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Experiential
Learning
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David A. Kolb

experiential learning

"The process whereby knowledge is created through

the transformation of experience. Knowledge results

from the combination of grasping and transforming it”

(Kolb, 1984, p. 41; Kolb & Kolb, 2005, p. 194).

“As defined by Kolb (1984), experiential learning is a process through 
which knowledge is created by the transformation of experience. Students 
are able to apply concepts and theories to real-life situations and are able 
to establish connections between what they have learned and what they 
have observed and experienced. Experiential learning allows students to 
test what they learn in new and more complex situations, thus engaging 
their higher brain functions” (Wiese & Sherman, 2011, p. 43).
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“Although there is no common agreement on exactly what experiential learning is, 
most all definitions include the concepts of experience plus reflection on that 
experience. Experience alone or what is often called ‘learning by doing’ is insufficient 
to be called experiential education” (Frontczak, 1998, p. 26).

Nancy T. Frontczak
menekankan “experience plus reflection on that experience”

sebagai esensi dari experiential learning
(Frontczak, 1998, p. 26 )
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Tien-Chi Huang dan kolega (Huang et al., 2016)

“Experience is an activity, and it is also a result of activity. In terms of being an 
activity, experience refers to the processes by which people create and reflect on 
personal experience. As a result of activity, experience means voluntarily 
participation in various activities (Clark, Threeton, & Ewing, 2010) through which 
people are able to apply knowledge and insights gained during the process to daily 
life and future life” (Huang et al., 2016, p. 74).
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Experiential
Learning
Model
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David A. Kolb menjelaskan experiential learning menggunakan suatu model yang 

disebut sebagai Experiential Learning Model

(e.g., Kolb, 1984; Svinicki & Dixon, 1987; Frontczak, 1998; Wiese & Sherman, 2011).

Experiential Learning Model

berwujud empat tahap experiential mencakup (e.g., Kolb, 1984; Svinicki & Dixon, 1987; 

Frontczak, 1998; Wiese & Sherman, 2011) :

1. Concrete Experience

2. Reflective Observation

3. Abstract Conceptualization, dan

4. Active Experimentation
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | 2018 6



Reflective observation

Abstract conceptualization

Concrete experience

Active experimentation
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Experiential Learning Model
Sumber:   Diadaptasi dari Kolb (1984, p. 42), Svinicki dan Dixon (1987, p. 142), Heywood (2000, p. 237), Kreber (2001, p. 219), dan (Huang et al., 2016, p. 75).
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Gambar Experiential Learning Model
memaparkan empat tahap experiential
dalam dua dimensi, yakni
(Svinicki & Dixon, 1987):

1. Dimensi sumbu-vertikal

2. Dimensi sumbu-horizontal
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Merepresentasikan input informasi 
atau penggenggaman pengalaman 
(Kolb, 1984)

Baik yang berasal dari concrete 
experience ataupun dari abstract 
conceptualization
(Svinicki & Dixon, 1987).

Dimensi
sumbu-vertikal
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Merepresentasikan pemrosesan 
informasi (Svinicki & Dixon, 1987)

atau transformasi pengalaman
(Kolb, 1984; Kreber, 2001),

Baik melalui reflective observation 
ataupun melalui active 
experimentation (Svinicki & Dixon, 1987).

Dimensi
sumbu-horizontal 
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dalam Reflective Observation

Pebelajar melakukan pemrosesan informasi
dengan merefleksikan ke dalam dirinya (internal pebelajar) 
suatu pengalaman tertentu.
(Svinicki & Dixon, 1987)
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dalam Active Experimentation

Pebelajar melakukan pemrosesan informasi dengan 
melakukan tindakan nyata (eksternal pebelajar) mengacu 
pada konsep logis yang telah disusun (Svinicki & Dixon, 1987).
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Aktivitas Pembelajaran

yang Tercakup dalam

Experiential Learning Model

www.tech4learning.com
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Concrete experience

 Field work

 Projek realistis

Active experimentation

 Field work (uji-coba)

 Tugas/latihan kelas

 Tugas kasus

 Skenario buatan

Abstract conceptualization

 Perkuliahan di kelas dan on-line

 Membaca bahan pustaka (e.g., 

buku teks, artikel jurnal)

Reflective observation

 Diskusi kelas

 Brainstorming

Aktivitas Pembelajaran dalam Experiential Learning Model
Sumber:   Diadaptasi dari Svinicki dan Dixon (1987, p. 142), dan Ferguson et al. (2016, p. 2).

