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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu pilar utama pendidikan. Pendidikan holistik 

adalah pendidikan yang memerhatikan seluruh aspek kehidupan siswa sebagai 

seorang individu yang utuh. UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam 

Undang-Undang No. 20, Tahun 2003, Pasal 3; menyatakan bahwa: “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

Ungkapan UUD 1945 tentang pendidikan tersebut menekankan mengenai 

pentingnya fokus pendidikan nasional untuk mendidik siswa secara menyeluruh 

sebagai seorang manusia utuh. Pendidikan holistik berfokus untuk mengembangkan 

aspek pengetahuan, karakter, juga keterampilan peserta didik dan bukan hanya 

menitikberatkan konten pembelajaran pada salah satu aspek saja. Pendidikan holistik 

memerhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam aspek 

intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Guru merupakan ujung tombak 

kegiatan pendidikan di sekolah. Guru perlu menyadari bahwa setiap anak adalah 
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ciptaan Tuhan yang berharga, unik, dan istimewa yang berhak mendapatkan 

pendidikan yang berkualitas. Guru perlu merancang sebuah kegiatan pembelajaran 

yang mampu memunculkan minat belajar, menumbuhkan perilaku kreatif, serta 

mengasah kemampuan interpersonal setiap siswa sejak masa kanak-kanak. Guru 

perlu berorientasi pada proses pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosial anak 

secara utuh, bukan hanya berfokus pada penyelesaian materi pelajaran agar hasil 

akhir nilai siswa tercapai sesuai dengan standard KKM. 

Minat belajar merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses belajar, 

tanpa adanya minat belajar, seseorang tidak akan mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan fokus yang baik. Minat belajar merupakan pendorong yang 

terbaik bagi anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat melahirkan 

perhatian, memudahkan siswa berkonsentrasi, mencegah gangguan dari luar, 

memperkuat bahan pelajaran dalam ingatan siswa. Pengaruh minat belajar bagi 

seseorang dalam kegiatan pembelajaran sangatlah besar terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran. Minat adalah salah satu bentuk dari motivasi intrinsik. Kurangnya 

minat belajar membuat siswa tidak dapat fokus dalam pembelajaran, kurang aktif, 

hanya menunggu perintah dari guru tanpa adanya minat dari dalam diri sendiri untuk 

menikmati dan mencintai proses pembelajaran yang berlangsung. 

Peranan kreativitas sangat penting dalam pengembangan kepribadian anak. 

Kreativitas merupakan proses tindakan yang menjadi sarana untuk merangsang dan 

memunculkan bakat dan berbagai potensi yang tersembunyi dalam diri anak untuk 

menjadi sebuah talenta, gagasan maupun hasil karya yang orisinil. Anak yang kreatif 

berarti memiliki kemahiran menggunakan daya nalar dan imajinasi untuk 
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mengembangkan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Kreativitas merupakan 

salah satu faktor penentu kesuksesan hidup seseorang. Melalui pengembangan 

kreativitas hidup manusia akan menjadi lebih berkualitas, karena mampu 

menghasilkan suatu karya yang dapat dipakai untuk pengembangan diri, inovasi 

maupun solusi yang bermanfaat bagi sesama manusia. Perilaku kreatif penting untuk 

dikembangkan sejak masa kecil karena kemampuan tersebut dapat mempersiapkan 

siswa untuk menjadi seorang pembelajar mandiri yang siap untuk menghadapi 

perubahan dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari maupun masa 

mendatang. 

Kerja sama merupakan salah satu keterampilan interpersonal yang perlu 

dikuasai oleh anak-anak sejak dini. Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang 

hidup dalam komunitas, oleh karena itu setiap manusia perlu mempelajari 

keterampilan bekerja sama dengan orang di sekitarnya. Tanpa keterampilan bekerja 

sama, pribadi tersebut akan sulit untuk bertahan hidup, mengembangkan diri dan 

berelasi dengan sesamanya. Setiap orang memerlukan kehadiran orang lain 

disekitarnya, tidak ada orang yang bisa bertahan hidup sendirian. Dengan adanya 

kerja sama, sebuah komunitas pembelajar dapat berkolaborasi untuk mencapai sebuah 

target maupun visi yang jauh lebih besar. 

Minat belajar, perilaku kreatif, dan kerja sama merupakan kunci 

kesuksesan hidup siswa di masa kini dan masa depan. Sekolah perlu 

menghasilkan para lulusan yang menjadi seorang pembelajar seumur hidupnya, 

mampu memecahkan masalah dengan perilaku kreatif, serta mampu bekerja sama 

dengan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai sebuah tujuan yang baik bagi 
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kepentingan bersama. Guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah, perlu 

menyediakan kegiatan pembelajaran yang mendukung proses pertumbuhan anak 

yang holistik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di salah satu kelas V SD Athalia dalam 

kegiatan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, ada beberapa masalah 

yang muncul dan menjadi perhatian peneliti sebagai guru yang mengajar di kelas 

tersebut, beberapa masalah tersebut diantaranya yaitu kurangnya minat belajar 

siswa yang ditandai dengan kurangnya ketertarikan, keterlibatan, dan perhatian 

siswa dalam pembelajaran SBK. Selain minat belajar salah satu masalah yang 

menjadi fokus peneliti adalah kurang berkembangnya kreativitas siswa ditandai 

dengan kurangnya hasil karya siswa yang orisinil, sebagian besar siswa 

menirukan hasil karya dari guru maupun teman lainnya yang dijadikan contoh. 

