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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah dalam setiap 

kurikulumnya menggunakan berbagai model pembelajaran yang bervariasi, 

namun dengan berjalannya seiring waktu tentu saja model pembelajaran selalu 

berkembang menuju yang lebih baik untuk menemukan model yang tepat guna 

memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Selama ini kebanyakan pembelajaran 

yang digunakan masih bersifat teacher learning, dimana guru yang menjadi pusat 

pembelajaran dan anak hanya ditempatkan sebagai pendengar, objek dan pasif 

sehingga eksplorasi yang akan dilakukan anak sangat terbatas bahkan tidak akan 

muncul. Tentu saja hal ini akan menghambat proses perkembangan belajar dan 

kreativitas anak dan akan berpengaruh pada hasil belajar nya di sekolah. 

Kecerdasan dan kreativitas memiliki kaitan yang erat walaupun tidak mutlak. 

Orang yang kreatif dapat dipastikan ia orang cerdas, namun tidak selalu orang 

yang cerdas pasti kreatif. Lahirnya sebuah kreativitas membutuhkan lebih dari 

sebuah kecerdasan. Kreativitas merupakan salah satu ciri perilaku yang 

menunjukkan perilaku intellegent atau cerdas, namun kreativitas dan intelegensi 

tidak selalu menunjukkan korelasi yang memuaskan. Sebab skor IQ (Intellegence 

Quotient) yang rendah memang selalu diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah 

pula, namun skor IQ yang tinggi ternyata tidak selalu dibarengi oleh tingkat 

kreativitas yang tinggi pula.  

Sebuah model pembelajaran yang diterapkan pada proses belajar mengajar di 

sekolah sangat menentukan dalam membangun kreativitas anak yang akan 

berpengaruh pada keterampilannya yang lain. Model pembelajaran seharusnya 

dapat memberikan waktu yang lebih untuk siswa melakukan kegiatan seperti 

berdiskusi, melakukan drama, memainkan berbagai macam alat musik dan 

memeragakan tarian maupun gerakan sehingga dalam kegiatan-kegiatan semacam 

itu memberikan sarana untuk memenuhi kebutuh sosial, emosional, intelektual, 

fisik dan perkembangan kreatif yang akan meningkatkan rasa percaya diri dalam 
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diri siswa sehingga dalam pembelajaran yang diikuti siswa dapat termotivasi 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Pembelajaran yang dilaksanakan agar tidak membosankan dibutuhkan inovasi 

yang kreatif dan menggunakan suatu metode yang baik untuk menarik minat 

peserta didik. Daniarti dan Minsih (2018) menyebutkan peran guru dalam 

pengelolaan kelas inovatif sangat komplek yaitu menjadi pengelola kelas atau 

pengelola pengajaran guru juga berperan sebagai fasilitator, motivator, 

demonstrator, mediator, dan evaluator. Intinya adalah bagaimana peran guru 

selalu berusaha supaya siswa bisa semangat, senang dan aktif dalam proses belajar 

menagajar. Apabila seorang siswa dalam proses belajar mampu berperan secara 

aktif sudah dapat dikatakan suatu pembelajaran tersebut berhasil serta fokus pada 

materi yang disampaikan pada guru. Pendidik pun perlu menentukan model yang 

sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga penerapannya sesuai karakteristik 

kelas. 

Hasil observasi yang dilakukan pada sekolah MI Muhammadiyah Gonilan 

pada kelas IV B menunjukkan bahwa guru masih menggunakan cara lama yaitu 

dengan menggunakan model ceramah kemudian siswa mengerjakan soal. Namun 

terdapat sebagian besar siswa ketika proses pembelajaran berlangsung tidak 

memerhatikan guru menyampaikan materi, siswa sibuk dengan bermain sendiri 

dengan teman sebangku, mengobrol, bahkan duduk di bawah meja bermain 

dengan temannya, bahkan ketika guru menugaskan siswa untuk mengerjakan soal 

di buku terdapat beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan. Pembelajaran 

seperti ini akan menciptakan suasana kelas yang statis, monoton, membosankan 

bahkan akan mematikan aktivitas dan kreativitas siswa dikelas yang akan 

berpengaru pada hasil belajar siswa. Hal ini dapat terjadi akibat dari beberapa 

faktor, menurut Zulaikha & Minsih (2017) mengatakan problematika tersebut  

meliputi penyusunan RPP yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, 

penerapan strategi, metode dan teknik pembelajaran yang kurang variatif, guru 

jarang menggunakan media/alat peraga yang sesuai dengan karakteristik siswa.  
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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 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 ini dipelopori oleh John Dewey, konsep belajar melalui 

melakukan, menjadi asas seluruh pengajaran John Dewey dan pertama kali 

diterapkan di AS pada tahun 1859 yaitu suatu pandangan pendidikan pragmatis 

berdasarkan dua alasan penting. Pertama, merupakan suatu takdir Tuhan bahwa anak 

adalah makhluk aktif. Kedua, melalui bekerja anak disiapkan untuk kehidupan pada 

masa depan. (Mappiare, 2006)  

Pembelajaran dengan model yang tepat dapat menarik perhatian siswa dan pada 

suatu pembelajan anak bisa berperilaku secara aktif dan anak juga dapat dilibatkan 

secara langsung pada proses belajar dan mengajar. Alternatif yang dapat dilakukan 
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guru pada permasalahan diatas bisa diatasi dengan penerapan model yang baik serta 

tepat yakni menggunakan suatu model yang disebut learning by doing yang 

mempunyai arti suatu cara yang dapat digunakan dalam pengajaran kepada siswa 

agar dapat lebih mengerti dan paham atau sekadar hafal suatu materi. Siswa 

diajarkan untuk melakukan secara langsung, melihatnya, mendengar suatu bunyi dan 

dapat merasakannya secara nyata, atau disisi lain disebut mempraktekkannya. Agar 

anak dapat benar-benar paham sarana yang mendukung pada model pembelajaran 

tersebut bisa berupa suatu alat media, buku, audio visual, lapangan olahraga, media 

pembelajaran, dan berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang lain.  

