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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I akan diuraikan secara rinci mengenai: a. Latar Belakang Masalah, 

b. Fokus Masalah, c. Rumusan Masalah, d. Tujuan Penelitian, e. Manfaat

Penelitian, dan f. Batasan Istilah. 

A. Latar Belakang

Pendidikan sekolah dasar sebagai jenjang paling dasar pada 

pendidikan formal mempunyai peran besar bagi keberlangsungan proses 

pendidikan selanjutnya. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 17 

ayat 1 yang menyebutkan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan 

yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Secara umum tujuan 

pendidikan dasar adalah meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. Hal ini juga sesuai dengan Kurikulum 

2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Pendidikan di sekolah dasar dalam pelaksanannya diberikan kepada 

siswa dengan sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasainya. 

Mata pelajaran tersebut antara lain seperti pendidikan agama (diberikan 

sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa masing-masing, yaitu agama 
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Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Bhuda), pendidikan kewarganegaraan, 

bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

matematika, pendidikan jasmani dan olahraga, seni budaya dan prakarya, 

serta ditambah dengan mata pelajaran yang bersifat muatan lokal pilihan yang 

disesuaikan dengan daerah masing-masing yaitu seperti mata pelajaran 

bahasa Inggris, bahasa daerah (sesuai dengan daerah masing-masing), dan 

baca tulis alquran.  

Pemberian materi yang bersifat lokal dimaksudkan agar budaya dan 

tradisi di daerah mereka (siswa) tidak terkikis oleh perkembangan budaya 

asing atau budaya-budaya baru yang hadir di lingkungan siswa sehingga, 

penanaman budaya lokal di setiap daerah di seluruh Indonesia tetap lestari 

dan terjaga keasliannya sebagai aset bangsa sebagai bangsa yang kaya akan 

keberagaman budaya. 

Kriteria penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dijadikan 

pedoman untuk mewujudkan (1) pendidikan yang berisi muatan yang 

seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, 

memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang 

bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan 

tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang 

memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) 

berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan 

pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang 
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berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan 

(Permediknas, 2005:36). 

Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan 

keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan 

potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya 

pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke 

paradigma pembelajaran.  

Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik 

dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser 

pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam 

rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, 

sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini juga bisa didukung oleh mata 

pelajaran yang didesain dan dikemas oleh pendidik guna menumbuhkan 

potensi keterampilan, bakat, dan bahkan kreativitas dari setiap peserta didik 

sebagai bekal hidup bermasyarakat nantinya. 

Secara substansi mata pelajaran sekolah dasar yang mampu untuk 

mengembangkan potensi dan memupuk kreativitas anak salah satunya adalah 

pendidikan seni budaya. Pendidikan Seni budaya memiliki peranan dalam 
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pengembangan kreativitas, kepekaan rasa dan inderawi, serta kemampuan 

berkesenian melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan 

belajar tentang seni menurut (Depdiknas, 2007:15). 

Kreativitas adalah proses mental berhubungan dengan konsep-konsep, 

gagasan-gagasan atau pengalaman-pengalaman termasuk di dalamnya suatu 

susunan, suatu gagasan baru (Taufiq, 2013: 95). Kreativitas merupakan salah 

satu kemampuan yang dapat membantu anak untuk bisa memecahkan 

permasalahan permasalahan yang ada secara lebih efektif dan efisien dari 

pada cara atau kreasi yang lain. 

Kreativitas dalam diri anak perlu untuk dikembangkan secara terus 

menerus melalui cara dan teknik apapun. Hal ini berguna untuk meningkatkan 

pengertian dan apresiasi akan berbagai gagasan orang lain serta mampu 

menyelesaikan masalah dengan daya kreatifnya. Semakin banyak jawaban 

diberikan terhadap suatu masalah, maka kreatiflah siswa tersebut. Dengan 

catatan tidak semata-mata banyaknya jawaban yang diberikan menjadi ukuran 

kreativitas siswa, tetapi juga kualitas dari suatu jawabannya. 

