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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

IPA merupakan ilmu pokok yang kosepnya mempelajari alam dengan 

segala kejadian sebab dan akibatnya. IPA membahas tentang gejala-gejala alam 

yang disusun secara sistematis yang didasarkan  pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan oleh manusia. IPA merupakan ilmu yang 

mempelajari segala sesuatu yang ada di alam. Menurut Carin dan Sund 

(Wisudawati, 2017: 24) IPA memiliki empat unsur utama yaitu: 

1. Sikap : IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena 

alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat 

2. Proses : proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya 

prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah 

3. Produk : IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori dan 

hukum 

4. Aplikasi : penerapan aplikasi metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Berdasarkan unsur-unsur IPA tersebut, diketahui bahwa pembelajaran 

IPA adalah suatu proses aktif dan sangat dipengaruhi oleh apa yang sedang 

dipelajari oleh peserta didik. Pembelajaran IPA merupakan bentuk interaksi 

untuk mengembangkan sikap-sikap ilmiah yang dimilki peserta didik untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Dewi,dkk (2014) 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan siswa sebagai subjek bukan 

objek pada pembelajaran. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran IPA 

bertujuan bukan hanya sekedar menyediakan peluang kepada siswa untuk 
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belajar tentang fakta dan teori-teori, tetapi juga mengambangkan kemampuan 

yang ada pada diri peserta didik. 

Kenyataanya proses pembelajaran IPA disekolah dasar masih dijumpai 

banyak permasalahan. Salah satunya pemilihan dalam model pembelajaran 

yang masih belum tepat. Pada pembelajaran IPA masih sering menggunakan 

pembelajaran konvensional. Bahkan IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dianggap sulit oleh siswa. Hal ini diakibatkan dalam saat proses 

pembelajaran berlangsung di kelas, peserta didik hanya diarahkan pada 

kemampuan untuk menghafal tanpa dilibatkan secara langsung untuk 

memahami informasi apa yang mereka pelajari. Solatin Raharjo (Susanto, 

2013: 93) mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah dasar saat ini guru 

masih menganggap siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam  

pembelajaran, sehingga guru dalam proses pembelajaran masih mendominasi 

aktivitas belajar. Pada proses pembelajaran guru belum sepenuhnya 

melibatkan peserta didik secara langsung untuk aktif dalam pembelajaran serta 

kurang variatifnya dalam penggunaan berbagai model pembelajaran  

berdasarkan karakteristik materi pembelajaran yang akan diajarkan . 

Proses pembelajaran yang  baik akan melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam proses pembelajaran.  Melibatkan siswa secara langsung akan 

menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suyadi (2013:9) mengemukakan bahwa rasa ingin tahu adalah cara 

berpikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan 

terhadap segala hal yang dilihat, didengar dan dipelajari secara lebih 
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mendalam. Pada proses pembelajaran rasa ingin tahu yang dimiliki oleh 

peserta didik belum sepenuhnya optimal, siswa masih enggan untuk 

memberikan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan jika mengalami 

kesulitan serta enggan mencari informasi atau sumber belajar yang lainnya, 

sehingga perlu ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan lagi rasa ingin tahu 

yang dimiliki oleh peserta didik.  Pengembangan rasa ingin tahu yang ada pada 

diri peserta didik memiliki peran penting dalam kualitas akademik maupun 

karakter. Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki sikap rasa ingin tahu dan 

kemampuan dalam  mengembangkan dirinya melalui pembelajaran yang 

menarik dan bermakna yang diciptakan oleh guru.  

Pembelajaran yang bermakna yang diciptakan oleh guru akan 

berdampak  pada prestasi belajar yang akan diperoleh peserta didik. Prestasi 

belajar merupakan kemampuan  pengetahuan yang dimilki setelah melakukan 

berupa pemahaman materi yang telah dipelajari. Hamdani (2011:138) 

menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang 

dimiliki siswa dalam menerima,menolak dan menilai informasi-informasi yang 

diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar dapat dijadikan tolak 

ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Melalui proses belajar tentu 

yang diharapkan memporeleh prestasi yang memusakan yang digunakan 

sebagai tolak ukur kemampuan yang dimilki. 

