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ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan peningkatan kreativitas siswa melalui
pembelajaran menggunakan strategi outdoor learning. Penelitian ini menggunakan
metode Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian dilaksanakan dalam 4 siklus dengan dua
kali pertemuan disetiap siklusnya. Setiap siklus dilaksanakan dalam satu sub tema
pembelajaran disekolah dasar. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas V SDN Basirih
3 Banjarmasin, pada semeser ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran mencapai kriteria sangat
baik. Peningkatan keterlaksanaan pembelajaran ini juga diiringi dengan peningkatan
skor kreativitas siswa secara bertahap hingga mencapai lebih dari 90% siswa
memperoleh kategori “kreatif”.
Kata-kata Kunci: Outdoor Learning, Peningkatan Kreativitas
PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi
sebagai dampak dari pesatnya perkembangan
kemampuan mencipta oleh manusia seolah
memberi isyarat kepada setiap individu untuk terus
berkarya dan produktif. Hal ini menjadi salah satu
landasan kita untuk mempersiapkan generasi muda
memiliki berbagai keterampilan hidup sebagai
bekal dimasa mendatang. Isyarat ini telah
dituangkan para ahli dalam berbagai tulisan mereka
yang menyatakan bahwa di abad ke 21 generasi
mendatang perlu memiliki kemampuan berpikir
kritis (critical thinking) agar generasi muda dapat
memecahkan berbagai permasalahan, keterampilan
berkomunikasi (communication) yang sangat
dibutuhkan untuk menjalin hubungan dengan
berbagai
pihak,
kemampuan
bekerjasama
(collaboration) untuk melahirkan lebih banyak
inovasi dan kreativitas (creativity) yang
memungkinkan generasi mendatang dapat
memberikan alternatif terhadap berbagai kendala
yang dihadapi (National Education Science, 2002;
Boyer dan Crippen, 2014).
Salah satu keterampilan yang diisyaratkan oleh
ahli diatas adalah kreativitas. Kreativitas akan
memberikan modal bagi generasi mendatang
bangsa dalam mewujudkan suasana masyarakat
yang produktif dan inovatif. Hal ini dikarenakan
kreativitas berpotensi mewujudkan generasi
mendatang yang mampu mengeksplorasi potensi
diri dalam menemukan ide untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan, baik yang sifatnya pribadi,
kelompok bahkan secara kultural (Kurniawan,
2016; Munandar, 2014). Perlunya penanaman

kreativitas juga diungkapkan oleh Dyah, Sa’dijah
dan Yanti (2009) bahwa kreativitas pada diri siswa
menjadi salah satu potensi yang sangat penting
untuk dikembangkan baik melalui pendidikan
formal maupun pendidikan informal. Kreativitas
tidak lepas dari perilaku individu yang berani
mengemukakan pendapat yang unik dan berbeda
berdasarkan ilmu yang dimilikinya, sebagaimana
dikemukakan oleh Khadabadi, Kanan, Garg dan
Parikh (2010) yang mengungkapkan bahwa
kreativitas merupakan perilaku menemukan suatu
gagasan atau konsep yang baru atau hasil
penggabungan konsep yang sudah ada, didukung
dengan pengetahuan secara sadar maupun tidak
disadari. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa
kreativitas dapat dipengaruhi oleh berbagai hal
diantaranya keturunan atau pemikiran yang telah
dititipkan sejak lahir, proses penggalian
pengetahuan oleh pribadi yang bersangkutan, dapat
pula dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ataupun
keperibadian. Pentingnya generasi muda memiliki
kreativitas juga didukung oleh pernyataan
Beetlestone (2013) yang berpandangan bahwa
kreativitas dapat membantu memunculkan
solusi-solusi baru yang sebelumnya tidak terlihat
secera jelas. Hal ini dikarenakan proses kreatif
dalam memecahkan masalah melibatkan pemilahan
hal-hal yang diketahui dalam berbagai bidang
kehidupan serta menyatukannya dalam format
baru, menggunakan informasi dalam suatu situasi
yang baru dihadapi menggunakan aspek
pengalaman, pola dan analogi yang tidak memiliki
hubungan.