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | 2018 14



Penerapan tahap experiential
dalam Experiential Learning Model

(termasuk pelibatan aktivitas pembelajaran pada 
setiap tahapnya) adalah sangat bervariasi, yakni 

menyesuaikan dengan kebutuhan
(e.g., Svinicki & Dixon, 1987; Frontczak, 1998; Ferguson et al., 2016),
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Contoh #1 
• Pebelajar awalnya mendeskripsikan atau me-recall suatu 

pengalaman (concrete experience)

• Merefleksikan pengalaman itu (reflective observation)

• Menganalisis pengalaman itu berdasarkan konsep atau teori 

guna menghasilkan konsep baru (abstract conceptualization)

• Menguji-coba konsep baru dalam situasi baru (active 

experimentation)

(Frontczak, 1998, p. 28).
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Contoh #2
• Pebelajar awalnya menjalankan field work (concrete 

experience) bersamaan dengan diskusi kelas mengenai 

pengalaman menjalankan field work (reflective observation);

• pebelajar mengaitkan pengalaman menjalankan field work 

dengan kerangka konseptual atau teori yang relevan 

(abstract conceptualization); dan akhirnya

• pebelajar menguji-coba konsep baru dengan melakukan 

field work kembali (active experimentation).

(Svinicki & Dixon, 1987, p. 145).
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Contoh #3
• Berawal dari pebelajar mengikuti perkuliahan di kelas serta 

membaca buku teks dan artikel jurnal (abstract conceptualization)

• Melaksanakan active experimentation melalui tugas/latihan kelas, 

tugas kasus, dan skenario buatan/permainan; 

• Pada tahap concrete experience, pebelajar menerapkan apa yang 

telah mereka peroleh/pelajari dalam abstract conceptualization 

dan active experimentation ke dalam skenario otentik/nyata guna 

memperoleh pengalaman otentik 

(Ferguson et al., 2016, p. 2).
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Contoh #4
• Berawal dari pebelajar mengidentifikasi suatu masalah, mengkaji alternatif-

alternatif pemecahan masalah, dan mengevaluasi konsekuensi setiap alternatif 
pemecahan masalah (abstract conceptualization);

• Memilih alternatif terbaik sekaligus menguji-cobakannya pada situasi buatan atau 
situasi yang disimulasikan (active experimentation);

• Pebelajar melaksanakan concrete experience dengan mengeksplorasi bagaimana 
alternatif terbaik tersebut dapat berkerja/berjalan dalam  situasi nyata;

• Pebelajar melaksanakan reflective observation dengan merefleksi berjalannya 
alternatif terbaik dalam situasi nyata, dan pebelajar mungkin berhasil 
mengidentifikasi suatu masalah baru untuk mengulang lagi tahap experiential

(Ferguson et al., 2016, pp. 1-2).
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Tahap-Tahap

Experiential Learning

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | 2018 20



Concrete Experience

Dalam tahap ini, mahasiswa diminta mendeskripsikan pengalamannya selama pembelajaran

berlangsung (McMullan & Cahoon, 1979). Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam tahap ini sebagai

berikut:

 Mahasiswa diminta untuk mengamati saat ia bepergian dari tempat tinggal ke kampus. Saat

melakukan pengamatan, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi entrepreneurial opportunity

(Clow et al., 1993, p. 26). “Entrepreneurial opportunities are those situations in which new goods,

services, raw materials, and organizing methods can be introduced and sold at greater than

their cost of production” (Mark Casson dalam Shane & Venkataraman, 2000, p. 220).

