
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peduli lingkungan merupakan kepekaan seseorang terhadap 

lingkungan yang ada disekitarnya.Kepekaan tersebut dapat berbentuk sebuah 

kesadaran untuk menjaga lingkungan, mencintai kebersihan, dan bijaksana 

dalam memanfaatkan segala hal yang ada di lingkungan.Manusia sebagai 

makhluk berpikir harus mampu memanfaatkan segala hal yang ada di 

lingkungan, terutama sampah.Sampah atau barang bekas sering dianggap 

sebuah hal yang sudah tidak berguna dan tidak layak pakai, padahal jika 

manusia mampu mengolah dengan baik barang bekas tersebut dapat memiliki 

daya guna atau nilai.Pemanfaatan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai 

memerlukan kreativitas dalam pengolahannya.Seseorang yang memiliki 

kreativitas pasti mampu mengolah barang yang dianggap bekas dan tidak 

bernilai, menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni dan nilai guna. 

Kreativitas merupakan ide atau gagasan seseorang dalam menciptakan 

sesuatu yang baru. Kreativitas dianggap baik apabila kreativitas tersebut 

berbeda dari yang lain, kaya akan ide, dan memiliki keunikan tersendiri. Ide 

kreatif seseorang dalam memanfaatkan barang bekas sangat dibutuhkan, 

karena mengingat masih banyak kepedulian seseorang terhadap lingkungan 

rendah. Contohnya adalah ketika seseorang membuang sampah tidak pada 

tempatnya, membuang botol minuman tanpa memikirkan botol tersebut 

masih memiliki nilai guna, padahal botol plastik atau bungkus makanan atau 
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minuman plastik tidak dapat diuraikan oleh tanah sehingga akan tertimbun di 

dalam tanah. Banyaknya sampah atau barang bekas yang seharusnya masih 

memiliki daya guna ketika seseorang mampu berkreasi dengan barang bekas 

tersebut. 

Pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang bernilai belum 

sepenuhnya tertanam pada setiap individu, seperti halnya pada peserta didik 

di MI Muhammadiyah Pandansari.Berdasarkan hasil observasi, diketahui 

masih banyak peserta didik yang membuang sampah sembarangan, 

membuang sampah di laci meja, dan pihak sekolah belum sepenuhnya 

membudayakan pemisahan sampah organik dan non organik.MI 

Muhammadiyah Pandansari sebenarnya sudah membuat aturan untuk 

membuang sampah di tempatnya dan mengadakan kegiatan kebersihan tiap 

minggu.Aturan tersebut ditujukan untuk menumbuhkan sikap peduli 

lingkungan peserta didik dan guru, namun hal tersebut belum cukup karena 

pada kenyataannya masih banyak yang kurang peduli terhadap 

lingkungan.Sikap peduli lingkungan merupakan salah satu dari nilai karakter 

bangsa yang dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga 

melalui pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) diharapkan sikap 

peduli lingkungan dapat ditanamkan dengan baik pada diri peserta didik 

dengan memanfaatkan barang bekas dengan kreatif.  

Pembelajaran SBK memuat materi mengenai apresiasi karya seni rupa 

yang di harapkan mampu mengembangkan ide kreatif peserta 

didik.Pembelajaran SBK menerapkan pemberian pengalaman secara langsung 
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kepada peserta didik agar mampu memahami pentingnya berkreasi dengan 

segala sesuatu yang ada di sekitarnya. 

Observasi yang peneliti lakukan di MI Muhammadiyah Pandansari 

membuktikan bahwa peserta didik masih kurang mampu memanfaatkan 

barang bekas dan ketika pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan peserta 

didik masih kurang mampu mengekspresikan diri terhadap tugas yang 

diberikan oleh guru. Hasil karya peserta didik juga masih terlihat sama antara 

peserta didik satu dengan yang lainnya dan beberapa peserta didik hanya 

meniru hal yang dicontohkan oleh guru. Berdasarkan wawancara yang 

peneliti lakukan kepada guru kelas IV MI Muhammadiyah Pandansari, proses 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan masih kurang memanfaatkan 

barang bekas sebagai bahan membuat karya seni rupa, contohnya ketika 

membuat kolase peserta didik hanya memanfaatkan biji kedelai dan membuat 

kerajinan hanya memanfaatkan materi seadanya saja, seperti sedotan. Hal 

tersebut dapat menjadi motivasi untuk guru dalam melakukan inovasi 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Inovasi pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. 

