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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter perlu diperhatikan untuk mengembangkan 

kemampuan diri dan membentuk watak seseorang yang bermartabat. 

Samani dan Hariyanto (2012: 56) memaknai pendidikan karakter sebagai 

proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa, 

dan karsa. Pendapat lain disampaikan oleh Zubaedi (2011: 16) bahwa 

pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan 

dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam 

bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati 

dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, 

antarsesama, dan lingkungannya. 

 Sekolah perlu untuk terus berupaya menyelenggarakan pendidikan 

karakter. Saptono (2011: 24) menjelaskan ada empat alasan mendasar 

perlu adanya pendidikan karakter di sekolah, yaitu: 

1) Karena banyak keluarga yang tidak melaksanakan pendidikan 

karakter. 

2) Sekolah tidak hanya bertujuan membentuk anak yang cerdas, tapi 

juga anak yang baik. 

3) Kecerdasan seorang anak hanya bermakna manakala dilandasi 

dengan kebaikan. 

4) Karena membentuk anak didik agar berkarakter tangguh bukan 

sekadar tugas tambahan bagi guru, melainkan tanggung jawab 

yang melekat pada perannya sebagai seorang guru. 
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Pengertian pendidikan karakter di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter merupakan sebuah proses pembentukan karakter 

peserta didik agar tercipta karakter bangsa yang bernilai luhur sehingga 

dapat berkembang di dalam diri dan di masyarakat. Nilai-nilai tersebut 

dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan dapat juga 

ditanamkan oleh sekolah melalui peraturan yang diberlakukan di sekolah, 

apabila peraturan yang berlaku di sekolah menanamkan pendidikan 

karakter, maka peserta didik dapat berkembang dengan nilai-nilai 

karakter yang baik.Proses ini dikembangkan secara nasional dari 

pemerintah dan dijadikan sebagai hal yang perlu dibudayakan oleh setiap 

sekolah. Bukan hanya di sekolah, namun di lingkungan masyarakat dan 

keluarga sehingga peserta didik benar-benar memiliki karakter yang 

bernilai luhur yang dapat meningkatkan kualitas jati diri bangsa. 

2. Sikap Peduli Lingkungan 

Sikap peduli lingkungan merupakan salah satu nilai pendidikan 

karakter bangsa yang perlu dikembangkan agar dapat membangkitkan 

dan mewujudkan kepedulian lingkungan.Manusia merupakan makhluk 

yang paling berperan dalam melestarikan lingkungan.Pelestarian 

lingkungan memerlukan kepedulian manusia terhadap lingkungan.Peduli 

lingkungan menurut Zubaedi (2011: 76) adalah sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 
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Pendapat lain disampaikan oleh Yaumi (2014: 112) bahwa peduli 

lingkungan adalah suatu sikap keteladanan yang bertujuan untuk 

mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia 

dan lingkungan hidup, menciptakan insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, 

mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, 

terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak 

usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal 

tersebut peserta didik diharapkan secara aktif ikut terlibat dalam rangka 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Indikator sikap peduli lingkungan dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Sikap Peduli Lingkungan 

NO INDIKATOR PENJELASAN 

1 

 

Memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mencegah 

dan menanggulangi pencemaran 

dan perusakan. 

Peserta didik dapat memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mencegah dan menanggulangi 

pencemaran dan perusakan. 

2 Memberikan informasi yang 

benar dan akurat mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Peserta didik dapat memberikan 

informasi yang benar dan akurat 

mengenai pengelolaan lingkungan 

hidup. 

3 Memelopori pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan dan 

memperbaiki ekosistem yang 

terlanjur mengalami pencemaran. 

Peserta didik dapat memelopori 

pentingnya menjaga kebersihan 

lingkungan dan memperbaiki 

ekosistem yang terlanjur mengalami 

pencemaran. 

4 Memberikan solusi cerdik untuk 

mengembangkan lingkungan yang 

nyaman, bersih, indah, dan rapi. 

Peserta didik dapat memberikan 

solusi cerdik untuk mengembangkan 

lingkungan yang nyaman, bersih, 

indah, dan rapi. 

5 Menjaga dan menginformasikan 

perlunya melestarikan lingkungan 

Peserta didik dapat menjaga dan 

menginformasikan perlunya 
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sekolah, rumah tangga, dan 

masyarakat dengan 

memanfaatkan flora dan fauna 

secara sederhana. 

melestarikan lingkungan sekolah, 

lingkungan rumah, dan masyarakat 

dengan memanfaatkan flora dan 

fauna secara sederhana. 

