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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang (1) keterlaksanaan pembelajaran 

OLP melalui pemanfaatan tambak garam sebagai sumber belajar materi perubahan wujud siswa SDN 

padelegan 1 Pademawu, (2) ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran OLP teori 

perubahan wujud berbantuan modul etnosains, dan (3) Aktivitas siswa SDN padelegan 1 Pademawu 

terkait pembelajaran OLP.  Jenis penelitian yang digunakan adalah pre-experimental dengan 

menggunakan rancangan “One Group Pre-test Post-test Design”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama menerapkan pembelajaran OLP pada 

pertemuan 1 dan pertemuan 2 terlaksana dengan sangat baik karena mendapatkan penilaian dari kedua 

pengamat dengan persentase ≥ 79%. Ketuntasan hasil belajar siswa kelas setelah mengikuti 

pembelajaran OLP berbasis etnosains mencapai 55%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan 

persentase ketuntasan klasikal yang signifikan dibandingkan nilai sebelumnya yang belum 

menerapkan pembelajaran OLP. Aktivitas siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran OLP yakni 

dengan persentase sebesar  79% (cukup aktif 

 

Kata Kunci : strategi Outdoor Learning Process (OLP), Tambak Garam, Perubahan Wujud. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to obtain a description of (1) the implementation of OLP learning through the use 

of salt ponds as a learning resource for material changes in students of SDN Padelegan 1 Pademawu, (2) 

completeness of student learning outcomes after participating in OLP learning theory of assisted changes in 

etnosains, and ( 3) Activities of elementary school students in Padelegan 1 Pademawu related to OLP learning. 

The type of research used was pre-experimental using the "One Group Pre-test Post-test Design" design. The 

results showed that the implementation of learning carried out by the teacher while applying OLP learning at 

meeting 1 and meeting 2 was carried out very well because it received an assessment from the two observers 

with a percentage of ≥ 79%. The completeness of class student learning outcomes after participating in ethnics-

based OLP learning reached 55%. This shows that there is a significant increase in the percentage of classical 

completeness compared to the previous values that have not applied OLP learning. Students' activities after 

participating in OLP learning activities are as much as 79% (quite active) 

 

Keywords: Outdoor Learning Process (OLP) strategies, Salt Ponds, Change in Forms. 

 

 PENDAHULUAN  

Menurut Samatowa (2011) Ilmu Pengetahuan Alam membahas tentang gejala – 

gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Lebih lanjut Carin dan Sund (1993) 

mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratuur, 

berlaku umum (universal ) dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Pengalaman langsung bisa memberikan pembelajaran IPA yang bersifat konkrit, 

sehingga siswa dapat memahami konsep yang sedang dipelajari. Salah satu pendekatan yang 
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memulai dari hal yang bersifat konkrit ke hal yang abstrak adalah pembelajaran Outdoor 

Learning Process (OLP). Pembelajaran OLP menekankan siswa pada kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan secara langsung pada sumber yang konkrit yakni pemanfaatan tambak garam 

sebagai outdoor learning laboratory. Kegiatan pembelajaran OLP mendukung siswa agar 

mendapatkan situasi pembelajaran yang bermakna (Hariyanti, 2006). 

 We found substantial evidence to indicate that fieldwork, properly conceived, 

adequately planned, well taught and effectively followed up, offers learners opportunities to 

develop their knowledge and skills in ways that add value to their everyday experiences in the 

classroom Dillon (2006) menyatakan bahwa pembelajaran outdoor learning memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap proses dan output yang efektif. Apabila model ini disusun 

dengan kerangka yang benar, direncanakan secara memadai, diajarkan dengan baik dan 

ditindaklanjuti secara efektif. Maka peluang siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan bisa diperoleh setiap hari. Hal ini diperkuat dengan Balliten and Parker (2001) 

The value of preparatory work prior to outdoor learning is another factor well-evidenced in 

the literature yang mengatakan bahwa nilai pengetahuan yang dipersiapkan dengan baik 

dengan mengunjungi langsung ke tempatnya akan lebih bermakna. Tentu hal ini sangat 

efektif, jika pembelajaran OLP diterapkan khususnya di sekolah dasar area tambak garam, 

seperti di SDN Padelegan Pademawu Pamekasan. Hal ini dikarenakan siswa mampu 

mengamati dan mengobservasi secara tambak garam dilingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar. 

  Etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas 

budaya.Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya. Masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari tidak lepas dari budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi 

ke generasi. Budaya yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pola hidup 

masyarakat tersebut. Budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar area tambak garam desa 

padelegan, memiliki karakteristik dan keunikan sendiri yang secara konsep ilmiah dapat 

diilmiahkan. Siswa dilingkungan sekitar perlu tau adanya konsep dan kebiasaan masyarakat 

disekitarnya sehingga pengetahuan akan budaya bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran Sains 

 Modul etnosains pada petani garam materi perubahan wujud sudah dikembangkan 

oleh peneliti pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil uji validitas, kepraktisan, dan 

efektivitas, Modul etnosains sudah valid, praktis, dan efektif diterapkan pada siswa kelas V di 

SDN Padelegan 1 Pademawu Pamekasan. Modul ini berisikan aktivitas belajar siswa yang 

nantinya bisa melakukan pengamatan, dan  eksperimen melalui modul etnosain yang 

dikembangkan. Selain itu, modul disusun agar pembelajaran bisa relevan dengan 

memanfaatkan tambak garam disekitar siswa. 

Hasil observasi awal di SDN Padelegan pamekasan dan wawancara dengan salah 

satu guru IPA, diperoleh informasi bahwa sebagian besar model pembelajaran IPA yang 

digunakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masih berpusat pada guru 

(teacher centered). Siswa pada umumnya kurang antusias terhadap pembelajaran yang 

ditunjukkan oleh guru karena sumber belajar yang digunakan adalah buku teks IPA. Sumber 

belajar buku teks materinya tidak kontekstual, bahkan ilustrasi dalam buku teks tidak dapat 

dijumpai di sekitar tempat tinggal siswa. Lingkungan sekitar sekolah sebenarnya berpotensi 

untuk dijadikan sebagai sumber belajar materi perubahan wujud karena siswa bisa melihat 

secara langsung proses kristalisasi dan perubahan wujud  yang sedang dipelajarinya. Potensi 

area tambak garam, sangat luas dan berpotensi dijadikan sukber belajar. Akan tetapi potensi 

lingkungan tersebut kurang dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Materi perubahan 
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wujud zat di sekolah ini selama ini dilakukan dengan cara konvensional yang menekankan 

pada menghafal jenis perubahan wujud tanpa mengenal wujud konkritnya dan praktiknya. 

Sejalan pelaksanaan Kurikulum 2013, orientasi pembelajaran lebih student centered, 

perubahan pendekatan ini berdampak pada konsep yang harus diajarkan guru kepada siswa 

lebih kontekstual dan bermakna. Siswa dituntut lebih aktif dalam mengintegrasikan konsep 

yang dia pelajari di sekolah dengan yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Strategi 

pembelajaran OLP merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses belajar 

dengan materi pelajaran secara langsung sehingga diharapkan siswa dapat lebih membangun 

makna atau kesan materi belajar dalam memori (Haryanti, 2008). Hasil dari penelitian Casbari 

(2011) menunjukkan hasil belajar siswa ranah kognitif mencapai ketuntasan baik secara 

individul. Pembelajaran luar kelas lebih efektif dalam pengembangan kemampuan kognitif 

siswa bila dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran luar kelas juga 

meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dapat memberikan pengalaman langsung di lapangan kepada siswa dan Pembelajaran OLP 

(Outdoor Learning Process) Melalui tambak garam Sebagai Sumber Belajar Materi perubahan 

wujud di lingkungan sekitar tambak garam.  