Indikator kreativitas yang dikembangkan pada
penelitian ini meliputi
Novelty (Kebaruan),
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Flexibility
(Fleksibelitas),
Originality
(Originalitas), Elaboration (Elaborasi), Abstrctness
(Keabstrakan) (Silver, 1997; Besemer and O'Quin
dalam Munro, 2000; Treffinger, Selby dan
Schoonover, 2012; Plucker, 2004; Munandar,
2009; Putra, Irwan, dan Vionanda, 2012;
Jenaabadi, Marziyeh, dan Dadkan, 2015).
Penelitian ini dilaksanakan berangkat dari
kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa
pengembangan kreativitas siswa ditingkat sekolah
dasar masih belum dilaksanakan dengan maksimal.
Melalui observasi yang dilaksanakan di SDN
Basirih 3 Banjarmasin, pembelajaran yang
dilaksanakan
masih
didominasi
dengan
pembelajaran satu arah, memberikan tugas serta
sesekali diselingi dengan kuis. Pembelajaran yang
seharusnya diupayakan untuk mengasah potensi
kreativitas siswa, tetapi karena tidak diselingi
dengan berbagai aktivitas yang melibatkan siswa
secara langsung akibatnya keterampilan siswa
tidak terasah. Kenyataan bahwa pembelajaran
belum menanamkan kreativitas didukung dengan
pengamatan proses pembelajaran di SDN Basirih 3
Banjarmasin menggunakan kriteria kreativitas
yang disusun berdasarkan pendapat beberapa ahli
berupa
Novelty
(Kebaruan),
Flexibility
(Fleksibelitas),
Originality
(Originalitas),
Elaboration
(Elaborasi),
Abstrctness
(Keabstrakan),
hampir
seluruhnya
tidak
dikembangkan dengan maksimal dalam proses
pembelajaran, hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kreativitas siswa masih rendah (Hasil observasi di
SDN Basirih 3 Banjarmasin pada Februari 2017).
Huda,
Sa’dijah,
dan
Rahadjo
(2011)
mengungkapkan pembelajaran yang kita lihat
disekolah dasar masih terpusat pada guru, banyak
siswa yang belum bebas mengeluarkan ide-idenya
karena pembelajaran terlalu didominasi oleh guru.
Akibatnya, para siswa cenderung tidak dapat
berpikir secara kreatif dan cenderung menjadi
pribadi yang pasif.
Diperlukan
solusi
yang
tepat
untuk
memecahkan permasalahan terkait pengembangan
kreativitas pada siswa sekolah dasar. Salah satu
solusi yang dipilih oleh peneliti adalah menerapkan
pembelajaran Outdoor Learning yang dapat
menjadi perangsang keaktifan dan mengasah
kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.
Outdoor Learning merupakan strategi yang tepat
untuk memberikan pengalaman langsung dan
berbeda kepada siswa. Widiasworo (2017)
memaparkan bahwa outdoor learning mampu
mengembangkan keaktifan siswa untuk lebih
kreatif dalam memecahkan permasalahan, dapat
menumbuhkan sikap kemandirian, gotong royong,
kerjasama serta dapat melatih siswa untuk
mengontrol emosi mereka. Pernyataan ini jelas
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memberikan gambaran bahwa permasalahan yang
sedang dihadapi dapat diupayakan pemecahannya
melalui penerapan outdoor learning. Vera (2012)
dan Kardjono (2013) juga memberikan isyarat
bahwa pemilihan solusi ini bahwa kegiatan belajar
mengajar yang dilaksanakan diluar kelas dapat
mengasah aktivitas fisik serta kreativitas siswa. Hal
ini
dikarenakan
kegiatan
pembelajaran
menggunakan strategi belajar sambil melakukan
atau mempraktikkan apa yang sedang ditugaskan.
Dengan demikan, peneliti merancang solusi
melalui penelitian tindakan kelas dengan judul:
“Peningkatan Kreativitas Siswa Melalui Penerapan
Strategi Outdoor Learning pada Siswa Sekolah
Dasar”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana penerapan strategi outdoor learning
yang dapat meningkatkan kreativitas siswa Kelas V
SDN Basirih 3 Banjarmasin.