      (Yaumi, 2014: 111) 

Sikap peduli lingkungan dapat diterapkan di sekolah dengan 

tindakan yang sederhana.Sri Narwanti (2011: 69) menjelaskan 

implementasi karakter peduli lingkungan di sekolah pada peserta didik 

dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan antara lain menjaga kebersihan ruang 

kelas, menyediakan tong sampah organik dan non organik, hemat dalam 

penggunaan bahan praktik, dan penanganan limbah bahan kimia dari 

kegiatan praktik. 

Pengertian mengenai peduli lingkungan dapat disimpulkan bahwa 

peduli lingkungan merupakan tindakan seseorang dalam menjaga 

lingkungan sehingga keseimbangan antara manusia dan lingkungan 

terjaga.Peduli lingkungan juga dapat diartikan sebagai sikap yang 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan, 

memperbaiki, dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

3. Kreativitas 

Kreativitas sangat erat hubungannya dengan imajinasi yang 

seseorang ciptakan.Munandar (1999: 34) mengatakan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai 

kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat 

diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada 
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sebelumnya. Pendapat yang lebih sederhana menurut Desmita (2010: 

175), kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru, yang diwujudkan melalui proses kreatif yang berlangsung dalam 

benak seseorang. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kreativitas 

bersarang pada ranah mental dan ide yang khas, yang dimiliki oleh 

orang-orang tertentu. 

Kreativitas dapat lahir dalam beberapa bentuk, namun pada 

umumnya kreativitas lahir dari tiga bentuk. Sudarma (2013: 25) 

menyebutkan ketiga bentuk kreativitas tersebut antara lain adalah 

kombinasi, eksplorasi, dan transformasional. Pertama, orang kreatif akan 

mengkombinasikan bahan-bahan dasar yang sudah ada, baik ide, gagasan 

atau produk, sehingga kemudian melahirkan hal yang baru. Kedua, 

kreativitas lahir dalam bentuk eksplorasi, yaitu melahirkan sesuatu yang 

baru dari yang belum ada sebelumnya.  Ketiga, kreativitas lahir dalam 

bentuk transformasional, artinya mampu mengubah dari gagasan kepada 

sebuah tindakan praktis, atau dari kultur pada struktur, dari struktur pada 

kultur, dan dari satu fase pada fase lainnya.  

Pengertian kreativitas di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

merupakan sebuah hasil pemikiran baru yang diciptakan oleh manusia 

sebagai sesuatu yang imajinatif dan dapat menjadi sebuah inovasi. Orang 

yang kreatif sering menciptakan sesuatu yang mungkin orang lain tidak 

mampu lakukan. Kreativitas ditandai dengan adanya sebuah wujud dari 

imajinasi seseorang, ketika seseorang hanya memiliki gagasan namun 
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tidak melakukannya atau mewujudkannya maka hal itu hanya sebuah 

imajinasi bukan kreativitas. 

Tabel 2.2Indikator Kreativitas yang Digunakan dalam Penelitian 

NO INDIKATOR PENJELASAN 

1 Kelancaran (fluency) 
Keterampilan dalam menciptakan 

suatu gagasan atau karya 

2 Keluwesan (flexibiliy) 
Kemampuan dalam menghasilkan 

karya yang bervariasi 

3 Keaslian (originality) 

Kemampuan dalam menciptakan 

karya yang baru dan berbeda dari yang 

lain. 

4 Merinci (Elaboration) 
Kemampuandalam mengembangkan 

karya agar menjadi lebih menarik. 

      (Munandar, 2014: 50) 

4. Mata Pelajaran SBK 

a. Pengertian Pembelajaran SBK 

Pembelajaran SBK merupakan singkatan dari pembelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan. Widaningsih (2013: 4) mengatakan 

bahwa SBK sebagai salah sau bidang studi dalam pembelajaran 

dengan latar belakang peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan tidak 

hanya dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi 

segala aspek kehidupan dan dapat menumbuhkan kecerdasan moral 

secara kompetitif. Pendapat lain disampaikan oleh Susanto (2013: 

