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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran Experiential  

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Muhammad (2015:29) model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan bagi pendidik 

dalam perencanaan pembelajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran.  

Menurut Andi (2015:239) model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka 

panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau di luar kelas. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai pola 

pilihan, artinya guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan model pembelajaran adalah 

suatu kerangka konseptual dimana terdapat pola perencanaan sebagai pedoman 

dalam guru merencanakan proses pembelajaran secara optimal. Perencanaan 

tersebut diatur mulai dari menentukan perangkat pembelajaran, strategi, metode, 

dan media yang akan digunakan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.   
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b. Pengertian Model Pembelajaran Experiential  

Kolb (dalam Muhammad, 2015:128) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran experiential adalah belajar sebagai proses mengkontruksi 

pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Belajar dari pengalaman 

mencakup keterkaitan antara berbuat dan berpikir. Jika seseorang berbuat aktif 

maka orang itu akan belajar jauh lebih baik.  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.  

Abdul (2015:93) mengemukakan bahwa model pembelajaran experiential 

adalah suatu model proses belajar belajar mengajar yang mengaktifkan 

pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui 

pengalaman secara langsung. Pengalaman tersebut sebagai katalisator untuk 

menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan model pembelajaran  

experiential adalah model 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. 

 

c. Karakteristik Model Pembelajaran Experiential  

Menurut Muhammad (2015:129) terdapat enam karakteristik dalam model 

pembelajaran experiential, yaitu: (1) Model Pembelajaran Experiential 

menekankan pada proses daripada hasil yang akan dicapai; (2) Belajar merupakan 

suatu proses kontinu yang didasarkan pada pengalaman; (3) Belajar memerlukan 
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resolusi konflik-konflik antara gaya-gaya yang berlawanan dengan cara dialektis; 

(4) Belajar adalah suatu proses yang holistik; (5) Belajar melibatkan hubungan 

antara seseorang dengan lingkungan; (6) Belajar merupakan proses menciptakan 

pengetahuan yang merupakan hasil dari hubungan antara pengetahuan sosial dan 

pengetahuan pribadi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik model 

pembelajaran experiential menekankan pada proses. Proses tersebut melibatkan 

pengalaman, lingkungan, dan orang-orang yang ada di sekitar sehingga akan 

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.   

 

d. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Experiential  

Agus (2013:300) mengemukakan bahwa terdapat 4 tahapan dalam Model 

Pembelajaran Experiential, sebagai berikut: 

1) Concrete experience (pengalaman konkret) 

Pada tahap ini pembelajar 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 di dalam ataupun di luar kelas dan 

dikerjakan oleh pribadi ataupun kelompok. 

2) Reflective observation (observasi refleksi) 

Pada tahap ini pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang 

dilakukan dengan menggunakan panca indra. Selanjutnya pembelajar 

merefleksikan pengalamannya dan dari hasil refleksi ini mereka menarik 

pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi akan terjadi bila guru mampu mendorong 
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murid untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya, 

mengkomunikasikan kembali, dan belajar dari pengalaman tersebut. 

3) Abstract conseptualisation (konseptualisasi abstrak) 

Pada tahap pembentukan konsep, pembelajar mulai mengonseptualisasi 

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 menggunakan 

teori yang ada untuk menarik kesimpulan terhadap pengalaman yang diperoleh; c) 

pembelajar mampu menerapkan teori yang terabstraksi untuk menjelaskan 

pengalaman tersebut. 

