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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Experiential Learning 

a. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang meliputi penerapan suatu pendekatan, metode dan 

teknik pembelajaran. Menurut Komalasari (2010:57) model 

pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan 

Joyce & Weil (Rusman, 2013: 132) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau yang lain.  

Model Pembelajaran menurut Fathurrohmah (2017: 29) bahwa 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Trianto 

(2010:52) mengemukakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagai para perancang pembelajaran dan para guru untuk 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Model 
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pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai perangkat rencana atau 

pola yang dapat dipergunakan untuk merancang bahan-bahan 

pembelajaran serta membimbing aktivitas pembelajaran dikelas atau 

di tempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pembelajaran 

dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh para pendidik untuk 

merencanakan dan merancang pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan, teknik dan metode pembelajaran. Pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dan tepat akan berpengaruh pada guna 

tercapainya tujuan pembelajaran yag diiinginkan. 

b. Pengertian Pembelajaran Experiential Learning  

Model Experiential Learning adalah model pembelajaran yang 

berbasis pada pengalaman. Menurut Faturrohman (2017: 128) Model 

Pembelajaran berbasis pengalaman memanfaatkan pengalaman baru 

dan reaksi pembelajar terhadap pengalamannya untuk membangun 

pemahaman dan transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Experiential learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui 

refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari 

pengalaman langsung.  

Model Experiential Learning menurut Baharrudin & Esa 

(2015: 224) dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai 
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sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus 

mengalamai perubahan guna meningkatkan keaktifan dari hasil belajar 

itu sendiri. Kolb (Faturrohman 2017:128) mengemukakan bahwa 

model experiential learning adalah belajar sebagai proses bagaimana 

pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. 

Belajar dari pengalaman mencakup keterkaitan antara berbuat dan 

berpikir. Hal ini disebabkan dalam proses belajar tersebut pembelajar 

secara aktif berpikir tentang apa yang dipelajari dan kemudian 

bagaimana menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi nyata.   

Sedangkan menurut Silberman (2014:10) experiential learning 

mengacu pada (a) keterlibatan peserta didik dalam kegiatan konkret 

yang membuat mereka mampu untuk “mengalami” apa yang tengah 

mereka pelajari dan (b) kesempatan untuk merefleksikan kegiatan 

tersebut. Model experiential learning menurut Majid (2013:93) 

memberi kesempatan kepada murid untuk memutuskan pengalaman 

apa yang menjadi fokus mereka keterampilan-keterampilan apa yang 

mereka ingin kembangkan, dan bagaimana cara mereka ingin 

kembangkan, dan bagaimana cara mereka membuat konsep dari 

pengalaman yang mereka alami tersebut.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Experiential Learning adalah 

model pembelajaran yang berbasis pada pengalaman langsung dimana 

pembelajaran ini berpusat kepada siswa yang melibatakan siswa 
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dalam kegiatan konkret yang membuat mereka mampu untuk 

mengalami apa yang tengah merekapelajari untuk menghasilkan suatu 

kebermaknaan dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

c. Langkah Langkah Model Pembelajaran Experiential Learning  

Model Pembelajaran Experiential Learning menurut Kolb 

(Faturrohman 2017:134) menyebutkan tahap-tahap pembelajaran 

Experiential Learning sebagai berikut: 

1) Tahap Pengalaman Nyata ( Concrete experince). 

Belajar dari pengalaman-pengalaman yang spesifik, peka 

terhadap situasi.  

2) Tahap Observasi Reflektif (Reflective observation). 

Mengamati sebelum membuat suatu keputusan dengan 

mengamati lingkungan dari perspektif-perspektif yang 

berbeda. Memandang dari berbagai hal untuk memperoleh 

suatu makna.. 

3) Tahap Konseptualisasi (Abstract conceptualization) 

Analisis logis dari gagasan-gagasan dan bertindak sesuai 

pemahaman pada suatu situasi. 

4) Tahap Percobaan Aktif ( Active experimentation) 

Kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal dengan 

orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan 

peristiwa. Termasuknya di dalamnya adalah pengambilan 

resiko.  

Langkah – langkah dari model Experiential Learning Kolb 

kemudian diperjelas oleh Agus (Hariri, 2018: 4) 4 tahapan dalam 

model Experiential Learning sebagai berikut: 

1) Tahap Pengalaman Nyata ( Concrete experince). 

