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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan formal dalam memasuki era globalisasi yang ditandai 

dengan adanya suatu perubahan (inovasi). Perubahan pada hakekatnya adalah 

suatu hal yang wajar karena perubahan itu adalah sesuatu yang bersifat 

kodrati dan manusiawi. Hanya ada dua alternatif  pilihan  yaitu menghadapi  

tantangan yang ada di dalamnya atau mencoba menghindarinya. Jika 

perubahan direspon positif akan menjadi peluang dan jika perubahan direspon 

negatif akan menjadi arus kuat yang menghempaskan dan mengalahkan kita. 

Dalam Proses pembelajaran yang menyangkut materi , metode , 

media/alat peraga dan sebagainya  harus  juga  mengalami  perubahan   ke  

arah  pembaharuan (inovasi). Dengan adanya inovasi tersebut di atas, dituntut 

seorang guru harus lebih kreatif  dan inovatif, terutama dalam menentukan 

model dan metode yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan   siswa   

terutama  pembentukan  kreatifitas dalam berfikir. 

Contextual Teaching and Learning adalah suatu konsep mengajar dan 

belajar yang membantu  guru menghubungkan kegiatan dan bahan ajar mata 

pelajaranya dengan situasi nyata, yang dapat memotivasi siswa untuk dapat 

menghubungkan pengetahuan dan pengalamanya dalam kehidupan sehari 

hari, siswa sebagai anggota keluarga dan bahkan sebagai anggota masyarakat 
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dimana dia hidup (US  Department of Education .2001, dalam Romadhon, 

2006) 

   Contextual Teaching and Learning adalah salah satu pendekatan 

yang mengaitkan materi pelajaran di dalam kelas dengan situasi yang riil pada 

dunia anak, sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh siswa dan berfokus 

pada proses sehingga mampu menciptakan anak yang mampu berpikir kritis, 

mampu memecahkan masalahnya sendiri dan mampu menerapkan 

pengalaman yang diperoleh di sekolah pada kehidupan sehari- hari. (Nurhadi. 

2002:2) 

Siswa akan belajar lebih baik apabila dilakukan dan disesuaikan dengan dunia 

anak, belajar akan lebih berarti bila materi pelajaran sesuai dengan 

pengalaman anak, bukan yang tidak diketahui oleh anak, sehingga anak ikut 

serta dan ikut merasakan apa yang sedang dia pelajari     

“...........knowledge is contructed by humans. Kniwledge is aset of facts 

consept, or laws waiting to be discovered . it is not something that 

exist independent of knower. Human creat or contruct knowledge as 

they attemp to bring meaning to their experience. Everithing that we 

know, we have made  (Nurhadi,2002.2) Stated by Zahorik (1995)  

.  

  Pengajaran dan Pembelajaran Contextual merupakan suatu 

pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang membantu 

guru mengaitkan isi/ materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata . 

pembelajaran ini memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang 

diperoleh di kelas dengan penerapanya dalam kehidupan siswa sebagi 

anggota keluarga, sebagai warga masyarakat dan nantinya sebagai tenaga 
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kerja (US Department of Education and the National School work Office. 

2001. dalam Romadhon, 2006) 

    Contextual Teaching and Learning adalah proses belajar mengajar 

yang dan kegiatanya   erat  hubunganya  dengan   pengalaman  nyata  siswa   

di  luar sekolah ( Kasihani KE. Suyanto 2003) 

  Menurut Ki Hajar Dewantara, (dalam Agus Joko 2007) “Seni yaitu 

segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaanya dan bersifat 

indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Bagi Ki Hajar 

Dewantoro seni masih merupakan produk keindahan, dan karena indahnya 

dapat menggerakan perasaan indah orang yang melihatnya. Dalam difinisi ini 

ada sesuatu yang belum terdapat pada difinisi yang terdahulu, yaitu adanya 

transfer of felling (pemindahan atau penularan perasaan). Rasa indah pada 

diri seniman menular kepada orang yang melihat karyanya. Dengan demikian 

maka menurut difinisi ini seni merupakan sarana komunikasi perasaan 

manusia. Yang demikian itu sejalan dengan difinisi seni Leo Tolstoy yang 

terkenal, seorang tokoh yang banyak disebut- sebut dalam hubungannya 

dengan masalah transfer of feeling. 

 Jika kita berkehendak merumuskan pengertian kreativitas, maka 

terlebih dahulu kita harus bisa membedakan bentuknya yang semu (pseudo 

form), bentuknya yang otentik (autothentik form). Yang pertama adalah 

kreativitas dalam arti yang estetis semu (creativity as a superfisial). Yang 

kedua adalah kreativitas sebagai proses menghadirkan sesuatu yang baru (the 

process of bringing something new into being).  Membedakan seni yang semu 
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atau tiruan dari seni yang asli, seni sungguhan merupakan langkah yang 

sangat menentukan (crucial) atau penting. Sejak beberapa abad yang lampau 

para filosof telah mencoba menjelaskan masalah tersebut. Plato pada awalnya 

mengatakan bahwa seni itu hanya berurusan dengan gejala (apprearances), 

bukan dengan kenyataan itu sendiri (kenyataan yang sesungguhnya). Di 

dalam simposiomnya, kemudian ia menyebutkan adanya seniman sungguhan 

(true artistik), yaitu yang mampu menampilkan realitas baru. Menurut Plato, 

mereka adalah yang mampu mengungkap dirinya sendiri. Kreativitas mereka 

merupakan paling mendasar dari keinginan memberi fungsi atau arti pada 

kehadirannya di dunia (creativity is the most besic manifestion of a man 

woman fultiling his or her own being in the world), (Humar Sahman, IKIP 

Semarang Press, 1995. Dalam Agus Joko. 2007) 

    Kreativitas adalah daya kemampuan untuk mencipta. Kreativitas 

sangat erat berhubungan dengan daya cipta. Dan kreativitas ini sesungguhnya 

merupakan kunci atau modal utama seseorang dalam berusaha untuk 

berkarya. Orang- orang kreatif sesungguhnya tidak pernah mati ide dan 

gagasannya. Dari benak dan perenungannya akan muncul kreasi atau inovasi 

demi terus memperbaiki usaha, karya atau pekerjaan yang tengah digelutinya. 

