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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan 

di SD/MI. Siswa akan dapat mempelajari diri sendiri dan alam sekitar dengan 

belajar IPA. IPA mempelajari tentang bagaimana cara mencari tahu alam secara 

sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi suatu proses yang didasarkan pada hasil 

pengamatan dan percobaan yang dilakukan oleh manusia. Sejalan dengan 

pendapat Usman (2016:3) yang menyatakan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun 

secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil pengamatan dan 

percobaan artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri 

sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.  

Carin dan Sund (dalam Asih, 2014:24) menyatakan bahwa ilmu 

pengetahuan alam memiliki empat unsur-unsur yaitu proses, produk, sikap, dan 

aplikasi. Unsur proses yaitu bagaimana manusia untuk memahami gejala alam, 

maka dari itu diperlukan prosedur yang runtut dan sistematis yang meliputi 

penyusunan hipotesis, perancangan percobaan, evaluasi, pengukuran, dan 

penarikan kesimpulan. Pada unsur sikap yang dimaksud adalah IPA memunculkan 

rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan 

sebab dan akibat. Unsur produk yaitu menghasilkan sebuah fakta, konsep, prinsip, 
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dan teori IPA. Sedangkan unsur aplikasi yang dimaksud yaitu dimana penerapan 

konsep IPA dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat unsur – unsur 

tersebut harus muncul dalam proses pembelajaran IPA secara utuh agar siswa 

dapat memahami fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. 

Pembelajaran IPA merupakan sebagai suatu proses aktif, dan sangat 

dipengaruhi oleh apa yang sebenarnya ingin dipelajari oleh siswa. Proses 

pembelajaran IPA tersebut didasarkan oleh keempat unsur yang ada pada IPA 

yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Oleh karena itu, dalam mempelajari IPA 

harus memberikan akses kepada siswa terhadap pengalaman langsung berupa 

pengamatan dan percobaan yang dilakukan oleh siswa. Dengan adanya 

pengalaman yang dilakukan oleh siswa maka pembelajaran akan lebih bermakna. 

Kebermaknaan pengalaman tersebut akan membentuk pemahaman belajar siswa. 

Sejalan dengan pendapat Asih (2015:45) yang mengatakan bahwa proses 

membentuk pemahaman berlangsung secara bertahap dan didasarkan pada proses 

siswa dalam belajar. Pembentukan pemahaman belajar akan selalu dihadapkan 

pada pengalaman yang dijumpai oleh seorang individu. Pemahaman belajar IPA 

yang dimaksud ini adalah siswa dapat menerjemahkan atau kemampuan dalam 

memahami apa yang dipelajari dengan bahasa sendiri namun tetap memenuhi 

ketentuan berkenaan dengan ide atau gagasan dari konsep tersebut, siswa dapat 

menginterpretasi atau kemampuan mengaitkan berbagai pengetahuan dari konsep 

yang telah dipelajari dan siswa dapat mengekstraplorasi atau kemampuan 

memberikan kesimpulan dan contoh-contoh dari apa yang telah dipelajari. 

Hasil dari wawancara pada 29 November 2016 dengan guru dan siswa, 

proses pembelajaran IPA di kelas V SDN I Temuguruh-Banyuwangi yaitu dengan 
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guru memberikan penjelasan mengenai materi kemudian dilanjutkan tanya jawab 

kepada siswa mengenai materi tersebut. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa. Ketika guru memberikan pertanyaan mengenai materi, siswa belum 

bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, namun ketika diberikan kesempatan 

untuk bertanya, siswa tidak ada yang mau bertanya. Setelah memberikan 

penjelasan materi, guru memberikan latihan soal kepada siswa. Latihan soal 

tersebut juga sering tidak dibahas secara keseluruhan sehingga mengakibatkan 

siswa tidak mengetahui jawaban yang tepat. Saat pembelajaran berlangsung guru 

sering menegur siswa karena siswa tersebut sering tidak memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi IPA. Pembelajaran IPA di kelas juga pernah menggunakan 

media pembelajaran yaitu kit IPA pada materi Perubahan Wujud Benda meskipun 

media tersebut jarang digunakan.  

