Bagaimana suatu insiden mempunyai 

hubungan dengan insiden yang lain, bagaimana tokoh-tokoh 

harus digambarkan dan berperan dalam tindakan-tindakan itu. 

2) Penokohan 

Penokohan yaitu tokoh cerita bergerak dalam suatu 

rangkaian perbuatan atau mengkisahkan tokoh cerita terlibat 

dalam suatu kejadian atau peristiwa. 

3) Latar 

Tempat dan waktu perbuatan tokoh atau peristiwa yang 

dialami tokoh. 

4) Sudut Pandang 

Seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita yang 

ditulisnya, sehingga pembaca dapat mengetahui siapa yang 

diceritakan dalam cerita tersebut. 

b. Pengertian Karangan Deskripsi 

   Kata deskripsi berasal dari kata bahasa latin descibere yang 

berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Berdasarkan 

dari segi istilah, deskripsi adalah suatu suatu bentuk karangan yang 

melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca 

apat mencitrai (melihat, mendengar, mencium dan merasakan) apa 
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yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Karangan jenis 

ini bermaksud menympaikan kesan-kesan tentang sesuatu, dengan 

sifat gerak-geriknya, atau sesuatu yang lainnya kepada pembaca. 

Misalnya, suasana kampung yang begitu damai, tentram dan 

masyarakatnya saling menolong atau suasana dijalan raya , tentang 

hiruk-pikuknya lalulintas dapat dilukiskan dalam karangan 

deskripsi.  

   Sesuatu yang dapat dideskripsikan tidak hanya terbatas 

pada apa yang kita lihat dan kita dengar saja, tetapi juga yang dapat 

kita rasa dan kita pikir, seperti rasa takut, cemas, tegang, jijik, haru 

dan kasih saying. Suasana seperti mencekam, putus asa, kemesraan, 

dan keromantisan panorama suasana pantai juga dapat 

dideskripsikan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa karangan deskripsi merupakan karangan yang kita susun 

untuk melukiskan sesuatu dengan maksud untuk menghidupkan 

kesan dan daya khayal mendalam pada si pembaca. 

1) Macam-macam deskripsi 

a) Deskripsi keadaan fisik 

 Deskripsi keadaan fisik bertujuan untuk memberi 

gambaran yang sejelas-jelasnya tentang keadaan tubuh 

seseorang tokoh. 

b) Deskripsi keadaan sekitar 

 Deskripsi keadaan sekitar yaitu penggambaran 
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keadaan yang mengelilingi sang tokoh. 

c) Deskripsi watak atau tingkah perbuatan 

 Mendeskripsikan watak seseorang ini memang 

paling sulit dilakukan. Kita harus mampu menafsirkan 

tabir yang terkandung dibalik fisik manusia. 

d) Deskripsi gagasan-gagasan tokoh 

 Hal ini memang tidak dapat diserap oleh panca 

indra manusia. Namun antara perasaan dan unsur fisik 

mempunyai hubungan erat. Pancaran wajah, 

pandangan mata, gerak bibir, dan gerak tubuh 

merupakan petunjuk tentang keadaan perasaan 

seseorang pada waktu itu. 

e) Deskripsi tempat 

Tempat memegang peran penting dalam setiap 

peristiwa. Tidak ada peristiwa yang terlepas dari 

lingkungan dan tempat. Semua kisah akan selalu 

mempunyai latar belakang tempat. Jalannya sebuah 

peristiwa akan lebih menarik jika dikaitkan dengan 

tempat terjadinya peristiwa. 

2) Langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

   Untuk membantu mempermudah pendeskripsian, berikut 

disajikan rambu-rambu yang dapat diikuti. 

a. Menentukan apa yang akan dideskripsikan. 
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b. Merumuskan tujuan pendeskripsiaan.  

c. Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan. 

d. Memerinci dan mensistematiskan hal-hal yang menunjang 

kekuatan bagian yang akan dideskrisikan. 