Berdasarkan wawancara dan observasi awal pada tanggal 14 Agustus 

2017 dengan ibu Sri Wahyuni, S.Pd selaku wali kelas IV, siswa kelas IV 

SDN Bareng 04 Malang, dalam proses belajar mengajar guru selalu 

memfasilitasi siswanya melalui media gambar, slide power point, dan audio-

visual. Pemberian media pembelajaran melalui media tersebut ternyata sangat 

menarik minat bakat anak sehingga dalam pembelajaran seni budaya dan 

prakarya nilai kognitif anak sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 
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(KKM). Anak juga dapat bereksplorasi dan diberikan kesempatan untuk 

melihat, memahami, dan berimajinasi yang pada akhirnya siswa membuat 

sesuatu karya yang menarik perhatian mereka dari stimulus multimedia 

tersebut. 

Siswa-siswanya juga difasilitasi untuk menghasilkan produk (hasta 

karya). Siswa tidak hanya terfasilitasi untuk berkembang dengan baik, tetapi 

juga untuk menunjang kemampuan kreativitas anak. Dalam kegiatan hasta 

karya setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk membuat dan 

membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan imajinasinya. 

Karya anak yang dibuat melalui aktifitas membuat, menyusun atau 

mengkontruksi sangat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menciptakan benda buatan mereka sendiri yang belum pernah mereka temui 

atau membuat modifikasi dari benda yang telah ada sebelumnya. Setiap siswa 

bebas mengekspresikan kreatifitasnya, sehingga siswa akan memperoleh hasil 

yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Hasil karya (produk) 

tersebut diberi penghargaan oleh guru dan dijadikan media atau alat peraga 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Siswa cenderung aktif dalam melakukan refleksi diri, diskusi 

kelompok, bermain peran, melakukan presentasi secara dramatikal, dan 

berbagai aktifitas kelompok lainnya. Hal ini karena pembelajaran yang 

diberikan hanya  berpusat pada siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator 

dan inspirator saja. Guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

memilih topik dalam berbagai tugas proyek individu atau kelompok. Melalui 
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metode ini, inisiatif dan kreatif timbul sehingga siswa mengeksplorasi, 

mengekploitasi berbagai ide dan gagasan yang dipandang menarik dan 

menjadikannya sebuah hasil karya (produk) yang kreatif. 

Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang 

menggerakkan para siswa untuk berpikir kreatif. Siswa aktif merespons 

dalam menjawab dan memecahkan masalah yang diberikan guru. Siswa juga 

mempunyai inisiatif dalam menggagas jawaban dan penyelesaian baru 

terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan terbuka merupakan karakteristik 

dari guru yang kreatif. Guru yang kreatif juga selalu mendorong siswanya 

untuk menjadi pribadi yang kreatif pula. 

Siswa sering mengajukan pertanyaan yang kadang melewati batas 

normal pertanyaan dari siswa pada umumnya. Anak juga mempunyai daya 

imajinasi tinggi dan kuat. Secara tidak langsung peserta didik memuaskan 

rasa keingintahuannya melalui berbagai cara seperti bereksplorasi, 

bereksperimen dan banyak mengajukan pertanyaan pada guru.  

Hasil karya siswa baik lukisan (gambar), kolase, maupun fiksi lainnya 

sangat bagus itu terlihat dari keindahan bahasa, pemandangan (estetika), 

keunikan, dan juga pendengaran. Adanya karya dan kreasi baru yang juga 

bervariasi, serta mengandung keunikan dan  nilai estetika yang tinggi inilah 

yang membuktikan adanya potensi kreatif yang dimiliki siswa kelas IV SDN 

Bareng 04 Malang.  

