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Abstrak

Kajian ini membahas tentang peran outdoor education dalam mengembangkan karakter
siswa. Pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan dimana dan oleh siapa saja,
salah satunya dapat dilaksanakan melalui outdoor education. Outdoor education
merupakan pendidikan lintas studi yang bertujuan untuk mendidik siswa memperoleh
pengetahuan, pemahaman melalui pendekatan dan setting alamiah. Kegiatan dapat
dilakukan di lapangan terbuka, hutan, tepi danau, cagar alam, kebun, camping ground,
sungai. Sifat, nilai dan bentuk aktivitas dalam outdoor education akan dibawa dalam
individu yang melakukannya sehingga akan membentuk karakter sesuai dengan
aktivitasnya. Pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan
melalui metode pendidikan, dan kemudian dipraktekkan dalam pembelajaran. di
samping itu, di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga sebaiknya diterapkan
pola pendidikan karakter.

Kata Kunci: Karakter, Outdoor education, Pendidikan Jasmani

Pendahuluan

Pendidikan yang selama ini diterapkan di sekolah-sekolah lebih banyak

menuntut untuk memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Paradigma

tersebut muncul sebagai buah dari tuntutan yang dari berbagai pihak baik masyarakat,

pemerintah, maupun  stakeholder yang lain. Hasil belajar selalu diukur dengan ukuran-

ukuran kuantitatif misalnya nilai Rapor, UAN dan IPK yang tinggi. Dengan

pemahaman, sebenarnya ada hal lain dari anak yang tak kalah penting yang tanpa kita

sadari telah terabaikan. Pendidikan karakter penting artinya sebagai penyeimbang

kecakapan kognitif. Membangun karakter siswa merupakan hal yang penting dan tidak

dapat ditawar lagi karena sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin membentuk

manusia Indonesia  seutuhnya yaitu dengan memberikan pendidikan karakter pada

anak didik
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Pendidikan karakter tidak hanya milik atau tugas dari mata pelajaran agama,

pendidikan kewarganegaraan. Semua mata pelajaran memiliki tugas dan kontribusi

yang sama dalam pembentukan karakter siswa. Dengan fenomena itu sudah sewajarnya

pendidikan karakter mendapatkan tempat dan perhatian dari berbagai komponen baik

pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat. Masyarakat kadang dalam memaknai

pembelajaran hanya sebatas peningkatan aspek kognitif saja. Sekolah menjadi seolah

tidak berdaya menghadapi kenyataan ini dan sekolah selalu menjadi kambing hitam dari

merosotnya watak dan karakter bangsa. Padahal, sekolah sendiri menghadapi berbagai

masalah yang cukup berat menyangkut misalnya penyesuaian perubahan kurikulum

2013, jumlah siswa yang kurang atau bahkan overload, fasilitas yang kurang memadai,

kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang dirasa masih rendah dan berbagai

masalah lainnya.

Pengembangan aspek psikomotor dan afektif kadang menjadi tidak penting

untuk dilakukan. Pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan dimana saja salah

satunya dapat dilaksanakan melaui outdoor education. Outdoor education merupakan

pendidikan lintas studi yang bertujuan untuk mendidik siswa memperoleh pengetahuan,

pemahaman melalui pendekatan dan setting alamiah. Implementasi Outdoor Education

atau Pendidikan luar kelas/Pendidikan Luar Ruangan/aktivitas luar kelas diberbagai

satuan pendidikan masih sangat minim, bahkan kalau boleh dikatakan tidak pernah

dilaksanakan. Kegiatan outdoor education hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan

untuk mengisi kekosongan setelah ujian semester. Padahal, dalam Standar Kompetensi

dan Kompetensi Dasar disetiap satuan pendidikan sudah tercantum secara jelas bahwa

outdoor education masuk dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Permasalahan yang muncul adalah rendahnya kemampuan guru pendidikan jasmani

dalam melaksanakan pembelajaran outdoor education.



