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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada kajian pustaka akan diuraikan mengenai: a. Kajian Teori, b. 

Kerangka Pikir. 

A. Kajian Teori

Kajian teori pada bab 2  ini akan menjelaskan teori-teori yang relevan dan 

mendukung dalam penelitian ini, teori-teori tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya di sekolah dasar

Pendidikan seni budaya dan prakarya diberikan  di sekolah dasar 

karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman 

estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi 

melalui pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan 

“belajar tentang seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran 

lain. 

Muatan seni budaya dan tidak hanya terdapat dalam satu mata 

pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. 

Dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya, aspek budaya tidak 

dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni.  Karena itu, mata 

pelajaran seni budaya dan prakarya pada dasarnya merupakan pendidikan 

seni yang berbasis budaya.  
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Pendidikan seni budaya memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multilingual bermakna 

pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan 

berbagai cara dam media seperti bahasa, rupa, bunyi, gerak, peran dan 

berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna pengembangan 

beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, 

analisis, evaluasi), apresiasi, dan  kreasi dengan cara memadukan secara 

harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuh kembangkan kesadaran 

dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan 

Mancanegara.  Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis 

yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam 

masyarakat dan budaya yang majemuk. 

Pendidikan seni budaya dan prakarya memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan 

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan  yang 

terdiri atas kecerdasan intrapersonal,  interpersonal, visual spasial, 

musikal, linguistik, logik matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, 

kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan 

emosional.  

Pembelajaran seni budaya dan prakarya di sekolah dasar bersifat 

rekreatif yakni memberi pengalaman estetik melalui eksperimentasi, 

keberanian mengutarakan pendapat serta dapat dilaksanakan secara 

terpadu maupun single subject (mata pelajaran tunggal). Terpadu dalam 
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bentuk mencipta karya seni yang dikaitkan dengan pengetahuan lain dan 

rasionalisasi penciptaannya, di dalamnya memuat sikap (perilaku, 

apresiatif, toleransi dan bertanggungjawab penuh), keterampilan (bersifat 

pragmatis, aplicable [dapat diterapkan] dan teknologis-sistemis), 

pengetahuan (kemampuan merekronstruksi dan mengungkapkan kembali 

ide dan gagasan secara sistematis). 

Bidang seni rupa, musik, tari, dan prakarya memiliki kekhasan 

tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing.  Dalam 

pendidikan seni dan keterampilan, aktivitas berkesenian harus menampung 

kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman 

mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi.  Semua ini diperoleh 

melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya 

dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. 

Menurut Desyandri (2008: 36) 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. Multidimensional bermakna pengembangan 

beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, 

analisis, evaluasi), apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara 

harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuh kembangkan kesadaran 

dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan 

Mancanegara. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan seni budaya dan prakaya adalah pendidikan yang meliputi sifat 

multilingual, multidimensional, dan multikultural yang berupa seni rupa, 

musik, tari, dan prakarya. 

 

2. Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

a. Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

Pada prinsipnya pembelajaran seni budaya dan prakarya bersifat 

rekreatif yang memiliki nilai kebermanfaatan, estetis dan artistik yang 

dapat membentuk pribadi peserta didik yang harmonis, dan dapat 

mencapai multi kecerdasan  yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal,  

interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, 

kecerdasan adversitas, kecerdasan kinestetik, kecerdasan spiritual dan 

moral, serta kecerdasan emosional. Kecerdasan ini dapat membantu 

dalam mengembangkan kreativitas, baik pada proses berpikir, 

berapresasi, dan berkreasi seni. 

Seni Budaya berperan penting dalam perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik karena keunikan, kebermaknaan, dan 

kebermanfaatannya. Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilakukan 

dengan memberikan pengalaman estetik yang mencakup konsepsi, 

apresiasi, kreasi. Ketiga hal tersebut dilaksanakan untuk pencapaian 

kompetensi inti  yang ada pada Kurikulum 2013. 

