
STANDAR KEGIATAN OUTDOOR LEARNING 

Level Learning Scope 

Beginning  Memiliki perilaku rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, peduli, mampu bekerjasama, 

mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan teman dan lingkungan baru 

 Mengenali lingkungan sekitar, alam, social dan teknologi dengan cara  mengamati menggunakan indera,  

menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengasosiasikan informasi, dan 

mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain 

 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan alam, kejadian sosial,  benda-benda yang 

dijumpainya, dan kegiatan yang dilakukan 

 Menunjukan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis yang dapat ditunjukan melalui gerakan, tindakan, atau display bahasa, music, dan gerakan dalam karya 

yang estetis dan kreatif 

Developing  Menunjukan perilaku disiplin,  rasa ingin tahu, kreatif, tanggungjawab, toleransi, bekerjasama, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif dengan linkungan alam. 

 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan alam, kejadian social, teknologi, budaya 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

 Mengolah, menalar  dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurangi, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari dalam sudut pandang/ teori dan praktik. 

Mastery  Menghayati dan mengamalkan perilaku disiplin, rasa ingin tahu, kreatif,  tanggung jawab, kerjasama, 

toleran, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan alam. 

 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan alam, sosial, teknologi, budaya dan peradaban 



terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

Standar Kegiatan 

          Aspek  LAUNCH Beginning Developing Mastery 

Look, Listen and Learn   Siswa dapat mengenali lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan cara  mengamati 

menggunakan indera 

 Siswa memiliki perilaku rasa ingin 

tahu, dalam berinteraksi dengan 

lingkungan baru 

 Siswa dapat membuat gambar atau 

catatan tentang informasi yang 

mereka ingat. 

 

 Siswa dapat memahami lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan cara  mengamati 

menggunakan indera terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata  

 Siswa menunjukan perilaku rasa 

ingin tahu dalam berinteraksi secara 

efektif dengan linkungan alam. 

 Siswa dapat membuat catatan 

tentang data-data yang mereka 

amati. 

 Siswa dapat memahami dan 

menganalisis lingkungan sekitar, 

alam, social dan teknologi dengan 

cara  mengamati menggunakan 

indera terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 Siswa menghayati dan 

mengamalkan perilaku rasa ingin 

tahu dalam berinteraksi secara 

efektif dengan linkungan alam. 

 Siswa dapat mencatat hal penting 

tentang data-data yang mereka 

amati. 

 

Ask Tons of Questions 

 

 Siswa memiliki perilaku, percaya diri 

dan mampu bekerjasama, dengan 

teman dalam mengumpulkan 

 Siswa menunjukan perilaku, percaya 

diri dan mampu bekerjasama, 

dengan teman dalam 

 Siswa menghayati dan 

mengamalkan perilaku percaya 

diri, responsive dan proaktif dalam 



 
informasi melalui kegiatan bermain 

 Siswa dapat mengenali lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan mengumpulkan informasi 

melalui daftar pertanyaan sebagai 

acuan dalam kegiatan interview. 

melalui kegiatan bermain 

 Siswa dapat mengajukan pertanyaan 

kepada siapa saja untuk memenuhi 

rasa ingin tahu mereka . 

 Siswa dapat bertanya tentang hal-hal 

mendasar kejadian tampak mata 

mengumpulkan informasi secara 

efektif.  

 Siswa dapat mengenali lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan mengumpulkan informasi 

melalui daftar pertanyaan sebagai 

acuan dalam kegiatan interview 

secara efektif.  

 Siswa dapat mengembangkan 

pertanyaan berdasarkan contoh 

pertanyaan yang diberikan. 

 Siswa dapat mengajukan pertanyaan 

kepada orang tertentu yang dapat 

menjawab rasa ingin tahu mereka. 

 Siswa dapat mengajukan pertanyaan 

tentang sebab akibat sebuah 

peristiwa terjadi?  

 

mengumpulkan informasi secara 

efektif baik secara individu maupun 

kelompok. 