METODOLOGI
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi yakni
kurangnya
pengembangan
kreativitas
dan
kerjasama siswa di SDN Basirih 3 Banjarmasin,
maka jenis penelitian yang tepat diterapkan adalah
penelitian tindakan kelas atau sering disebut
dengan classroom action research. Model
penelitian tindakan kelas yang diambil dalam
penelitian ini adalah model yang dikembangkan
oleh Kemmis & Mc Taggart (Arikunto, 2010)
dengan empat langkah yang disajikan dalam
melaksanan PTK.
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Basirih 3
Banjarmasin pada semester ganjil tahun pelajaran
2017/2018. Subjek penelitian merupakan siswa
Kelas V SDN Basirih 3 Banjarmasin tahun
pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini
sebanyak 32 orang siswa yang terdiri dari 15 orang
siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan.
Kehadiran peneliti didalam penelitian ini secara
langsung melakukan kolaborasi bersama dengan
guru serta terlibat langsung dalam merencanakan
tindakan, melaksanakan tindakan, pengamatan, dan
refleksi. Peranan peneliti dalam penelitian tindakan
kelas ini adalah sebagai pengajar. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:
observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk
membantu
kelancaran
penelitian,
peneliti
berkolaborasi dengan tiga orang observer untuk
melakukan observasi selama proses pembelajaran
berlangsung untuk mengatahui sejauhmana
keterlaksanaan
pembelajaran
menggunakan
strategi outdoor learning dan mengumpulkan data
observasi tentang kreatifitas siswa. Instrumen yang
digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian
menggunakan
instrumen
keterlaksanaan
pembelajaran dan kreativitas melalui lembar
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observasi aktivitas siswa dan guru untuk mengukur
peningkatan pelaksanaan pembelajaran dan
kreativitas siswa.
Prosedur penelitian ini dimulai dari guru
melakukan observasi kreativitas siswa sebelum
tindakan sebagai salah satu ukuran untuk
melaksanakan tindakan. Setelah selesai melakukan
observasi, guru merancang tindakan pada siklus I,
melaksanakan
tindakan
berdasarkan
hasil
perencanaan yang telah dilakukan, melakukan
observasi dan refleksi dari hasil observasi yang
dilaksanakan didalam proses pembelajaran.
Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan
pembelajaran menggunakan strategi outdoor
learning serta mengamati indikator kreativitas
siswa dalam proses pembelajaran.
Kriteria yang diamati pada siswa saat proses
pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut :
(1) Novelty (Kebaruan), merupakan kemampuan
siswa menghasilkan gagasan penyelesaian masalah
yang baru; (2) Flexibility (Fleksibelitas),
kemampuan siswa menghasilkan berbagai jenis
gagasan; (3) Originality (Originalitas), kemampuan
siswa menghasilkan ide-ide yang tidak biasa atau
unik; (4) Elaboration (Elaborasi), kemampuan
siswa mengembangkan, menambahkan atau
menguraikan
gagasan;
(5)
Abstrctness
(Keabstrakan), kemampuan siswa merasakan inti
masalah atau isu, berpikir secara abstrak. Setiap
aspek akan diamati dan diberikan penilaian dengan
rentang skor 1 sampai 4 didasarkan pada rubrik
pengamatan yang telah dirancang untuk
masing-masing aspek.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran menggunakan Strategi Outdoor
Learning
Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan
strategi outdoor learning pada siswa Kelas V SDN
Basirih 3 Banjarmasin untuk meningkatkan
kreativitas dilaksanakan sesuai dengan prosedur
yang telah dirancang dengan melibatkan seluruh
siswa Kelas V didalam proses pembelajaran.
Penelitian telah dilaksanakan dalam dua siklus dan
tiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan.