4) Active experimental (percobaan aktif) 

Pada tahap ini, pembelajar mencoba merencanakan bagaimana menguji 

keampuhan teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh 

selanjutnya. Siswa melakukan percobaan atau melaksanakan apa yang telah 

disimpulkan pada tahap abstract conseptualisation. Pada tahap ini akan terjadi 

proses bermakna karena pengalaman yang diperoleh pembelajar sebelumnya 

dapat diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

model pembelajaran experiential dengan menggunakan materi cahaya dan sifat-

sifatnya diterapkan sebagai berikut: (1) Tahap pengalaman konkret dimana guru 

memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan pengamatan secara langsung 

yang ada di lingkungan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya, contoh : mengamati 
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cahaya yang masuk dari pintu, dan melihat bayangan, bercermin, mengamati gelas 

yang berisi air, dan mengamati air yang disemprotkan ke tempat yang terkena 

cahaya dan tidak terkena cahaya; (2) Tahap observasi refleksi dimana siswa 

merefleksi hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan yang 

siswa miliki; (3) Tahap konseptualisasi abstrak yaitu dimana siswa 

mengonseptualisasikan apa yang telah diamati dari yang konkret menjadi abstrak 

dan tahap ini sebagai tahap penyimpulan sementara siswa; (4) Tahap percobaan 

aktif yaitu dimana siswa secara berkelompok melakukan percobaan untuk 

membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, menembus benda 

bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan dengan 

penggunaan media sederhana. Tahap ini siswa menyimpulkan hasil percobaan 

tersebut sehingga dapat mengaplikasikannya pula ke kehidupan sehari-hari. Guru 

mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan mendapatkan 

penjelasan tentang fenomena yang telah dikonsepkan.  

 

e. Gaya Belajar Model Pembelajaran Experiential  

Kolb (dalam Abdul, 2015:96) mengenalkan gaya belajar yang sesuai 

dengan tahapan dalam Model Pembelajaran Experiential, yaitu: 

1) Assimilator, (AC/RO), kombinasi dari berfikir dan mengamati (thinking and 

watching). Anak pada tipe assimilator memiliki kelebihan dalam memahami 

berbagai sajian informasi serta merangkumnya ke dalam suatu format yang 

logis, singkat, dan jelas. Biasanya anak tipe ini kurang perhatian kepada orang 

lain dan lebih menyukai ide serta konsep yang abstrak. 

2) Converger, (AC/AE). Kombinasi dari berpikir dan berbuat (thinking and 

doing). Anak dengan tipe converger unggul dalam menemukan fungsi praktis 
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dari berbagai ide dan teori. Bisanya mereka punya kemampuan yang lebih baik 

dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mereka juga 

cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis (aplikatif) dari pada masalah 

soaial atau hubungan antar pribadi. 

3) Accommodator, (CE/AE). Kombinasi dari perasaan dan tindakan (feeling and 

doing). Anak dengan tipe accommodator memiliki kemampuan belajar yang 

baik dari hasil pengalaman nyata yang dilakukan sendiri. Mereka suka 

membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam berbagai pengalaman baru dan 

menantang. Mereka cenderung bertindak berdasarkan analisis logis. Dalam 

usaha memecahkan masalah, mereka biasanya mempertimbangkan faktor 

manusia (untuk mendapatkan masukan/informasi) dibanding dengan analisis 

teknis. 

4) Diverger, (CE/RO). Kombinasi dari perasaan dan pengamatan (feeling and 

watching). Anak dengan tipe diverger unggul dalam melihat situasi konkret 

dari banyak sudut pandang yang berbeda. Pendekatannya pada setiap situasi 

adalah “mengamati” dan bukan “bertindak”. Anak seperti ini menyukai tugas 

belajar yang menuntunnya untuk menghasilkan ide-ide, biasanya juga 

menyukai isu budaya serta suka sekali mengumpulkan berbagai informasi. 

 

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Experiential  

Muhammad (2015:138) mengemukakan bahwa kelebihan model 

pembelajaran experiential secara individual dan kelompok. Kelebihan model  

pembelajaran experiential secara individual yaitu (1) meningkatkan kesadaran 

akan rasa percaya diri; (2) meningkatkan kemampuan berkomunikasi, 

perencanaan, dan pemecahan masalah; (3) menumbuhkan dan meningkatkan 
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kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk; (4) menumbuhkan dan 

meningkatkan rasa percaya antarsesama anggota kelompok; (5) menumbuhkan 

dan meningkatkan semangat kerja sama dan kemampuan untuk berkompromi; (6) 

menumbuhkan dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab.  Kelebihan 

model pembelajaran experiential secara kelompok yaitu mengembangkan dan 

meningkatkan rasa saling ketergantungan antarsesama kelompok dan melibatkan 

keterlibatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sedangkan 

kekurangan model pembelajaran experiential adalah membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam melakukan percobaan untuk memperoleh kesimpulan atau 

suatu konsep yang utuh.  