Contohnya: (1) mahasiswa mengidentifikasi produk dan/atau layanan apa yang dapat dihasilkan 
melalui suatu inovasi tertentu (Clow et al., 1993, p. 26), dan (2) mahasiswa mengidentifikasi 
produk dan/atau layanan baru untuk pasar yang sudah ada, atau mahasiswa mengidentifikasi 
produk dan/atau layanan baru untuk pasar yang baru pula (Hisrich et al., 2017, p. 6).
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• Mahasiswa diminta untuk pergi ke mall dan pasar tradisional. Saat di mall atau pasar
tradisional, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi entrepreneurial opportunity (Clow et
al., 1993, p. 26). Selain itu, mahasiswa juga diminta mengidentifikasi keinginan, kebutuhan,
masalah, atau tantangan yang mungkin perlu untuk dipuaskan, disasar, atau dipecahkan
dengan memperkenalkan suatu inovasi tertentu (Clow et al., 1993, p. 26).

Contohnya, mahasiswa berhasil mengidentifikasi suatu bahan baku yang murah 
sebagai suatu tantangan untuk memanfaatkannya menjadi produk yang inovatif.
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Reflective Observation

Dalam tahap ini, mahasiswa diminta merefleksikan ke dalam dirinya (internal mahasiswa)
pengalaman yang telah diperoleh dalam tahap concrete experience (Svinicki & Dixon, 1987).
Mahasiswa juga diminta menganalisis perasaan dan reaksinya terkait dengan pengalaman yang
telah diperoleh dalam tahap concrete experience (McMullan & Cahoon, 1979). Secara spesifik,
mahasiswa diminta untuk merefleksikan pengalamannya saat ia diminta bepergian dari tempat
tinggal ke kampus, dan saat berada di mall dan pasar tradisional.

Pertanyaan-pertanyaan untuk memandu mahasiswa melakukan refleksi mengacu pada model
refleksi dari Sarah L. Ash dan para koleganya, mencakup: “(1) pengalaman apa yang mahasiswa
pelajari? (2) bagaimana mahasiswa mempelajari pengalaman itu? (3) mengapa pengalaman itu
penting? dan (4) dalam hal apa mahasiswa akan menggunakan pengalaman itu, atau sasaran apa
yang harus ditetapkan mahasiswa sesuai dengan pengalaman yang telah ia pelajari untuk
memperbaiki dirinya, kualitas belajarnya, atau kualitas pengalamannya di masa depan?” (Ash &
Clayton, 2004, p. 142; Ash et al., 2005, p. 51).

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | 2018 23



Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam tahap Reflective Observation
sebagai berikut:
• Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan pengalaman apa yang diperolehnya saat ia bepergian dari tempat

tinggal ke kampus, dan saat berada di mall dan pasar tradisional.

• Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan bagaimana ia mempelajari pengalaman yang telah diperolehnya saat
bepergian dari tempat tinggal ke kampus, dan saat berada di mall dan pasar tradisional.

• Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan mengapa pengalamannya saat bepergian dari tempat tinggal ke
kampus, dan saat berada di mall dan pasar tradisional adalah penting. Secara spesifik, mahasiswa diminta untuk
mendeskripsikan perasaan dan reaksinya ketika ia memperoleh pengalaman saat bepergian dari tempat tinggal
ke kampus, dan saat berada di mall dan pasar tradisional.

• Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan hal-hal apa saja dalam diri mahasiswa yang bisa diperbaiki ketika ia
memperoleh pengalaman saat bepergian dari tempat tinggal ke kampus, dan saat berada di mall dan pasar
tradisional.

• Mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan komitmen-komitmen apa saja yang akan dibuat mahasiswa ketika ia
memperoleh pengalaman saat bepergian dari tempat tinggal ke kampus, dan saat berada di mall dan pasar
tradisional.
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Abstract Conceptualization

Dalam tahap ini, mahasiswa diminta menghubungkan antara konsep, teori, dan bacaan yang
relevan dengan pengalaman, serta memformulasikan kesimpulan yang bersifat tentatif (McMullan &

Cahoon, 1979). Secara spesifik, mahasiswa diminta untuk memadukan antara bahan ajar dengan
pengalaman yang telah direfleksikan ke dalam dirinya, serta mewujudkannya dalam bentuk
rancangan model bisnis dan rancangan prototipe produk.

