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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kreativitas adalah proses konstruksi ide yang orisinil (asli), bermanfaat, 

variatif (bernilai seni), dan inovatif (berbeda/ lebih baik) (Munandar, 1999). 

Kreativitas dalam pembelajaran Seni Budaya Keterampilan di SD sangat erat 

kaitannya dengan bakat yang dimiliki oleh anak. Bakat dan kreativitas juga sangat 

penting ditingkatkan danan harus digali serta perlu mendapat porsi yang cukup 

dalam memenuhi kebutuhan seni dalam diri siswa. 

Fakta membuktikan bahwa pendidikan SBK di SDN Tempurejo 2 Kediri 

selama ini kurang maksimal sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar 

dengan KKM individu 65 dan KKM kelas 70%. Hal ini terjadi dikarenakan 

selama ini peneliti mengamati adanya kelemahan pada siswa yaitu rendahnya 

kreativitas siswa dalam mengekspresikan ide kreatif ke dalam seni. Hal ini dapat 

terjadi karena kelas teridentifikasi kelas gemuk, dengan jumlah siswa mencapai 40 

Siswa dalam satu rombongan belajar. Akibatnya, guru sering menemui hambatan-

hambatan dalam proses pembelajaran SBK seperti siswa yang ramai 

menyebabkan kondisi belajar tidak lagi efektif, konsentrasi belajar siswa terpecah 

schingga kreativitas dalam mater tidak tersampaikan dengan baik. 

Adanya perilaku dari beberapa siswa yang,menyepelekan pelajaran SBK 

dengan menunjukkan sikap acuh, tidur-tiduran selama pembelajaran, tidak mau 

membuat atau membawa tugas yang diberikan dan sering keluar dengan berbagai 

macam alasan. Perilaku di atas sering dialami guru, sehingga mengakibatkan guru 
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mengambil langkah tegas dalam menyikapi hal di atas seperti memberi teguran, 

kesempatan dan hukuman yang mendidik supaya siswa tidak mengulangi 

perbuatan untuk kedua kali. 

Selain permasalahan di atas, alokasi waktu pendidikan SBK di kelas V 

kurang. Pada kenyataannya hanya dua jam pelajaran yang dapat diefektitkan 

karena dua jam pelajaran yang lain dialokasikan untuk kegiatan pramuka, 

sedangkan materi SBK sangatlah beragam meliputi seni rupa; seni musik; seni tari 

dan keterampilan. Hal tersebut menyebabkan kurang tercapainya kompetensi SBK 

yang harus dicapai siswa. Upaya guru selama ini adalah memberikan materi SBK 

dengan praktek langsung dengan sedikit penjelasan di awal sesuai materi pada 

buku pegangan. Dengan demikian, kreativitas yang akan muncul terbatas pada 

buku pengangan. 

Fakta lain adalah kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua terhadap 

bakat yang dimiliki oleh anak-anaknya. Perilaku yang ditunjukkan oleh siswa 

yang berbakat adalah dengan antusiasme yang tinggi terhadap pelajaran dan 

didukung dengan kemampuan siswa. Namun, perilaku di atas hanya akan 

dimunculkan pada saat pembelajaran SBK dalam bidang tertentu saja. Selain hal 

di atas keterbatasan sarana, prasarana dan dana baik dari sekolah maupun keluarga 

juga mempengaruhi kreativitas siswa. Guru SBK hanya memanfaatkan. 

kesempatan di sekolah untuk menggali potensi siswa dengan memberi binaan dan 

arahan sesuai bakat siswa dengan keterbatasan tersebut. 