 

2. Pemahaman Belajar IPA 

a. Pengertian IPA 

Usman (2016:3) menyatakan bahwa IPA merupakan terjemahan dari kata-

kata bahasa Inggris yaitu natural science. Natural artinya berhubungan dengan 

alam atau bersangkut paut dengan alam, dan science artinya ilmu pengetahuan. 

Jadi IPA disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam.  

Powler (2016:3) menyatakan bahwa IPA adalah 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. Sedangkan 

menurut Asih (2015:23) IPA adalah suatu cabang pengetahuan yang menyangkut 
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fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-

hukum umum.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 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. Pengetahuan dalam 

pembelajaran IPA tersusun dalam suatu sistem sehingga mempunyai kesatuan 

yang utuh dalam setiap materi yang ada dalam IPA.  

 

b. Unsur-Unsur IPA 

Carind dan Sund (dalam Asih, 2015:24) menyebutkan bahwa terdapat 

empat unsur-unsur yang terkandung dalam IPA yaitu: 

1) Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap, yang dimaksud adalah sikap ilmiah. 

Ada sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam IPA, yaitu: 

sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap 

kerjasama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung 

jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan diri. 

2) Ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan memahami 

pengetahuan tentang alam. IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka 

IPA membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan 

digenerasisasikan  oleh para ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA 

tersebut dengan keterampilan proses sains (science process skills), seperti 

keterampilan mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

3) Ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil penelitian yang 

telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji 
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sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk, 

antara lain: fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori IPA. 

4) Ilmu pengetahuan alam sebagai aplikasi, yaitu penerapan metode ilmiah dan 

konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam belajar IPA 

memiliki terdapat keempat unsur yang mendasarinya.. Keempat unsur tersebut 

saling keterkaitan dimana dalam sebuah proses dalam belajar IPA dengan 

pengamatan dan percobaan siswa akan dapat menemukan sebuah produk yaitu 

fakta atau konsep. Ketika fakta atau konsep dari proses tersebut ditemukan maka 

akan mudah pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu 

menemukan sebuah proses, penemuan produk, dan aplikasi akan mempengaruhi 

sikap siswa dalam menemukan fakta atau konsep dari pengamatan dan percobaan 

yang siswa lakukan.  

 

c. Pengertian Pemahaman Belajar IPA 

Nana Sudjana (2014:76) pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta 

didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang 

dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan 

guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. 

Suharsimi (2013:118) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga 

(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, 

anak diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana 

diantara fakta-fakta atau konsep.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk memperoleh makna dan arti dari suatu hal yang 

dipelajari dengan dapat melihat dari berbagai segi baik dari memahami konsep, 

menerapkan dan mengaplikasikanya dalam situasi baru. Pemahaman belajar IPA 

adalah dimana seseorang mampu menemukan fakta, konsep, dan teori IPA dengan 

bahasanya sendiri, menghubungkan beberapa fakta, teori, dan konsep IPA, dan 

dapat mengaplikasikan fakta, teori, dan konsep IPA tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

d. Tingkatan dalam Pemahaman Belajar IPA 

Menurut Wowo (2012: 106) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat 

kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, 

yaitu: 