Pada tahap ini pembelajaran disediakan stimulus yang 

mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas 

ini bisa berangkat dari suatu pengalaman yang pernah 

dialami sebelumnya baik formal maupun informal ataupun 

situasi yang realistik. Aktivitas yang disediakan bisa 

didalam ataupun diluar kelas an dikerjakan oleh pribadi 

ataupun kelompok. 
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2) Tahap Observasi Reflektif (Reflective observation) 

Pada tahap ini pembelajar mengamati pengalaman dari 

aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca 

indera. Selanjutnya pembelajar merefleksikan 

pengalamannya dari hasil refleksi ini mereka menarik 

pelajaran. Hal ini, proses refleksi akan terjadi bila guru 

mampu mendorong murid untuk mendeskripsikan kembali 

pengalaman yang diperolehnya, mengkomunikasikan 

kembali,dan belajar dari pengalaman tersebut. 

3) Tahap Konseptualisasi (Abstract conceptualization) 

Pada tahap pembentukan konsep, pembelajar mulai 

mengkonseptualisasi suatu teori dari pengalaman yang 

diperoleh dan mengintegrasikan dengan pengalaman 

sebelumnya. Pada fase ini dapat ditentukan apakah terjadi 

pemahaman baru atau proses belajar pada diri pembelajar 

atau tidak. Jika terjadi proses belajar, maka a) pembelajar 

akan mampu mengungkapkan aturan-aturan umum untuk 

mendeskripsikan pengalaman tersebut; b) pembelajar 

mengungkapkan teori yang ada untuk menarik kesimpulan 

terhadap pengalaman yang diperoleh; c) pembelajar mampu 

menerapkan teori untuk menjelaskan pengalaman tersebut. 

4) Tahap Percobaan Aktif ( Active experimentation) 

Pada tahap ini, pembelajar mencoba merencanakan 

bagaimana menguji keampuhan teori. Pada tahap ini peserta 

didik mencoba melakukan percobaan  untuk membuktikann 

berdasarkan pengalaman baru sebagai keterlaksanaan dari 

materi yang telah di pahami dari tahap Abstract 

conceptualization. Tahap ini peserta didik melakukan 

percobaan secara berkelompok maupun individu. Pada 

tahap ini akan terjadi proses kebermaknaan yang diperoleh 

peserta didik yang dapat diterapkan pada pengalaman atau 

situasi yang baru 
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Gambar 2.1 Langkah-langkah Experiential Learning 

 

Pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah model 

Experiential Learning Kolb  yang diperjalas oleh Agus (Hariri, 2018: 

4). Saat menerapkan model experiental learning guru harus 

memperbaiki prosedur agar pembelajarannya berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut 

Hamalik (2001: 213) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

model experiential learning adalah sebagai berikut: 

1) Guru merumuskan secara seksama suatu rencana 

pengalaman belajar yang bersifat terbuka (open minded) 

mengenai hasil yang potensial atau memiliki seperangkta 

hasil-hasil tertentu 

2) Guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi 

pengenalan terhadap pengalaman. 

3) Peserta didik dapat bekerja secara individual atau bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil/keseluruhan kelompok 

di dalambelajar berdasarkan pengalaman. 

4) Peserta didik ditempatkan pada situasi-situasi nyata, 

maksudnya peserta didik mampu memecahkan masalah 

dan bukan dalam situasi pengganti 

5) Peserta didik aktif berpartisipasi di dalam pengalaman 

yang tersedia membuat keputusan sendiri, dan menerima 

konsekunsi berdasarkan keputusan tersebut. 

6) Keseluruhan kelas menyajikan pengalaman yang telah 

ditungkan ke dalam tulisan sehubungan dengan mata 

pelajaran tersebut untuk memperluas pengalaman beljar 

dan pemahaman peserta didik dalam melaksanakan 

pertemuan yang nantinya akan membahas bermacam-

macam pengalaman tersebut.  