4. Prestasi Belajar 

a. Prestasi belajar 

 Dalam pembelajaran, prestasi belajar merupakan hasil dari 

proses belajar siswa yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

Siswa memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan suatu hal 

yang baru yang telah didapatkannya dalam suatu 

pembelajaran,hasil dari proses pembelajaran itulah yang 

dinamakan prestasi belajar. Prestasi belajar dalam pandangan 

Arifin (2010: 12) merupakan suatu masalah yang bersifat 

parenial dalam sejarah kehidupan manusia karena dalam setiap 

rentang kehidupan manusia selalu mengejar prestasi menurut 

bidang dan kemampuan masing-masning”. Prestasi belajar 

merupakan hasil hasil yang diperoleh siswa dalam mengerjakan 

suatu tes. Prestasi adalah pengusaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazim 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan guru 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 895). Berdasarkan 

pengertian Prestasi belajar yang dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar merupakan sebuah hasil. Hasil dari 
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sebuah  prestasi belajar dapat ditunjukan dalam sebuah nilai 

maupun tes. Prestasi belajar ini diperoleh siswa saat siswa telah 

melakukan kegiatan tertentu maupun suatu kegiatan 

pembelajaran. 

b. Fungsi prestasi  

Dalam proses pembelajaran, fungsi prestasi belajar sangat erat 

kaitannya dengan prestasi belajar. Arifin (2011:12) dalam 

pandangannya menjelaskan bahwa fungsi prestasi belajar 

(achievement) yaitu: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

 pengetahuan yang telah dikuasi peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuas  hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

d. Prestasi sebagai indikator intern dan  ekstern dari institusi 

pendidikan. 

e. Prestasi belajar sebagai indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. 

Fungsi prestasi belajar merupakan indikator dari hasil ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik selama mengikuti 

proses pembelajaran. Fungsi prestasi belajar dapat digunakan sebagai 

indikator kesuksesan guru dalam menyampaikan materi kepada 
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siswa. Apabila daya serap siswa tinggi maka proses pembelajaran 

berjalan baik dan prestasi siswa meningkat. 

5. Bahasa Indonesia 

  Bahasa Indonesia, merupakan materi wajib yang diajarkan 

di Sekolah Dasar. Materi tersebut diajarkan di Sekolah Dasar dengan 

beberapa tujuan yang menjadikan siswa lebih mencintai bangsanya 

sendiri. Depdiknas dalam Moslich (2011: 117) menjelaskan tujuan 

bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik menghargai dan membanggakan bahasa 

Indoneisa sebagai bahasa persatuan. 

b. Peserta didik memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, 

makna dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan dan 

keadaan. 

c. Peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan emosional, dan kematangan sosial. 

d. Peserta didik memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa 

(berbicara dan menulis). 

e. Peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas 

wawasan kehidupan serta meningkatkan pemahaman 

berbahasa. 
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f. Peserta didik menghargai dan mengembangkan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

  Dari beberapa tujuan di atas menjelaskan bahwa 

materi Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar merupakan salah 

satu pembelajaran yang utama diajarkan di Sekolah Dasar. 

Peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang 

diberikan doleh guru melalui bahasa. Tujuan diajarkannya 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar juga 

mempunyai beberapa fungsi. Fungsi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia menurut Depdiknas dalam (Moslich, 2011 : 121) 

adalah sebagai berikut: 

a. Sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 

b. Sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

dalam rangka pelestarian dan pengembangan buaya. 

c. Sarana peningkatan iptek dan seni. 

d. Sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia 

untuk berbagai keperluan, sarana pengembangan 

penalaran. 

e. Sarana pemahaman beragam budaya Indonesia 

melalui kesusastraan Indonesia. 
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6. Metode Outdoor Study 

a. Pengertian Metode 

Metode adalah cara yang dalam fungsinya merupkan alat untuk 

mencapai tujuan. Metode yang digunakan tepat diharap menjadi 

semakin efektif pencapaian tujuan tersebut. Rahyubi (2012: 236) 

dalam pandangannya mengatakan bahwa metode pembelajaran 

adalah suatu model dan cara yang dapat dila kukan untuk menggelar 

aktivitas belajar – mengajar agar berjalan denga baik. Metode 

pembelajaran yang digunakan tidak ada yang benar – benar perfect 

atau sempurna, masing–masing punya kelebihan dan kekurangan. 

Seorang pendidik, guru, pelatih, instruktur harus pandai–pandai 

menampilkan kelebihan suatu metode dan meminimalisir sisi 

kekuraanganya. 