1) Pemahaman Terjemahan 

Pemahaman terjemahan adalah dimana seseorang dapat 

mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau bentuk lain. Hal-hal 

yang abstrak diubah untuk mewujudkan suatu istilah sehari-hari yang bermanfaat 

dalam pemikiran lebih lanjut, tentang masalah dan diperkenalkan dalam 

komunikasi. Ilustrasi sasaran pembelajaran dalam pemahaman terjemahan sebagai 

berikut: (a) Kemampuan menerjemahkan suatu keputusan masalah atau 

penyusunan kata-kata abstrak dari bahasa konkret; (b) Kemampuan untuk 

menerjemahkan sesuatu bagian dari komunikasi yang panjang menjadi lebih 

ringkas atau melalui istilah yang abstrak; (c) Kemampuan menerjemahkan atau 

meringkas suatu proses berpikir, seperti prinsip umum dengan memberi suatu 

ilustrasi atau contoh. 
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2) Pemahaman Interpretasi 

Pemahaman interpretasi yaitu  kemampuan untuk mengenal dan 

memahami. Pemahaman interpretasi dilakukan dengan menghubungkan 

pengetahuan/pengalaman yang lalu dengan pengetahuan/ pengalaman yang akan 

diperoleh sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebuah ide-ide baru/ pengetahuan 

baru. Seseorang dapat menginterpretasikan sesuatu konsep atau prinsip jika ia 

dapat menjelaskan secara rinci makna atau arti suatu konsep atau prinsip, atau 

dapat membandingkan, membedakan, atau mempertentangkannya dengan sesuatu 

yang lain. Ilustrasi sasaran pembelajaran dalam pemahaman interpretasi sebagai 

berikut: (a) Kemampuan memahami dan mengerti sesuatu keseluruhan atau 

sesuatu yang diinginkan pada tingkat yang bersifat umum; (b) Kemampuan 

menginterpretasikan berbagai jenis data. 

3) Pemahaman Ekstraplorasi 

Pemahaman ekstraplorasi adalah usaha untuk menentukan atau 

menyatakan suatu penarikan kesimpulan secara menyeluruh termasuk menandai 

semua akibat atau dampak-dampak dari ide-ide atau materi. Ilustrasi sasaran 

pembelajaran pemahaman ekstraplorasi sebagai berikut; (1) Kemampuan 

merumuskan, menguji hipotesis, mengenali keterbatasan data dan menarik 

kesimpulan secara efektif; (2) Keterampilan menggambarkan, menaksirkan, 

memprediksi akibat dari tindakan tertentu dalam komunikasi.  

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa dalam mencapai pemahaman harus 

mempunyai ketiga tingkatan tersebut karena ketiga tingkatan tersebut saling 

berkaitan satu sama lain. Tingkatan dalam pemahaman belajar IPA yang 

dimaksud yaitu siswa dapat menerjemahkan atau kemampuan dalam memahami 
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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. 

 

e. Manfaat Pemahaman Belajar IPA  

Menurut Hiebert dan Carpenter (dalam Almira, 2015:20) pengajaran 

yang  menekankan kepada pemahaman mempunyai sedikitnya lima keuntungan, 

yaitu:  

1) Pemahaman memberikan generatif artinya bila seorang telah memahami 

suatu konsep, maka pengetahuan itu akan mengakibatkan pemahaman yang 

lain karena adanya jalinan antar pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga 

setiap pengetahuan baru melalui keterkaitan dengan pengetahuan yang sudah 

ada sebelumnya. 

2) Pemahaman memacu ingatan artinya suatu pengetahuan yang telah dipahami 

dengan baik akan diatur dan dihubungkan secara efektif dengan pengetahuan-

pengetahuan yang lain melalui pengorganisasian skema atau pengetahuan 

secara lebih efisien di dalam struktur kognitif berfikir sehingga pengetahuan 

itu lebih mudah diingat. 

3) Pemahaman mengurangi banyaknya hal yang harus diingat artinya jalinan 

yang terbentuk antara pengetahuan yang satu dengan yang lain dalam struktur 

kognitif siswa yang mempelajarinya dengan penuh pemahaman merupakan 

jalinan yang sangat baik. 