 

Menurut experiential learning theory, agar proses belajar 

mengajar efektif, seorang siswa harus memiliki 4 kemampuan 

Nasution dalam Baharudin & Wahyuni ( 2015: 227) :  
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Tabel 2.1 Kemampuan siswa dalam proses belajar Experiential 

 Learning 

 

Kemampuan  Uraian  Pengutamaan  

Concrete experince (CE) Siswa melibatkan diri 

sepenuhnya dalam 

pengalaman 

Feeling 

(perasaan) 

Reflection Observation 

(RO) 

Siswa mengobservasi 

dan merefleksi atau 

memikirkan 

pengalamanya dari 

berbagai segi 

Watching 

(mengamati) 

Abstract conceptualization 

(AC) 

Siswa menciptakan 

konsep-konsep yang 

mengintegrasikan 

observasinya menjadi 

teori yang sehat 

Thinking 

(berpikir) 

Active Experimentation 

(AE) 

Siswa menggunakan 

teori untuk 

memecahkan masalah-

masalah dan 

mengambil keputusan 

Doing (berbuat) 

 

d. Karakteristik Model Experiential Learning 

Kolb (Faturrohman,2015: 129) mengususlkan bahwa 

Experiential Learning mempunyai enam karakteristik utama sebagai 

berikut: 

1) Belajar terbaik dipahami sebagai suatu proses, tidak dalam 

kaitannya dengan hasil yang dicapai 

2) Belajar adalah suatu proses kontinu yang didasarkan pada 

pengalaman 

3) Belajar memerlukan resolusi konflik-konfilk antara gaya-

gaya yang berlawanan dengan cara dialektis 

4) Belajar adalah suatu proses yang holistik 

5) Belajar melibatkan hubungan antara seseorang dan 

lingkungan 

6) Belajar adalah proses tentang menciptakan pengetahuan 

yang merupakan hasil dari hubungan antara pengalaman 

sosial dan pengetahuan pribadi 
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Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karekteristik model experiential learning menekankan pada proses 

belajar yang saling keterkaitan melibatkan hubungan antara 

pengalaman dan pengetahuan yang menciptakan sebuah pengetahuan 

2. Karakter  Rasa Ingin Tahu 

a. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk membentuk generasi penerus yang berkarakter dan 

berbudi pekerti yang luhur. Pendidikan karakter menurut Musclich 

(2011:84) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan 

untuk melaksankan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.  

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak lepas dari pendidikan 

yang diperoleh anak sejak dini yaitu sekolah baik itu dari jenjang 

sekolah dasar hingga jenjang menengah atas. Saptono (2011: 24) 

menjelaskan ada empat alasan mendasar perlu adanya pendidikan 

karakter disekolah yaitu: 

1) Karena banyak keluarga yng tidak melaksankan pendidikan 

karakter 

2) Sekolah tidak hanya bertujuan membentuk anak yang 

cerdas,tetapi juga anak yang baik 

3) Kecerdasan seorang anakhanya bermakna manakala 

dilandasi dengan kebaikan 
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4) Karena membentuk anak didik agar berkarakter tangguh 

bukan sekedar tugas tambahan bagi guru, melainkan 

tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai 

seorang guru 

 

Pendidikan karaker harus dikembangkan melalui usaha sadar 

dalam diri sendiri maupun dipengaruh lingkungan. Fitri (2017:21) 

berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk 

membentuk kebiasan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak 

dini,agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter adalah suatu pembentukan pribadi seorang 

yang berorintasi pada budi pekerti luhur yang dikembangkan untuk 

menciptakan kebiasan yang baik dan bermatabat. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam pendidikan karakter harus dikembangkan dan 

ditanamkan sebaik mungkin dalam kehidupan bermasyarkat. 

b. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan salah satu dari18 Nilai karakter dan 

budaya dalam pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran 

akan menjadikan siswa lebih aktif dan berinteraksi saat kegiatan belajar 

mengajar. Listyarti (2012: 6) mengatakan bahwa rasa ingin tahu 

merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas  dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan 
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didengar. Siswa yang memiliki sikap rasa ingin tahu cenderung untuk 

lebih giat dalam belajar dan mencari informasi dari berbagai sumber.  