3

Pembahasan

1. Hakikat Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan

karakter akan menjadi basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas

bagi bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi,

kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu dan mengormati dan

sebagainya. Pendidikan karakter di ruang lingkup sekolah adalah suatu sistem

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang  meliputi  komponen

pengetahuan,  kesadaran  atau  kemauan,  dan  tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter akan

melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja

namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan. kesuksesan

seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis

dan kognisinya (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan

orang lain (soft skill).

Pendidikan karakter merupakan perpaduan harmonis seluruh budi pekerti

yang terdapat dalam ajaran agama. Karakter suatu bangsa merupakan aspek penting

yang mempengaruhi pada perkembangan sosial-ekonomi. Kualitas karakter yang

tinggi dari masyarakat tentunya akan menumbuhkan keinginan yang kuat untuk

meningkatkan kualitas bangsa. Pengembangan karakter yang terbaik adalah jika

dimulai sejak usia dini. Pratiwi Pujiastuti (2013; 279) menyatakan ada beberapa

karakter yang dibentuk dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga, sekolah, dan faktor

masyarakat.

a) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama dan pertama, karena

dalam keluarga pembentukan sikap dan perilaku anak. Penanaman nilai-nilai agama

juga dilakukan pertama sejak masih bayi atau anak-anak. Nilai-nilai ke-Tuhan-an

harus menjadi dasar yang kuat untuk anak, nilai religi yang ditanamkan orang tua

harus dibarengi oleh keteladanan dari orang tua itu sendiri. Dengan demikian,
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rumahtangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan watak dan pendidikan

karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali.

b) Faktor Sekolah

Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat “transfer of knowledge”

belaka. Sekolah bukan hanya merupakan tempat untuk memperoleh ilmu. Ilmu yang

diberikan kepada siswa harus dijelaskan kebermanfaatannya dan nilai karakter yang

bisa dikembangkan dalam setiap pembelajarannya. sekolah tidaklah semata-mata

tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran.

Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran

yang berorientasi pada nilai. Pembentukan watak dan pendidikan karakter melalui

sekolah, tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi

adalah melalui penanaman atau pendidikan nilai-nilai.

Pengembangan karakter dalam ruang lingkup sekolah juga dapat dilakukan

dalam cara atau metode pembelajaran yang disampaikan. Misalnya, dalam

pembelajaran guru dapat membangun karakter siswa dalam hal kerjasama, guru

dapat menerapkan metode diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok

kemampuan bekerjasama siswa, menyampaikan pendapat, mampu menerima

pendapat orang lain baik, tanggung jawabdan sikap lainnya dapat terbentuk dengan

baik. Inilah outcomes yang mestinya menjadi titik perhatian dari pendidikan di

sekolah. Selama ini, sekolah hanya mengejar output saja, misalnya pencapaian nilai

rapor dan UAN yang tinggi. Pembentukan karakter merupakan bagian dari

pendidikan nilai (values education) melalui sekolah merupakan usaha mulia yang

mendesak untuk dilakukan.

c) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor yang harus diperhatikan pula dalam rangka

pembentukan karakter. Masyarakat merupakan lingkungan yang sangat majemuk.

Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan

penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Pembentukan

watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan
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pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi. pendidikan karakter haruslah

melibatkan semua pihak, keluarga, sekolah, dan lingkungan (masyarakat).

Menurut Thomas Lickona (2013) mengetengahkan bahwa dalam

membangun karakter harus menjalankan pendekatan pendidikan nilai yang

komprehensif dan menyeluruh meliputi:

1) Bertindak sebagai pengasuh, teladan dan pembimbing yang memperlakukan

siswa dengan baik

2) Mencipta komunitas maoral di kelas, membantu siswa untuk saling mengenal,

peduli dan saling menghormati

3) Mempraktikkan disiplin moral, menegakkan peraturan

4) Mencipta lingkungan kelas yang demokratis, melibatkan siswa dalam

diskusidan pengambilan keputusan

5) Mengajarkan nilai melalui kurikulum menggunakan mata pelajaran untuk

mengkaji masalah etika

6) Menggunakan pembelajaran kooperatif untuk mengajarkan sikapdan

keterampilan tolong menolong, kerjasama, tanggung jawab.