Karakteristik siswa kelas IV secara umum adalah siswa sudah bisa 

berpikir abstrak dan juga adanya minat terhadap kehidupan praktis dan 
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konkret serta keingintahuan yang tinggi. Begitu juga yang ada di kelas IV 

SDN Bareng 04 Malang, siswa cenderung bereksplorasi dan bereksprimen 

sehingga adanya keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasi 

mereka dan secara tidak langsung anak sudah memiliki kebebasan dan 

kaleluasaan dalam hal berfikir dan berkreativitas. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu ada sebuah bahan kajian yang 

mendalam mengenai bagaimana kreativitas siswa dalam pembelajaran seni 

budaya dan prakarya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis 

Kreativitas Siswa Kelas IV dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

di SDN Bareng 04 Malang ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti 

memformulasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kreativitas siswa kelas IV dalam pembelajaran seni budaya dan 

prakarya di SDN Bareng 04 Malang? 

2. Bagaimana kendala kreativitas siswa kelas IV dalam pembelajaran seni 

budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala kreativitas siswa  kelas IV dalam 

pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kreativitas siswa kelas IV dalam pembelajaran seni 

budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala kreativitas siswa kelas IV dalam pembelajaran 

seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang 

3. Mendeskripsikan upaya mengatasi kendala kreativitas siswa  kelas IV 

dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan berbagai 

kegunaan, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ada serta sebagai salah satu sumber pengetahuan 

mengenai jenis-jenis kreativitas atau daya kreatif yang dimiliki oleh setiap 

anak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah Dasar Bareng 04 Malang 

Dapat memberikan deskripsi kepada sekolah bagaimana kreativitas 

siswa  kelas IV dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. 
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b. Bagi Guru Sekolah Dasar 

Dapat menjadi masukan kepada guru tentang perlunya memahami 

kreativitas dari peserta didik atau siswakelas IV dan 

mengembangkannya. 

c. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kreativitas siswa kelas 

IV SDN Bareng 04 Malang. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di SDN Bareng 04 Malang, 

waktu penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 dan obyek 

penelitian adalah siswa kelas IV SDN Bareng 04 Malang. Mata pelajaran 

pendidikan Seni Budaya dan Prakarya semester 1. 

 

F. Definisi Operasional 

1.  Kreativitas 

Kreativitas adalah proses mental berhubungan dengan konsep-

konsep, gagasan-gagasan atau pengalaman-pengalaman termasuk di 

dalamnya suatu susunan, suatu gagasan baru (Taufiq, 2013: 95). 

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan kreativitas merupakan 

suatu kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan, ide, dan kreasi baru 

serta menerapkannya untuk pemecahan masalah. 
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2. Pendidikan Seni Budaya  

Pendidikan seni budaya memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multilingual bermakna pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan 

media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya 

(Desyandri, 2008: 36).  Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan 

bahwa pendidikan seni budaya adalah pendidikan yang bersifat 

mengembangkan kemampuan ekspresi diri secara kreatif dengan berbagai 

cara dan media. 

3. Prakarya 

  Mata Pelajaran Prakarya dapat digolongkan ke dalam pengetahuan 

transcience-knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan dan melatih 

keterampilan kecakapan hidup siswa yang berbasis seni dan teknologi 

berbasis ekonomis. Pembelajaran ini berawal dengan melatih kemampuan 

ekspresi-kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan agar menyenangkan 

orang lain, dan dirasionalisasikan secara teknologis sehingga keterampilan 

tersebut bermuara apresiasi teknologi terbarukan, hasil ergonomis dan 

aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dengan memperhatikan 

dampak ekosistem, manajemen dan ekonomis. 
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4. Siswa SDN Bareng 04 Malang 

Siswa SDN Bareng 04 merupakan siswa yang kebanyakan berasal  

dari penduduk sekitar desa Bareng, dan juga berasal dari latar belakang 

yang berbeda baik suku, bangsa dan agama. 

      5. SDN Bareng 04 Malang  

  SDN Bareng 04 Malang merupakan sekolah negeri yang beralamat 

di Jl.Simpang Kawi No 11 Malang. Sekolah ini menerapkan kurikulum 

2013 dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya seperti kegiatan 

belajar mengajar (KBM). 