Sikap rasa ingin tahu harus ditanamakan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Yaumi (2014:102) mengatakan bahwa “camkanlah 

bahwa rasa ingin tahu adalah landasan dasar dalam proses belajar, 

karena dilakukan melalui proses bertanya dan bertanya, mencari 

informasi baru, mengumpulkan fakta dari beberapa sumber,kemudian 

membentuk pendapat sendiri.” Kemudian Aly  (2010:3) berpendapat 

bahwa sikap rasa ingin tahu mendorong manusia untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang bertujuan mencari jawaban atas berbagai 

persoalan yang muncul di dalam pikirannya 

Pendapat lain tentang rasa ingin tahu dikemukakan oleh Masturi 

(2014:85) yaitu: 

Kuriositas (rasa ingin tahu) adalah emosi yang dihubungkan 

dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, 

investigasi dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat pada 

pengalaman manusia dan binatang.istilah ini juga dapat 

digunakan untuk menunjukan perilaku itu sendiri yang 

disebabkan oleh emosi ingin tahu. Walaupun ingin tahu 

merupakan kemampuan bawaan makhluk hidup, ia tidak bisa 

dikategorikan sebagai naluri (instink) karena ia tidak merupakan 

pola tindakan yang fixed 

 

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang muncul dari diri 

seseorang dalam upaya untuk mengetahui lebih dalam dan luas dari apa 

yang dilihat, dipelajari, dirasakan, dan didengarkan. Rasa ingin tahu 

harus dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran agar terciptanya 
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suasana pembelajaran yang beorientasi pada keiingintahuan siswa 

terhadap ilmu. Agar rasa ingin tahu dapat berkembang pada diri siswa 

perluadanya kebebasan pada diri siswa dalam mengeksplore suatu ilmu 

pengetahuan. 

c. Indikator  Rasa Ingin Tahu 

Orang yang memiliki rasa ingin tahu pasti melakukan sesutu 

tindakan. Menurut Yaumi (2014:102) tindakan tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan 

2) Selalu timbul rasa penasaran 

3) Menggali,menjejaki, dan menyelidiki 

4) Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan 

jawabnnya 

5) Mengintai, mengintip dan membongkar berbagai hal yang 

kabur 

 

Telah disebutkan bahwa rasa ingin tahu merupakan salah satu 

sikap dalam 18 nilai karakter dan budaya dalam pendidikan karakter 

yang harus ditanamkan sejak dini. Setiap nilai karakter memiliki 

indikator yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Indikator 

merupakan penentuan dalam ketercapaian nilai karakter yang 

diterapkan. Indikator rasa ingin tahu di SD berbeda dengan indikator 

pada SMP dan SMA. Keterakitan nilai dan indikator untuk siswa SD 

dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Indikator Rasa Ingin Tahu di Sekolah Dasar 

 

Nilai Indikator Indikator 

Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Rasa Ingin Tahu: 

Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya 

untuk mengetahui 

lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu 

yang 

dipelajari,dilihat dan 

didengar 

Bertanya kepada 

guru dan teman 

tentang materi 

pelajaran 

Bertanya atau membaca 

sumber di luar buku teks 

tentang materi yang 

terkait dengan pelajaran 

Bertanya kepada 

guru tentang 

sesuatu gejala 

alam 

Membaca atau 

mendiskusikan gejala 

alam yang baru terjadi 

Bertanya kepada 

guru tentang 

sesuatu yang di 

dengar dari radio 

atau televisi 

Bertanya tentang 

peristiwa alam, sosial, 

budaya,ekonomi,politik 

teknologi yang baru di 

dengar 

Bertanya tentang 

berbagai peristiwa 

yang dibaca dari 

media cetk 

Bertanya tentang sesuatu 

yang terkait dengan 

materi pelajaran tetapi 

diluar yang dibahas di 

kelas  

(Daryanto, 2013:147) 

Pada penelitian ini menggunakan indikator rasa ingin tahu 

kelas 4 di sekolah dasar yaitu bertanya atau membaca sumber di luar 

buku teks tentang materi yang terkait dengan pelajaran, membaca 

atau mendiskusikan gejala alam yang baru terjadi, bertanya tentang 

peristiwa alam atau informasi yang baru didengar dilihat dan 

dirasakan, bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran tetapi diluar yang dibahas di kelas. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu 

atau seseorang yang bertujuan untuk memperoleh informasi, 
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pengetahuan dan pengalaman yang baru. Djamarah (2008:12) 

berpendapat bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.  

Menurut pengertian secara psikologi, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dariinteraksi dengan lingkungnnya dalammemenhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku. Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa:“belajar 

ialah suatu proses yang dilakukan sesorang untuk memperoleh satu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungnnya.”  

Sedangkan menurut Djamarah (2010:87) menjelaskan bahwa 

belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan belajar. Sebagai penguat Sardiman (2011:6) Belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dsb.  

