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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Metode Outdoor Learning Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik Tema 

Lingkunganku Kelas II di MI Negeri 11 Blitar” ini ditulis oleh Ari Sri Rahayu, 

NIM. 17205163272, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN Tulungagung, yang 

dibimbing oleh Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd.  

Kata Kunci: Metode Outdoor Learning, Motivasi dan Hasil Belajar.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya motivasi peserta didik saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik yang masih 

banyak yang rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran 

yang masih konvensional dan cenderung membosankan. Dalam kegiatan 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Sehingga proses pembelajaran cenderung 

kaku, dan tidak komunikatif. Salah satu cara untuk membuat peserta didik lebih 

tertarik dalam pembelajaran khususnya tema lingkunganku adalah menggunakan 

metode outdoor learning melalui metode ini diharapkan peserta didik dapat 

termotivasi dalam proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar di atas rata-

rata. 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (a) Apakah ada 

pengaruh metode outdoor learning terhadap motivasi siswa pada pembelajaran 

tematik tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 11 Blitar? (b) Apakah ada 

pengaruh metode outdoor learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 11 Blitar? (c) Apakah ada 

pengaruh secara bersama antara metode outdoor learning terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik tema lingkunganku kelas II di MI 

Negeri 11 Blitar? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk 

mengetahui pengaruh metode outdoor learning terhadap motivasi siswa pada 

pembelajaran tematik tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 11 Blitar. (b) 

Untuk mengetahui pengaruh metode outdoor learning terhadap hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 11 Blitar. (c) 

Untuk mengetahui pengaruh metode outdoor learning terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 

11 Blitar.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian 

eksperimen semu. Sampel penelitian ini berjumlah 60 siswa. Dengan rincian kelas 

IIA berjumlah 30 siswa dan kelas IIB berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan 

datanya menggunakan angket, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah manova yang sebelumnya diuji prasyarat yaitu dengan 

normalitas dan homogenitas.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh yang signifikan 

metode outdoor learning terhadap motivasi siswa pada pembelajaran tematik 

tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 11 Blitar. Hal ini berdasarkan 

perhitungan uji manova untuk motivasi belajar mata pembelajaran tematik 

diperoleh nilai Sig.(2-tailed) 0,004 < 0,05, yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima, (2) ada pengaruh yang signifikan metode outdoor learning terhadap 

hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik tema lingkunganku kelas II di MI 

Negeri 11 Blitar. Hal ini berdasarkan perhitungan uji manova untuk hasil belajar 

mata pelajaran tematik diperoleh nilai Sig.(2-tailed) 0,003 < 0,05. Sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima, (3) ada pengaruh yang signifikan metode outdoor 

learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 

tema lingkunganku kelas II di MI Negeri 11 Blitar. Hal ini  berdasarkan 

perhitungan uji manova untuk motivasi dan hasil belajar diperoleh nilai keempat 

p-value(sig) sebesar 0,000. 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
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ABSTRACT 

The Thesis entitled "The Effect of Outdoor Learning Method on 

Motivation and Student Learning Outcomes of Thematic Learning My 

Environmental Themes Grade II in MI Negeri 11 Blitar" was written by Ari Sri 

Rahayu, Register Number 17205163272, Department of Teacher Education in 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Faculty of Education and Teacher Training (FTIK), 

IAIN Tulungagung, Advisor : Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. 

Keywords: Outdoor Learning Method, Motivation and Learning Outcomes. 

This research is motivated by the lack of motivation of students when 

participating in learning activities and the learning outcomes of students which are 

still many are low. This is caused by the use of learning methods that are still 

conventional and tend to be boring. In learning activities are still centered on the 

teacher. So the learning process tends to be rigid, and not communicative. One 

way to make students more interested in learning especially my environmental 

themes is to use outdoor learning methods through this method. It is hoped that 

students can be motivated in the learning process and achieve above average 

learning outcomes. 

The formulation of the problem in writing this thesis is (a) Is there an 

influence of outdoor learning methods on students' motivation on the thematic 

learning of my environment theme class II at MI Negeri 11 Blitar? (b) Is there an 

influence of outdoor learning methods on student learning outcomes in the 

thematic learning of my environment theme class II in MI Negeri 11 Blitar? (c) Is 

there a joint effect between outdoor learning methods on students' motivation and 

learning outcomes on thematic learning of my environment theme class II at MI 

Negeri 11 Blitar? As for the objectives of this study are (a) To find out the effect 

of outdoor learning methods on student motivation on the thematic learning of the 

theme of my class II environment at MI Negeri 11 Blitar. (b) To find out the 

effect of outdoor learning methods on student learning outcomes in thematic 

learning of my environment theme class II at MI Negeri 11 Blitar. (c) To find out 

the effect of outdoor learning methods on students' motivation and learning 

outcomes on thematic learning of the theme of my class II environment at MI 

Negeri 11 Blitar. 