23 

 

     
 

4) Pemahaman meningkatkan transfer belajar artinya pemahaman suatu konsep 

akan diperoleh siswa yang aktif menemukan keserupaan dari berbagai konsep 

tersebut. Hal ini akan membantu siswa untuk menganalisis suatu konsep 

tertentu dapat diterapkan untuk suatu kondisi tertentu. 

5) Pemahaman mempengaruhi keyakinan siswa artinya siswa yang memahami 

dengan baik akan mempunyai keyakinan yang positif yang selanjutnya akan 

membantu perkembangan pengetahuannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan memahami 

suatu pembelajaran salah satunya IPA akan memberikan dampak yang baik bagi 

siswa. Dengan siswa memahami sesuatu konsep IPA yang telah ia punya dan 

diberikan konsep baru akan mempermudah siswa dalam mengaitkan pengetahuan 

tersebut sehingga akan mempengaruhi pemahaman/ingatannya, selain itu 

mempermudah siswa dalam mengatasi situasi baru jika siswa sudah memahami 

pembelajaran IPA yang telah ia pelajari.  

 

3. Pembelajaran IPA 

a. Pengertian Pembelajaran IPA 

Menurut Cullingford (dalam Usman, 2016:9) pembelajaran IPA lebih 

mementingkan pada siswa daripada gurunya. Pembelajaran IPA memberikan 

kesempatan bagi anak mengembangkan sikap rasa ingin tahu dan berbagai 

penjelasan logis. Hal ini akan mendorong anak untuk mengekspresikan 

kreativitasnya. Anak juga didorong untuk mengembangkan cara berpikir logis dan 

kemampuan untuk membangkitkan penjelasan ilmiah untuk alasan yang bersifat 

hakiki dan praktis. Transfer  belajar bukan hanya terletak pada aplikasi dan 
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prinsip dan konsep umum tetapi pada kemampuan untuk menciptakan hubungan 

antara apa yang telah diketahui dan apa yang dibutuhkan untuk diketahui.  

Menurut Usman (2016:8) pembelajaran IPA di sekolah diharapkan 

memberikan berbagai penelusuran ilmiah yang relevan. Anak didorong untuk 

memberikan penjelasan atas pengamatan dan percobaan mereka dalam diskusi 

kelas  melalui tulisan. Pembelajaran IPA menjadi berarti bila IPA diajarkan 

sedemikian sehingga anak menjalani suatu proses perubahan konsepsi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam menciptakan hubungan dari 

konsep yang telah ada pada diri anak ditambahkan dengan konsep baru yang akan 

dipelajarinya melalui pengamatan dan percobaan. Pembelajaran IPA memberikan 

kesempatan kepada anak untuk menjadi ilmuwan yang menemukan sendiri fakta 

atau konsep yang telah dipelajari.  

 

b. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, tujuan 

pembelajaran IPA SD/MI sebagai berikut:   

1) Memperoleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keadaan, 

keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat  diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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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. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keturunannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan.  

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan ketrampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pada 

mata pelajaran IPA menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran 

tidak akan berhasil apabila seorang guru tidak mengetahui tujuan pembelajaran. 

Oleh sebab itu, hendaknya guru benar-benar memahami esensi dari tujuan 

pembelajaran. Tujuan belajar tentang IPA di Sekolah Dasar adalah untuk 

memberikan keyakinan bahwa alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

sehingga harus merawat dan menjaga alam sebaik-baiknya. Selain itu belajar 

tentang IPA akan memberikan pengetahuan mengenai fakta atau konsep sehingga 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar IPA dapat memunculkan 

karakter positif bagi siswa dalam melakukan percobaan dan memecahkan masalah 

sehingga hal tersebut akan membuat siswa kritis dalam melakukan sesuatu. IPA 

yang telah dipelajari di SD akan menjadi bekal dalam melanjutkan pendidikan 

selanjutnya.  
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c. Materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya 

1) Pengertian Cahaya 

Suwarno (2012:147) menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang 

elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Proses mata melihat benda 

adalah cahaya dihasilkan oleh benda atau cahaya dipantulkan oleh benda menuju 

ke mata kita sehingga cahaya dapat masuk ke mata dan mengenai sensor cahaya 

dan dikirim ke otak kita. Sedangkan Heri (2011:125) menyatakan bahwa cahaya 

merupakan radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat 

mata maupun yang tidak. Sedangkan benda yang memancarkan cahaya disebut 

dengan sumber cahaya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah  

gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya dipantulkan 

oleh benda menuju mata sehingga kita dapat melihat benda melalui sumber 

cahaya yang dipantulkan ke mata.  