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau 

sesorang untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan yang berpengaruh 

pada perubahan tingkah laku.  
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b. Pengertian Prestasi Belajar  

Hamdani (2011:138) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkatan kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam 

menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh 

dalam proses belajar mengajar. prestasi belajar siswa dapat diketahui 

setelah diadaknya evaluasi. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan 

oleh siswa dapat diketahui tinggi renahnya prestasi belajar yang siswa 

peroleh.   

Arifin (2009: 12) menjelaskan kata “prestasi” berasal dari 

bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia 

menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Prestasi belajar pada 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil 

belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik.   

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat 

perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuan masing-masing (Arifin, 2009:12). Prestasi belajar 

menjadi suatu terget pencapaian yang diinginkan oleh setiap manusia 

dalam hidupnya.  

Sedangkan menurut Mulyasa (2013: 189) prestasi belajar 

adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan 

belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar 

yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui 
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kegiatan belajar tujuan yang diharapakan tentu prestasi yang 

memuaskan yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuannya.  

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil yang diperoleh individu atau 

sesorang dari hasil usaha melalui kegiatan belajar berkenaan dalam 

aspek pengetahuan. 

c. Fungsi Prestasi Belajar  

Prestasi belajar memiliki beberapa fungsi utama seperti yang 

dikemukakan oleh Arifin (2009:12-13) antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin 

tahu. Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai 

“tendensi keingintahuan (couriosity) dan merupakan 

kebutuhan umum manusia” 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalaminovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat 

dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ektern dari 

suatu institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti 

bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

produktivitas suatu institusi pendidikan. Asumsinya adalah 

kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti 

bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. 

Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan pula 

dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik, dalam proses pembelajaran, 

peserta didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, 

karena peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran. 
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Prestasi belajar memiliki fungsi yang penting bagi individu 

atau seseorang yang sedang belajar, karena fungsi dari prestasi belajar 

dapat menentukan keberhasilan sesorang setelah belajar selesai. Fungsi 

prestasi belajar dapat pula indikator dari kualitas, kuantitas dari ilmu 

yang telah diperoleh atau dipelajari. 

d. Faktor-faktor Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Ahmadi & Supriyono (2013:138) prestasi belajar yang dicapai 

seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal).  

Yang tergolong faktor internal adalah:  

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya 

penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 

2) Faktor psikologi baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 

a) Faktor inteletkif yang meliputi: 

(1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat 

(2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah 

dimiliki 

b) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan,minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis 

 

Yang tergolong faktor eksternal, ialah: 

1) Faktor sosial yang terdiri atas: 

a) Lingkungan keluarga 

b) Lingkungan sekolah 

c) Lingkungan masyarakat 

d) Lingkungan kelompok 

2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian 
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3) Faktor lingkungan fisik seperti, fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim 

4) Faktor lingkungan spiritual aatau keamanan 

.  

Keberhasilan dari prestasi belajar yang diraih tentu tidak akan 

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu dari faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal 

keduanya saling berkaitan satu sama lain dalam tercapinya prestasi 

belajar. 

4. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam  

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia yang diajarkan dari jenjang 

sekolah dasar hingga sekolah menangah. Menurut Trianto (2010:136) 

IPA merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang berasal 

dari bahasa Inggris science. Kata science berasal dari bahasa Latin 

scince yang berarti saya tahu. Seiring dangan perkembangan science 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam. 

IPA menurut Wisudawati (2017: 22) merupakan ilmu yang 

pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan 

(induktif) namun pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh 

dan dikembangkan berasarkan teori (deduktif). Ada dua hal berkaitan 

yang tidak dapat dipisahkan dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, 

pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dan metakognitif, dan IPA sebagai proses yaitu kerja 
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ilmiah. Sedangkan menurut Susanto (2013: 167) Sains atau IPA 

adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran,serta menggunkan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapat suatu kesimpulan.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli dapat 

disimpulkan bahawa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang 

pembahasannya berkaitan dengan alam sekitar dan segala isinya. Ilmu 

Pengetahuan Alam dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan daya 

berpikir kritis terhadap suatu masalah pada diri siswa. 