Sanjaya (2010: 127) mengatakan bahwa metode adalah cara 

yang dapat digunkan untuk melaksanakan strategi. Strategi adalah a 

plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a 

way in achieving something. Pengetahuan tentang metode – metode 

pengajaran atau masalah metodologi pengajaran ini sangat penting 

bagi para guru. Metodologi yang bersifat interaksi edukatif selalu 

bermaksud mempertinggi kualitas hasil pendidikan dan pengajaran 

di sekolah. 
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b. Pengertian Outdoor Study 

Outdoor Study merupakan sebuah model pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan dalam proses pembelajaran. Karjawati 

dalam Husamah ( 2013:23) mengatakan bahwa “metode Outdoor 

Study adalah metode dimana guru mengajak siswa belajar di luar 

kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan 

untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. ”Outdoor Study 

dapat dilakukan di sekitar sekolah untuk mengenalkan anak kepada 

lingkunanya, khususnya lingkungan tempat tinggalnya. 

Pada prinsipnya, metode Outdoor Study mengajak siswa 

untuk terlibat langsung terhadap objek penelitian yaitu lingkungan. 

Siswa dapat memperoleh pembelajaran dengan mengamati objek 

yang nyata melalui pengamatan dengan menggunakan benda-benda 

yang konkrit yang ada di lingkungan objek pengamatannya. 

Pembelajaran ini dapat dilakukan di luar sekolah, misalnya 

lapangan sekolah, sawah, taman, maupun suatu objek yang ada di 

lingkungan sekitar sekolah siswa yang data menjadi pengamatan 

siswa. 

c. Langkah-langkah pembelajaran Outdoor Study 

  Abdurrahman dalam Husamah (2013: 17) menjelaskan 

langkah-langkah dan peranan yang perlu dilakukan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran di luar kelas (Outdoor Study) terdiri dari 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 
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Tahap persiapan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 

2. Guru menyiapkan tempat dan media yang ada di luar 

lingkungan. 

3. Guru mengajak siswa ke luar kelas. 

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

dan tidak merasa terpaksa 

Tahap pelaksanaan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk berjalan dengan 

rapi dan tertib untuk belajar di luar kelas. 

2. Guru berdiri berhadapan dengan siswa berjarak kira-kira 1 

meter melaksanakan percakapan antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa. 

3. Guru menjelaskan materi. 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru di luar kelas. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Tahap evaluasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap evaluasi merupakan kesempatan yang diberikan guru 

kepada siswa untuk memperlihatkan kemajuannya. 

2. Jika siswa tidak memberikan jawaban maka guru tidak 

mengatakan salah tetapi menyebutkan kata yang benar dan  

mengajak siswa untuk mengulang kembali.    
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d. Kelebihan Outdoor Study 

 Sudjana dan Rivai dalam Husamah (2013: 23) menjelaskan 

banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari 

lingkungan dalam proses belajar, antara lain: 

1) Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa 

duduk berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih 

tinggi. 

2) Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan 

dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat 

alami. 

3) Bahan-bahan yang dipelajari lebih kaya serta lebih faktual 

sehingga kebenarannya akurat. 

4) Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif 

sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau 

mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. 

5) Sumber belajar lebih kaya, sebab lingkungan yang dapat 

dipelajari dapat beraneka ragam seperti lingkungan sosial, 

lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. 

6) Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek 

kehidpuan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat 

membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan 

sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan. 
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 Dari beberapa kelebihan di atas, tentunya  metode Outdoor 

Study sangat tepat diterapkan di Sekolah Dasar karena pada 

anak Sekolah Dasar harus disandingkan dengan benda-benda 

yang konkrit dan nyata. Model pembelajaran ini membuat 

siswa dapat mengamati objek pembelajaran secara langsung. 

Dengan memperkenalkan secara langsung ke lingkungan 

sekitar tempat tinggalnya, siswa akan lebih mengenal daerah 

tempat tinggalnya dengan tanpa dia sadari. Penggunaan metode 

Outdoor Study juga menjadikan siswa melakukan pembelajaran 

dengan otak yang  fresh karena melihat lingkungan yang tidak 

dibatasi dengan tombok-tembok di dalam kelas. 

e. Kelemahan Outdoor Study 

Model pembelajaran Outdoor Study juga mrmiliki beberapa 

kelemahan. Suyadi dalam Husamah (2013: 31) menjelaskan 

beberapa kelemahan dari  Outdoor Study yaitu: 

1) Siswa kurang konsentrasi. 