 

2) Sifat-Sifat Cahaya 

Menurut Suwarno (2012:147) cahaya memiliki sifat-sifat, seperti: 

a) Merambat lurus 

Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat ketika ada cahaya matahari yang 

masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Cahaya matahari yang melewati 

jendela tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya yang merambat lurus 

ke dalam ruangan.  

b) Menembus benda bening 

Benda bening adalah benda-benda yang dapat menembus cahaya. Benda 

bening dapat meneruskan cahaya sehingga dapat menembus benda tersebut. 
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Contoh benda bening adalah air jernih, gelas kaca bening, kristal, dan kertas roti. 

Benda-benda yang tidak dapat menembus cahaya disebut benda gelap. Cahaya 

yang mengenai benda gelap akan diserap sehingga cahaya seolah-olah tampak 

terperangkap dan tidak dapat keluar lagi. Beberapa contoh benda gelap adalah 

buku, kayu, tembok, sendok, garpu, dan lain sebagainya. 

c) Dapat dipantulkan 

Cahaya yang mengenai suatu benda akan dipantulkan sehingga kita bisa 

melihat benda tersebut. Selain dipantulkan kembali, sebagian cahaya yang 

mengenai suatu benda akan diteruskan ke dalam benda tersebut. Cahaya yang 

dipengaruhi oleh benda dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda tersebut. Pada 

benda yang permukaannya rata menghasilkan pantulan yang beraturan 

(pemantulan beraturan). Sedangkan pemantulan benda pada benda yang 

permukaannya tidak rata akan menghasilkan pantulan cahaya yang berhamburan 

(pemantulan baur/difusi). 

Cermin adalah benda dari kaca yang salah satu sisinya mengkilap karena 

diberi lapisan air raksa. Permukaan cermin  dapat memantulkan cahaya yang 

mengenainya. Berdasarkan permukaannya, cermin digolongkan menjadi 3 jenis 

yaitu : 

1) Cermin Datar 

Cermin datar adalah cermin yang permukaannya pantulnya berupa bidang 

datar. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan untuk berkaca. 

Bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah tegak, sama besar dengan 

aslinya. 
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2) Cermin Cekung 

Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya cekung. 

Contohnya bagian dalam sendok sayur yang mengkilap. Sifat bayangan pada 

cermin cekung bermacam-macam. Jika letak benda dekat dengan cermin cekung, 

maka bayangan bersifat tegak dan lebih besar. Jika letak benda jauh dari cermin 

cekung maka bayangan yang terbentuk bersifat terbalik dan lebih kecil dari 

aslinya. 

3) Cermin Cembung 

Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya 

cembung. Contohnya adalah bagian luar sendok sayur yang mengkilap dan kaca 

spion pada kendaraan. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung 

adalah tegak dan lebih kecil dari bendanya. 

4) Dapat dibiaskan 

Cahaya mengalami pembiasan jika melalui dua medium (zat perantara 

yang dilalui cahaya yang berbeda kerapatannya). Misalnya: cahaya yang datang 

dan udara ke air. Cahaya yang datang dari udara yang memiliki kerapatan yang 

lebih kecil ke air yang kerapatannya lebih besar, akan dibiaskan mendekati garis 

normal. Namun jika cahaya yang datang dari medium yang kerapatannya besar ke 

medium yang kerapatannya kecil, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis 

normal. Cahaya lebih mudah merambat ke medium yang memiliki kerapatan lebih 

kecil daripada ke medium yang kerapatannya lebih besar. Karena adanya 

pembiasan, sebuah batang dimasukkan ke dalam air akan terlihat seperti patah. 
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5) Dapat diuraikan 

Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. 

Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen 

warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum-spektrum cahaya yang berwarna 

merah, jingga, kuning, hijau, biru,  nila, dan ungu. Spektrum warna yang tidak 

dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik.  Cahaya putih dapat diuraikan 

sehingga saat melewati prisma, cahaya putih akan mengalami dispersi 

(penguraian).  Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah 

peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang 

diuraikan oleh titik-titik air hujan di langit. Cahaya matahari yang kita lihat 

berwarna putih. Namun, sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya 

berwarna.. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti akan 

melakukan penelitian mengenai materi cahaya dan sifat-sifatnya. 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. 
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d. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

SK, KD, dan Indikator Pencapaian Kompetensi pada materi cahaya dan 

sifat-sifatnya dijabarkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 SK, KD, dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

6. Menerapkan sifat-

sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya atau model. 

 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya  

 

 

6.1.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

merambat lurus. 

6.1.2 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

dapat menembus benda bening. 

6.1.3 Membedakan sifat-sifat  cahaya 

dapat dipantulkan mengenai cermin 

datar, cermin cekung, dan cermin 

cembung. 

6.1.4 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

dapat dibiaskan. 

6.1.5 Memberi contoh peristiwa 

pembiasan cahaya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6.1.6 Mendeskripsiskan sifat-sifat cahaya 

dapat diuraikan. 

6.1.7 Memberi contoh peristiwa 

penguraian dalam kehidupan sehari-

hari.  

Sumber: Silabus Kelas V KTSP 

 

4. Hubungan Model Pembelajaran Experiential dan Pemahaman Belajar 

IPA 

Model pembelajaran experiential adalah model pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar untuk membangun 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung dan 

menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong siswa 

mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran.  

Langkah-langkah model pembelajaran experiential, yaitu tahap pengalaman 

konkret siswa diberikan stimulus untuk melakukan kegiatan dengan pengamatan 

terhadap lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya pada tahap observasi refleksi, 
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siswa merefleksi pengamatan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya siswa 

mencoba untuk mengonseptualisasi abstrak dengan pengamatan yang telah 

dilakukan. Setelah itu siswa melakukan percobaan aktif sehingga hal tersebut 

akan menemukan kesimpulan yang sebenarnya dari pengamatan yang telah 

dilakukan.   

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, siswa diajak untuk belajar dari 

pengalaman yang menekankan pada hubungan yang harmonis antara belajar, 

bekerja dan aktivitas belajar lainnya dalam menciptakan atau menemukan 

pengetahuan yang dicari. Oleh karena itu, model pembelajaran ini sesuai dengan 

materi IPA yaitu cahaya dan sifat-sifatnya karena pembelajaran ini mengarahkan 

siswa untuk berperan aktif mengamati dan mengalami langsung konsep yang telah 

dipelajari selain itu menumbuhkan rasa ingin tahu dam kerjasama dalam 

membangun sendiri pengetahuannya. Selain itu, siswa diajak untuk memandang 

secara kritis kejadian yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan 

melakukan pengamatan dan percobaan aktif untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi kemudian menarik kesimpulan bersama. Kesimpulan ini 

sebagai pemahaman yang akan dicapai oleh siswa. Siswa akan memperoleh 

pemahaman yang mendalam karena siswa akan dapat mencari konsep IPA sendiri, 

kemudian siswa menghubungkan konsep IPA yang ia punya dengan konsep IPA 

yang baru ia pelajari, dan siswa dapat mengaplikasikan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

 

 



32 

 

     
 

B. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan 

yang penulis lakukan, sebagai berikut: 

Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian oleh Resni Taung tentang 

Penerapan Experiential Learning dalam Pembelajaran IPA pada Materi Ciri 

Khusus Makhluk Hidup Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SDN 

Inpres Mandok, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar, dari siklus I ke siklus II. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil 

penelitian yaitu tes hasil belajar dan hasil observasi. Hasil tes belajar siswa yang 

diperoleh pada siklus I, yakni siswa yang tuntas 5 dari 7 siswa atau persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 71,4% dan daya serap klasikal 70%, serta aktivitas 

siswa dalam kategori baik. Pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal 100% dan 

daya serap klasikal sebesar 82,9%, serta aktivitas siswa berada dalam kategori 

sangat baik. Dengan demikian, penerapan Experiential Learning dalam 

pembelajaran IPA pada materi ciri khusus makhluk hidup dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa Kelas VI SDN Inpres Mandok.  