b. Hakikat Pembelajaran IPA  

Pembelajaran IPA memiliki peran penting dalam 

berlangsungnya proses pendidikan. Susanto (2013: 167) menyatakan 

bahwa hakikat pembelajaran sains yang didefinisakan sebagai ilmu 

pengetahuan tentang alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian 

yaitu, ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses dan sikap. IPA 

sebagai produk diartikan hasil temuan ilmuwan terdahulu berupa 

fakta, konsep teori yang telah dikaji. IPA sebagai proses diartikan 

bahwa untuk menemukan fakta dan teori diperlukan proses atau cara 

untuk memecahkannya. Sedangkan IPA sebagai sikap dairtikan bahwa 

melalui pembelajaran IPA sikap ilmiah dapat dikembangkan.  

Menurut Trianto (2010: 137) hakikat IPA dibangun atas dasar 

pokok ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Secara umum IPA 

dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu ilmu tentang dunia zat, baik 
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makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. Secara umum IPA 

dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-

langkah observasi,perumusan masalah, penyusunan hipotesis, 

pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta 

penemuan teori dan konsep.   

Merujuk pada hakikat IPA, maka nilai-nilai IPA yang didapat 

yang ditanamakan dalam pembelajaran IPA Prihantro Laksmi  

(Trianto, 2010:141-141) antara lain sebagai berikut: 

1) Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan 

sistematis menurut langkah-langkah metode ilmiah 

2) Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan 

pengamatan, mempergunakan alat-alat eksperimen untuk 

memecahkan masalah 

3) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains 

maupun dalam kehidupan  

c. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

Tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan 

Nasional Standar Pendidikan (Susanto, 2013: 171-172) dimaksudkan 

untuk : 

1) Memperoleh keyakinan terhdapa kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar,memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 
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6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, diharapkan tujuan 

pembelajaran IPA mampu menciptakan generasi yang lebih 

mencintai lingkungan alam sekitar, meningkatkan kesadaran untuk 

berperan dalam memilihara dan melestarikan lingkungan.  

d. Materi IPA pada Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Pada penelitian ini, akan di fokuskan pada pembelajaran IPA 

dengan materi gaya dan gerak  pada kelas IV semester 2 yang terdapat 

pada Tema 8Daerah Tempat TinggalkuSub Tema 3Bangga Terhadap 

Daerah Tempat Tinggalku adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Kompetensi dasar& indikaor IPA 

 

Kompetensi Dasar ( KD) Indikator  

3.4 Menghubungkan gaya 

dengan gerakpada peristiwa 

dilingkungan sekitar 

 

3.4.1 Menjelaskan hubungan 

gaya dan gerak 

3.4.2 Mengidentifikasi 

hubungan gaya dan gerak 

melalui peristiwa di lingkungan 

sekitar  

4.4 Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara gaya 

dan gerak 

4.4.1 Menuliskan hasil prcobaan 

hubungan gaya dan gerak 

4.4.2 Menunjukan hasil 

percobaan hubungan gaya dan 

gerak  

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian terkait Experiential Learning telah dilakukan, 

diantaranya penelitian oleh : 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kusuma Dewi dkk, No. 1 

Vol. 2 tahun 2014, Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan 

Ganesha, dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Experiential Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

V”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran Experiential dan siswa yang dibelajarkan 

dengan pembelajaran konvensional. Hasil dari penelitian 

menunjukkan, terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

siswa yang dibelajarkan dengan model experiential dan siswa 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. ( thitung= 

5,433>ttabel = 2,000 ) dengan db = 59 ( ∑n-2 = 61 – 2 = 59 ) dan 

taraf signifikansi 5%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Experiential berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar IPA Kelas V SD No. 5 Kapal Tahun 

Pelajaran 2013/2014 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juster Donal dkk, No. 2 Vol. 1 

Journal of School Counseling dengan judul “Experiential Learning 

Theory (ELT)-Basedclassical Guidance Model To Improve 

Responsible Character”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui peningkatan karakter tanggung jawab siswa sebelum 

dan sesudah dilakukanya pendekatan menggunakan model 

experiential learning (2) menentukan efektivitas penggunaan 
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model experiential learning. Penelitian ini menggunakan One 

Group Pretest-Posttest Design pra-eksperimental. Hasil penelitian 

ini menunjukan (1)ada peningkatan karakter tanggungjawab siswa 

sebelum dan sesudah mengalami model experiential learning. (2) 

berdasarkan hasil uji t-test ada peningkatan yang signifikan dalam 

karakter tanggung jawab siswa dilihat Sig (2-tailed) (0,001<0,05) 

karena itu penerapan bimbingan menggunakan model experiential 

learningefektif untukmeningkatkan tanggung jawab siswa.  

