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Materi: Hakikat Pendidikan Luar Kelas 

Pendidikan Luar Kelas 

Merupakan pendidikan yang dilakukan di luar ruang kelas atau di luar gedung sekolah, 

atau berada di alam bebas, seperti: bermain di lingkungan sekitar sekolah, di taman, di 

perkampungan nelayan/daerah pesisir, perkampungan petani/persawahan, berkemah, 

petualangan, sehingga diperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

aktivitas alam bebas 

Kompetensi yang Diperoleh Melalui Pendidikan Luar Kelas 

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 

Proses belajar pada kegiatan luar kelas pada dasarnya adalah dengan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pengalaman langsung dalam rangka 

penguasaan terhadap: 

1. konsep bunyi dan pengetahuan yang berkaitan dengan manusia dan sumber-sumber 

alam 

2. kecakapan hidup yang menghasilkan kesehatan, sejahtera, kreatif dan refreshing way 

of living 

3. sikap positif yang merefleksikan harmoni manusia dan alam 

dengan demikian kegiatan luar kelas memberikan elemen-elemen yang penting bagi 

masyarakat yang sehat, produktif dan abadi 
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Tujuan Umum Pendidikan Luar Kelas 

Tujuan pendidikan yang secara umum ingin dicapai melalui aktivitas di luar ruang kelas 

atau di luar lingkungan sekolah adalah: 

1. Membuat setiap individu memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan 

kreativitas dan inisiatif personal 

2. Menyediakan latar (setting) yang berarti bagi pembentukan sikap 

3. Mengembangkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman terhadap lingkungan alam dan 

bagaimana manusia memiliki relasi dengan hal tersebut 

4. Membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga dan spiritnya dapat 

berkembang optimal 

5. Memberikan ‘konteks’ dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dengan 

memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung  

6. Memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap 

kegiatan-kegiatan luar kelas 

7. Menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi 

lingkungan alam 

8. Mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas yang dapat membuat pembelajaran lebih 

kreatif 

9. Memberikan kesempatan yang unik untuk perubahan perilaku melalui penataan latar 

pada kegiatan luar kelas 

10. Memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru-murid 

yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas 

11. Memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung melalui 

implementasi bebas kurikulum sekolah diberbagai area 
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12. Memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar 

untuk pendidikan 

 


