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Skema implementasi NEA

Siswa Guru mata
 pelajaran

NEA Mata 
Pela ja ra n IPA

Peningka ta n 
kemampuan 

persepsi

Fa ktor 
Pendukung



Tinjauan Teori Tentang Stimulasi Mental dan Persepsi 
Berkenaan dengan Pembelajaran

• Fungsi mental primitif yang terdiri dari persepsi sederhana, 
memori alami dan perhatian tanpa disengaja di 
dihubungkan pada pengalaman nyata. Fungsi ini disajikan 
kembali dengan model Stimulus-Respon.(Gredler;2001).

• Ketika individu mengenal sebuah pola, individu tersebut 
mentransfer dan mengorganisasi informasi kasar yang 
dihasilkan oleh sensor reseptor. 



Melalui NEA siswa diharapkan dapat 
mencapai tataran paham.

Sehingga subyek dapat 
mengorganisasi stimuli 
yang diamati, 
menyampaikan arti pada 
susunan stimuli, dan 
menentukan 
karakteristik dari 
tampakan yang 
mempengaruhi persepsi 
(Gredler;2001). 



• Keragaman hasil persepsi 
dari siswa yang ada bukan 
merupakan bagian hitam dan 
putih dari kesalahan atau 
kebenaran. Keragaman ini 
merupakan aspek yang 
subyektif yang tidak perlu 
untuk dipertentangkan 
namun merupakan hal yang 
patut untuk didiskusikan 
secara bersama-sama. 

Persepsi memiliki 
sifat relatif yang 

subyektif



Strategi Implikasi NEA di Sekolah Dasar dalam 
Pelajaran IPA

Metode belajar NEA, 
merupakan suatu metode 

yang fleksibel untuk 
diterapkan kedalam berbagai 

bidang pelajaran. 

• Hanya saja dalam hal ini 
lebih difokuskan kepada 
mata pelajaran IPA sebagai 
titik awal diterapkannya 
metode belajar ini. Karena 
hal ini disesuaikan dengan 
karakteristik perkembangan 
terutama karakteristik 
kognitif operasional 
konkret.



Implikasi NEA
1. Tahap persiapan

a). Learning Target
b). Choosing Help   

Media
c). Adventure Area
d). Junior Adventurer  

Preparedness

2). Tahap pelaksanaan
a). Senior Adventurer
b). Little Adventure Team
c). Adventurer Task
d).  Adventure Time Limit
e). Final Gathering 

Palace
f). Simple Presentation
g). Final Segment



Visualisasi Interaksi 
Siswa dengan Guru

Siswa

KebijakanGuru



a. Keuntungan Untuk Siswa
- Keuntungan kognitif

Obyek 
Pelajaran 

IPA

Panca indera

Perhatian

Interpretasi

Tanggap

Persepsi

Bidang ilmu lain

Lingkungan
stimuli

Sensasi

Arti

Kondisi
Dalam diri



– Keuntungan psikomotorik

– Keuntungan Psikososial

– Keuntungan Akademik



Indikator keberhasilan metode 
pembelajaran

A. Indikator secara Kognitif
1. Siswa mampu untuk mengamati obyek belajar 
yang ditentukan secara rasional
2. Siswa memahami obyek yang telah dipelajari
3. Siswa mampu untuk menceritakan apa yang telah 
dipelajarinya
4. Siswa mampu untuk berfikir lebih luas dalam satu 
sub pokok bahasan yang sama maupun lintas sub 
pokok bahasan



B. Indikator secara Psikomotorik
1. Siswa mampu mengendalikan aktivitas  diri 

(fisik) untuk berfokus pada kegiatan belajar
2. Siswa mampu untuk menggunakan indera untuk 

mempelajari obyek yang ditentukan



C. Indikator secara Psikososial
1. Siswa dapat menjalin kerjasama yang baik 

dengan teman-temannya
2. Siswa dapat membiasakan diri untuk saling 

berbagi dan menghargai orang lain
3. Siswa dapat bertanggungjawab atas keutuhan 

dan kelestarian alam



D. Indikator secara akademik
1. Siswa dapat lebih menguasai materi belajar 
2. Siswa dapat secara mandiri belajar dengan 

menggunakan obyek maupun tanpa obyek
3. Siswa dapat membuat hubungan antara materi 

belajar yang satu dengan yang lain
4. Siswa dapat meningkatkan nilai pelajarannya 

(terutama IPA)
5. Siswa, guru dan orang tua dapat senyum-

senyum karena prestasi siswa bagus…



2. Keuntungan untuk guru / pendidik

• Dengan menggunakan metode NEA guru dapat mengembangkan 
atau memperkaya model dalam belajar.

• Dengan NEA, siswa diprediksikan dapat lebih cepat menerima materi 
pelajaran yang sedang dipelajari. Pelaksanaan NEA dapat dilakukan 
bersamaan dengan guru mata pelajaran lain, seperti guru IPS atau 
guru yang lain.

• Metode NEA dapat digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran 
di Sekolah.



Kesimpulan

• Dengan menggunakan metode belajar 
Natural Educative Adventure, siswa 
Sekolah Dasar diprediksikan dapat 
meningkatkan keaktifan yang didukung 
kemampuan persepsi melalui panca 
inderanya.

• Stimulasi dalam belajar siswa dapat 
dilakukan dengan menggunakan obyek 
belajar secara langsung yang memiliki 
karakteristik dimensi inderawi.