Kedua rancangan tersebut selanjutnya diuji-cobakan pada tahap berikutnya, yakni:
active experimentation yang pada dasarnya merupakan entrepreneurial action (cf. McMullen &

Shepherd, 2006; Hisrich et al., 2017). Jeffery S. McMullen dan Dean A. Shepherd menyajikan suatu
model entrepreneurial action dengan desirability dan feasibility sebagai dua faktor kuncinya
(McMullen & Shepherd, 2006).

Desirability dijelaskan dengan pertanyaan “how attractive you find the idea of starting your own
business?”, sedangkan pertanyaan untuk feasibility adalah “how confident are you about your skills
and abilities to start a business?” (Guerrero et al., 2008, p. 43).
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Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam tahap Abstract Conceptualization
sebagai berikut:

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk memahami
prinsip-prinsip model bisnis dan Business Model Canvas (BMC) dari Alexander Osterwalder dan
koleganya (Osterwalder & Pigneur, 2010).

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk mendiskusikan
keinginan, kebutuhan, masalah, atau tantangan yang sudah mereka identifikasi dan refleksikan;
selanjutnya diminta menentukan prioritas dari masing-masing untuk dipuaskan, disasar, atau
dipecahkan (cf. Clow et al., 1993, p. 26).

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk mendiskusikan
entrepreneurial opportunity yang sudah mereka identifikasi dan refleksikan; selanjutnya diminta untuk
merumuskan the best entrepreneurial opportunity (Clow et al., 1993, p. 26).
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• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk membuat rancangan
model bisnis berbasis BMC.

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk membuat rancangan
prototipe produk.

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan
desirability dan feasibility dari rancangan model bisnis dan rancangan prototipe produk.

Lanjutan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam tahap Abstract 
Conceptualization sebagai berikut:
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Active Experimentation

Dalam tahap ini, mahasiswa diminta melakukan tindakan nyata (eksternal pebelajar) mengacu pada konsep
logis yang telah disusun (Svinicki & Dixon, 1987); serta menyarankan implikasi-implikasi tindakan untuk
mengaplikasikan, menguji, atau memperkaya apa yang mahasiswa telah pelajari (McMullan & Cahoon, 1979).

Secara spesifik, mahasiswa diminta untuk menguji-cobakan rancangan model bisnis dan rancangan prototipe
produk pada pasar dalam scope terbatas.
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• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk merealisasikan rancangan
model bisnis dan rancangan prototipe produk, dengan modal per mahasiswa dibatasi maksimal lima ratus ribu
rupiah.

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk menguji-cobakan
rancangan model bisnis dan rancangan prototipe produk pada pasar dalam scope terbatas (misalnya keluarga,
kerabat, dan teman), dengan jumlah minimal 500 orang. Para mahasiswa juga diminta untuk mencari kritik dan
saran dari pasar.

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta melakukan uji-coba pasar
terhadap rancangan model bisnis dan rancangan prototipe produk melalui penyelenggaraan pameran. Para
mahasiswa juga diminta untuk mencari kritik dan saran dari pengunjung pameran

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta untuk melakukan finalisasi
rancangan model bisnis dan rancangan prototipe produk, yang sebelumnya sudah diuji-coba, menjadi model
bisnis dan prototipe produk.

• Berkolaborasi dengan mahasiswa lain (berkelompok), para mahasiswa diminta melakukan uji-coba pasar
terhadap model bisnis dan prototipe produk melalui penyelenggaraan pameran.

Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam tahap Active Experimentation
sebagai berikut:
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Experiential Learning

"The process whereby knowledge is created through the 
transformation of experience. Knowledge results from the 

combination of grasping and transforming it”

David A. Kolb
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