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2. Banyak sekolah yang tidak memungkinkan      
terjadinya proses pembelajaran dengan baik

• Masih banyak guru yang mengajar 
dengan  cara – cara lama dan kurang 
melibatkan    dan mengaktifkan siswa 
untuk mampu       belajar sendiri.

• Model pembelajaran yang hanya                
menekankan pada ceramah dan kurang      
demokratis masih banyak terjadi, 
dengan    ak ibat s isw a kurang  bebas                          
mengembangkan pikiran dan 
gagasannya.



Metode pembelajaran

Natural Educative Adventure
(NEA)



Rumusan masalah
– Bagaimana memenuhi kebutuhan siswa agar dapat 

meningkatkan kemampuan untuk aktif dalam 
belajar?

– Bagaimana stimulasi yang dapat dilakukan pendidik 
dengan tujuan mengasah dan memperkaya 
pengalaman siswa dalam mempersepsi suatu benda 
atau gejala alami Sehingga dapat meningkatkan level 
belajar siswa?

– Bagaimana penerapan metode belajar Natural
Educative Adventure untuk anak Sekolah Dasar 
melalui mata pelajaran IPA?



Kajian Teoritis

• Sesuai dengan teori tahapan perkembangan kognitif 
Piaget, kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi 
konkret dalam berfikir (usia 7-11 tahun) (Izzaty;2005)

• pada dasarnya setiap kontak diperlukan untuk 
mengembangkan pengetahuan kecuali individu dapat 
menggunakan pengalaman yang dimilikinya 
(Gredler;2001).



Kajian Teoritis
Persepsi
• Rahmat (dalam Atamimi ;2007) berpendapat 

persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa 
atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

• Informasi dari lingkungan adalah yang pertama 
dideteksi dalam bentuk energi fisik oleh sistem 
sensori yang meliputi pengelihatan, pendengaran, 
perabaan, penciuman dan rasa) (Gredler;2001).



Psikologi gestalt mendefinisikan bahwa proses perepsi adalah proses 
mengorganisasi stimuli yang diamati. Pengamat menyampaikan arti pada 
susunan/satuan sti,ulus. Kedua, susunan elemen didalam stimulus total 
adalah faktor utama dalam persepsi (dalam Koffka;1935)
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Natural Educative Adventure  (NEA)

Natural Educative Adventure secara garis besar dan 
secara sederhana dapat disimpulkan sebagai aktivitas 
yang terdiri atas pengalaman yang tidak-pasti atau 
penuh resiko yang dikerjakan sedikitnya sebagai bagian 
untuk kepentingan fisik atau kegembiraan emosional 
yang memiliki sifat pengembangan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 
masyarakat.



Experiential Education Philosophy

Hal ini sesuai dengan konsep 
filosofi Experiential    

Education yang 
mengungkapkan bahwa 

”...sebagai proses 
melalui pembelajar  yang 

mengkonstruksi 
pengetahuan, 

keterampilan dan nilai dari 
pengalaman langsung” 

(Ives;2006).



Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya NEA

• a. Potensi alam
• b. Kebijakan lembaga pendidikan
• c. Guru mata pelajaran
• d. Potensi siswa



NEA sebagai Metode Pembelajaran

• Natural Educative Adventure merupakan suatu metode 
pembelajaran yang memanfaatkan kekayaan alam hayati non 
hayati. Benda-benda alami ini adalah benda yang dapat dicerap 
dengan panca indera baik secara langsung maupun tidak 
langsung, secara konseptual maupun kontekstual.

John Dewey mengungkapkan ”semua                
pendidikan yang asli datang melalui 

pengalaman ” (Bialeschki;2007). 



Pemanfaatan potensi alam sebagai media belajar, tercermin dalam perlakuan yang 
diutamakan dalam belajar. Perlakuan yang dimaksud adalah dengan mendatangi obyek 
belajar yang dituju dan menjadikannya sebagai bahan belajar tanpa merusaknya.

• Sejalan dengan filosofi EE , John Dewey (dalam 
Breunig;2005) menyatakan pendidikan tidak hanya 
dipelajari dalam keterasingan, namun pendidikan harus 
dimulai dengan pengalaman siswa dan harus 
kontekstual ketika mempelajari sesuatu, siswa benar-
benar mengetahui keberadaannya, dapat melihat, 
mendengarkan, merasakan dan juga menyentuh apa 
yang sedang dipelajarinya.