This research uses a quantitative approach with quasi experimental 

research. The research sample consisted of 60 students. With the details of class 

IIA totaling 30 students and class IIB totaling 30 students. Data collection 

techniques using questionnaires, documentation and tests. The data analysis 

technique used was manova, which was previously tested for prerequisites, 

namely normality and homogeneity. 

The results of this study indicate that (1) there is a significant effect of 

outdoor learning methods on student motivation on the thematic learning of the 
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theme of my second grade environment in MI Negeri 11 Blitar. This is based on 

the calculation of the manova test for thematic learning motivation. Sig (2-tailed) 

0.004 < 0.05, which means that H0 is rejected and Ha is accepted, (2) there is a 

significant effect of outdoor learning methods on student learning outcomes in 

thematic learning of my environment theme class II at MI Negeri 11 Blitar. This 

is based on the calculation of the manova test for thematic subject learning 

outcomes obtained by the value of Sig. (2-tailed) 0.003 < 0.05. So that H0 is 

rejected and Ha is accepted, (3) there is a significant influence of outdoor learning 

methods on students' motivation and learning outcomes on thematic learning of 

my environment theme class II at MI Negeri 11 Blitar. This is based on the 

calculation of the manova test for motivation and learning outcomes obtained by 

the fourth p-value (sig) of 0,000. 0,000 < 0.05 so H0 is rejected and Ha is 

accepted. 
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 امللخص

 

أطروحة بعنوان "أتثري  أارييب ا ابريمعيف  هل اذلريواط ابضيفريا تريف ابمخمر ريت وعرمرييل العيفري  ابضريعل  يفريو ابريمعيف  ادلواتري ع  
  قريريريريريريريريري .,كمةهريريريريريريريريي ر ه اريريريريريريريريره  ا ريريريريريريريريي و   بيف مريريريريريريريريي  11مف اريريريريريريريرية ابمفا  ريريريريريريريرية يل ابة ئ ريريريريريريريرية ةريريريريريريريري  ابف مريريريريريريريرية اب ي  ريريريريريريريرية  بيفموتريريريريريريريريو 

، الوبريريو   إاين، ، قسري  العيفري   ادلعيفمريريا هل ادلف ارية ائبمفا  ريرية ، كيف رية ابرب رية والريريف  ا ادلعيفمريا    ٥١٧٦١٥٠٢٧١
 امآجستير لدكتورأجوسفورواويدادا ف آلشرآ بموم ه

 طر قة ابمعيف  هل اخلي ج ، ابفا ع وعرميل ابمعيف . الكلمات الرئيسية:

هل أ شضة ابمعيف  و مريي   ابريمعيف  بيفضريعل ابريت ا الريتا   ابفا ع و اط  ذا ابةخمث  و  فم حتر ت ابضعل  نف ادلشي كة 
ك ري   ةنفرةريرية. و رمريريع ىلبريريت إا ااريمففام طريريرل ابريريمعيف  ابريريت ا الريريتا  القيف ف رية وة ريري  إا أن ال ريريون  يفريرية. هل أ شريريضة 
ابمعيف  ا التا  الممخمو  حو  ادلعيف . بذبت ة    ميف ة ابمعيف  إا أن ال ون ميةف  وب سري  الوالرييف ة. المم ري  إحريف  

ل جلع  ابضعل أك ر ا مميًةريي لبريمعيف  ، وصيلريًة ةوتريو   ابة ئري  ، هل ااريمففام طريرل ابريمعيف  هل اذلريواط ابضيفريا ابضر 
ةريري  صريريع   ريريذي ابضر قريرية. وةريري  ادلريري ةو  أن   ريريون ابضريريعل ةمخممسريريا هل  ميف ريرية ابريريمعيف  وحتق ريريا  مريريي   ابريريمعيف   ريريول 

 ادلمواط.

ثري  بضريرل ابريمعيف  هل اذلريواط ابضيفريا  يفريو حتر ريت ابضريعل ل يغة ادلش يفة هل كميبة  ذي األطروحة    )أ(  ري   نرييت أت
؟ )ل(  ري   نرييت أتثري  بضريرل  بيف مريي  11ةف ارية ابمفا  رية  ف  يفو ابمعيف  ادلوتو   بة ئريت ةوتريوا ابرئرية اب ي  رية هل

ة ةف ارية ابمفا  ري ف ابمعيف  اخلي م   يفو  مي   العيف  ابضعل هل ابمعيف  ادلوات ع  بيفرئة اب ي  رية ةري  ةوتريوا ب ئريت هل
؟ )ج(     نيت أتث  ةشرت با طرل ابريمعيف  هل اذلريواط ابضيفريا  يفريو حتر ريت ابضريعل و مريي   ابريمعيف   يفريو  بيف مي  11