Dan orang- orang kreatif akan selalu mampu mencari terobosan atau model- 

model yang baru untuk menggembangkan daya cipta sehingga akan meraih 

keberhasilan dan kesuksesan, (Sambudi, S.Sn. 2008) 

  Dari berbagai pendapat di atas, pengembang tertarik untuk 

melaksanakan model pembelajaran dengan menggunakan strategi Contextual 



5 

 

Teachiung and Learning, karena merasa bahwa pembelajaran selama ini  

belum mengena pada esensi untuk apa belajar Seni Budaya itu?  Dalam  

kenyataan siswa setelah tamat dari SMP bahkan dari SMU kebanyakan dari 

mereka belum mampu menerapkan dalam kehidupan sehari hari dengan 

kreativitasnya untuk hidup mandiri. 

  Pengembang  mempunyai asumsi apabila dalam pembelajaran Seni 

Rupa dengan menggunakan Metode Contextual Teaching and Learning  

untuk menumbuhkan kreatifitas siswa di SMP negeri 2 Pilangkenceng, maka 

peserta didik akan mendapatkan bekal kesiapan diri dalam menjalani 

kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan  mengembangkan diri untuk 

hidup mandiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pada Pendidikan Seni 

Budaya model pembelajarannya masih bersifat informatif  yang dilakukan 

oleh guru mata Pendidikan Seni Budaya di SMP Negeri 2 Pilangkenceng. 

Dalam era globalisasi perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dengan 

proses pembelajaran yang menggunakan  pendekatan/ metode CTL. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Seni Budaya 

dengan menggunakan model pembelajaran  CTL untuk 

menumbuhkan  kreativitas  siswa? 

2. Bagaimana pengembangan model pembelajaran CTL dalam 

Pendidikan Seni Budaya untuk menumbuhkan kreativitas siswa? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari tujuan dan permasalahan 

yang dihadapi, maka penulis membatasi pengembangan hanya pada model 

pembelajaran CTL dalam Pendidikan  Seni Budaya untuk menumbuhkan 

kreativitas siswa di SMP Negeri 2 Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 

 

 1.4  Tujuan Penelitian  

 Dalam penelitian tersebut, peneliti mempunyai suatu tujuan sebagai 

berikut: 

1). Cara Pembelajaran Pendidikan Seni Budaya dengan menggunakan suatu 

pembelajaran model CTL di SMP Negeri 2 Pilangkenceng, diharapkan 

bisa menumbuhkan kreativitas siswa. Dimana dengan adanya suatu 

kreativitas yang telah dimiliki dan dikembangkan  oleh siswa, akan 

lebih bisa membekali siswa dalam kehidupannya yang lebih madiri. 

2).  Mengembangkan rancangan model pembelajaran Pendidikan Seni 

Budaya model CTL dapat menumbuhkan kreativitas siswa, karena 

penggunaan model pembelajaran tersebut siswa akan lebif aktif, kreatif, 

apresiatif dan inovatif untuk melakukan sesuatu yang menurut siswa 

lebih baik dan indah.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 
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           Model pembelajaran CTL pada Pendidikan Seni Budaya digunakan 

untuk menumbuhkan kreativitas  siswa, memiliki tiga manfaat, sebagai 

berikut: 

1). Bagi peneliti adalah akan menambah sustu wawasan pengembangan 

pendidikan yang lebih baik dan cocok potensi lingkungannya,  yang pada 

akhirnya bisa diterapkan dan disesuaikan pada lembaga yang saya pimpin. 

2). Bagi sekolah adalah sebagai reverensi pengayaan model-model 

pembelajaran yang dimiliki oleh banyak guru, sehingga bisa lebih efektif 

dan berdaya guna dalam penyampaian materi pembelajaran, dan lebih 

tepat sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah itu sendiri. 

3). Bagi siswa adalah sebagai metode pembelajaran yang tepat, untuk 

menerima suatu materi pembelajaran sehingga siswa akan lebih bisa 

menyesuaikan diri untuk berbuat lebih aktif, kreatif, apresiatif dan inovatif. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya interpretasi yang kurang tepat dan kesalah 

pahaman terhadap istilah- istilah yang digunakan dalam pengembangan ini 

maka perlu adanya batasan istilah menurut pendapat peneliti, sebagai berikut: 

1. Menurut pendapat peneliti: Model Contekstual Teaching and 

Learning adalah sebuah  strategi CTL yang mengedepankan 

kegiatan pembelajaran dengan cara membuat siswa menjadi 

aktif, kreatif, apresiatif sehingga bukan merupakan obyek 

informasi dari guru. 
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2. Seni adalah suatu daya cipta, rasa dan karsa oleh seorang 

manusia tentang keindahan. (Pendapat peneliti) 

3. Kebudayaan adalah hasil pemikiran emosional manusia yang 

dituangkan dalam bentuk  karya seni untuk mewujudkan 

refleksikan naluri secara murni. (Pendapat peneliti) 

4. Kreativitas adalah segala sesuatu yang ada dalam bentuk karya 

dengan menghadirkan  hal-hal yang baru. (Pendapat peneliti) 

5. Apresiasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap suatu karya seni yang berdasarkan pada nilai estetika 

dan budaya. (Pendapat peneliti)  

 