Karakteristik mata pelajaran seni budaya dan prakarya 

dikembangkan sesuai dengan tantangan abad, dimana penguasaan dan 
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pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari pembelajaran. Untuk itu 

kemampuan teknologi dan informasi menjadi pendukung agar 

pembelajaran seni budaya dan prakarya dapat disesuaikan dengan 

karakteristik materi pembelajaran. Selain itu pembelajaran Seni Budaya 

dan Prakarya harus memperhatikan kebutuhan daerah dan kebutuhan 

peserta didik, sehingga mata pelajaran ini dapat menjadi filter dari 

masuknya kebudayaan asing. Dengan demikian diharapkan peserta didik 

memiliki kearifan terhadap budaya lokal atau budaya masyarakat 

setempatnya. 

Selain itu mata pelajaran seni budaya dan prakarya memiliki sifat 

multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual bermakna 

pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif 

dilakukan dengan berbagai cara seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, dan 

berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna pengembangan 

beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, 

analisis, evaluasi), apresiasi, dan  kreasi dengan cara memadukan secara 

harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural 

mengandung makna pendidikan seni menumbuh kembangkan kesadaran 

dan kemampuan apresiasi terhadap beragam seni budaya.  Hal ini 

merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan 

seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan 

budaya yang majemuk. 

Mata pelajaran seni budaya merupakan aktivitas belajar yang 

menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada 
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norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran ini 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami 

seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta berperan 

dalam perkembangan sejarah peradaban dan kebudayaan, baik dalam 

tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.  

Pembelajaran seni ditingkat pendidikan dasar dan menengah 

bertujuan mengembangkan kesadaran seni dan keindahan dalam arti 

umum, baik dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, maupun 

tujuan-tujuan psikologis-edukatif untuk pengembangan kepribadian 

peserta didik secara positif. Pendidikan seni budaya di sekolah tidak 

semata-mata dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

pelaku seni atau seniman namun lebih menitik beratkan pada sikap dan 

perilaku kreatif, etis dan estetis .  

Mata pelajaran Seni Budaya di tingkat pendidikan dasar sangat 

kontekstual dan diajarkan secara konkret, utuh, serta menyeluruh 

mencakup semua aspek (seni rupa, seni musik, seni tari dan prakarya), 

melalui pendekatan tematik. Untuk itu para pendidik seni harus memiliki 

wawasan yang baik tentang eksistensi seni budaya yang hidup dalam 

konteks lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal, maupun pengenalan 

budaya lokal, agar peserta didik mengenal, menyenangi dan akhirnya 

mempelajari.  

Pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD harus dapat 

memanfaatkan lingkungan sebagai kegiatan apresiasi dan kreasi seni. 

Ruang lingkup materi untuk seni budaya dan prakaraya di SD/MI 
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mencakup: gambar ekspresif, mozaik, karya relief, lagu dan elemen 

musik , musik ritmis, gerak anggota tubuh, meniru gerak, kerajinan dari 

bahan alam, produk rekayasa, pengolahan makanan, cerita warisan 

budaya, gambar dekoratif, montase, kolase, karya tiga dimensi, lagu 

wajib, lagu permainan, lagu daerah, alat musik ritmis dan melodis, gerak 

tari bertema, penyajian tari daerah, kerajinan dari bahan alam dan buatan 

(anyaman, teknik meronce, fungsi pakai, teknik ikat celup, dan asesoris), 

tanaman sayuran, karya rekayasa sederhana bergerak dengan angin dan 

tali, cerita rakyat, bahasa daerah, gambar ilustrasi, topeng, patung, lagu 

anak-anak, lagu daerah, lagu wajib, musik ansambel, gerak tari bertema , 

Penyajian tari bertema, kerajinan dari bahan tali temali, bahan keras, 

batik, dan teknik jahit, apotik hidup dan merawat hewan peliharaan, 

olahan pangan bahan makanan umbi-umbian dan olahan non pangan 

sampah organik atau anorganik , cerita secara lisan dan tulisan unsur-

unsur budaya daerah, bahasa daerah, pameran dan pertunjukan karya seni 

Pendidikan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata 

pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. 

pada mata pelajaran seni budaya, aspek budaya tidak dibahas secara 

tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. 