263) bahwa pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) pada 

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya yang 

aspek-aspeknya meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, dan 

keterampilan. 
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Aspek Seni Budaya dan Keterampilan memiliki kekhasan 

tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing.Susanto 

(2013: 263) menyebutkan bahwa aktivitas berkesenian dalam 

pembelajaran SBK harus menampung kekhasan yang tertuang dalam 

pemberian pengalaman pengembangan konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi. Tocharman (2006: 147) menambahkan bahwa pemberian 

pengalaman dalam proses pembelajaran SBK merupakan hal yang 

perlu diutamakan, karena misi pembelajaran seni yang utama adalah 

mengembangkan kepekaan rasa agar terbentuk manusia yang 

memiliki kepribadian yang seimbang antara jasmani, rohani, mental, 

spiritual, intelektual, dan emosional. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pembelajaran seni dapat mencakup kognisi, apresiasi, dan 

berkreasi.Pembelajaran tersebut harus mempertimbangkan proses 

yang menyenangkan, edukatif dan kreatif. 

Pengertian pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

(SBK) dapat disimpulkan bahwa pembelajaran SBK di sekolah dasar 

merupakan pendidikan seni yang tersedia dalam beberapa aspek, 

yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan yang dapat 

menumbuhkan kreativitas dan sikap apresiasi peserta didik. 

Pembelajaran SBK lebih mengutamakan pengalaman, yaitu peserta 

didik melakukan dan merasakan secara langsung proses 

pembelajaran.  
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b. Tujuan Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Mata pelajaran SBK di sekolah dasar memiliki tujuan yang 

dominan untuk meningkatkan keterampilan peserta 

didik.Werdiningtyas (2017: 65) menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran seni adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

untuk menampilkan kreatifitas melalui seni dan budaya, serta 

memberi peluang pada peserta didik untuk berekspresi. Susanto 

(2013: 264) dalam bukunya juga menyampaikan beberapa tujuan 

pembelajaran SBK sebagai berikut: 

1) Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan 

keterampilan. 

2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan 

keterampilan. 

3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan 

kreativitas. 

4) Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan 

keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun 

global.  

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas, tujuan 

pembelajaran SBK adalah sebagai wadah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik, baik dari segi kreativitas, kemampuan 

mengapresiasi seni, keterampilan, ataupun kesadaran akan budaya 

lokal. Pembelajaran SBK bukan hanya sebagai proses transformasi 

pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pengembangan bakat agar 

peserta didik aktif, kritis, dan kreatif. Pembelajaran SBK di kelas IV  

MI Muhammadiyah menggunakan KTSP. KTSP adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan atau kurikulum 2006, merupakan sebuah 
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kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh, dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. 

5. Metode Outdoor Study 

a. Pengertian Metode Outdoor Study 

Outdoor study merupakan suatu kegiatan pembelajaran di luar 

kelas yang memberikan kegembiraan bagi peserta didik. Direktorat 

TenagaKependidikan dalam Widiasworo (2017: 80) menyebutkan 

bahwa pembelajaran di lapangan adalah pembelajaran yang didesain 

agar peserta didik mempelajari langsung materi pelajaran pada objek 

yang sebenarnya, dengan demikian pembelajaran akan semakin nyata. 

Pendapat lain disampaikan oleh Pratama, dkk. (2016: 4) bahwa 

pembelajaran outdoor study adalah pembelajaran yang menggunakan 

media lingkungan sebagai sumber belajar dan lingkungan merupakan 

media nyata. 

Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar dan sebagai 

objek kajian.Hamdani (2011: 108) menyebutkan bahwa penggunaan 

lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa 

senang dan dapat lebih maksimal dalam belajar.Pemanfaatan 

lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan, seperti 

mengamati, berhipotesis, merumuskan pertanyaan, dan membuat 

gambar. 

Metode outdoor study memiliki banyak kelebihan untuk 

diaplikasikan ke dalam pembelajaran yang aktif. Widiasworo (2017: 
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217) dalam bukunya yang berjudul “Strategi dan Metode Mengajar 

Peserta didik di Luar Kelas”menjabarkan kelebihan metode outdoor 

studyyaitu kegiatan belajar peserta didik lebih aktif, menarik, dan 

tidak membosankan sehingga motivasi belajar peserta didik akan lebih 

tinggi dan hakikat belajar akan lebih bermakna sebab peserta didik 

dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya, selain itu 

bahan yang dapat dipelajari lebih banyak serta lebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat.  

Kegiatan belajar lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti bertanya, kerja kelompok, mengamati, 

membuktikan, dan menguji fakta. Pembelajaran outdoor study juga 

memiliki kekurangan, kekurangan metode outdoor study adalah 

peserta didik kurang konsentrasi, pengelolaan peserta didik akan lebih 

sulit terkondisi, waktu akan banyak tersita, dan akan muncul minat 

yang semu. 

