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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu aspek pembangunan yang harus 

dikembangkan. Tugas pendidikan adalah mampu memberdayakan manusia, 

yang artinya pendidikan harus mampu menghasilkan siswa yang dapat 

berpikir kreatif, mandiri dan dapat membangun masyarakat (Tilaar dalam 

Aunurrahman, 2009: 9). Siswa yang kreatif dihasilkan oleh guru yang kreatif, 

artinya guru tersebut mengerti tujuan pendidikan nasional yang hendak 

dicapai. 

Tujuan pendidikan tidak hanya dalam aspek kognitif saja, melainkan 

harus mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini termuat dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis. Siswa yang kreatif adalah salah satu 

bentuk terwujudnya tujuan pendidikan pada aspek psikomotorik. 

Tujuan pendidikan pada aspek ini berarti mengharuskan guru mampu 

mengembangkan keterampilan siswa yang juga merupakan hak bagi siswa, 

sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 12 ayat (1) b, terkait dengan hak siswa yang berbunyi bahwa 
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siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuan. Melalui mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, guru 

dapat mengembangkan kemampuan, bakat dan minat siswa. Mata pelajaran 

seni budaya dan keterampilan memiliki beberapa bidang, salah satunya adalah 

seni rupa. Guru dapat mengembangkan kemampuan siswa melalui bidang ini. 

Seni rupa pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan memiliki 

sejumlah materi ajar, salah satunya adalah gambar ilustrasi. Materi gambar 

ilustrasi adalah materi yang menuntut siswa untuk mampu menggambarkan 

suatu kejadian atau peristiwa pada suasana dan waktu, karena gambar ilustrasi 

adalah gambar yang menjelaskan suatu naskah. Siswa harus mampu 

menjelaskan naskah cerita tersebut dalam bentuk gambar. 

Hasil observasi awal pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan 

menunjukkan bahwa guru memberikan contoh gambar yang kemudian siswa 

meniru contoh yang diberikan oleh guru tersebut. Hasil karya siswa kemudian 

diberi nilai. Siswa yang mendapatkan nilai bagus ialah siswa yang 

menggambar sesuai dengan contoh yang diberikan. Hal ini yang menjadikan 

guru kurang mengetahui kreativitas siswa. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti ini, menjadikan guru 

tidak memberikan hak siswa berdasarkan penjelasan sebelumnya. Guru tidak 

hanya menilai hasil saja, guru juga harus melihat proses dan memberikan 

apresiasi kepada siswa atas karya yang dihasilkan. Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai siswa 

yang memiliki kreativitas pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan 
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materi gambar ilustrasi, begitu juga dengan apresiasi terhadap hasil karya 

siswa. Penelitian ini menjadi sangat perlu untuk diteliti agar dapat 

memberikan informasi yang lebih akurat kepada guru terkait siswa yang 

memiliki kreativitas. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kreativitas karya gambar ilustrasi siswa kelas V SD UMP pada 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan? 

2. Bagaimana bagaimana apresiasi karya gambar ilustrasi siswa kelas V SD 

UMP pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan melalui kegiatan 

pameran kelas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kreativitas karya gambar ilustrasi siswa kelas V SD 

UMP pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan. 

2. Untuk mengetahui apresiasi karya gambar ilustrasi siswa kelas V SD UMP 

pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan melalui kegiatan 

pameran kelas. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Guru mengetahui siswa yang kreatif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan. 

2. Guru mengetahui apresiasi siswa terhadap karya siswa lain melalui 

kegiatan pameran kelas. 
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