2) Pengelolaan siswa akan lebih sulit terkondisi. 

3) Waktu akan tersita (kurang tepat waktu). 

4) Penguatan konsep terkadang terkontaminasi oleh siswa 

 lain/kelompok lain. 

5) Akan muncul minat yang semu. 

Mengatasi kelemahan-kelemahan di atas, maka guru harus 

selalu berupaya dapat mengkondisikan waktu dan teknis kegiatan 
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belajar mengajar. Guru harus berupaya menguasai kedaan kelasnya 

walaupun berada di luar ruang kelas. Rencana kegiatan 

pembelajaran dan persiapan yang matang akan menjadikan 

kegiatan pembelajaran menggunakan model Outdoor Study akan 

berjalan. 

f. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Luar Kelas 

Pembelajaran Outdoor Study dapat digunakan pada semua bidang 

mata pelajaran tergantung kebutuhannya. Model Outdoor Study 

sangat cocok digunakan pada pembelajaran Bahasa Indonesia, 

materi mengarang supaya anak lebih mengoptimalkan karangan 

yang dia buat. Husamah (2013:145) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran Bahasa Indonesia di luar kelas merupakan metode 

pembelajaran yang menekankan anak agar mampu 

mengoptimalkan kemampuan mengolah kata dengan cara melihat 

dan merasakan apa yang anak lihat”. Pembelajran melalui metode 

Outdoor Study, siswa dapat menyusun kalimat sesuai dengan 

imajinasinya sambil melihat benda konkrit yang menjadi tema 

karangannya. 

7. Permainan Tebak Kata 

 Permainan tebak kata merupakan salah satu permainan 

menggunakan media kartu tebak kata. Kartu-kartu tersebut dibagikan 

kepada kelompok siwa untuk mendapatkan suatu kata yang tersembunyi 

dalam kartu tersebut. Permainan tebak kata ini sangat cocok diterapkan 
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dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar khususnya 

materi menulis karangan. 

a) Tujuan Permainan 

Berbagai tujuan permainan ini adalah sebagai berikut : 

1) Melatih para siswa agar lebih tenang. 

2) Membuat para siswa supaya lebih dewasa. 

3) Melatih siswa agar lebih bertanggung jawab. 

4) Menjadikan siswa lebih berani dalam membuat pertanyaan. 

b) Durasi Permainan 

15-30 Menit 

c) Sifat Permainan 

Beberapa sifat permainan ini, yaitu: 

1) Kelompok, dan 

2) Masing-masing kelompok beranggotakan 3-5 siswa. 

d) Bahan yang Harus Dipersiapkan 

Beragam bahan yang mesti disiapkan antara lain: 

1) Spidol 

2) Kertas kosong 

3) Pulpen 

e) Aturan Permainan 

1) Bagilah para siswa menjadi beberapa kelompok yang 

memiliki anggota sebanyak 3-5 siswa. 
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2) Mintalah kepada setiap kelompok untuk mengajukan 

pertanyaan kepada guru di dalam kelas. 

3) Pastikan setiap kelompok mengajukan pertanyaan secara 

bergiliran 

4) Setiap kelompok harus membuat pertanyaan dan menulis di 

kertas kosong. 

5) Masing-masing kelompok harus menyiapkan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

6) Guru menyimpan pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

7) Guru membaca kembali pertanyaan yang telah ada dalam 

kertas kosong itu, dengan cara mengulangi kata atau kalimat 

yang ada di dalamnya. 

8) Tugas masing-masing kelompok ialah mengingat kembali 

kata-kata yang hilang dalam pertanyaan tersebut, kemudian 

menjawabnya sesuai dengan yang diajukan kepada 

kelompok itu. 

9) Berilah batasan kepada kepada masing-masing kelompok 

sekitar 3-5 menit untuk berpikir dan menebak kata yang 

disembunyikan oleh guru, serta menjawab pertanyaan 

secara keseluruhan. 