Rancangan pembelajaran menggunakan strategi
outdoor learning adalah sebagai berikut dengan
mengacu pada rancangan Sudjana dan Rivai (dalam
Husamah, 2013) yang dimodifikasi sesuai
kebutukan. Langkah–langkah dalam menerapkan
Outdoor Learning terdiri dari tahap persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan tersebut lebih
rinci lagi dipaparkan sebagai berikut: Tahap
persiapan terdiri dari: (a) merumuskan tujuan
dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan, (b)
mempersiapkan tempat serta media yang akan
digunakan dalam kegiatan pembelajaran, (c)

menentukan rancangan pembelajaran. Sedangkan
tahap pelaksanaan terdiri dari: (a) Memberikan
orientasi dan menjelaskan materi secara umum, (b)
guru memberikan sebuah kasus atau permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari dan memberi
kesempatan pada para siswa untuk memberikan
rancangan solusi, (c) memberikan instruksi kepada
para siswa agar berjalan dengan rapi dan tertib
menuju tempat belajar di luar kelas sambil
memandu menyuarakan yel-yel semangat, (d)
siswa dipandu mengamati objek sesuai dengan
tema pembelajaran serta melakukan aktivitas
sesuai arahan dari guru, (e) siswa melakukan
analisis terhadap hasil pengamatan bersama
anggota kelompok, (f) guru memberikan
permainan yang bersifat menantang dan
memerlukan
pemikiran
bersama
untuk
memecahkan suatu kasus dengan mencari
disekeliling lingkungan tempat belajar. Kegiatan
ditutup dengan tahap evaluasi yang meliputi: (a)
guru bersama dengan siswa mengupas dan
mendiskusikan hasil belajar yang diperoleh dari
pembelajaran diluar kelas, (b) guru bersama
dengan siswa menyimpulkan pembelajaran yang
didapatkan kemudian dihubungkan bahan
pembelajaran, (c) guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengemukakan kesan–kesan
yang diperoleh dari kegiatan belajar, (d) guru
mengambil penilaian kegiatan belajar siswa dan
hasil yang telah mereka capai, (e) guru memberikan
evaluasi tertulis.
Ada 7 aspek yang dinilai pada pelaksanaan
pembelajaran oleh guru yaitu: (a) Memberikan
orientasi dan menjelaskan materi secara umum; (b)
Memberikan sebuah kasus atau permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari dan memberi
kesempatan pada para siswa untuk memberikan
rancangan solusi; (c)Memberikan instruksi kepada
para siswa agar berjalan dengan rapi dan tertib
menuju tempat belajar di luar kelas sambil
memandu menyuarakan yel-yel semangat; (d)
Memandu siswa mengamati objek sesuai dengan
tema pembelajaran serta melakukan aktivitas sesui
dengan tujuan pembelajaran; (e) Membimbing
siswa melakukan analisis terhadap hasil
pengamatan bersama anggota kelompok; (f)
Mengarahkan siswa untuk bekerja secara kreatif
sesuai indikator yang telah ditetapkan; (g)
Memberikan permainan yang bersifat menantang
dan memerlukan pemikiran bersama untuk
memecahkan suatu kasus dengan mencari
disekeliling lingkungan tempat belajar. Seluruh
aspek ini dinilai menggunakan lembar observasi
keterlaksanaan pembelajaran dengan pilihan skor 1
– 4 sesuai dengan performa guru dalam menyajikan
pembelajaran.
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Keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I
mendapatkan skor 21 dengan kriteria “Baik”,
berlanjut pada siklus II skor dapat ditingkatkan
menjadi 24 dengan kriteria “Sangat Baik” hingga
pada siklus III skor kembali meningkat hingg
mencapai skor 28 dengan kriteria “Sangat Baik”
dan merupakan skor sempurna pada lembar
observasi aktivitas guru. Skor ini kembali
dipertahankan pada siklus IV yang mendapatkan
skor 28 dengan kriteria “Sangat Baik”. Pelaksanaan
pembelajaran pada siklus I masih mengalami
berbagai macam kendala diantaranya guru masih
memerlukan alokasi waktu yang lama dalam proses
pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi oleh
peneliti sebagai guru mengenai pengelolaan waktu
yang sudah direncanakan dalam RPP masih kurang
optimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada
siklus II sebelum pertemuan pertama guru
melakukan perbaikan yaitu mengarahkan para
siswa untuk melaksanakan langkah demi langkah
proses pembelajaran dengan mengacu pada kriteria
yang dirancang dalam lembar observasi kreativitas
siswa dan akan merancang setiap langkah
pembelajaran dengan alokasi waktu yang rinci agar
tidak
memakan
banyak
waktu
dalam
pelaksanaannya.