Menurut Bandi (2009: 20) Konsep dasar pendidikan seni pada 

dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan 

dan pendidikan melalui seni. Konsep yang pertama seni dalam 
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pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensialis yang 

menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan kepada 

anak. Menurut konsep ini, keahlian seni seperti melukis, menyanyi, 

menari dan sebagainya perlu diajarkan kepada anak dalam rangka 

pengembangan dan pelestariannya. Artinya lembaga pendidikan dan 

pendidik berperan untuk mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan 

berbagai jenis kesenian kepada anak didiknya. Konsep yang kedua 

adalah konsep pendidikan melalui seni. Berdasarkan konsep ini, seni 

dipandang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan 

dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri. Konsep pendidikan melalui seni 

inilah yang kemudian dianggap paling sesuai untuk diajarkan atau 

diselenggarakan di sekolah umum, khususnya pada tingkat sekolah dasar. 

Seni digunakan dalam pembelajaran disekolah untuk mendorong 

perkembangan peserta didiknya secara optimal, menciptakan 

keseimbangan rasional dan emosional. 

Pendidikan seni pada hakekatnya merupakan proses pembentukan 

manusia melalui seni. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan setiap anak (peserta didik) menemukan 

pemenuhan dirinya dalam hidup, untuk mentransmisikan warisan budaya, 

memperluas kesadaran sosial dan sebagai jalan untuk menambah 

pengetahuan. 
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b. Tujuan Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

Menurut Bandi (2009: 12) mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1) Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan 

2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan 

3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan 

4) keterampilanMenampilkan peran serta dalam seni budaya dan 

keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global 

 

c. Ruang Lingkup Pembelajaran Seni Budaya dan prakarya 

Menurut Bandi (2009: 14) ruang lingkup mata pelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1) Seni rupa, mencakup kemampuan apresiasi  dan berkreasi karya seni 

rupa dua dan tiga dimensi 

2) Seni musik, mencakup kemampuan mengenal dan memahami 

elemen musik melalui kegiatan berekspresi 

3) Seni tari, mencakup kemampuan untuk apresiasi dan berkreasi karya 

seni tari kreasi daerah 

4) Prakarya, mencakup kemampuan untuk apresiasi dan berkreasi 

kerajinan 

Di antara keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal 

diajarkan satu bidang seni sesuai dengan kemampuan sumberdaya 

manusia serta fasilitas yang tersedia. Pada sekolah yang mampu 
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menyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu bidang seni, peserta 

didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni yang akan diikutinya. 

Pada tingkat SD/MI, mata pelajaran Prakarya ditekankan pada kerajinan 

tangan, budidaya,rekayasa dan pengolahan.  

 

3. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Menurut Taufiq (2013: 95) kreativitas adalah proses mental 

berhubungan dengan konsep-konsep, gagasan-gagasan atau pengalaman-

pengalaman termasuk di dalamnya suatu susunan, suatu gagasan baru.  

Sedangkan menurut Utami Munandar (2004: 57) bahwa Kreativitas 

adalah esensial untuk pertumbuhan dan keberhasilan pribadi, dan sangat 

vital untuk pembangunan Indonesia; sehubungan dengan ini peranan 

orang tua, guru, dan masyarakat amat menentukan. Kreativitas (berpikir 

kreatif atau berpikir divergen) merupakan kemampuan berdasarkan data 

atau informasi yang tersedia untuk menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada 

kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban. Semakin banyak 

kemungkinan jawaban yang dapat diberikan terhadap suatu masalah 

makin kreatiflah seseorang. 

Kreativitas merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam 

peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 19 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
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inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menurut Taufiq (2013: 91) menyatakan bahwa Kreativitas adalah 

kemampuan mengungkapkan berdasarkan data - data informasi yang 

tersedia menentukan banyak kemungkinan jawaban terhadap sesuatu 

masalah, dimana penekanannya pada kuantitas, ketetap gunaan dan 

keragaman jawaban. Semakin banyak jawaban diberikan terhadap suatu 

masalah, maka kreatiflah siswa tersebut. Tetapi ada saja jawaban itu 

karena  sesuai dengan permasalahannya. Jadi, tidak semata - mata 

banyaknya jawaban yang diberikan menjadi ukuran kreativitas siswa, 

tetapi juga kualitas dari suatu jawabannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian kreativitas di atas dapat 

disimpulkan bahwa Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan 

pemunculan gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara 

gagasan dan konsep yang sudah ada. 