Pembelajaran IPA yang dilakukan di kelas V tersebut berdampak pada 

pemahaman siswa yaitu hasil pengerjaan LKS yang dilakukan oleh siswa pada 

materi IPA yang belum mencapai target KKM yang ada di sekolah. Hal ini terlihat 

dari nilai rata-rata ulangan harian IPA yang banyak mendapatkan nilai di bawah 

KKM yaitu 73. Dari 19 jumlah siswa kelas V yang mampu memperoleh nilai di 

atas KKM hanya 9 siswa atau 47,4% yang mendapat nilai 73 ke atas sedangkan 

10 siswa lainnya atau 52,6% mendapat nilai di bawah 73. Siswa banyak 

menjawab salah pada soal-soal yang membutuhkan pemahaman. Dari keseluruhan 

siswa kelas V, mereka kurang teliti dalam menjawab soal dan dari 16 soal 

pemahaman yang ada di LKS mereka menjawab 8 soal pemahaman dengan 

jawaban salah. Kebanyakan siswa menjawab salah pada soal-soal yang 

dimodifikasi ke bentuk soal yang lebih menyeluruh, seperti mencontohkan atau 
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memperkirakan. Selain itu pada saat siswa menjawab soal, masih banyak yang 

menggunakan bahasa buku dan tidak menggunakan bahasanya sendiri. Siswa juga 

masih bingung dalam hal membedakan jawaban yang satu dengan yang lain 

ketika soal yang diberikan oleh guru diganti ke bahasa yang lain namun masih 

dalam inti yang sama.   

Hasil wawancara pada 29 November 2016 yang dilakukan dengan guru 

dan siswa kelas V, siswa masih kesulitan untuk menyampaikan atau memaparkan 

hasil dari pemahamannya/pengetahuannya dengan bahasanya sendiri dan ada 

beberapa siswa yang kesulitan untuk memberikan contoh dari konsep IPA yang 

telah dipelajari. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran yang dilakukan belum 

berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran yang 

dilakukan belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari 

pengalamannya sehingga siswa membangun sendiri pengetahuannya. Oleh karena 

itu untuk mencapai pembelajaran yang inovatif, seorang guru dalam proses 

pembelajaran IPA dituntut untuk menampilkan keahliannya sebaik mungkin 

dalam menyampaikan materi pelajaran di depan kelas dan memandang siswanya 

sebagai manusia yang mempunyai potensi dalam dirinya yang dapat 

dikembangkan.  

Proses pembelajaran IPA tidak hanya sebagai proses pentransferan 

pengalaman guru terhadap siswa, akan tetapi merupakan proses untuk menggali 

dan menemukan sesuatu sebagai pengalaman baru bagi siswa sehingga siswa 

dapat melihat peristiwa-peristiwa langsung yang ada disekitar dan percobaan 

langsung yang dilakukan oleh siswa. Salah satu langkah  untuk  meningkatkan  

pemahaman belajar siswa  tersebut  adalah  guru  harus menguasai  berbagai  
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macam  model pembelajaran.  Guru  harus  mengenal, mempelajari  dan  

menguasai  banyak  model  pembelajaran yang inovatif. 

Model pembelajaran yang inovatif yang membuat siswa mengalami 

langsung dengan pengamatan dan percobaan langsung sehingga dapat membuat 

siswa paham terhadap pembelajaran yang dipelajari adalah model pembelajaran 

experiential. Model pembelajaran experiential merupakan model pembelajaran 

yang tepat untuk pembelajaran IPA.  Hal ini dikarenakan model pembelajaran 

experiential adalah suatu proses model belajar mengajar yang merefleksikan 

pengalaman kehidupan siswa secara langsung sehingga muncul pemahaman baru 

atau proses belajar. Model pembelajaran experiential memanfaatkan pengalaman 

baru dan reaksi pembelajar terhadap pengalamannya untuk membangun 

pemahaman dan transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap Baharudin, 

(2015:128). Model pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subyek yang 

aktif baik secara fisik maupun mental dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. 

Siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri 

menjadi sebuah konsep IPA sehingga konsep yang dikuasai siswa dapat bertahan 

lama.  

Model pembelajaran experiential ini terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

pengalaman konkret, observasi refleksi, konseptualisasi abstrak, dan percobaan 

aktif. Pertama, tahap pengalaman konkret yaitu siswa diberikan stimulus yang 

mendorong mereka melakukan aktivitas. Aktivitas ini bisa berangkat dari suatu 

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Pembelajaran diawali dengan 

memberikan pengalaman konkret. Siswa secara individual atau kelompok diberi 

tugas untuk melakukan suatu kegiatan, baik melakukan pengamatan terhadap 
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lingkungan maupun berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar.  

Kedua, tahap observasi refleksi yaitu siswa diberikan kebebasan untuk melakukan 

pengamatan, pemeriksaan, analisis, dan evaluasi. Ketiga, tahap konseptualisasi 

abstrak yaitu siswa membuat kesimpulan, generalisasi, abstraksi dari hasil-hasil 

pengamatan atau pengkajian reflektif yang telah dilakukan pada pada tahap 

pengalaman konkret. Keempat, tahap percobaan aktif yaitu dimana siswa 

melakukan percobaan atau eksperimen dalam melaksanakan apa yang telah 

disimpulkan pada tahap konseptualisasi abstrak sehingga siswa dapat 

menggunakan konsep (teori) yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah 

pada situasi baru. Siswa mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 

pemecahan masalah Agus (2013:300).  