Pada pelaksanaan penelitian disiklus II,
aktivitas guru menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan sebagai hasil dari refleksi yang
dilakukan setelah melihat hasil yang didapatkan
pada siklus I. Pada pelaksanaan tindakan siklus II
ini guru kembali melakukan perbaikan proses
pembelajaran menggunakan strategi outdoor
learning, guru lebih menitikberatkan kegiatan
untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses
pembelajaran sehingga antara waktu yang
direncanakan dan kegiatan yang dilakukan sudah
sesuai. Setiap pembelajaran pada siklus II telah
dimasukkan berbagai arahan dan kegiatan yang
memancing siswa untuk menunjukkan kriteria
kreativitas yang telah dirancang mulai dari belajar
sambil bereksplorasi dengan alam sekitar dan
dimasukkan unsur permainan berkelompok,
sehingga memungkinkan siswa tampak aktif dan
merasa senang dalam tiap proses pembelajaran dan
hal ini memiliki kesinambungan dalam mendukung
preforma guru didalam proses pembelajaran.
Skor keterlaksanaan pembelajaran kembali
meningkat pada siklus III, hasil yang signifikan
ditunjukkan pada skor aktivitas guru yang kembali
meningkat hingga mencapai skor maksimal dengan
kriteria “sangat baik”. Peningkatan skor
keterlaksanaan pembelajaran ini merupakan
dampak positif dari hasil refleksi dan perbaikan
performa pelaksanaan proses pembelajaran yang
dilakukan guru setelah melihat hasil pada siklus II.
Dampak positif dari meningkatnya skor
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keterlaksanaan pembelajaran oleh guru ini adalah
meningkatnya performa siswa dalam menunjukkan
keterampilan pada setiap aspek kreativitas yang
telah dirancang. Hal ini terjadi karena guru terus
berupaya untuk mengarahkan dan membimbing
siswa dalam eksplorasi sampai pada menganalisis
hasil temuan dilapangan bersama kelompok
mereka.
Hasil yang maksimal sebagaimana ditunjukkan
pada siklus III kembali dipertahankan pada
pelaksanaan pembelajaran di siklus IV. Dengan
berbekal berbagai catatan yang diperoleh pada
siklus III, guru berupaya mempertahankan hasil
maksimal yang diperoleh sebelumnya dengan
memperhatikan berbagai aspek yang harus
dilaksanakan didalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan proses pembelajaran yang maksimal
ini tentu berdampak positif pada peningkatan skor
kreativitas siswa secara individu. Upaya yang
dilakukan guru terus difokuskan pada arahan dan
bimbingan pada seluruh siswa untuk menunjukkan
performa terbaik mereka khususnya dalam
memiliki keterampilan yang masuk kedalam
indikator kreativitas.
Peningkatan Kreativitas Siswa melalui Outdoor
Learning
Kreatifitas belajar siswa pada siklus I terus
meningkat hingga hampir seluruh siswa memiliki
skor yang sangat baik pada seluruh aspek
kreativitas. Ada 5 aspek kreativitas yang ditetapkan
pada penelitian ini yaitu Novelty (Kebaruan),
Flexibility
(Fleksibelitas),
Originality
(Originalitas), Elaboration (Elaborasi), Abstrctness
(Keabstrakan). Secara umum, pengamatan
kreativitas siswa disususn sebagai berikut: (1)
Novelty (Kebaruan), merupakan kemampuan siswa
menghasilkan gagasan penyelesaian masalah yang
baru; (2) Flexibility (Fleksibelitas), kemampuan
siswa menghasilkan berbagai jenis gagasan; (3)
Originality (Originalitas), kemampuan siswa
menghasilkan ide-ide yang tidak biasa atau unik;
(4) Elaboration (Elaborasi), kemampuan siswa
mengembangkan, menambahkan atau menguraikan
gagasan;
(5)
Abstrctness
(Keabstrakan),
kemampuan siswa merasakan inti masalah atau isu,
berpikir secara abstrak.
Setiap siklus penelitian terus menunjukkan
peningkatan secara bertahap. Hal ini terhadi
sebagai
dampak
dari
perbaikan
proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan disertai
bimbingan dan arahan yang terus dilakukan selama
para siswa melakukan eksplorasi dilingkungan
belajar. Peningkatan kreativitas siswa secara
klasikal dapat dilihat pada tabel berikut:
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No.
