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PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN LEARNING BY DOING PADA KELAS IV B DI MI 

MUHAMMADIYAH GONILAN KARTASURA TAHUN AJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan pada masalah hasil belajar 

siswa yang rendah. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan penerapan model 

pembelajaran learning by doing, dengan penggunaan metode tersebut diharapkan 

keaktifan siswa pada pembelajaran juga meningkat dengan penggunaan media yang 

digunakan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peningkatan hasil pembelajaran 

siswa dengan adanya penerapan model pembelajaran learning by doing kepada siswa 

kelas IV B di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura. Penelitian ini dilakukan selama 

dua siklus dengan mengumpulkan data menggunakan teknik pengamatan, 

wawancara, catatan harian, tes dan dokumentasi. Hasil rata-rata hasil belajar siswa 

kelas IV B MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura pada pra siklus sebesar 24% 

mengalami kenaikan menjadi 48% setelah tindakan pada siklus I, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 86%. Dengan demikian penerapan model learning by doing dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV B di MI Muhammadiyah Gonilan 

Kartasura  

Kata Kunci: Hasil Belajar, Keaktifan,  Learning by Doing 

 

Abstract 

This class action research was conducted based on the problem of low student 

learning outcomes. These problems can be dealt with by applying the learning by 

doing learning model, with the use of these methods it is expected that student 

activity in learning will also increase with the use of the media used. This study aims 

to determine the increase in student learning outcomes by applying the learning by 

doing learning model to class IV B students at MI Muhammadiyah Gonilan 

Kartasura. This research was conducted in two cycles by collecting data using 

observation techniques, interviews, diaries, tests and documentation. The average 

results of student learning outcomes in class IV B MI Muhammadiyah Gonilan 

Kartasura in pre-cycle of 24% increased to 48% after the action in the first cycle, and 

in the second cycle increased to 86%. Thus the application of learning by doing 

models can improve learning outcomes in class IV B students at MI Muhammadiyah 

Gonilan Kartasura 

Keywords: Learning Outcomes, Active, Learning by Doing 

 

1. PENDAHULUAN  

Metode pembelajaran merupakan sebuah perkembangan inovasi di bidang 

pendidikan. Penggunaan sebuah metode berperan penting pada keberhasilan hasil 

belajar siswa. Dengan adanya sebuah inovasi, sebuah pembelajaran akan terasa 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Namun masih banyak guru yang 

memakai cara konvensional yaitu metode yang menjadikan guru sebagai pusat utama 
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dan siswa hanya menjadi pendengar ceramah saja. Model pembelajaran seharusnya 

membagikan keleluasaan yang lebih pada siswa guna menggali pengetahuan yang 

ada dalam dirinya. Minsih & Daniarti (2018) menyebutkan bahwa seharusnya guru 

dapat berperan bukan hanya sebagai pengelola kelas saja melainkan pula berlaku 

sebagai motivator, mediator, evaluator, fasilitator dan demonstator. Sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan dapat efektif.  

Hasil tanya jawab yang dilaksanakan dengan guru kelas IV B di MI 

Muhamadiyah Gonilan Kartasura menyebutkan bahwa nilai hasil pembelajaran 

dikelas masih minim. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pemanfaatan alat bantu 

media dan inovasi pada pembelajaran maka dari itu siswa sering merasa jenuh dan 

tidak berkonsentrasi pada kegiatan berlangsung. peristiwa tersebut dapat 

diperangurhi oleh beberapa faktor, Minsih & Zulaikha (2017) mengatakan 

problematika tersebut dikarenakan karakteristik siswa tidak sesuai dengan waktu 

yang ditentukan pada RPP yang sudah disusun, teknik dan model belajar yang 

digunakan kurang inovasi serta pemakaian media dan alat peraga yang belum 

maksimal. 

Hal tersebut dapat berakibat buruk jika terus dibiarkan terutama pada 

pelajaran Tematik di kelas IV B MI Muhammadiyah Gonilan. Penggunaan model 

yang tidak inovatif masih terus digunakan oleh guru, membuat siswa seringkali 

bosan dan tidak mempunyai motivasi pada saat proses belajar dikelas. 