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, terdapat persamaan maupun 

perbedaan yang ada pada penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas selain itu sama-sama menggunakan 

variabel pertama tentang model pembelajaran experiential dan mata pelajaran 

yang dijadikan penelitian sama tentang IPA. Sedangkan perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabel keduaya. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu pemahaman belajar sedangkan pada penelitian oleh 

Resni Taung menitikberatkan pada hasil belajar siswa. Materi yang peneliti 
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lakukan yaitu tentang cahaya dan sifat-sifatnya sedangkan pada penelitian oleh 

Resni tentang ciri khusus makhluk hidup. Teknik pengumpulan data yang peneliti 

lakukan dengan menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara dan 

catatan lapangan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Resni Taung 

menggunakan tes dan observasi. Selain itu penelitian yaitu yang dilakukan oleh 

Resni kelas VI, namun yang peneliti lakukan pada kelas V. 

Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian oleh Danang Jatmiko 

tentang Peningkatan Prestasi Belajar IPA Materi Benda dan Sifatnya dengan 

Model Experiential Learning pada siswa kelas III B di MI Ma’arif Mangunsari 

Salatiga Tahun Pelajaran 2014/2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan model Experiential Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA tentang materi Benda dan Sifatnya di kelas III B MI 

Ma’arif Mangunsari Salatiga. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi terhadap 

prestasi belajar siswa yang mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 70,83 

(36,66%) menjadi 85,33 (70%) pada siklus I dan menjadi 92,16 (93,33%) pada 

siklus kedua. 

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, terdapat persamaan maupun 

perbedaan yang ada pada penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas selain itu menggunakan variabel 

pertama tentang Model Pembelajaran Experiential dan mata pelajaran yang 

dijadikan penelitian sama tentang IPA. Sedangkan perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabel keduanya. Penelitian oleh 

Danang menitikberatkan pada prestasi belajar siswa sedangkan peneliti 

menitikberatkan pada pemahaman belajar siswa. Materi yang peneliti lakukan 
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yaitu tentang cahaya dan sifat-sifatnya sedangkan pada penelitian oleh Danang 

tentang benda dan sifatnya. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan 

dengan menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan catatan 

lapangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Danang menggunakan 

observasi, tes, dan dokumentasi. Selain itu penelitian yaitu yang dilakukan oleh 

Danang kelas III, namun yang peneliti lakukan pada kelas V. 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SDN I Temuguruh-Banyuwangi, 

peneliti mencoba mencari pemecahannya dengan menerapkan model 

pembelajaran experiential. Bagan  kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Awal 

1. Pembelajaran IPA yang 

menekankan pada teacher 

centered. 

2. Siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran 

3. Guru mengajar dengan 

menggunakan ceramah, 

tanya jawab, dan penugasan 

pada setiap pembelajaran 

sehingga penggunaan media 

jarang digunakan. 

4. Guru memberikan soal-soal 

yang bersifat hafalan. 

Pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran IPA kurang 

dan berpengaruh pada hasil 

belajar IPA yang rendah.  

Tindakan 

Pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran experiential 

dan siswa aktif melakukan 

pengamatan dan percobaan. 

Siklus 1 

Pembelajaran 

menerapkan model 

pembelajaran experiential  

secara individual dan 

kelompok besar

Siklus Selanjutnya 

Kondisi Akhir 

Peningkatan pemahaman belajar 

IPA dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Experiential. 