 

b. Mekanisme Kreativitas 

Menurut Taufiq (2013: 96) Peninjauan kreativitas oleh para ahli 

dilakukan dari berbagai perspektif. Berbagai perspektif yang biasa 

digunakan untuk meninjau kreativitas, yaitu perspektif neurologis, 

perspektif kognitif, perspektif inteligensi, dan perspektif lingkungan. 

Keterangan keempat perspektif tersebut dikemukakan berikut ini. 
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1) Perspektif Neurologis, kreativitas ditinjau dari perspektif neurologis 

memfokuskan peninjauan permasalahan kreativitas sebagai sebuah 

mekanisme neural dalam otak manusia. 

2) Perspektif Kognitif, kreativitas yang terjadi pada seseorang ditinjau 

dari perspektif kognitif lebih menekankan pada proses kognitif yang 

terjadi pada proses kreatif. Menurut Guilford proses kognitif adalah 

proses berpikir divergen, yaitu proses berpikir logis yang 

memungkinkan adanya lebih dari satu pemecahan. 

3) Perspektif Inteligensi, kreativitas yang terjadi pada seseorang jika 

ditinjau dari perspektif inteligensi terlihat penekanannya pada jenis 

kemampuan intelektual. 

4) Perspektif Lingkungan, kreativitas jika ditinjau dari perspektif 

lingkungan terlihat lebih menyoroti pada sikap mental dan peranan 

lingkungan dalam pembentukan sikap kreatif. 

 

c. Proses Kreativitas 

Menurut Taufiq (2013: 105) proses kreativitas seseorang 

terjadinya melalui empat tahapan meliputi tahapan persiapan 

(preparation), inkubasi (incubation), pemcerahan, dan tahapan 

pelaksanaan/pembuktian. Masing-masing tahapan dimaksudkan 

kejelasannya dikemukakan berikut ini. 

1) Tahapan Persiapan (preparation), otak mengumpulkan infromasi dan 

data yang berfungsi sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang 

sedang terjadi. Caranya dengan wawancara, mencatat data, membaca 
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yang diperlukan atau kegiatan lain yang berfungsi mengumpulkan 

fakta, ide, dan opini. Setelah informasi dikumpulkan dilakukan 

pengaturan atau pengolahan terhadap konsep-konsep yang merupakan 

bahan-bahan pemikiran untuk menimbulkan konsep baru. 

2) Tahapan Inkubasi (incubation), tahap istirahat (pengendapan) masa 

penyimpanan informasi dan merenungkannya. Alam bawah sadar 

mengolah atau mengambil alih informasi, menyamainya dengan 

mengaitkan berbagai ide, termasuk menyejajarkan, memadukan/ 

menggabungkan, menyortir atau memilah, membayangkan dan 

mengitari/mempersempit atau mencari intisari ide. Dalam proses 

inkubasi kreatif dikenal tiga metode ampuh untuk meningkatkan hasil 

upaya kreatif, yaitu (a) kemujuran (serendipity) adalah menemukan 

hal-hal yang tidak dicari secara kebetulan dan cerdik. Mereka mampu 

mengenali, dalam kegiatan sehari-hari, adanya benih ide atau 

wawasan yang mampu meningkatkan kinerja mereka, (b) 

keserentakan (synchronicity) berarti sedang dalam mencari ide dan 

secara tidak sengaja mengalami suatu kejadian atau rangkaian 

kejadian yang tepat untuk memecahkan masalah yang sedang di 

hadapi, (c) kekacaubalauan (chaos) suatu tipuan semesta atau 

keserentakan yang tidak terjelaskan, ide muncul pada saat-saat 

tertentu. 