Masalah berikutnya ialah kurangnya kekompakkan dan kerja sama diantara siswa 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun masalah yang muncul 

dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan terlalu berfokus kepada guru 

dan bersifat konvensional sehingga siswa menjadi kurang tertarik serta kurang 

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ide kreatif dan membangun 

kerja sama bersama siswa lainnya. 

Sekolah Athalia yang menjadi tempat kerja sekaligus tempat penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak di Tangerang Selatan merupakan sekolah 

swasta dengan kurikulum nasional yang berbasis pendidikan karakter, telah 

dibangun sejak tahun 1995 dimulai dari Pra TK, TK, SD, SMP hingga SMA. 

Sekolah Swasta Kristen ini memiliki visi untuk menjadikan siswa sebagai murid 
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Tuhan, yang menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan serta mendidik 

siswa menghidupi rencana Tuhan baginya. Penelitian tindakan kelas akan 

dilakukan di tingkat SD. Khusus tingkat SD, setiap tingkat memiliki 4 paralel 

kelas dengan jumlah siswa 25 – 26 siswa per kelas.  

Tahap pertumbuhan kemampuan berpikir siswa di usia 10 - 11 tahun 

memerlukan situasi pembelajaran konkret untuk mendorong pemikiran dan 

penemuan siswa. Guru perlu menerapkan sebuah model pembelajaran yang dapat 

merangsang pemikiran siswa berpikir dengan lebih aktif dan kreatif dengan 

menghadirkan situasi permasalahan yang konkret/nyata dalam kehidupan mereka 

sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa terhadap 

materi yang diajarkan.   

Model Project Based Learning menyediakan suatu struktur pengalaman nyata 

agar siswa dapat melakukan suatu penemuan dan menginternalisasi pembelajaran 

dengan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah dan 

menemukan solusi dengan pembuatan proyek bersama dengan kelompoknya dengan 

menghasilkan suatu produk. Sehingga diharapakan melalui penerapan model 

pembelajaran PJBL dapat mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, kerja 

sama, juga minat belajarnya. 

Melalui penelitan ini, peneliti melakukan sebuah penerapan model Project 

Based Learning untuk menumbuhkan perilaku kreatif, minat belajar, dan kerja sama 

siswa kelas V SD Athalia pada mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan, dengan 

topik prakarya ramah lingkungan. Seni Budaya & Keterampilan merupakan mata 

pelajaran yang mengajarkan kesenian lokal yang meliputi seni tari, seni vokal, seni 
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lukis, dan prakarya dengan tujuan untuk melestarikan budaya Nusantara Indonesia. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah barang yang ramah lingkungan 

yaitu kardus bekas, kotak bekas, koran bekas, kaleng bekas, dan juga eceng gondok 

yang merupakan salah satu jenis tumbuhan mengapung yang dianggap sebagai gulma 

yang dapat merusak lingkungan perairan. Dengan menggunakan bahan-bahan bekas 

diharapkan semua hasil prakarya yang dihasilkan siswa melalui penelitian ini dapat 

membantu melestarikan lingkungan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang diamati peneliti di kelas adalah: 

1. kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran Seni Budaya & 

Keterampilan. 

2. siswa mengerjakan tugas hanya sekedar menyelesaikan tanpa benar-

benar menikmati proses kegiatannya. 

3. sebagian besar siswa belum mampu menghasilkan suatu produk 

prakarya yang berasal dari ide/gagasannya sendiri. 

4. hasil karya menggambar sebagian besar siswa tidak orisinil melainkan 

berdasarkan contoh ide gambar yang diberikan guru maupun meniru 

siswa lainnya. 

5. siswa kurang mampu bekerja sama di dalam kelompok untuk 

menghasilkan sebuah karya kreativitas. 
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6. peneliti sebagai guru kelas V belum menerapkan model pembelajaran 

yang bervariatif yang dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa. 

7. masalah ketertiban siswa selama kegiatan pembelajaran yang kurang 

konsisten, guru perlu menegur berkali-kali agar siswa dapat kembali 

fokus dalam pembelajaran. 

8. beberapa siswa masih sangat lambat dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

9. kurangnya disiplin siswa dalam membawa perlengkapan belajar SBK 

yang diminta. 