3. Penelitian yang dilakukan Isah Cahyani dkk Vol 2, No.1 Tahun 

2017, International Journal of Active Learning, dengan judul 

“Using of Experiential Learning Model Based on Multimedia to 

Increase the Ability of Literation Writing Indonesian Poem in 

Elementary School. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh 

model experiential learning berbasis multimedia terhadap 

kemampuan siswa sekolah daar dalam menulis puisi. Penelitian ini 

menggunakan eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitian terdapat perbedaan signifikansi 0,05% antara hasil 

belajar siwa dalam pembelajaran menulis berbasis multimedia 

dengan model experiential learning dengan hasil belajar siswa 

tidak menulis media dengan model experiential learning  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Aryuni, dkk. No. 2 

Vol 5 tahun 2017, e-jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha 

dengan judul “ Pengaruh Model Experiential Learning Bernuasna 
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Visual, Auditori, Kinestetik Terhadap Kompetensi Pengetahuan 

IPA Kelas V SD Gugus Ki Hajar Dewantara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

kompetensi pengetahuan IPA antara siswa yang dibelajarkan 

melalui model experiential learning bernuansa VAK dengan siswa 

yang dibelajarkan melalui model pembelajaran konvensional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pengetahuan 

IPA siswa yang dibelajarkan melalui model experiential learning 

bernuanasa VAK berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 

80,03 dan kompetensi pengetahuan IPA siswa yang dibelajarkan 

melalui model pembelajaran konvensional berada pada kategori 

cukup dengan nilai rata-rata 68,56. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model experiential learning 

bernuansa VAK berpengaruh terhadap kompetensi IPA siswa 

kelas V SD Gugus Ki Hajar Dewantara 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dapat dijelaskan 

bahwa keberhasilan suatu pembelajaran disekolah perlu adanya inovasi dan 

pembeharuan dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam 

berhasilnya pelaksanaan proses pembelajaran. Penerapan suatu pendekatan, 

strategi, metode dan model dalam pembelajaran yang dipilih harus tepat, serta 

khususnya dalam model pembelajaran yang kaitanya dengan materi  IPA 
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harus sesuai agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan, karena 

hal ini akan berdampak pada prestasi belajar.   

Model pembelajaran yang  akan digunakan pada penelitian ini adalah 

model experiential learning. Model pembelajaran ini menggunkan 

pengalaman yang siswa miliki sebagai media belajar atau pembelajaran. 

Model experiential learning berfokus pada siswa untuk membangun 

pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai, juga sikap melalui 

pengalamannya secara langsung. Hal tersebut sangat sesuai dengan 

perkembangn kognitif dalam mengeksplore pengalaman yang dimiliki menjadi 

suatu media untuk belajar. Modele experiential learning dapat menimbulkan 

siswa lebih berpartisipasi aktif saat proses pembelajaran.  

Pada penelitian ini hendak melihat pengaruh dari model experiential 

learning terhadap sikap rasa ingin tahu dan  prestasi belajar IPA yang akan 

dilakukan di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol akan 

memperoleh pembelajaran dengan menggunkan model non experiential 

learning sedangkan kelas eksperimen menggunakan model experiential 

learning pada proses pembelajarannya. Pada proses pembelajaran 

pembelajaran akan ada tes pretest dan posttest. Pretest dilakukan untuk 

mengukur kemapuan awal pada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Setelah 

dilakukan proses pembelajaran pada kelas kontrol dan eksperimen, kemudian 

dilakukan posttest untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara test yang 

dilakukan pada awal pembelajaran dengan test yang dilakukan setelah 

pembelajaran selesai. Perbedaan hasil yang diharapkan dapat memberikan 
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masukan masukan bagi guru untuk mengatasi masalah dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan dalam 

bagan skema pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh model experiential learning terhadap rasa ingin 

tahu siswa kelas IV di SD Negeri Larangan 

2. Terdapat pengaruh model experiential learning terhadap prestasi 

belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri Larangan 
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