Keberlangsungan proses belajar dapat dipengaruhi pada pemilihan model 

pembelajaran yang inovatif serta kreatif. Suatu model pembelajaran juga dapat 

mendorong rasa perhatian anak pada materi yang disampaikan, sehingga siswa 

memerhatikan guru dan materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Pola 

pengajaran guru berkaitan erat dengan pilihan metode, jika bahan pelajaran disajkan 

secara menarik besar kemungkinan motivasi belajar siswa akan meningkat. 

Pemilihan metode yang salah akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran 

(Djamarah, 2010). Sesuai yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

bahwa model adalah acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. 

Keterkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan ungkapan Ngalim Purwanto (2011) 

dalam Psikologi Pendidikan yang mengutip pendapat Morgan dalam bukunya 
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mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Metode 

yang dimaksud didasarkan pada model pembelajaran yang dipakai, model 

pembelajaran dalam hal ini diartikan sebagai acuan proses perubahan tingkah laku 

yang dihasilkan melalui pengalaman. John Dewey (1997) juga mengatakan bahwa 

pendidikan adalah pengembangan dari dalam dan merupakan pembentukan dari luar, 

sehingga pengalaman-pengalaman seorang anak juga sangat penting pembentukan 

pribadi seorang anak.  

Model pembelajaran yang cocok guna memecahkan persoalan itu yakni 

dengan pemakaian model learning by doing. Model belajar learning by doing ialah 

sebuah metode yang mampu merangsang peserta didik guna bersungguh-sungguh 

dalam proses belajar mengajar maka keaktifan murid dapat meninggi. Metode 

learning by doing ini memfokuskan siswa untuk lebih giat dalam berinteraksi, 

berdemonstasi, bekerja kelompok dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

secara langsung sehingga siswa memiliki pengetahuan yang berasal dari praktek 

menjadikan siswa bukan hanya sekedar menghafal materi tetapi juga sudah 

memahaminya. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan di MI Muhammadiyah 

Gonilan Kartasura menggunakan metode learning by doing ini pada mata pelajaran 

tematik dengan bantuan media yang berbeda serasi dengan pelajaran yang diberikan. 

Diharapkan dalam penggunaan metode learning by doing ini hasil belajar serta 

keaktifan murid kelas IV B di MI Muhammadiyah Gonilan dapat meningkat secara 

optimal sesuai dengan apa yang diinginkan.  

 

2. METODE  

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). 

Arikunto (2008: 3) menyebutkan bahwa pengamatan kegiatan belajar yang disengaja 

ditampilkan dan terjadi pada sebuah kelas secara bersamaan disebut sebagai 

penelitian tindakan kelas. Tujuan dilakukannya untuk mengatasi permasalahan hasil 

pembelajaran pada siswa kelas IV B MI Muhammadiyah Gonilan yang masih 

rendah. Teknik mengumpulkan data yang dipakai pada tindakan ini ialah pengamatan 

observasi, wawancara, catatan harian, tes dan dokumentasi. Sanjaya (2011) 
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menyebut teknik analisis itu terdiri atas reduksi data yakni menyeleksi, 

memfokuskan, meringkas, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Keabsahan 

data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pengumpulan 

data mengenai kondisi mengajar dari tiga pandangan yang berbeda yaitu pandangan 

dari siswa, guru dan pengamat disebut dengan triangulasi. Dalam teknik triagulasi ini 

melibatkan usaha membedakan masing-masing pendapat dalam situasi yang sama 

(Sugiyono, 2009). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengamatan dan tanya jawab awal yang dilakukan pada siswa kelas IV B di MI 

Muhammadiyah Gonilan Kartasura menunjukkan adanya hasil belajar dan keaktifan 

siswa yang rendah. Keadaan ini disebabkan karena strategi dan model yang dipakai 

masih konvensional yaitu berpusat pada guru, minimnya sarana dan prasarana, 

penggunakan media yang minim dan ketersediaan waktu yang tidak cukup menjadi 

aspek yang berpengaruh pada hasil belajar siswa yang rendah. Akibatnya, siswa 

merasa bosan dan pembelajaran yang berlangsung kurang menyenangkan maka 

sebab itu sebagian besar siswa yang sibuk bermain dikelas, mengobrol dan bahkan 

tidak melaksanakan instruksi yang diberikan oleh guru. Menurut teori Gestalt dalam 