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru selama menerapkan pembelajaran OLP berbantuan media etnosains 

melalui pemanfaatan tambak garam sebagai sumber belajar materi perubahan wujud, (2) 

untuk mengetahui aktivitas dan ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

OLP melalui pemanfaatan tambak garam sebagai sumber belajar materi perubahan wujud.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pre-experimental dengan 

menggunakan rancangan “One Group Pre-test Post-test Design”. Rancangan penelitian ini 

tidak terdapat kelas kontrol. Pre-test dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan awal siswa. Setelah itu, diberikan perlakuan dalam hal ini penerapan 

pembelajaran OLP melalui pemanfaatan tambak garam sebagai sumber belajar. Selanjutnya 

diberikan post-test di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar setelah 

mengikuti pembelajaran OLP.  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Padelegan Pamekasan pada tahun pelajaran 

2017/2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Padelegan 1 

Pamekasan. Sampel di dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Padelegan 1 

Pamekasan sebanyak 20 siswa. Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap 

yakni tahap persiapan, tahap pembuatan perangkat pembelajaran berbasis OLP, tahap 

penerapan perangkat pembelajaran berbasis pembelajaran OLP melalui pemanfaaatan tambak 

garam sebagai sumber belajar, dan tahap analisis data. Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, 

lembar tes hasil belajar siswa, dan angket respon siswa. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan angket. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian meliputi hasil keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan angket respon siswa mengenai kegiatan pembelajaran dengan 
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PERTEMUAN 1 PERTEMUAN 2 

Presentase Keterlaksanaan Pembelajaran IPA 
Materi Wujud Zat dengan Strategi OLP 

Pengamat 1 Pengamat 2 Pengamat 3

menggunakan strategi Outdoor Learning Process (OLP)  dan memanfaatkan tambak garam 

dan modul etnosains pada materi perubahan wujud zat. 

Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Olp dengan Memanfaatkan Tambak 

Garam Sebagai Sumber Belajar 

Tabel 1. Rekapitulasi Keterlaksanaan Pembelajaran Pengamat Pertemuan 1 dan 2 
Pengamat Pert 1 Pert 2  

1 85% 90% Sangat Baik 

2 

 

82% 90% Sangat Baik 

3 80% 85% Sangat Baik 

Rata-rata 83% 88% Sangat Baik 

Sangat Baik Sangat Baik  

Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instrumen Penelitian  

Gambar. 1 Grafik presentase Keterlaksanaan Pembelajaran IPA Materi Wujud Zat 

dengan Strategi OLP dan Memanfaatkan Tambak Garam Sebagai Sumber Belajar 

 

Berdasarkan hasil tabel 1, diperoleh data pertemuan 1 ratarata keterlaksanaan 

pembelajaran mencapai 83% (sangat baik), pertemuan 2 mencapai 88%. Keseluruhan 

observer memaparkan jika aktivitas pembelajaran sangat baik. Kelemahan penerapan 

pembelajaran dengan menggunaka strategi OLP terlihat  ketika perencanaan yang disusun 

tidak dipersiapkan dengan baik. Modul etnosains yang dikembangkan peneliti, belum 

semuanya tersampaikan dengan baik oleh guru.  Sehingga menjadi kendala selama 

pembelajaran. Selain itu, kondisi Geografis, dan sarana prasaran juga menjadi kendala 

pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama. Padahal, Fasilitas belajar sangatlah berperan 

penting dalam proses pembelajaran. Fasilitas belajar merupakan aset penting dalam 

menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Menurut (Diana, 2016) Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas atas SD Negeri 3 Ngraji tahun ajaran 2015/2016. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan menunjukkan nilai t 

lingkungan belajar sebesar 2,860. Hal ini menunjukkan bahwa 2,860 > 2,048 atau nilai 

signifikan sebesar 0,008 < 0,05. Selian itu, berdasarkan perhitungan sumbangan efektif dan 

sumbangan relatif, diketahui bahwa variabel fasilitas belajar (X1) memberikan sumbangan 

relatif sebesar 36,70% dan sumbangan efektif sebesar 13,32%. Sedangkan variabel 
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lingkungan belajar (X2) memberikan sumbangan relatif sebesar 63,30% dan sumbangan 

efektif sebesar 22,98. Dengan demikian, fasilitas belajar memberikan dampak terhadap proses 

dan hasil belajar. Semakin baik fasilitas belajar, maka berpengaruh signifikan terhadap proses 

dan hasil belajar. 