2. Pembelajaran Outdoor Education

a) Hakikat outdoor education

Outdoor education atau Pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan

pelajaran ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam

dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku

siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian,

tanggungjawab dan aksi atau tingkah laku.

Pendidikan luar kelas diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung di luar

kelas yang melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa untuk

mengikuti tantangan petualangan yang menjadi dasar dari outdoor education seperti

hiking, mendaki gunung, camping dll. Pendidikan luar kelas mengandung filosofi, teori

dan praktis dari pengalaman dan pendidikan lingkungan. Pendekatan Outdoor learning



6

menggunakan setting alam terbuka sebagai sarana.

b) Tujuan Outdoor Education

Proses pembelajaran menggunakan alam sebagai media dipandang sangat efektif

dalam knowledge management dimana setiap orang akan dapat merasakan, melihat

langsung bahkan dapat melakukannya sendiri, sehingga transfer pengetahuan

berdasarkan pengalaman di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, dikembangkan

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini mengasah aktivitas fisik dan

sosial anak dimana anak akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara

tidak langsung melibatkan kerjasama antar teman dan kemampuan berkreasi.

1. Siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar

2. Siswa mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di

lingkungan dan alam sekitar

3. Siswa memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar

4. Proses belajar pada kegiatan luar kelas pada dasarnya adalah dengan memberikan

pengalaman yang luas pada siswa

c) Nilai karakter dalam outdoor education

(Puskur. Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman

Sekolah. 2009:9-10), ada beberapa nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam

pembelajaran pendidikan karakter. Hal ini juga sejalan dengan nilai Karakter yang

dapat dibentuk melalui pembelajaran outdoor education antara lain:

1. Jujur

2. Toleransi

3. Disiplin

4. Kerja keras

5. Kreatif

6. Mandiri
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7. Demokratis

8. Rasa Ingin Tahu

9. Semangat Kebangsaan

10. Cinta Tanah Air

11. Menghargai Prestasi Bersahabat/Komunikatif

12. Cinta Damai

13. Peduli Lingkungan

14. Peduli Sosial

15. Tanggung Jawab

16. religius

17. Gemar membaca

d) Materi Outdoor Education

Ada banyak materi yang bisa diberikan kepada siswa dalam pembelajaran

outdoor education. Materi Pembelajaran ini sangat berhubungan erat dengan alam.

Alam menjadi media dalam pembelajaran. Berikut ini beberapa macam materi yang

bisa dikembangan dalam pembelajaran outdoor education. Outdoor education dapat

berupa permainan, cerita, olahraga, eksperimen, perlombaan, mengenal kasus-kasus

lingkungan di sekitarnya dan diskusi penggalian solusi, aksi lingkungan, dan jelajah

lingkungan. Beberapa bentuk outdoor education sebagai berikut:

1. Outbond Games

2. Survival alam,

3. Berkemah,

4. Memancing

5. Susur Gua

6. Tracking,

7. Canoing, dan

8. Penjelajahan di alam bebas



8

Dengan konsep-konsep interaksi antara siswa dengan alam, melalui kegiatan

simulasi di alam terbuka, diyakini dapat memberikan suasana yang kondusif untuk

membentuk sikap, cara berpikir, dan persepsi yang kreatif dan positif dari setiap

peserta guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, toleransi, dan kepekaan

yang mendalam, yang pada harapnya akan mampu memberikan semangat, inisiatif,

dan pola pemberdayaan baru dalam kehidupannya. Melalui simulasi outdoor

education ini, peserta juga akan mampu mengembangkan potensi diri, baik secara

individu (personal development) maupun dalam kelompok (team development)

dengan melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi yang efektif, manajemen

konflik, kompetisi pemimipin, manajemen resiko,dan pengambilan keputusan serta

inisiatif.

5. Pendidikan Jasmani dan Outdoor Education

Undang-undang Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Rusli Lutan dan

Adang Suherman (2000:1), pendidikan jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas

jasmani dan sekaligus pula sebagai proses ajar untuk mengetahui keterampilan jasmani.