Penjabaran metode outdoor study di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode outdoor study adalah pembelajaran yang dilaksanakan 

di luar ruangan, yaitu dengan alam atau lingkungan sebagai sumber 

belajar. Pembelajaran menggunakan metode outdoor study memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk menerima pembelajaran yang 

nyata, dengan mengamati secara langsung objek yang dipelajari. 

Kekurangan dalam pembelajaran di luar kelas dapat diantisipasi 

dengan cara merencanakan dan mengatur waktu sedemikian rupa, 
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memberikan ice breaking untuk mengkondisikan peserta didik, dan 

membimbing peserta didik untuk fokus pada pembelajaran.   

b. Langkah-Langkah Pembelajaran menggunakan Metode Outdoor 

Study 

  Metode outdoor study terdapat beberapa langkah yang 

perlu dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Widiasworo 

(2017: 88) dalam bukunya menyebutkan langkah-langkah 

pembelajaran outdoor studyantara lain yaitu: 

1) Tahap Persiapan 

a) Guru merumuskan tujuan dan konsep di luar kelas. 

b) Guru melakukan survey ke tempat yang akan dituju untuk 

mengobservasi benda-benda yang dapat dijadikan media dan 

sumber belajar. 

c) Guru membuat lembar kerja untuk peserta didik sesuai dengan 

tujuan dan konsep yang akan ditanamkan pada peserta didik. 

d) Guru menyiapkan alat, bahan, dan fasilitas yang diperlukan 

untuk studi lapangan tersebut. 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Guru membimbing peserta didik untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan lembar kerja dan instrumen. 

b) Lembar kerja dibagikan sebelum peserta didik menjelajah 

alam. 
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c) Proses pelaksanaan pembelajaran di luar ruangan dibimbing 

oleh guru. 

d) Peserta didik secara berkelompok mencari barang bekas sesuai 

dengan perintah yang ada di lembar kerja. 

3) Tahap Pasca-Kegiatan Lapangan 

a) Peserta didik kembali ke dalam ruang kelas. 

b) Peserta didik melaporkan hasil barang bekas yang sudah 

diperoleh dan kemudian membuat keterampilan yang sudah 

ditentukan di lembar kerja. 

c) Peserta didik mempresentasikan hasil karya seninya dan guru 

membimbing diskusi kelas. 

d) Di akhir pembelajaran, hasil karya peserta didik dipajang di 

ruang kelas. 

B. Penelitian yang Relevan 

Terdapat penelitian relevan yang sudah dilakukan terkait dengan 

pembelajaran menggunakan metode outdoor study diantaranya penelitian 

yang dilakukan olehAfendiyanto (2015) dengan judul Pemanfaatan Limbah 

Plastik pada Pembelajaran Seni Budaya Peserta didik Kelas XII IPA 2 di 

SMA N 03 Bangkalan. Jenis penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif 

dengan tujuan mendeskripsikan langkah pembelajaran Seni Budaya melalui 

pemanfaatan limbah plastik, bentuk karya yang dihasilkan dengan 

memanfaatkan limbah plastik, dan mengetahui nilai yang diperoleh peserta 

didik dalam pembelajaran Seni Budaya melalui pemanfaatan limbah plastik. 
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Hasil penelitian tersebut menunjukan adanya peningkatan yang signifikan 

terhadap kreativitas dan kemampuan mendaur ulang limbah plastik menjadi 

sebuah hasil karya seni. 

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang masih terkait 

dengan pembelajaran SBK, namun lebih terfokus pada apresiasi seni rupa 

melalui barang bekas.Penelitian tersebut dilakukan oleh Sugiartawan, 

Marhaeni, dan Lasmawan (2014) dengan judul Pengubahan Pola Sikap 

Meniru dan Apresiasi Karya Seni melalui Pengembangan Daya Cipta 

Berbasis Pengolahan Barang Bekas dengan Teknik Kolase.Hasil penelitian 

yang diperoleh adalah banyak peserta didik yang mengalami peningkatan 

terhadap kreativitas dan hasil belajar apresiasi karya seni rupa terapan. 

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa mengolah barang bekas dengan 

teknik kolase akan mampu mengolah rasa dan kepekaan peserta didik 

terhadap bentuk-bentuk yang ada di lingkungannya untuk ditata sedemikian 

rupa sehingga dapat merangsang perkembangan daya cipta (kreativitas) 

peserta didik dalam berkarya seni.  