 Siswa mampu mempertimbangkan 

dan merancang pertanyaan untuk 

mencari tahu penyebab fenomena 

dan kejadian dengan  menerapkan 

pengetahuan prosedural. 

 Siswa dapat mengenali lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan mengumpulkan informasi 

melalui daftar pertanyaan yang 

telah dibuat sebagai acuan dalam 

kegiatan interview. 

 Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan kepada para ahli yang 

dapat  memberikan bukti atau 

pernyatan yang dapat dipercaya 

dari penyelidikan. 

 

 

Understand the Process or 

Problem 

 Siswa dapat mengasiosasikan 

informasi yang diketahui.  

 Siswa dapat mengetahui informasi 

yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditemukan.  

 

 Siswa dapat menganalisa informasi 

yang mereka dapatkan. 

 Siswa dapat memahami informasi 

yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditemukan.  

 Siswa dapat mengkorelasikan 

informasi dengan peristiwa yang 

terjadi dan mampu 

mengklasifikasikan data yang 

mereka peroleh. 

 Siswa dapat menggunakan bukti 

untuk menarik kesimpulan yang 

tepat  



 Siswa dapat menyebutkan 

permasalahan atau kesimpulan yang 

ditemukan 

 

 

 Siswa dapat membuat rumusan 

masalah atau kesimpulan dari 

pemahaman informasi 

 

 

 Siswa dapat membuat rumusan 

masalah atau kesimpulan dari 

pemahaman informasi 

 

 Siswa dapat menjabarkan 

permasalahan atau kesimpulan 

yang ditemukan 

 

Navigate Ideas  Siswa dapat menyebutkan/ 

mengusulkan/ menemukan ide-ide 

yang diperlukan untuk memecahkan 

permasalahan. 

 

 Siswa dapat mengusulkan  ide dalam 

ranah konkret  dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang dipelajari sesuai 

sudut pandang/ teori dan praktik. 

 Siswa dapat mengusulkan  ide 

dalam ranah konkret  dan ranah 

abstrak sesuai dengan yang 

dipelajari sesuai kaidah keilmuan 

 Siswa dapat membuat 

perencanaan untuk menjalankan 

ide yang ditemukan 

Create 

 

 

 Siswa dapat menunjukan yang 

diketahui, dirasakan, dibutuhkan, 

dan dipikirkan melalui bahasa yang 

jelas, sistematis, dan logis yang dapat 

ditunjukan melalui gerakan, 

tindakan, atau display bahasa, music, 

dan gerakan dalam karya yang estetis 

dan kreatif 

 

 Siswa dapat mengolah, menalar  dan 

menyajikan ide dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurangi, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari dalam 

sudut pandang/ teori dan praktik. 

 Siswa dapat mengolah, menalar, 

menyaji, dan menciptakan ide 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurangi, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya  secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 



Highlight and Revise  Siswa dapat menemukan kekurangan 

dan kelebihan dari hasil karyanya. 

 Siswa dapat menemukan kekurangan 

dan kelebihan dari hasil karyanya 

dan dapat melakukan perbaikan 

pada hasil karyanya. 

 Siswa dapat menemukan 

kekurangan dan kelebihan dari 

hasil karyanya dan dapat 

menyempurnakan hasil karyanya. 

 Siswa dapat mengulang proses dan 

menemukan ide baru. 

Launch  Siswa dapat mempresentasikan hasil 

karyanya di depan guru dan teman di 

kelas. 

 Siswa dapat mempresentasikan hasil 

karyanya pada siswa di level lain. 

 Siswa dapat memperkenalkan hasil 

karyanya kepada orangtua murid. 

 Siswa dapat menjual hasil karyanya 

kepada warga sekolah. 

 Siswa dapat membuat pameran 

untuk memperkenalkan hasil 

karyanya. 

 Siswa dapat memperkenalkan hasil 

karyanya melalui jaringan social 

media 

 Siswa dapat menjual produk atau 

hasil karyanya. 

 