3) Tahapan Pencerahan, tahap pencerahan ialah saat inspirasi sebuah 

gagasan baru muncul dalam pikiran seakan-akan dari ketiadaan  

muncul ide baru. 
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4) Tahapan Pelaksanaan/Pembuktian, tahap menghimpun dana, 

merencanakan suatu kegiatan hingga menguji gagasan tersebut. Ada 

yang berhasil cepat ada yang sangat lambat bahkan memakan waktu 

bertahun-tahun, dan bahkan ada yang tidak berhasil. Pada tahap ini 

terjadi penyempurnaan ataupun pengujian terhadap ide yang baru 

sehingga dapat dilaksanakan. 

 

d. Ciri-ciri Kreativitas  

Orang dengan kepemilikan IQ Kreatif sangat tinggi sering disebut 

kreator artinya orang yang sangat kreatif. Ciri-ciri seorang yang kreatif 

adalah selalu mempunyai rasa ingin tahu. Ingin mencoba-coba, suka 

bertualang, suka bermain-main, serta intuitif. Setiap orang apapun 

statusnya berpotensi menjadi kreatif. Menurut Utami Munandar (dalam 

Taufiq, 2013:116) ciri-ciri kreativitas yang menyangkut kemampuan 

berpikir kreatif, yaitu kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, elaborasi, atau 

perincian yang menonjol. Meskipun demikian, ciri-ciri itu belum 

menjamin perwujudan kreativitas pada diri seseorang. Ciri-ciri lain yang 

berkaitan dengan perkembangan afektif sama pentingnya agar bakat 

kreatif seseorang dapat terwujud. Ciri-ciri yang menyangkut sikap dan 

perasaan seseorang disebut ciri-ciri afektif kreativitas, misalnya motivasi 

atau dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, pengabdian atau 

pengikatan diri terhadap suatu tugas tertentu. Ciri-ciri lainnya adalah 

memiliki rasa ingin tahu, tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang 

dirasakannya sebagai tantangan, berani mengambil risiko untuk membuat 
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kesalahan atau dikritik oleh orang lain, tidak mudah putus asa, 

menghargai keindahan, mempunyai rasa humor, ingin mencari 

pengalaman-pengalaman baru, dapat menghargai baik diri sendiri 

maupun orang lain, dan sebagainya. 

Hal ini sependapat dengan apa yang tertera dalam Pedoman 

Diagnostik Potensi Peserta Didik (Depdiknas 2004: 23) disebutkan ciri 

kreativitas antara lain : 1) Menunjukan rasa ingin tahu yang luar biasa, 2) 

Menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan 

persoalan, 3) Sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar, 4) 

Berani mengambil resiko, 5) Suka mencoba, 6) Peka terhadap keindahan 

dan segi estetika dari lingkungan. 

Menurut Taufiq (2013:122) penjelasan ringkas tentang dimensi 

kreatif sebagai berikut: 1) berani berisiko adalah mau menerima risiko 

yang akan dihadapi jika menghadapi kegagalan, 2) responsif adalah 

individu yang cepat tanggap terhadap perubahan. 3) terbuka adalah 

individu yang memiliki sifat fleksibel atau lentur, bisa menghargai 

pendapat orang lain sungguh pun berbeda dengan pendapat sendiri, 

kemudian mengintegrasikan kesemuanya sehingga diperoleh 

pendapat/sikap yang bermutu. 4) aktifator adalah individu yang aktif 

mencari gagasan-gagasan baru. 5) inisiator adalah individu yang 

mempunyai inisiatif, kemauan, kesukaan, menggagas terhadap hal-hal 

baru. 6) eksperimentor adalah individu yang suka mencoba hal-hal baru 

atau melakukan eksperimen. 7) apresiator adalah individu yang 

menghargai hal-hal baru (kreasi). 8) adopter adalah individu yang suka 
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mengadopsi (menyerap/ mengimplementasi) hasil-hasil penelitian, 

produk/teknologi baru. 