Model pembelajaran learning by doing merupakan model pembelajaran yang 

mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dikelas. Pembelajaran dengan 

model pembelajaran learning by doing ini siswa lebih ditekankan untuk berinteraksi 

langsung dengan objek yang dipelajarinya atau dengan kata lain belajar sambil 

melakukan. model learning by doing ini pada dasarnya merupakan model yang lebih 

menekankan pada melakukan percobaan secara langsung daripada sekedar membaca 

atau menghafal buku. Menggunakan model ini siswa akan mendapatkan lebih banyak 

informasi jika mereka melakukan apa yang mereka dengar, baca, dan tuliskan. Inilah 

merupakan kosep dari learning by doing. Teori tersebut menyatakan bahwa jumlah 

presentase yang didapat akan sangat bergantung dari keterlibatan dalam proses 

pembelajaran (Stephen, 2011). Suatu kegiatan belajar dengan melakukan tindakan 

secara nyata harus direncanakan dahulu dan mengatur waktu saat berkegiatan. Yang 

perlu ditekankan pada model ini yaitu kegiatannya lebih condong untuk melakukan 

demonstrasi, review, dan drill. Dengan cara demikian dapat menstimulus siswa untuk 

memiliki pengetahuan pengalaman situasi dan kondisi yang suatu saat nanti akan 

dijalani pada dunia kerja. 

Siswa dapat berkesempatan untuk bisa terlibat secara langsung dengan adanya 

model learning by doing yang menekankan pada pengalaman siswa secara langsung. 

Materi yang disampaikan guru dapat diserap dengan baik kepada audience dengan 

baik. Anak tidak hanya sekedar tahu materi pada pelajaran tetapi siswa sampai pada 

tingkat paham serta keaktifan siswa dapat meningkat karena keaktifan siswa ini 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, apabila siswa mempunyai keaktifan 
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belajar yang tinggi maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai (Khofifah 

& Minsih,  2016). Model pembelajaran learning by doing ini bermanfaat dalam 

memupuk motivasi belajar pada anak karena dalam model ini mendorong siswa 

untuk berperan aktif dalam pembelajaran serta manarik minat siswa dalam mengikuti 

jalannya pelajaran. Dengan bantuan media, sarana dan prasarana serta model 

pembelajaran yang inovatif yang disiapkan oleh guru akan mendukung kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa akan berperan secara aktif 

mengikuti kegiatan dan dapat mengeksplor pengetahuan dan kreatifitas siswa dengan 

cara melakukan materi pembelajaran secara nyata atau praktek di lingkungan 

sekolah.  

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dalam pembelajaran dapat 

memahami materi yang disampaikan oleh guru serta proses belajar yang dapat diikuti 

oleh seluruh siswa dengan aktif. Sehingga guru dituntut untuk terus melakukan 

inovasi dan mengembangan model serta strategi belajar yang menyenangkan bagi 

siswa agar tidak merasa bosan. Guru diharapkan untuk menghidupkan proses 

pembelajaran agar mendorong siswa untuk berperan aktif dapat mengembangan rasa 

ingin tahu, kreatifitas dan pengetahuan yang dimiliki sehingga membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa (Djamarah, 2011). Dengan 

penggunaan model learning by doing ini diharapkan siswa dapat memahami materi 

yang disampaikan, menarik untuk mengikuti segala kegiatan yang dilakukan bersama 

guru di kelas serta lebih aktif dalam mengembangan kreatifitas anak. Pada model ini 

siswa tidak hanya dituntut untuk menghafalkan materi tetapi siswa juga melakukan 

kegiatan secara nyata atau langsung atau dapat disebut dengan praktek. Jadi siswa 

mendapatkan lebih dari sekedar tahu tetapi siswa mampu memahami pengetahuan 

dengan pengalaman yang dimiliki sehingga materi tersebut lebih memudahkan siswa 

dalam mengetahui suatu materi pembelajaran.  

Diharapkan dengan model pembelajaran learning by doing ini siswa mampu 

berpikir kritis, kreatif, serta inovatif sehingga pemahaman akan materi dapat 

dipahami dengan baik, dengan begitu hasil belajar siswa diharapkan mampu dapat 

meningkat dan siswa juga memiliki keaktifan belajar dikelas dengan menggunakan 

model tersebut.  
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B. Rumusan Masalah  

Berlatar belakang atas persoalan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat 

yaitu: “Apakah dengan penggunaan model pembelajaran learning by doing dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada kelas IV B di MI 

Muhammadiyah Gonilan Karasura?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:  

1. Mengetahui adanya penerapan model pembelajaran learning by doing pada 

siswa kelas IV B MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura 

2. Mengetahui peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa setelah penerapan 

model learning by doing 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat dalam dunia pendidikan 

berdasar pada tujuan yang akan dicapai. Berikut manfaat penelitian ini:  

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penerapan model learning by doing peneliti mengharapkan 

supaya hasil belajar siswa dan kreativitasnya meningkat. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa  

Dapat mendorong motivasi belajar dan kreativitas siswa di kelas sehingga 

siswa mampu memahami materi pembelajaran. 

b) Bagi Guru  

Dapat memberi referensi pada wali kelas dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan agar 

siswa dikelas dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

c) Bagi Sekolah  

Dapat memotivasi guru-guru di sekolah untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang invoatif dan kreatif sehingga menciptakan pembelajaran 

yang menarik bagi siswa. 