Hal lain yang peneliti perhatikan adalah tumpukan limbah koran di 

perpustakaan yang mengganggu pemandangan. Meskipun koran dapat diuraikan 

dalam tanah, namun tetap saja merusak lingkungan apabila tidak dikelola dengan 
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baik. Salah satu usaha pengelolaan limbah kertas adalah Recycle (usaha 

pemanfaatan kembali atau disebut juga daur ulang). Limbah kertas yang sering 

ditemui di sekitar seperti koran, majalah, dan benda yang berbahan kertas lainnya 

dapat dimanfaatkan menjadi benda yang bernilai artistik. Selain itu, limbah kertas 

dapat dijadikan sumber penghasilan tambahan apabila pintar mengkreasikan 

limbah tersebut menjadi benda-benda yang bernilai jual tinggi. 

Seperti pengalaman peneliti membuat taplak meja dari koran bekas. Alat 

dan bahan yang digunakan sangat mudah ditemukan. Teknik yang digunakan 

adalah teknik kostruksi bangun datar dengan cara melinting koran kemudian 

membuat pola dari lintingan tersebut menjadi sebuah bangun seperti persegi 

panjang; segitiga sama kaki; persegi dan lingkaran, baru menyusun bangun-

bangun tersebut menjadi benda 3D yang mempunyai arti dan fungsi. Inilah yang 

menjadi inspirasi peneliti untuk mengujicobakan dan mengembangkan pengala-

man tersebut kepada siswa kelas V SDN Tempurejo 2 Kediri melalui Mata 

Pelajaran keterampilan, sehingga dengan pengalaman belajar tersebut diharapkan 

hasil belajar SBK kelas V SDN Tempurejo 2 Kediri meningkat dengan KKM 70. 

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Novia 

Etmawati dari Jurusan PGSD FIP Universitas Negeri Malang Tahun 2010 ada 

pada tujuan penelitian. Tujuan pada penelitian ini adalah meningkatkan hasil-

belajar siswa dengan memanfaatkan bahan, sedangkan pada penelitian terdahulu 

bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa dengan memanfaatkan media. Selain 

itu, perbedaan lainnya pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada 

penelitian ini adalah pembelajaran keterampilan, sedangkan pada penelitian 

terdahulu pembelajaran menggambar. Perbedaan selanjutnya pada metode 
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pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

demonstrasi, sedangkan pada penenlitian terdahulu menggunakan metode 

ceramah. Perbedaan yang terakhir adalah fokus penelitian. Fokus penelitian ini 

adalah kreativitas yang ditunjukkan siswa dalam bentuk hasil karya, sedangkan 

penelitian terdahulu memfokuskan pada proses menggambar. 

Dari penjabaran permasalahan di atas, penentuan judul penelitian ini 

adalah "Peningkatan Hasil Belajar Seni Budaya Keterampilan Siswa Kelas V 

SDN Tempurejo 2 Kediri Melalui Peningkatan Kreativitas Pemanfaatan Limbah 

Koran ". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah pada uraian latar belakang di atas adalah 

bagai berikut. 

a. Adanya perilaku siswa yang tidak mendukung proses pembelajaran SBK.  

b. Adanya aktivitas guru yang kurang maksimal. 

c. hurangnya dukungan dari sekolah maupun keluarga siswa. 

d Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan limbah di sekitar.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti dirumuskan berikut ini "Bagaimana peningkatan kreativitas SBK siswa S 

V SDN Tempurejo 2 Kediri melalui pemanfaatan limbah koran ?" 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas 

SBK pada siswa kelas V SDN Tempurejo 2 Kediri melalui pemanfaatan limbah 

koran. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Penelitian ini mengangkat Sent Budaya Keterampilan sebagai objek 

penelitian. Ruang lingkup pembelajaran Seni Budaya Keterampilan (SBK) di SD 

mencakup jenis penyajian materi, materi pembelajaran, teknik dan bahan. 

Pemhelajaran SBK di kelas V khususnya keterampilan (seni kriya) disajikan 

secara teori dan praktik. Adapun materi pada pembelajaran keterampilan pada 

semester genap yaitu karya kerajinan dan benda permainan. Materi karya 

kerajinan mengambil tema macrame, sedangkan materi benda permainan 

mengambil benda permainan yang digerakkan oleh tali. Teknik yang digunakan 

oich kedua tema menggunakan teknik simpul. Bahan yang digunakan untuk 

membuat macrame adalah tali tampar dari plastik, sedangkan bahan yang 

digunakan untuk benda permainan adalah karton dan benang nilon. 