Ghufron (2011) dalam teori belajarnya dikatakan bahwa siswa itu sendiri termasuk 

dalam hal kecakapan berpikir, berperlaku, keinginan, semangat, persiapan diri baik 

jasmani atau rohani serta kondisi sekitar termasuk kondisi sarana prasarana, inovasi 

guru, sumber belajar, model belajar, dukungan lingkungan, dan keluarga menjadi 

aspek penting yang berpengaruh pada hasil belajar siswa 

Hal tersebut membuat pembelajaran yang dilakukan kurang efektif, selain 

siswa yang diajarkan tidak memahami materi juga berakibat pada hasil yang tidak 

memuaskan. Dengan pemakaian metode pembelajaran learning by doing ini 

diharapkan mampu untuk memotivasi siswa untuk lebih giat dan semangat pada saat 

pembelajaran dan lebih menguasai materi yang diberikan dengan bantuan media 

yang telah disediakan.  

Berdasarkan hasil kegiatan pra siklus yang dilakukan pada tanggal 29 April 

2019 dan 30 April 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar siswa 
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yang mendapat nilai dibawah KKM. Siswa yang lulus KKM hanya sebanyak 7 siswa 

dengan presentase 24 % dengan rata-rata kelas 51,44. Ditinjau dari hasil pra siklus 

yang telah dilaksanakan diatas maka dilakukan penelitian dengan penggunaan 

metode learning by doing pada siswa kelas IV B di MI Muhammadiyah Gonilan 

Kartasura.  

Tindakan penelitian berlangsung dilakukan dua siklus dengan masing-masing 

siklusnya terdapat dua kali pertemuan pembelajaran. Siklus I berlangsung pada 

tanggal 2 Mei 2019 dan pada 9 Mei 2019. Setelah kegiatan penelitian dengan 

menggunakan metode learning by doing masing-masing siswa diberikan soal untuk 

mengukur tingkat kesuksesan penelitian yang dilaksanakan dengan mengisi tes yang 

diberikan kepada masing-masing siswa. Berdasarkan pada siklus I yang telah 

dilakukan pada siswa memperlihatkan siswa yang lulus KKM (≥65) sebanyak 14 

siswa dengan presentase 48% dan nilai rata-rata kelas sebesar 65,06. Namun hasil 

penelitian yang dilaksanakan masih belum maksimal karena belum mencapai 

indikator keberhasilan penelitian yang telah ditentukan. Masih banyak terdapat 

kekurangan yang perlu dibenahi salah staunya masih banyak siswa yang merasa 

bingung dengan instruksi guru yang diberikan dan penggunaan media belajar yang 

belum optimal. Serta masih terdapat beberapa siswa yang terlibat tidak antusias 

dikarenakan pemberian motivasi kepada siswa masih kurang.  

Pelaksanaan penelitian lanjutan pada siklus II yang dijalankan pada tanggal 

13 Mei 2019 menggunakan materi pada tema 9 subtema 2 pembelajaran 1 dan 14 

Mei 2019 menggunakan materi pada tema 9 subtema 2 pembelajaran 2 dengan waktu 

masing-masing  4 x 30 menit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

siklus II menunjukkan kenaikan yaitu terapat 25 siswa yang lulus KKM dari jumlah 

total keseluruhan sebesar 29 orang siswa dengan presentase 86% dan rata-rata nilai 

kelas sebesar 80.  Selama penelitian siklus II berlangsung terdapat perubahan 

perilaku yang terjadi pada siswa diantaranya yaitu keaktifan siswa, berani 

menyampaikan pendapat, lebih sering bertanya dan hasil belajar siswa yang 

menambah. 
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Penerapan inovasi learning by doing pada siswa kelas IV B sangat 

berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar siswa kelas IV B. Data peningkatan 

mengenai hasil belajar siswa pada kelas IV B dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No Nama Siswa Nilai  

Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

1. RNA 80 85 95 

2. MZEM 35 55 75 

3. ANF 60 68 90 

4. AKH 70 80 90 

5. AK 63 66 82 

6. ARI 69 70 90 

7. AKR 60 63 78 

8. APP 63 77 86 

9. AKR 50 58 70 

10. AFAZ 63 70 90 

11. AAAA 0 50 63 

12. ADA 70 70 93 

13. DAI 53 60 88 

14. FNZ 50 58 82 

15. KYH 35 60 75 

16. MID 0 45 62 

17.  MFA 0 45 60 

18. MRM 69 75 85 

19. MFA 64 67 80 

20. RHA 73 78 87 

21. RD 58 63 89 

22. RSA 70 77 87 

23. SNK 59 64 68 

24. SSK 60 75 80 

25. SNO 45 60 85 

26. ADH 40 60 77 

27. ASL 53 63 68 

28. NAL 60 67 89 

29. HYR 20 58 60 

Jumlah  1.492 1.887 2.324 

Rata-rata 51,44 65,06 80 

Siswa yang lulus KKM 7 14 25 

Presentase  24% 48% 86% 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran 

peserta didik dari mulai kegiatan pra siklus, siklus I dan siklus II. Hasil itu diperoleh 

setelah siswa mengerjakan tes yang diberikan pada setiap pembelajaran selesai. 

Peningkatan hasil belajar karena adanya implementasi metode pembelajaran learning 
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by doing pada siswa kelas IV B. Berdasarkan hasil yang diperoleh siswa diatas dapat 

diperjelas dengan diagram berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik  Hasil Belajar 

Gambar 1 dan 2 menunjukkan hasil belajar yang meninkat pada siswa kelas 

IV B MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura pada setiap siklusnya.  Dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode learning by doing pada  siswa kelas IV B di 

MI Muhammadiyah Gonilan  sukses dalam menaikkan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kegiatan pra siklus siswa yang lulus KKM hanya sebesar 7 

siswa dengan presentase 24%, lalu pada siklus I meningkat menjadi 14 siswa yang 
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lulus KKM dengan presentase 48%, pada siklus II meningkat sebanyak 25 orang 

dengan presentase 86%. Selaras dengan tindakan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Sriyati (2013) memperlihatkan bahwa dengan penggunaan metode learning by doing 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan menaikkan keaktifan peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan siswa lebih gampang menerima pelajaran yang 

disampaikan yang berimbas dengan meningkatnya hasil pembelajaran. Hal ini selaras 

juga dengan pendapat dari Dimayti & Mudjiono (2009) yang menyebutkan dengan 

metode learning by doing anak-anak akan lebih faham dan mengerti apalabila 

mereka dapat melihat sesuatu secara langsung, karena dengan hal tersebut siswa 

tidak akan merasa terpaksa, mereka akan dengan sukarela dan senang hati melakukan 

kegiatan belajar mengajar.  

 

4. PENUTUP  

Ditinjau dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan diatas lalu dapat diyakini 

bahwa hasil pembelajaran siswa pada kelas IV B di MI Muhammadiyah Gonilan 

mengalami peningkatan setelah penerapan model pembelajaran learning by doing. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dai kegiatan pra siklus hanya 7 peserta 

didik yang lulus KKM dan presentase hanya 24%, kemudian pada siklus I menjadi 

14 peserta didik yang lulus KKM dan presentase 48%, dan pada siklus II mengalami 

kenaikan sebanyak 25 peserta didik yang lulus KKM dengan presentase sebasar 

86%. Meskipun dalam pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode learning 

by doing doing berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, disisi lain dengan adanya 

penerapan metode laerning by doing perlaku siswa juga mengalami perubahan yakni 

meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Anak yang awalnya malu untuk 

menyampaikan pendapat setelah penerapan model learning by doing menjadi lebih 

berani dan lebih aktif dalam pembelajaran, lebih berani untuk bertanya, aktif dalam 

kelompok serta dapat melaksanakan instruksi dari guru 

Berdasarkan kesimpulan diatas, diajukan beberapa saran: 1) bagi guru, 

hendaknya untuk mulai mengaplikasikan sebuah model pembelajaran dan inventif 

serta inovasi guna menambah hasil belajar peserta didik salah satu alternatifnya dapat 

menggunakan model pembelajaran learning by doing. 2) bagi penelitian berikutnya, 
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dapat mengembangkan dan melaksanakan penelitian yang lebih meluas yang 

memungkinkan untuk menambah keaktifan dan hasil belajar peserta didik melalui 

model pembelajaran learning by doing.  
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