10)  Siswa yang dapat menebak dengan benar akan mendapat 

nilai 100. 

11) Siswa yang jawabannya keliru poinnya akan dikurangi 100. 
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12) Kelompok yang menang adalah kelompok yang 

mendapatkan nilai tinggi. 

13) Berilah tepuk tangan yang meriah kepada kelompok yang 

telah mengantongi poin tertinggi. 

8. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

 Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saat 

ini pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra 

yang meliputi 4 aspek yaitu: 

a. Mendengarkan (menyimak) 

b. Berbicara  

c. Membca 

d. Menulis  

 Zulela (2012: 4) mengungkapkan pembelajaran bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara 

lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia juga 

diharpkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap karya 

sastra Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu 

berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan 

bahasa sebagai media, baik berkomunikasi menggunakan bahasa 

lisan maupun berkomunikasi menggunakan bahasa tulis. 
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 Zulela (2012: 4-5) mengatakaan tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar 

peserta didik dapat: 

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 

b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara. 

c. Memahami bahasa Indonesia dan dapat menggunakan dengan 

tepat dan efektif dalam berbagai tujuan. 

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosiaonal dan 

sosial. 

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Berdasarkan tujuan diatas siswa Sekolah Dasar  diharapkan 

dapat mengembangkan potensinya sesaui dengan kebutuhan serta 

dapat menumbuhkan karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa 

sendiri. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang metode Outdoor Study dan permainan tebak kata  

telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nelia (2014) dengan penelitian yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi 

dengan Menggunakan Metode Outdoor Study di Sekolah Dasar” 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan siswa kelas IV Sekolah Dasar 36 Pontianak Selatan, 

maka dapat disimpulkan bahwa metode Outdoor Study dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD N 36 Pontianak 

Selatan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2014) dengan penelitian 

yang berjudul “Penggunaan Metode Permainan Tebak Kata untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep Peninggalan Sejarah Kerajaan 

Hindu-Budha”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil 

pengamatan dan analisis data yang telah diperoleh, dapat dinyatakan 

bahwa pembelajaran IPS dengan menggunakan metode permainan 

tebak kata dapat meningkatkan kualitas konsep peninggalan sejarah 

kerajaan Hindu-Budha. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode Outdoor Study dengan permainan tebak kata cukup efektif 

untuk pembelajaran. Penelitian yang relevan dan penelitian  ini sama-
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sama menggunakan metode Outdoor Study dan permainan tebak kata 

namun penggunaannya terpisah bukan pada satu penelitian. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian relevan diatas yaitu penelitian ini akan 

menggunakan metode Outdoor Study dengan permainan tebak kata 

secara bersamaan dalam satu pembelajaran  untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karangan di sekolah dasar pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia.  

C. Kerangka Berpikir 

 Faktor yang terpenting untuk mendukung tercapainya kreativitas 

dan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, model, dan 

metode pembelajaran. Banyak model pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru akan tetapi masih banyak dijumpai beberapa guru yang masih 

bingung dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa SD, khususnya pada siswa kelas IV SD Negeri 1 

Kemutug Lor. 

 Untuk memberikan ketertarikan dan suasana menyenangkan 

kepada siswa, maka cara yang dapat ditempuh misalnya dengan 

membawa mereka ke lingkunagan sekolah dan bermain tebak kata secara 

kelompok, juga menggunakan alat peraga dan model pembelajaran yang 

sesuai dalam membangun kreativitas siswa untuk mengarang karangan 

narasi. Siswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia apabila penyajiannya baik dan menarik. Dalam hal ini 
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menggunakan Outdoor Study dengan permainan tebak kata sangat 

membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. 

Gambaran dari penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 
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Perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang disusun dengan matang 

akan memungkinkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah 

disusun. Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam 

penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Penggunaan model Outdoor Study dengan permainan tebak kata 

pada materi menulis karangan kelas IV di SD Negeri 1 Kemutug Lor 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa aspek 

kognitif. 

b. Penggunaan model Outdoor Study dengan permainan tebak kata 

pada materi menulis karangan kelas IV di SD Negeri 1 Kemutug Lor 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa aspek 

afektif. 
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