؟ أةي أ فاف  ذي ابف ااة  ه :  بيف مي  11ةف اة ابمفا  ة  ف ابمعيف  ادلوتو   بيفرئة اب ي  ة ة  ةوتوا ب ئت هل
 ف)أ( دلعر ريرية أتثريري  أاريرييب ا ابريريمعيف  هل اذلريريواط ابضيفريريا  يفريريو حتر ريريت ابضريريعل  يفريريو ابريريمعيف  ادلواتريري ع  دلوتريريوا ب ئريريت هل 

. )ل( دلعر ريرية أتثريري  أاريرييب ا ابريريمعيف  هل اذلريريواط ابضيفريريا  يفريريو  مريريي   العيفريري  ابضريريعل هل ابريريمعيف  بيف مريريي  11ةف اريرية ابمفا  ريرية 
. )ج( دلعر رية أتثري  طريرل ابريمعيف  هل اذلريواط بيف مريي  11ةف ارية ابمفا  رية  في  ة ة  ةوتوا ب ئت هل ادلوتو   بيفرئة اب 

ةف اريرية  فابضيفريريا  يفريريو حتر ريريت ابضريريعل و مريريي   ابريريمعيف   يفريريو ابريريمعيف  ادلواتريري ع  دلوتريريوا ب ئريريت ةريري  ابف مريرية اب ي  ريرية هل 
 .بيف مي  11ابمفا  ة 

طيبةريريي. ةريريع الريلريري    66 يب. ال و ريري    نريرية ابةخمريريث ةريري   سريريمففم  ريريذا ابةخمريريث مًيريريي كم ريريي ةريريع ابةخمريريث  ريريةه ابميريرير 
طيبةريريي. القن ريرييل لريريع ابة ريرييال لاريريمففام  36ابريريت  ةيفريريع رلمو هريريي  ٧بطيبةريريي وابرئريرية  36ابةريرييبع  ريريف     ا٧ابرصريري  
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، وابريريت ا اصمةي  ريريي  manovaاااريريمة يال وابموث ريريا وااصمةريريي ال. كي ريري  القن ريرية حتيف ريري  ابة ريرييال ادلسريريمففةة  ريري  
 ةسةًقي بيفشروط ادلسةقة ، و   احل ي  ابضة ع ة وابميي س.

(  نريريرييت أتثريريري  كةريريري  بضريريريرل ابريريريمعيف  اخلريريريي م   يفريريريو حتر ريريريت ابضريريريعل  يفريريريو ابريريريمعيف  1الشريريري   مريريريي    ريريريذي ابف ااريريرية إا أن )
بمخمر ريت  manova.  عممريف  ريذا  يفريو حسرييل اصمةريي  بيف مريي  11ةف ارية ابمفا  رية  ف ادلوات ع  دلوتوا ب ئت هل

( 2ةقةريريريو  ، ) Haةر ريريريو  و  H0،  ريريريي  عريريري  أن  6.65> 6.664)ثنريريريي   ابضريريريرف(  Sigابريريريمعيف  ادلواتريريري ع . 
 نيت أتث  كة  بضريرل ابريمعيف  هل اذلريواط ابضيفريا  يفريو  مريي   العيفري  ابضريعل هل ابريمعيف  ادلوتريو   ةري  ةوتريوا ب ئريت ةري  

بنمريريي   ابريريريمعيف   manovaذا إا حسريرييل اصمةريريريي  . و سريريمنف  ريريريبيف مريريريي  11ةف اريرية ابمفا  ريرية  فابف مريرية اب ي  ريرية هل 
. حب ريريث  ريريم    ريري  6.65> 6.663. )ثنريريي   ابضريريرف( Sigادلوتريريو   ادلوتريريو   ابريريذه ا احلصريريو   يف ريريه بق مريرية 

H0   وقةريوHa ،   نرييت أتثري  كةري  بضريرل ابريمعيف  هل اذلريواط ابضيفريا  يفريو حتر ريت ابضريعل و مريي   ابريمعيف   يفريو ابريريمعيف 
 manova. و سريريمنف  ريريذا إا حسريرييل اصمةريريي  بيف مريريي  11ةف اريرية ابمفا  ريرية هل  ٧ابرئريرية ادلواتريري ع  برئريريت ابة ئ ريرية ةريري  

 6666. 6666( ابةيبػريريرية sigبمخمر ريريريت و مريريريي   ابريريريمعيف  ابريريريت ا احلصريريريو   يف هريريريي بوااريريريضة ابق مريريرية ااحمميب ريريرية ابرابعريريرية )
 .Haو م  قةو   H0بذبت  م       6.65>

 
 

 

 

 

 

 

 