Aspek sikap peduli lingkungan dapat di ambil dari penelitian yang 

dilakukan olehHayati dkk (2012) mengenai pembudayaan rasa cinta 

lingkungan melalui permainan berbasis art craft dengan menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut berjudul Kegiatan 

Permainan Berbasis Art Craft bagi Anak Usia Dini untuk Mempromosikan 

Kecintaan pada Lingkungan. Hasil penelitian tersebut adalah dengan 
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permainan dapat menciptakan rutinitas harian yang mampu meningkatkan 

rasa cinta lingkungan peserta didik. 

Daskolia, dkk. (2008) dengan judul Secondary teachers’ Conceptions 

of Creative Thinking within The Context of Environment Education. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berpikir kreatif 

dengan pendidikan lingkungan. Hasil penelitian tersebut adalah pendidikan 

lingkungan mendukung pengembangan berpikir kreatif peserta didik dengan 

menyediakan proses belajar yang memberikan kesempatan dan waktu untuk 

bebas dan mengekspresikan dan mengembangkan diri. Pendidikan 

lingkungan mampu memberikan peluang pada peserta didik untuk secara aktif 

mengekspresikan kreativitas batinnya, bukan hanya mengkonsumsi 

pengetahuan pasif. 

Jurnal internasional oleh Trisha Maynard dan Jane Waters (2007) 

dengan judul Learning in The Outdoor Environment: A Missed Opportunity? 

juga membahas tentang manfaat belajar di luar lingkungan.Hasil penelitian 

tersebut adalah pembelajaran di luar ruangan mampu mengembangkan 

pemahaman, keterampilan, dan atribut peserta didik secara lebih luas. Adanya 

pembelajaran di lingkungan alam dapat memberikan kesempatan untuk guru 

dalam memanfaatkan potensi lingkungan luar sekolah dan berpikir tentang 

pembelajaran untuk peserta didik dengan cara yang lebih holistik dan 

terintegrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan dari 

penelitian relevan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas dan 

sikap peduli lingkungan dalam pembelajaran SBK materi apresiasi karya seni 
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rupa dapat ditingkatkan melalui metode outdoor study dengan cara 

memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar.  

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran SBK di kelas IV MI Muhammadiyah Pandansari masih 

belum optimal. Proses pembelajaran pada SBK masih kurang terlihat adanya 

kreativitas dan sikap peduli lingkungan dari peserta didik, khususnya dalam 

membuat kerajinan tangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kreativitas peserta 

didik yang cenderung sama dilihat dari ide karyanya dan pembelajaran yang 

sudah terlaksana selama ini kurang merangsang ide kreatif peserta didik. 

Kepedulian terhadap lingkungan juga masih rendah dibuktikan dari masih 

adanya peserta didik yang membuang sampah di laci meja. Berdasarkan 

identifikasi dan analisis masalah yang ada, peneliti akan melakukan penelitian 

di sekolah tersebut dengan judul proposal Upaya Meningkatkan Sikap Peduli 

Lingkungan dan Kreativitas Peserta didik dalam Mata Pelajaran SBK 

Menggunakan Metode Outdoor Study di kelas IV, akan dilakukan  suatu 

inovasi pembelajaran dengan metode pembelajaran outdoor study dengan 

harapan akan meningkatkan sikap peduli lingkungan dan kreativitas peserta 

didik pada mata pelajaran SBK materi mengapresiasi karya seni rupa. 

Upaya meningkatkan sikap peduli lingkungan dan kreativitas pada 

pembelajaran SBK melalui metode pembelajaran outdoor study maka peneliti 

akan melakukan penelitian tindakan kelas ini dengan menggunakan dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Jika dalam siklus pertama 

kreativitas dan sikap peduli lingkungan terdapat peningkatan akan dilanjutkan 
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dengan siklus kedua yang diharapkan kreativitas dan sikap peduli lingkungan 

akan lebih meningkat. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pada perumusan di atas, peneliti dapat merumuskan 

hipotesis tindakan penelitian sebagai berikut: 

1. Melalui metode outdoor study dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan peserta didik dalam pembelajaran SBK yang terkait dengan 

materi mengapresiasi karya seni rupa di kelas IV. 

2. Melalui metode outdoor study dapat meningkatkan kreativitas peserta 

didik dalam pembelajaran SBK yang terkait dengan materi mengapresiasi 

karya seni rupa di kelas IV. 
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