1
2
3
4

Tabel 1. Persentase Kreativitas Siswa Berdasarkan Ketegori
Persentase Siswa di Tiap Siklus
Kategori
Siklus I
Siklus II
Siklus III
Siklus IV
Kreatif
31,25%
53,13%
90,63%
96,87%
Cukup Kreatif
37,50%
37,50%
9,37%
3,13%
Kurang Kreatif
25%
9,37%
0
0
Tidak Kreatif
6,25%
0
0
0

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan hasil tiap siklus mulai dari siklus I
terdapat 10 orang siswa atau 31,25% yang
memperoleh kategori “kreatif”. Hasil yang
signifikan ditunjukkan pada siklus II sebanyak 17
orang siswa atau 53,13% yang memperoleh
kategori kreatif. Hasil yang sangat memuaskan
ditunjukkan pada siklus III yang menunjukkan
bahwa 29 orang siswa atau 90,63% siswa
memperoleh kategori kreatif. Hasil ini dapat
dipertahankan hingga pada siklus IV sebanyak 31
orang siswa atau 96,86% siswa memperoleh
kategori kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada
siklus III kreatifitas siswa sudah mencapai
indikator keberhasilan.
Hasil yang diperoleh pada siklus I menunjukkan
bahwa hanya 10 orang siswa atau 31,% saja yang
memperoleh kategori kreatif, artinya hanya 10
orang siswa yang mampu memperoleh skor antara
17 – 20 pada lembar observasi kreativitas siswa.
Hal ini dikarenakan berbagai hal diantaranya para
siswa masih terpaku pada gaya belajar lama yang
telah menjadi kebiasaan bagi mereka, guru masih
belum terlalu maksimal dalam mengarahkan dan
membimbing siswa dalam mencapai kriteria yang
diharapkan, faktor lain yang sangat berperan adalah
siswa masih belum terbiasa berpikir terpola mulai
dari memikirkan munculnya permasalahan hingga
bereksplorasi pada alam sekitar sebagai bahan
pembelajaran.
Pada siklus II ditunjukkan pada peningkatan
persentase siswa yang memperoleh kategori
“kreatif” yakni menjadi 17 orang atau 53,13%
dari total 32 orang siswa. Lebih dari 50% siswa
telah memiliki antusias dan keterampilan dalam
menunjukkan kriteria kreativitas sebagaimana yang
telah dirancang oleh peneliti. Hal ini dikarenakan
para siswa sudah mulai terbiasa dengan proses
pembelajaran dan sedikit demi sedikit mampu
untuk merubah kebiasaan berpikir yang biasa
mereka terapkan dalam keseharian. Perubahan
kebiasaan ini tentu tidak lepas dari arahan dan
bimbingan dari guru yang telah dirancang untuk
memberikan kemudahan bagi siswa untuk
melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan
tuntutan kriteria kreativitas. Hasil ini menjadi
catatan penting bagi peneliti dan akan dijadikan
bahan perbaikan proses pembelajaran pada siklus
III.

Pada siklus III, peningkatan yang sangat drastis
terjadi pada siklus ini karena sebanyak 29 orang
siswa atau 90,63% dari total 32 siswa telah
menunjukkan performa terbaiknya hingga meraih
kategori “kreatif”. Peningkatan yang sangat drastis
ini merupakan dampak positif dari refleksi dan
perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru. Jika para siswa pada siklus II masih
banyak yang memiliki kebiasaan belajar tanpa
melibatkan pemikiran kreatif, pada siklus ini
melalui arahan dan bimbingan guru sedikit demi
sedikit telah menunjukkan perubahan. Disamping
usaha guru, para siswa yang telah meraih kategori
kreatif pada siklus yang lalu diberikan arahan untuk
membantu teman-teman mereka untuk bekerja
dengan melibatkan kriteria kreativitas. Sinergi
yang baik antara guru dan siswa ternyata
membuahkan hasil yang maksimal, para siswa
saling memotivasi dan saling berbagi keterampilan
yang harus ditunjukkan untuk menjadi pribadi yang
kreatif. Disamping itu, karena proses pembelajaran
dirancang semakin menarik dengan unsur
permainan-permainan yang mengasah kreativitas,
para siswa selalu ingin menunjukkan performa
terbaik mereka untuk mendapatkan hasil akhir yang
memuaskan.
Pada akhir pelaksanaan siklus IV, peneliti
kembali mendapatkan hasil yang meningkat, upaya
peneliti untuk mempertahankan persentase siswa
yang memperoleh kategori kreatif ternyata
mendapatkan hasil positif dengan bertambahnya
siswa yang memperoleh kriteria “kreatif”.