Model Pembelajaran Experiential merupakan model pembelajaran yang 

sesuai untuk diterapkan pada materi IPA kelas V yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. 

Pada materi cahaya dan sifat-sifatnya mengarahkan siswa untuk berperan aktif 

mengamati dan mengalami langsung konsep yang dipelajarinya, menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan kerjasama dalam membangun sendiri pengetahuannya. Sejalan 

dengan pendapat Muhammad (2015:138) menyatakan bahwa model pembelajaran 

experiential akan meningkatkan kesadaran akan percaya diri anak, kemampuan 

berkomunikasi, perencanaan, pemecahan masalah, dan meningkatkan semangat 

kerjasama dalam membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalamannya. 

Oleh karena itu, model pembelajaran experiential sesuai digunakan dalam 

menyampaikan materi cahaya dan sifat - sifatnya karena berkaitan erat dengan 

pengalaman  langsung yang didapat siswa dari kehidupan sehari-hari. Materi 

cahaya dan sifat-sifatnya juga membutuhkan kerjasama untuk membuktikan dari 
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sifat-sifat cahaya yang ada. Siswa dapat melihat dengan pengalaman langsung 

sifat-sifat cahaya berdasarkan pengamatan dan percobaan sederhana sehingga 

pengalaman tersebut dapat membentuk pemahaman baru dan mendalam bagi 

siswa. Siswa dapat belajar cahaya dan sifat-sifatnya melalui pengalaman dengan 

menggunakan langkah-langkah model pembelajaran experiential . 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SDN 1 Temuguruh, peneliti 

mencoba menerapkan model pembelajaran experiential. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk meneliti : “Penerapan Model Pembelajaran Experiential untuk 

Meningkatkan Pemahaman Belajar IPA Materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya pada 

Siswa Kelas V SDN I Temuguruh-Banyuwangi”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran experiential untuk meningkatkan 

pemahaman belajar IPA  materi cahaya dan sifat-sifatnya pada siswa kelas V 

SDN I Temuguruh-Banyuwangi? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman belajar IPA melalui model pembelajaran  

experiental pada siswa kelas V SDN I Temuguruh-Banyuwangi ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 

experiential untuk meningkatkan pemahaman belajar IPA materi cahaya dan 

sifat-sifatnya pada siswa kelas V SDN I Temuguruh-Banyuwangi. 
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2. Untuk mengetahui dan mengukur peningkatan pemahaman belajar IPA 

melalui model pembelajaran experiential pada siswa kelas V SDN I 

Temuguruh-Banyuwangi. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

experiential dapat meningkatkan pemahaman belajar IPA materi cahaya dan sifat-

sifatnya pada siswa kelas V SDN I Temuguruh-Banyuwangi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki mempunyai beberapa manfaat, antara lain 

ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi 

mengenai hal yang berkaitan dengan model pembelajaran experiential 

untuk meningkatkan pemahaman belajar IPA materi cahaya dan sifat-

sifatnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mengembangkan penelitian-penelitian yang menerapkan model 

pembelajaran experiential. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan agar 

selalu mengembangkan kreatifitasnya dalam mengajar, memperbaiki dan 

meningkatkan sistem pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang 

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dapat teratasi. Selain itu juga 
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dapat membantu bagi perbaikan pembelajaran serta profesionalisme guru 

yang bersangkutan.  

b. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif

bagi siswa baik dalam proses pembelajaran maupun pemahaman yang

akan didapatkan.

c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan tentang model pembelajaran experiential untuk meningkatkan

pemahaman belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 Temuguruh-

Banyuwangi.

F. Definisi Operasional

1. Model Pembelajaran Experiential adalah pembelajaran yang menekankan

proses belajar yang melibatkan pengalaman siswa secara langsung.

Pengalaman akan membuat siswa berbuat dan berpikir, sehingga dengan hal

tersebut akan memunculkan pemahaman baru.

2. Pemahaman belajar IPA adalah dimana seseorang mampu menemukan fakta,

konsep, dan teori IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya (merambat lurus,

menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat

diuraikan) dengan bahasanya sendiri, menghubungkan beberapa fakta, teori,

dan konsep IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya (merambat lurus, menembus

benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan), dan

dapat mengaplikasikan fakta, teori, dan konsep IPA materi cahaya dan sifat-

sifatnya (merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat

dibiaskan, dan dapat diuraikan) tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
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3. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam secara 

sistematis untuk menemukan sebuah fakta, teori dan konsep yang didasarkan 

pada proses penemuan dengan pengamatan dan percobaan yang dilakukan 

oleh manusia. 

4. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. 

Sifat-sifat cahaya terdiri dari 5 yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya 

dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan,  cahaya dapat 

dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. 

 