 Keberhasilan penerapan pembelajaran OLP dengan memanfaatkan tambak garam, 

tidak semata mata didasarkan atas faktor guru saja melainkan sarana dan fasilitas belajar juga 

sangat berpengaruh signifikan. Selain itu, adanya proses perencanaan yang efektif, mampu 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keterlaksanaan pembelajaran agar berjalan 

efektif. Tahapan pembelajaran yang dilakukan guru lebih berorientasikan pada keaktifan 

siswa (mengamati, mengobservasi, dan melakukan percobaan) dalam belajar. Hal ini juga 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menerapkan model OLP.  

Peran guru dalam proses pembelajaran tidak hanya sebagai motivator dan fasilitator, 

tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan 

kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk 

melaksanakan empat hal berikut : (1) Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan 

mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. (2) Kedua, guru harus melihat keterlibatan 

peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan 

kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara 

psikologis. (3) Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar; (4) Keempat, guru harus 

melaksanakan penilaian. 

 

Implementasi Strategi OLP dengan memanfaatkan Tambak Garam Sebagai Sumber 

Belajar 

Outdoor Education has a long tradition of teaching basic outdoor skills and 

preparing teachers to help students to have safe recreation (Purdie:2002) Pembelajaran di 

luar ruangan mempersiapkan siswa dan guru mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. 

Strategi Outdoor Learning Process (OLP)  merupakan salah satu strategi pembelajaran di 

luar. Pemilihan strategi dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan Widiasworo 

(2017:91) yang mengemukakan bahwa outdoor learning dapat merangsang siswa untuk 

memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah, melatih kemandirian, gotong royong serta 

yang lebih penting adalah kerjasama dan melatih siswa untuk mengontrol emosi. Outdoor 

learning memiliki kecenderungan untuk mengasah kemampuan kerjasama siswa karena 

mengandung pembelajaran kooperatif melalui berbagai hal yang dapat digali di luar kelas.  

Penerapan strategi OLP dengan memanfaatkan tambak garam dan modul etnosains 

pada materi perubahan wujud zat memiliki beberapa tahapan diantaranya  

1. Melakukan orientasi melalui penayangan objek yang berhubungan dengan pembelajaran 

berupa gambar dan video di dalam Modul etnosains. 

2. Memberikan kesempatan pada para siswa untuk bertanya dan menggali berbagai hal yang 

ada didalam objek, 

3. Pembentukan kelompok dan pembagian Lembar Kerja Siswa di dalam modul 

4. Pembentukan pengalaman melalui aktivitas bergerak atau permainan sebagai bahan 

menanamkan konsep awal kepada siswa,  

5. Menginstruksikan seluruh siswa agar berjalan dengan rapi dan tertib menuju tambak 

garam sebagai Outdoor Laboratory  

6. Siswa dipersilakan mengumpulkan data berdasarkan prosedur kerja pada lembar kerja 

kelompok dengan objek yang berbeda,  
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7.  Siswa dipersilakan untuk berdiskusi menguji data yang dikumpulkan serta membuat 

project yang ditentukan berdasarkan lembar kerja,  

8. Guru bersama dengan siswa mengupas, merenungkan dan mendiskusikan hasil belajar 

yang diperoleh dari pembelajaran, bersama dengan siswa melakukan pembentukan konsep 

kemudian dihubungkan bahan pembelajaran,  

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan apa yang sudah 

diperoleh dari kegiatan kelompok dan siswa lain dipersilakan memberikan kritik atau 

saran.  

 

 

Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran menggunakan strategi Outdoor Learning Proses 

(OLP)  

Pengamatan aktivitas siswa dilakukan selama 2 kali yakni pada pertemuan ke 1 (mengamati 

sifat benda) dan pertemuan 2 (Mengamati perubahan wujud benda) Analisis data hasil 

observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran OLP dengan memanfaatkan tambak 

garam sebagai sumber belajar dapat ditunjukan pada tabel 2 

Tabel. 2 Rekapitulasi Aktivitas Siswa Meggunakan Strategi OPL 

No Pertemuan I Pertemuan II 

1 70% 80% 

2 75% 60% 

3 80% 80% 

4 80% 70% 

5 90% 90% 

 79% (cukup Baik) 78% (cukup baik) 

Sumber: Peneliti 

Aktivitas siswa yang diamati saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi OLP meliputi (1) mengamati, (2) mengelompokaan/mengklasifikasikan  (3) 

mengajukan pertanyaan, (4) Melakukan percobaan, (5) Berkomunikasi saat pembelajaran. 