……NEA……..
• Penerapan metode NEA dalam pelajaran IPA dapat dilakukan 

dengan penggunaan media belajar berbasis pada kenyataan 
alam. Dalam praktik belajar, siswa diajak untuk mendatangi 
atau berpetualang ke dalam lingkungan belajar yang 
menyediakan kebutuhan obyek belajar yang sesuai.



Saran

• Untuk meningkatkan 
kemampun belajar atau 
taraf  belajar, hendaknya 
menggunakan obyek 
nyata dan langsung 
dalam belajar. 

• Dalam menggunakan 
metode belajar 
hendaknya 
memposisikan siswa 
sebagai individu yang 
aktif. 



Siklus Pelaksanaan Metode NEA

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi

Follow up

Analisis 
Kurikulum



Dukungan Metode NEA secara luas

Pihak 
Sekolah

Masyarakat 
lingkungan 

sekolah
Instansi lain



Sekolah alam ciganjur
• Sekolah Alam memprioritaskan tiga pokok materi dalam 

konsep pendidikannya, yaitu: 
• Akhlaqul Karimah : menjadikan anak memiliki akhlaq yang 

baik dengan metode utamanya keteladanan yang berdasar 
pada Al-Qur’an dan Hadits 

• Falsafah Ilmu Pengetahuan : menjadikan anak memiliki logika 
berpikir yang baik, mencermati alam lingkungannya menjadi 
media belajarnya dengan metoda action learning dan diskusi 

• Kepemimpinan/ Leadership : menjadikan anak memiliki 
semangat kepemimpinan yang baik dengan metoda out 
bound dan dynamic group. 



Kendala-kendala yang mungkin dihadapi

• 1. Pengendalian siswa dialam terbuka
• 2. Keterbatasan pengawasan guru terhadap 

jumlah siswa yang banyak
• 3. Siswa tidak fokus dengan materi yang 

dipelajari
• 4. Keterbatasan sumberdaya alam sebagai 

obyek belajar.
• 5. Memerlukan waktu yang lebih banyak dari 

pelajaran didalam kelas.



Pembelajaran

• Pembelajaran menggunakan model tema spider web, 
tidak permata pelajaran.

• Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi mereka 
belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Mereka 
tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari 
alam sekelilingnya. Mereka bukan belajar untuk 
mengejar nilai, tetapi mereka belajar untuk bisa 
memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari.



Komponen Utama

• Guru berkualitas 
memiliki wawasan pendidikan dan wawasan 

lingkungan.
• Metodologi yang tepat 

metoda yang diterapkan adalah action learning. 
Hal ini dikembangkan melalui ceramah dan diskusi, 
pemecahan masalah yang terstruktur, adanya studi 
kasus dan presentasi. 

• Buku-buku bermutu sebagai Resources
pengadaan perpustakaan



Kurikulum
• tiga aspek, yaitu kurikulum akhlak, kurikulum kognitif 

(pendekatan dari logika berfikir), dan kurikulum 
kepemimpinan.

• Kurikulum Sekolah Alam mempunyai komposisi materi 
pembelajaran dengan perbandingan 80:20, artinya sebanyak 
80% merupakan kurikulum akhlak, sedangkan 20%-nya adalah 
kurikulum kognitif. Kurikulum model ini diambil karena 
keberhasilan anak cenderung ditentukan oleh kecerdasan 
emosinya. 

• Dalam penyampaian pembelajaran, 70% kegiatan 
pembelajaran di Sekolah Alam merupakan outdoor activity 
dan 30% lainnya adalah indoor activity. Materi pembelajaran 
disampaikan secara active dan fun.



Raport Siswa

• Laporan Akhir Semester
1. Nilai (khusus SD dan SL)
2. Laporan Perkembangan Siswa, berisi:

• a. Perkembangan akhlak 
• b. Perkembangan kepemimpinan 
• c. Perkembangan emosi 
• d. Perkembangan kemampuan dasar 
• e. Perkembangan iqro/tahfidz 

• Portofolio



Bagan Rencana Penerapan NEA
NO Pokok 

Bahasan
Sub Pokok 
Bahasan

Waktu Rencana 
Metode NEA

Rencana 
Pelaksanaan

Evaluasi 
pelaksanaan

1 Bagian 
tumbuh-
tumbuhan dan 
fungsinya

Pertemuan 1:
a.Mengidentifikasi 

bagian-bagian 
akar

b.Mendiskusikan 
fungsi akar bagi 
tumbuhan itu 
sendiri

2 jam pelajaran Siswa 
menggunakan 
tanaman sekitar 
sekolah untuk 
diamati secara 
langsung/siswa 
membawa tanaman 
yang berbeda-beda 
ke sekolah

Tanggal 16 
September 2007
Jam 07.00-
08.30

(diisi setelah 
pelaksanaan)

2

3

4



Evaluasi Bidang Kognitif

Aspek Perlu perhatian Berkemb
ang

Mandiri Catatan

1. Mengamati obyek

2. Memahami obyek

3. Menceritakan yang    
telah dipelajari

4. Berfikir lebih luas



Bidang Psikomotorik

Aspek Perlu 
perhatian

Berkembang Mandiri Catatan

1. mengendalikan    
aktivitas  diri 

2. menggunakan 
indera 



Evaluasi Bidang Psikososial

Aspek Perlu perhatian Berkemb
ang

Mandiri Catatan

1. Kerjasama

2. Berbagi dan 
menghargai 

3. Bertanggungjawab



Evaluasi Bidang Akademik

Aspek Perlu perhatian Berkemb
ang

Mandiri Catatan

1. Menguasai materi 
belajar 

2.  Mandiri belajar 

3. Membuat hubungan 
materi belajar

4. Berfikir lebih luas



TERIMA KASIH