Guru merupakan salah satu komponen yang memilki peran sangat 

penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Kemampuan guru bukan 

hanya mengajar namun sekaligus mendidik. Pada saat proses pembelajaran 
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guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan 

bermakna bagi siswa guna tercapinya tujuan pembelajaran. Salah satu cara 

yang digunakan oleh guru dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan 

bermakna yaitu dengan pemilihan model pembalajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi yang akan di ajarkan agar terciptanya pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Model experiential learning merupakan model pembelajaran berbasis 

pengalaman  dapat  menjadi alternatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam 

proses pembelajaran untuk mengoptimalkan sikap rasa ingin tahu pada peserta 

didik dan prestasi belajar. Hal ini sejalan dengan ungkapan Faturrohman 

(2015:128) bahwa pembelajaran berbasis pengalaman memanfaatkan 

pengalaman baru dan reaksi pembelajar terhadap pengalamannya untuk 

membangun pemahaman dan transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap.  

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dewi Intan, dkk (2014) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa model 

Experiential Learning dapat memeberikan pengaruh terhadap rata-rata hasil 

belajar pada kelas eksperimen lebih besar dari pada hasil belajar  kelas kontrol. 

Hal tersebut dilihat dari         lebih dari nilai        (5,433>2,000), maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Khumiroh Elisa dan Farida 

Istianah (2018: 923) dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan pelaksanaan pembelajaran antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol melalui penggunaan model experiential learning. Hasil belajar yang 
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diperolah kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, 

sehingga model experiential learning berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar IPA kurikulum 2013 kelas IV B SDN Warugunung 1 Surabaya. 

Model experiential learning merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan pengalaman yang ada pada diri siswa menjadi media belajar. 

Menurut Kolb (Baharuddin & Wahyuni, 2015: 223) menyatakan bahwa dalam 

model experiential learning, pengalaman mempunyai peran sentral dalm 

proses belajar. Selanjutnya menurut Majid (2013: 93) Model experiential 

learning merupakan suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan 

pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui 

pengalamannya secara langsung. Pada model Experiential Learning 

dipusatkan pada peserta didik yang dimulai dengan landasan pemikiran bahwa 

orang-orang belajar terbaik dari pengalaman dan hal ini sesuai dengan 

ungkapan the experience is the best teacher. Pada penerapan model 

experiential learning yang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan 

konkret dapat membuat siswa mengalami apa yang mereka pelajari dan dapat 

memberikan pengalaman langsung. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh model experiential 

learning terhadap rasa ingin tahu dan prestasi belajar IPA siswa dikelas IV. 

Peneliti membatasi permasalahan pada sikap rasa ingin tahu dan prestasi 

belajar IPA siswa setelah proses pembelajaran menggunakan model 

experiential learning dan non experiential learning, pada Tema 8 Daerah 
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Tempat Tinggalku Sub Tema 3 Bangga Terhadap Daerah tempat Tinggalku, 

pada pembelajaran 1 dan 2 di SD Negeri Larangan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum menggunakan 

variasi model pembalajaran  

2. Pembelajaran IPA yang dilakukan masih bersifat hafalan atau 

ingatan  

3. Rasa ingin tahu  siswa yang belum berkembang 

4. Prestasi belajar  IPA yang belum maksimal 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model experiential learning terhadap 

rasa ingin tahu siswa kelas IV di SD Negeri Larangan? 

2. Apakah terdapat pengaruh model experiential learning terhadap 

prestasi belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri Larangan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui peneitian ini 

diantaranya : 

1. Untuk mengetahui pengaruh model experiential learning terhadap  

rasa ingin siswa kelas IV di SD Negeri Larangan? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh model experiential learning terhadap 

prestasi belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri Larangan? 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara praktis 

maupun secara teoritis, sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi/ pendukung pada penelitian selanjutnya yang bekaitan 

dengan model pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan 

bermakna. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran 

2) Dapat Memberikan pengalaman baru bagi diri siswa dalam 

proses belajar 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

guru sebagai bekal dan referensi pengetahuan dalam 

menentukan pendekatan dan model pembelajaran yang efektif 

agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna 
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c. Bagi Sekolah  

Perbaikan proses pembelajaran dapat menambah inovasi 

dalam penggunaan model pembelajaran sehingga bisa 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di 

Sekolah Dasar. 
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