Aktivitas siswa didasarkan pada keterampilan proses sains yang disesuaikan dengan tahapan 

strategi OLP. Aktivitas siswa tahap pengamatan (1) mengalami kenaikan 10% dari pertemuan 

sebelumnya. (Zinan, 2017) Untuk dapat menguasai keterampilan mengamati, siswa harus 

menggunakan sebanyak mungkin inderanya, yakni melihat, mendengar, merasakan, mencium 

dan mencicipi. Dengan demikian dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan memadai 

berdasarkan hasil pengamatannya. Hal ini tentu kesulitan bagi siswa setempat. Akan tetapi 

pada pertemuan kedua, kegiatan pengamatan sudah mulai lebih dibandingkan pertemuan 

sebelumnya. 

 Aktivitas kedua mengelompokkan dan mengklasifikasikan mengalami penurunan 15% 

dari pertemuan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis jenis 

wujud zat padat, cair dan gas. Faktor yang menyebabkan penurunan aktivitas siswa yaitu 

kesulitan siswa menjelaskan bagaimana proses perubahan wujud zat tersebut. Kegiatan siswa 

hanya mencari perbedaan dan persamaan wujud zat. Padahal menurut (Aduri.2018) Proses 

mengklasifikasikan tercakup beberapa kegiatan seperti mencari kesamaan, mencari 

perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan.  
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Aktivitas ketiga mengajukan pertanyaan memperolah persentase sebesar 80% di 

pertemuan satu dan dua. Strategi OLP menekankan siswa untuk aktif berfikir secara kritis 

sehingga menuntut siswa untuk selalu bertanya, dan mengajukan pendapat kepada guru 

melalui modul etnosains yang dipelajari. Beberapa siswa telah mengajukan pertanyaan kepada 

guru yang berlatar belakang hipotesis pecobaan yang dilakukan. 

Aktivitas keempat melakukan percobaan. Aktivitas siswa pada tahapan ini 

dilaksanakan dengan melakukan percobaan sesuai dengan modul etnosains yang sudah 

dikembangkan oleh peneliti. Pada pertemuan kedua mengalami penurunan 10% disebabkan 

karena materi perubahan wujud, membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam, sehingga 

siswa kesulitan memahami tahapan percobaan di dalam modul.  Aktivitas kelima 

berkomunikasi dalam pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa selalu 

aktif dan berkomunikasi dengan teman kelompok, terkait project dan percobaan yang 

dilakukan. Hal ini juga nampak ketika siswa diminta melakukan preentasi perwakilan 

kelompok mampu mempresentasikan dengan baik. 

Berpijak dari pendapat di atas, maka strategi outdoor learning memberikan pengaruh 

postif terhadap keaktifan siswa dalam belajar. Namun, menurut Hariyanti (2008) ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar, baik yang menunjang maupun yang 

menghambat, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1.      Faktor internal, misalnya kondisi fisik, kecerdasan, ingatan, sikap, minat, 

bakat, motivasi, konsentrasi dan sebagainya 

2.      Faktor eksternal, mencakup lingkungan fisik dan sosial serta pendekatan belajar. 

 

Hasil Belajar Siswa Selama pembelajaran dengan menggunakan strategi OLP dengan 

memanfaatkan Tambak Garam 

 

Tabel 3 Nilai Pretes Siswa dan Post Tes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instrumen Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Nilai Pre Tes Post Tes 

 Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

40 5 25% - 0% 

50 1 5% 2 10% 

55 2 10% 2 10% 

60 2 10% 1 5% 

65 6 30% 1 5% 

70 3 15% 1 5% 

75 1 5% 4 20% 

80 - 0% 6 30% 

85 - - 2 10 

90 - 0% 1 5% 

Rata -rata 54,75  72.25  

∑ Siswa 

Tuntas 

1 5% 11 55% 

∑ Siswa 

tidak Tuntas 

19 95% 9 45% 
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Tabel 4 Nilai N-Gain Siswa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Ketuntasan Hasil     Gambar 3. Grafik Ketuntasan Hasil 

                  Pre Tes Siswa             Post Tes Siswa 

 

Berdasarkan gambar 2 dan 3, diperoleh data hasil belajar siswa pre tes, ketuntasan 

belajar siswa hanya mencapai 5%. Sedangkan pada post tes setelah diterapkan Strategi 

Outdoor Learning Proses (OLP) dengan memanfaatkan tambak garam sebagai sumber 

belajar, maka ketuntasan belajar siswa mencapai persentase 55%. Sedangkan rata-rata hasil 

belajar siswa pada awal diberikan pre tes sebesar 54,75 dan post tes sebesar 72.25. Hal ini 

juga dapat dilihat dari hasil peningkatan hasil belajar siswa melalui nilai pre tes dan post tes 

yang diuji melalui  N-Gain, dapat dilihat pada tabel 3 rata-rata peningkatan hasil belajar 

melalui uji N-Gain sebesar 0,33. Menurut Sundayana (2014) Jika nilai gain 0,7>g≥0,3,  

maka peningkatan hasil belajar tergolong kategori sedang.  

 

KESIMPULAN 

Strategi Outdoor Learning Proses (OLP) memberikan kontribusi terhadap aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari pertemuan I aktivitas belajar siswa 

mencapai 79% dengan kriteria cukup aktif, dan pertemuan II mencapai 78%( cukup baik). 

Selain itu hasil belajar siswa juga nampak pada ketuntasn hasil belajar siswa semula hanya 

5% dengan menerapkan strategi OLP dengan pemafaatan tambak garam naik menjadi 55%. 

No 

Resp 

Nilai Hasil Belajar  
No 

Resp 

Nilai Hasil Belajar  

Pre 

Tes 

Post 

Tes 

N-

Gain 

Interpre

tasi 

Pre 

Tes 

Post 

Tes 

N-

Gain 

Interpretasi 

1 40 75 0,50 sedang 11 65 80 0,43 sedang 

2 50 65 0,30 sedang 12 65 70 0,14 Rendah 

3 40 50 0,17 Rendah 13 65 55 -0,22 Rendag 

4 65 80 0,43 Sedang 14 70 80 0,33 Sedang 

5 55 75 0,44 Sedang 15 40 75 0,58 Sedang 

6 40 50 0,17 Rendah 16 65 85 0,57 Sedang 

7 70 90 0,67 Sedang 17 60 55 -0,29 rendah 

8 75 80 0.2 Sedang 18 55 75 0,44 Sedang 

9 40 60 0,33 Sedang 19 70 85 0,50 sedang 

10 65 80 0,43 sedang 20 60 80 0,50 sedang 

Rata-rata N-Gain (g) 0,33 (sedang) 

Kategori Rendah 30% 

Kategori Sedang 70% 

55% 
45% 

Hasil Pos Tes Siswa 

Siswa Tuntas

Siswa Tidak
Tuntas

5% 

95% 

Hasil Pre Tes Siswa 

Siswa
Tuntas

Siswa Tidak
Tuntas
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Sehingga Dapat disimpulkan jika dengan menerapkan strategi yang mengaktifkan siswa 

dalam belajar, maka hasil belajar juga akan meningkat. 

Tindak lanjut dari penelitian ini bahwa dengan diterapkan kurikulum k-13 sudah 

seharusnya strategi pembelajaran berorientasi pada siswa aktif, dengan memnfaatkan  

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Melalui outdoor learning Setiap kelompok 

diminta melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas bersama. Guru dapat meminta kesan-kesan 

yang diperoleh siswa dari kegiatan belajar tersebut, di samping menyimpulkan materi yang 

diperoleh dan dihubungkan dengan bahan pengajaran bidang studinya. Di lain pihak guru 

juga memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar siswa dan hasil-hasil yang dicapainya. 
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