Kreativitas manusia digolongkan menjadi 7 jenis oleh Thomas 

Amstrong seperti dituliskan dalam buku berjudul Seven Kind of Smarts 

(dalam Taufiq, 2013:122-123) yaitu: (1) Verbal/linguistik: kemampuan 

memanipulasi/mengolah kata secara lisan atau tertulis, (2) matematis/logis: 

kemampuan memanipulasi sistem nomor dan konsep logik, (3) spasial: 

kemampuan melihat dan memanipulasi pola dan desain, (4) musikal: 

kemampuan mengerti dan memanipulasi konsep musik,seperti nada irama, 

dan keselarasan, (5) kinestetis-tubuh: kemampuan memanfaatkan tubuh 

dan gerakan, seperti dalam olahraga atau lari, (6) intrapersonal: 

kemampuan memahami perasaan diri sendiri, gemar merenung serta 

berfilsafat, (7) interpersonal: kemampuan memahami orang lain, pikiran, 

serta perasaan orang lain. 

Ciri-ciri kreatif dan kreativitas yang mungkin terdapat pada 

manusia seperti dikemukakan di atas selanjutnya dapat digunakan sebagai 

acuan atau pedoman setiap orang tua unggul, pendidik, dan guru pada 

umumnya dan menggali, menumbuh kembangkan, dan melejitkan IQ 

kreatif agar anak tumbuh dan berkembang lebih kreatif. Dengan demikian, 

arah langkah yang dijalankan orangtua dapat berfokus dari tujuan semula, 

yaitu meningkatkan dan melejitkan IQ kreatif. 
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e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Menurut Naisah dalam Inggridwati (2013: 5) mengungkapkan 

sikap orang-orang tua yang secara langsung mempertimbangkan 

kreativitas anaknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas:  

1)  Kebebasan, Orang tua yang percaya untuk memberikan kebebasan 

kepada anak. Orang tua tidak otoriter, tidak terlalu membatasi kegiatan 

anak, yang tidak terlalu cemas mengenai anak mereka.  

2)  Respek, Orang tua yang menghormati anaknya sebagai individu, 

percaya akan kemampuan anak mereka, menghargai keunikan anak 

mereka. Sikap orang tua seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan 

diri anak untuk melakukan sesuatu erosinal.  

3)  Kedekatan emosional yang sedang, Kreativitas akan dihambat dengan 

suasana emosi yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau 

rasa terpisah. Tetapi, keterikatan emosi yang berlebihan juga tidak 

menunjang pengembangan kreativitas karena akan bergantung kepada 

orang lain dengan menentukan pendapat atau menit. Perasaan disayangi 

dan diterima tetapi tidak terlalu tergantung kepada orang tua akan 

menimbulkan keberanian anak untuk menentukan pendapatnya.  

4)  Prestasi bukan angka, Orang tua anak kreatif menghargai prestasi anak, 

mendorong anak untuk berusaha sebaik-baik, dan menghasilkan karya-

karya yang baik. Tetapi mereka tidak terlalu menekankan mencapai 

angka atau nilai tinggi, atau mencapai peringkat tertinggi. 

5)  Orang tua aktif dan mandiri, sikap orang tua terhadap diri sendiri amat 

penting karena orang tua merupakan modal bagi anak. Orang tua anak 
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yang kreatif merasa aman dan yakin tentang diri sendiri, tidak 

memperdulikan status sosial dan tidak terlalu terpengaruh oleh tuntutan 

sosial. Mereka juga mempunyai banyak minat di dalam dan di luar 

rumah. 

6) Menghargai kreativitas, anak yang kreatif memperoleh banyak 

dorongan dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Jadi 

dalam hal ini orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

berkembangnya kreativitas seorang anak, selain lingkungan dan guru.  
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B. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses penelitian. Kerangkan pikir 

dalam penelitian ini adalah : 
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Secara substansi mata pelajaran sekolah dasar yang mampu untuk 

mengembangkan potensi dan memupuk kreativitas anak salah satunya adalah 

pendidikan seni budaya dan prakarya. Seni budaya memiliki peranan dalam 

pengembangan kreativitas, kepekaan rasa dan inderawi, serta kemampuan 

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

belajar tentang seni (Depdiknas, 2007). 
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