Sedangkan menurut Abdul Gafur (1983) dalam Arma Abdoellah dan

Agusmanadji (1994: 5), pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang

sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar

dan sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh

peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan

pembentukkan watak. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran yang

didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan

motorik, pengetahuan dan perilaku hidup aktif dan sikap sportif melalui kegiatan

jasmani (Depdiknas, 2003: 2). Pengalaman semacam ini dapat memenuhi kebutuhan
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psikis anak akan ‘rasa berhasil mengatasi rintangan’. Secara khusus, manfaat

pendidikan luar kelas dalam membentuk kepribadian siswa menurut Bucher adalah

sebagai berikut:

1. Siswa belajar untuk hidup secara demokratis bersama anak-anak lain dan orang

dewasa

2. Siswa dapat belajar lebih banyak mengenai lingkungan fisik dan pentingnya

kekayaan Alam

3. Kontribusi dan apresiasi terhadap aktivitas di luar ruang akan memperkaya dan

meningkatkan kualitas hidup

4. Kualitas hidup yang dimaksud akan membentuk mereka menjadi warga negara yang

baik. Kualitas yang akan berkembang seperti: memiliki rasa tanggung jawab,

memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama, dan jujur

5. Mereka akan memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap pentingnya kesehatan

dan kebugaran

6. Kecintaan untuk bertualang, yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak dan

remaja, akan tersalurkan melalui kegiatan luar kelas

7. Siswa dirangsang untuk belajar tentang segala sesuatu yang terdapat di alam dan

melihat serta dapat mengkaitkannya dengan materi pelajaran di kelas

8. Siswa belajar untuk mengandalkan kemampuannya sendiri dalam mempraktekkan

aturan-aturan hidup yang seha

9. Siswa juga belajar beberapa aturan dasar keselamatan (basics rules of safety)

Pembelajaran outdoor education merupakan salah satu bagian dari materi dalam

pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah sasarannya menuju kepada keselarasan

antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk

membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat lahir dan batin serta dapat

diberikan pada segala jenis dan jenjang sekolah.
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Kesimpulan dan Saran

Outdoor education pada dasarnya merupakan pendidikan lintas bidang studi, karena

di dalam kegiatannya meliputi seni, ilmu alam, pendidikan jasmani. Kegiatan dapat

dilakukan di mana saja, misalnya dilakukan di lapangan terbuka, hutan, tepi danau, cagar

alam, kebun, camping ground, sungai. Outdoor education merupakan salah satu dimensi

dalam pendidikan jasmani, melalui program kegiatan ini diharapkan konsep diri siswa

dapat dibentuk. Pengalaman semacam survival, berkemah, tracking, canoing, dan

penjelajahan di alam bebas yang merupakan bagian dari progam petualangan akan mampu

membentuk karakter bagi siswa. Pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam

kurikulum, diterapkan melalui metode pendidikan, dan kemudian dipraktekkan dalam

pembelajaran. di samping itu, di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga

sebaiknya diterapkan pola pendidikan karakter. Dengan begitu, generasi-generasi Indonesia

yang unggul akan dilahirkan dari sistem pendidikan karakter yang terintegrasi dengan

berbagai sektor yang mendukung.

Pendidikan karakter merupakan konsep yang abstrak, sehingga pemberian atau

penyampaiannya harus dilakukan melalui contoh-contoh, teladan yang bersifat konstruktif.

Pendidikan Jasmani merupakan bidang studi yang memiliki peran unik dan strategis dalam

meningkatkan kualitas hidup bangsa. Keunikan Pendidikan Jasmani tersebut tercermin pada

kontribusinya terhadap pengembangan dimensi fisik, seperti keterampilan gerak, kebugaran

jasmani, gaya hidup aktif dan pengetahuan pemahaman tentang gerak yang tidak

didapatkan dari mata pelajaran lain. Peran strategis tercermin dari kontribusi Pendidikan

Jasmani dan Olahraga dalam pengembangan dimensi kognitif, personal dan sosial.
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