Peneliti mencoba membatasi masalah pada penelitian ini dengan 

mengambil penyajian pembelajaran secara praktik. Selain itu, materi yang 

diangkat tetap mengambil karya kerajinan pada semester genap akan tetapi tema, 

teknik dan bahan berbeda. Tema pembelajaran yang peneliti angkat adalah benda 

kreasi dengan teknik konstruksi bangun, sedangkan bahan yang digunakan 

menggunakan bahan limbah kertas yaitu koran dan metode yang digunakan adalah 
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demonstrasi. Penelitian dilakukan di SDN Tempurejo 2 Kediri dengan subjek 

penelitian kelas V. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat.  

a. Bagi Siswa 

1. sebagai sarana penyaluran dan pengembangan kretativitas, 

2. sebagai sarana untuk penetralisir ketegangan dan kejenuhan otak,  

3. sebagai bekal di masa yang akan datang, 

4. sebagai usaha aktualisasi diri, dan 

5. sebagai usaha mencapai hasil belajar SBK yang maksimal.  

b. Bagi Sekolah 

1. dapat dijadikan sebagai landasan perbaikan pembelajaran dan 

pengembangan kurikulum SBK yang lebih baik, sesuai dengan kondisi 

lingkungan sekolah. 

c. Bagi Peneliti lain 

1. sebagai landasan pengembangan penelitian selanjutnya, dan  

2. sebagai motivasi untuk melakukan penelitian lainnya. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan persepsi atau pemakaian istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan berikut ini. 
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a. Peningkatan Kreativitas 

Peningkatan adalah usaha menjadikan lebih baik sesuai dengan kondisi-

kondisi yang dapat diusahakan (Ruriana, 2009). Sedangkan kreativitas adalah 

proses konstruksi ide yang orisinil (asli), bermanfaat, variatif (bemilai seni), dan 

inovatif (berbeda/ lebih baik) (Munandar, 1999). Sehinga pengertian peningkatan 

kreativitas pada penelitian ini adalah usaha memperbaiki dan mengembangkan ide 

(kreativitas) dari siswa supaya lebih variatif clan inovatif dari yang sudah ada. 

 

b. Seni Budaya Keterampilan 

Seni Budaya Keterampilan adalah salah satu mata pelajaran di SD yang 

mempelajari kesenian dan kebudayaan Indonesia serta berbagai macam 

keterampilan. Kesenian meliputi seni rupa, seni suara, seni tari dan seni drama 

(teater), sedangkan keterampilan meliputi kerajinan tangan dan kecakapan hidup 

(Depdiknas, 2006). Pada penelitian ini, peneliti mengambil mata pelajaran SBK 

khususnya keterampilan dalam lingkup seni rupa sebagai bahan uji coba. 

 

c. Siswa Kelas V SDN Tempurejo 2 Kediri 

Pada penelitian ini siswa kelas V SDN Tempurejo 2 Kediri adalah siswa 

pada tingkat V (lima) yang bersekolah di SDN Tempurejo 2 Kediri sebagai subjek 

penelitian. 

 

d. Pemanfaatan Limbah Koran 

Pengertian limbah koran terdiri dari dua kata yaitu limbah clan koran. 

Arti limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 
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industri maupun domestik sedangkan koran adalah surat kabar (Wikipedia, 2011). 

Sehingga limbah koran memiliki arti koran yang dibuang atau sudah tidak 

memiliki fungsi sebagaimana mestinya lagi bagi pemiliknya. Pada penelitian ini, 

maksud pemanfaatan limbah koran adalah memproses kembali limbah koran yang 

ada di sekitar menjadi bentuk atau benda yang baru sebagai sumber belajar siswa 

pada mata pelajaran SBK. 