Peneliti bersama guru kelas mencari solusi yang tepat untuk 

permasalahan kurangnya sikap peduli lingkungan dan kreativitas peserta 

didik di MIM Pandansari.Pemilihan metode dilakukan secara tepat dengan 

memperhatikan materi agar dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan dan 

kreativitas peserta didik.Peneliti dan guru kelas sepakat memilih metode 

outdoor study sebagai pemecahan masalah.Metode outdoor study merupakan 

Upaya Meningkatkan Sikap…, Cahya Ardiyantiningsih, FKIP, UMP, 2017



 

 

 

 

4 

metode pembelajaran yang prosesnya dilaksanakan di luar ruangan dengan 

memberi pengalaman langsung kepada peserta didik. Widiasworo (2017: 91) 

menyebutkan kelebihan metode outdoor study antara lain adalah dapat 

memberikan pengalaman yang berkesan kepada peserta didik karena dalam 

pembelajaran tersebut dapat memaksimalkan penggunaan indera untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu dan dapat merangsang peserta didik untuk 

lebih kreatif dalam mencari alternatif pemecahan masalah, selain itu sikap 

kemandirian, gotong royong, dan kerja sama juga dapat ditanamkan secara 

maksimal melalui pembelajaran outdoor study. 

Penelitiansebelumnya yang dilakukan oleh Erwan dan Achyani (2014) 

dengan judul Meningkatkan Pemahaman Peserta didik Menggunakan 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar dengan Metode Eksperimen pada Materi 

Limbah menunjukkan hasil bahwa pemahaman peserta didik terhadap 

pembelajaran melalui pendekatan JAS mengalami ketuntasan belajar dari 26 

peserta didik pada pra PTK sebesar 46%, sedangkan dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 54%. Mengacu pada penelitian tersebut 

diharapkan dengan menggunakan metode outdoor study, peserta didik dapat 

lebih aktif dalam mengeksplorasi ide kreatifnya sehingga mampu 

meningkatkan sikap peduli lingkungan dengan cara memanfaatkan barang 

bekas atau sampah di lingkungan sekitar.  

Permasalahan di atas dapat dijadikan pertimbanganuntuk diadakan 

penelitian tentangpenerapan metode outdoor studyyang diharapkan dapat 

menjadi tolak ukur bagi guru atau peneliti lain untuk menerapkan berbagai 
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teknik maupun strategi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di 

Indonesia.Permasalahan tersebut menjadi dasar penelitiuntuk melakukan 

penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan dan 

Kreativitas Peserta Didik pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

Menggunakan Metode Outdoor Study. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini berdasarkan 

latar belakang permasalahan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan metode outdoor study dapat meningkatkan sikap 

peduli lingkungan peserta didik kelas IV MI Muhammadiyah Pandansari 

pada mata pelajaran SBK materi mengapresiasi karya seni rupa? 

2. Apakah penerapan metode outdoor study dapat meningkatkan kreativitas 

peserta didik kelas IV MI Muhammadiyah Pandansari pada mata 

pelajaran SBK materi mengapresiasi karya seni rupa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai 

yaitu: 

1. Meningkatkan sikap peduli lingkungan peserta didik pada mata pelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan materi mengapresiasi karya seni rupa 

melalui metode pembelajaran outdoor study di kelas IV MI 

Muhammadiyah Pandansari.  
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2. Meningkatkan kreativitas peserta didik pada mata pelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan materi mengapresiasi karya seni rupa melalui metode 

pembelajaran outdoor study di kelas IV MI Muhammadiyah Pandansari.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan pemikiran penggunaan metode Outdoor Study untuk 

meningkatkan kreativitas, sikap peduli lingkungan, kualitas pendidikan, 

dan pembelajaran di Madrasah Ibtida’iyah sehingga tujuan pembelajaran 

akan tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Penelitian ini dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

Penelitian Tindakan Kelas dengan penerapan metode 

Outdoor Study ini dapat membantu peserta didik untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga hasil belajar akan meningkat. Penerapan metode Outdoor 

Study juga dapat menjadikan pembelajaran lebih aktif dan 

menyenangkan karena pembelajaran dilaksanakan di luar kelas dan 

akan meningkatkan minat menggambar peserta didik. 
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru dalam hal 

penggunaan metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat mengatasi 

permasalahan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian Tindakan Kelas memberikan masukan bagi pihak 

sekolah dalam mengambil kebijakan untuk memilih dan menerapkan 

model, metode, pendekatan, strategi, dan alat peraga yang tepat 

untuk meningkatkan mutu sekolah dan keberhasilan dalam 

pembelajaran.Khususnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian Tindakan Kelas ini memberikan wawasan baru 

bagi peneliti dalam mengelola pembelajaran agar lebih aktif, 

menambah pengetahuan bagi peneliti tentang upaya penggunaan 

metode Outdoor Study, serta dapat dijadikan bahan refleksi untuk 

terus mencari dan mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran 

menuju hasil yang lebih baik. 
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