Sebanyak 31 orang siswa atau 96,86% siswa
kembali memperoleh kategori “kreatif” hingga
memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa
penelitian
ini
telh
memenuhi
indikator
keberhasilan. Upaya yang dilakukan guru untuk
menitikberatkan perhatian pada unsur estetika
proses pembelajaran dan bimbingan kepada para
siswa untuk berperilaku kreatif memberikan hasil
maksimal dan dapat memperbaiki proses
pembelajaran. Hal ini menjadi catatan penting bagi
peneliti dan guru kelas 5 SDN Basirih 3 bahwa
diperlukan upaya maksimal dalam merancang
proses pembelajaran inovatif untuk meningkatkan
kreativitas siswa.
Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu
terjadi peningkatan kreativitas siswa tentu akan
menghadirnya
generasi
yang
memiliki
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keterampilan mencari solusi dari berbagai
permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana
dinyatakan Prather dan Gundry, dalam Suharman
(2011) bahwa orang kreatif menghasilkan ide- ide
baru terhadap apa yang dihadapinya. Kreativitas
yang dikenal dengan berpikir kreatif (Creative
Thinking) atau berpikir inovatif (innovative
thinking) apabila dikaitkan dengan kemampuan
seseorang, kreativitas sering disebut juga sebagai
upaya menciptakan atau menyusun hal-hal yang
baru. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh hasil
penelitian Akbar, Sutama, dan Pujianto yang
memaparkan bahwa penggunaan model-model
pembelajaran yang efektif akan mampu mencapai
tujuan pembelajaran yang ditentukan. Hal inilah
yang menjadi pondasi penentuan strategi outdoor
learning sebagai akternatif pemecahan masalah
rendahnya kreativitas siswa. Melalui telaah
pendapat ahli dan penelitian yang telah ada maka
dapat disimpulkan bahwa strategi outdoor learning
mampu meningkatkan kreativitas siswa kelas 5
SDN Basirih 3 Banjarmasin.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian
ini adalah penerapan strategi outdoor learning
memiliki kemampuan dalam: (1) Meningkatkan
kreativitas siswa kelas 5 SDN Basirih 3
Banjarmasin secara bertahap disetiap siklusnya
hampir seluruh siswa mencapai kategori “kreatif”
pada siklus terakhir. Peningkatan kreativitas
terlihat pada kriteria Novelty (Kebaruan) yakni
kemampuan
siswa menghasilkan
gagasan
penyelesaian masalah yang baru, Flexibility
(Fleksibelitas) merupakan kemampuan siswa
menghasilkan berbagai jenis gagasan, Originality
(Originalitas),
adalah
kemampuan
siswa
menghasilkan ide-ide yang tidak biasa atau unik,
Elaboration (Elaborasi), merupakan kemampuan
siswa mengembangkan, menambahkan atau
menguraikan
gagasan,
dan
Abstrctness
(Keabstrakan)
adalah
kemampuan
siswa
merasakan inti masalah atau isu, berpikir secara
abstrak. (2) Penerapan strategi outdoor learning
mampu
meningkatkan
kualitas
proses
pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran
menggunakan
outdoor
learning
dengan
perencanaan yang dilaksanakan dan terbukti
adanya peningkatan secara bertahap dalam setiap
siklusnya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
maka beberapa saran sebagai berikut: (1)
Pembelajaran dengan menggunakan strategi
outdoor learning mampu meningkatkan kreativitas
siswa, disarankan kepada guru di sekolah dasar
untuk menerapkan strategi outdoor learning
sebagai salah satu alternatif pelaksanaan
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pembelajaran agar kreativitas sebagai salah satu
life skill penting yang harus dimiliki anak dapat
dikembangkan sejak dini. (2) Strategi pembelajaran
ini memerlukan keuletan guru dalam merancang
proses pembelajaran agar dapat meningkatkan
antusias siswa dalam proses pembelajaran sehingga
tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. (3) Bagi
peneliti selanjutnya disarankan jika akan
melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan
meningkatkan kreativitas siswa agar lebih
memfokuskan pada memberikan arahan dan
bimbingan perilaku kreatif siswa dalam proses
pembelajaran.
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