10. sebagian besar siswa masih bermasalah dengan kemampuan motorik 

halusnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini, peneliti 

membahas mengenai pengaruh penerapan model Project Based Learning untuk 

menumbuhkan perilaku kreatif, minat belajar, dan kerja sama siswa kelas V SD 

Athalia terhadap pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) dengan topik 

prakarya ramah lingkungan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah,maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1) bagaimana model Project Based Learning dapat menumbuhkan perilaku kreatif 

siswa kelas V SD Athalia dalam pelajaran SBK? 

2) bagaimana model Project Based Learning dapat menumbuhkan minat belajar 

siswa kelas V SD Athalia dalam pelajaran SBK? 

3) bagaimana model Project Based Learning dapat menumbuhkan kerja sama siswa 

kelas V SD Athalia dalam pelajaran SBK? 

4) bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan model Project 

Based Learning pada siswa kelas V SD Athalia? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) untuk memahami pengaruh model Project Based Learning terhadap keterampilan 

perilaku kreatif siswa kelas V SD Athalia dalam pelajaran SBK. 

2)  untuk memahami pengaruh model Project Based Learning terhadap minat belajar 

siswa kelas V SD Athalia dalam pelajaran SBK. 

3) untuk memahami pengaruh model Project Based Learning terhadap kerja sama 

siswa kelas V SD Athalia dalam pelajaran SBK. 

4) untuk memahami bagaimana cara mengatasi hambatan dalam menerapkan model 

Project Based Learning. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut: 

1) Secara Praktik 

a) sebagai masukan bagi guru dalam memilih model pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan perilaku kreatif, minat belajar, dan kerja sama siswa. 

b) inovasi bagi guru untuk menggunakan model pembelajaran yang 

bervariatif dalam pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. 

c) sekolah mendapatkan masukan atau informasi untuk dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas pembelajaran terutama yang berkaitan dengan 

penerapan model Project Based Learning dalam meningkatkan perilaku 

kreatif, minat belajar, dan kerja sama siswa. 

d) siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baru melalui penerapan 

model Project Based Learning. 

e) penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi para peneliti agar dapat 

melakukan perbaikan pada kualitas pendidikan. 

  

2) Teoritis 

a) untuk memahami pengaruh penerapan model Project Based Learning 

terhadap perilaku kreatif siswa dalam mata pelajaran SBK topik prakarya 

ramah lingkungan. 

b) untuk memahami pengaruh penerapan model Project Based Learning 

terhadap minat belajar dalam mata pelajaran SBK topik prakarya ramah 

lingkungan. 
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c) untuk memahami pengaruh penerapan model Project Based Learning 

terhadap kerja sama siswa dalam mata pelajaran SBK topik prakarya 

ramah lingkungan. 

d) untuk memahami cara mengatasi maupun mengantisipasi kendala yang 

terjadi pada proses penerapan model Project Based Learning dalam mata 

pelajaran SBK topik prakarya ramah lingkungan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab. Pada bab satu, penulis 

menuliskan latar belakang penelitian, yang dilanjutkan dengan identifikasi beragam 

masalah yang terkait dengan latar belakang, kemudian penulis menentukan batasan 

masalah yang ingin diteliti.  Mengacu pada batasan masalah yang ada, maka penulis 

menyusun rumusan masalah yang akan dijawab dalam proses pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat secara praktik maupun teoritis, sehingga dituliskan pula 

manfaat dari penelitian ini, dan secara keseluruhan Tesis ini dijabarkan dalam 

sistematika penulisan. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan kajian pustaka yang menjelaskan 

mengenai teori model Project Based Learning, perilaku kreatif, minat belajar, dan 

kerja sama melalui beberapa nara sumber. Kerangka berpikir serta hipotesis 

penelitian juga dipaparkan pada bab dua. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini dijelaskan 

mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, teknik 

analisis data, prosedur penelitian tindakan kelas setiap siklus serta indikator 

keberhasilan dalam setiap siklus penelitian tindakan kelas.  

Pada bab empat, peneliti mendeskripsikan gambaran umum tentang sekolah, 

serta gambaran mengenai subjek penelitan secara demografi dan psikografi,  kondisi 

siswa sebelum tindakan penerapan model PJBL diterapkan, maupun hasil penelitian 

meliputi kegiatan siklus I, siklus II, siklus III, temuan-temuan yang di dapatkan oleh 
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peneliti pada subjek penelitian selama proses melakukan penelitian tindakan kelas 

yaitu penerapan model Project Based Learning untuk menumbuhkan perilaku kreatif 

anak, minat belajar, dan kerja sama siswa, berdasarkan data yang didapatkan dari 

hasil observasi guru, kuesioner siswa, dan wawancara siswa. Selain itu pada bab 

empat penulis memaparkan hasil perhitungan N-gain untuk menghitung peningkatan 

perilaku kreatif, minat belajar, dan kerja sama siswa dalam mengikuti proses 

penerapan siklus.  

Bab lima terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Dalam 

bab ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang 

dilakukan, implikasi bagi pembelajaran di kelas, serta saran sebagai penutup yang 

dapat bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 




