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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan 

hal yang baru. Hal ini senada dengan James J. Gallagher dalam 

Rachmawati (2010: 13) yang mengatakan bahwa kreativitas adalah 

suatu proses mental yang diperlukan individu berupa gagasan ataupun 

produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang pada 

akhirnya akan melekat pada diri individu tersebut. Kreativitas pada diri 

siswa dapat dibangun melalui hubungan dengan orang lain, kesadaran, 

minat dan impian (Beattie, 2000: 180). 

Kreativitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang, di dalamnya juga terdapat sikap dan proses dalam 

menciptakan suatu hal baru. Pengertian ini dikemukakan oleh Harris 

dalam Susanto (2016: 100) yang mengatakan bahwa kreativitas dapat 

dipandang sebagai suatu kemampuan, sikap dan proses. Kreativitas 

sebagai suatu kemampuan yaitu kemampuan dalam menghasilkan ide 

atau produk. Siswa mampu menghasilkan suatu ide untuk 

memecahkan masalah yang ditemui. 

5 

Kreativitas Dan Apresiasi Karya…, Heni Mahastuti, FKIP, UPM, 2017



6 
 

 

Kreativitas sebagai sikap adalah kemampuan diri untuk 

melihat perubahan dan kebaruan yang dimunculkan melalui ide (Harris 

dalam Susanto, 2016: 100). Adapun kreativitas sebagai proses adalah 

suatu kegiatan yang terus-menerus memperbaiki ide-ide dan solusi-

solusi dengan membuat perubahan yang bertahap dan memperbaiki 

karya-karya sebelumnya atau menciptakan karya baru yang belum ada 

sebelumnya.  

Beberapa ahli di atas telah menjelaskan tentang pengertian 

kreativitas, jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memunculkan ide, 

gagasan atau produk baru yang sebelumnya belum ada. Hasil dari 

kreativitas yang berupa produk baru misalnya adalah hasil karya 

gambar ilustrasi siswa pada pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan. 

Siswa yang memiliki kreativitas adalah siswa yang memenuhi 

komponen kreativitas. Torrance dalam Susanto (2016: 102) 

mengemukakan ada empat komponen kreativitas, sebagai berikut: 

1) Fluency (kelancaran), adalah kemampuan seseorang dalam 

mengemukakan ide yang hampir sama dalam memecahkan 

masalah. Komponen kreatif ini ditandai dengan adanya 

kemampuan seseorang dalam mencetuskan gagasan, jawaban 

penyelesaian masalah atau pertanyaan (Susanto, 2016: 110). 

Ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, fluency ini dapat 
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ditunjukkan oleh perilaku siswa yang mampu mengajukan 

pertanyaan, mampu mengemukakan pendapat dan lain-lain. 

Kelancaran (fluency) pada pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan ditandai dengan siswa yang dengan lancar 

menyalurkan ide yang dimiliki ada karya yang dibuat. 

2) Flexibility (keluwesan), adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam menghasilkan berbagai macam ide untuk 

memecahkan masalah. Ketika seorang siswa diberikan suatu 

permasalahan, maka siswa tersebut akan mencari cara-cara yang 

berbeda untuk memecahkan masalah tersebut. Komponen ini pada 

pembelajaran seni buadaya dan keterampilan ditandai dengan 

siswa yang mampu memvisualisasikan hasil karya. 

3) Originality (keaslian) adalah kemampuan seseorang dalam 

memberikan respons yang unik atau luar biasa. Perilaku kreatif ini 

juga dapat dilihat dengan seorang siswa yang memiliki pemikiran 

hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain (Susanto, 

2016: 112). Komponen ini ditandai dengan hasil karya siswa yang 

sebelumnya belum pernah ada. 

4) Elaboration (keterperincian), adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang dalam mewujudkan ide yang telah dimiliki menjadi 

kenyataan. Siswa mampu mengarahkan ide menjadi kenyataan 

(Parnes dalam Rachmawati, 2010: 15). Saat kegiatan 

pembelajaran, elaboration ini dapat terlihat pada diri siswa yang 
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dalam menyelesaikan suatu masalah dengan memerinci langkah-

langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Komponen ini pada 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan ditandai dengan pesan 

yang ada dalam karya siswa dapat tersampaikan kepada pengamat 

atau siswa lain. 

b. Ciri-ciri kreativitas 

Seseorang yang kreatif dapat dilihat dari dua ciri, yaitu aspek 

kognitif dan aspek afektif. Pertama, aspek kognitif dapat dilihat dari 

ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir 

kreatif, yang ditandai dengan adanya beberapa keterampilan misalnya 

berpikir lancar, berpikir luwes atau fleksibel, berpikir orisinal, 

keterampilan memerinci dan keterampilan menilai. Kedua, aspek 

afektif yang dapat diketahui melalui ciri-ciri kreativitas yang lebih 

berkaitan dengan sikap dan perasaan seseorang, yang ditandai dengan 

berbagai perasaan tertentu seperti rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, 

merasa tertantang oleh suatu hal, berani mengambil resiko, sifat 

menghargai, percaya diri, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan 

menonjol dalam salah satu bidang seni (Susanto, 2016: 102) 

Siswa yang memiliki kreativitas dapat dilihat dari beberapa 

indikator. Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Depdiknas dalam 

Susanto (2016: 102) indikator siswa yang memiliki kreativitas adalah 

sebagai berikut: 

1) Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi  
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2) Mampu dan sering mengajukan pertanyaan yang berbobot 

terhadap guru 

3) Memberikan banyak pendapat dan usulan terhadap suatu 

permasalahan yang ditimbulkan oleh guru 

4) Mampu dan berani mengemukakan pendapat secara spontan dan 

tidak malu-malu 

5) Dapat bekerja sendiri atau mandiri 

6) Senang mencoba terhadap hal-hal baru 

7) Mampu mengembangkan atau memerinci suatu gagasan  

c. Faktor Pendorong dan Penghambat Kreativitas 

1) Faktor pendorong  

Faktor pendorong merupakan suatu hal yang menyebabkan 

meningkatnya kreativitas siswa. Hurlock dalam Susanto (2016: 

104) menyatakan bahwa ada beberapa faktor pendorong yang dapat 

meningkatkan kreativitas, diantaranya: waktu, kesempatan 

menyendiri, dorongan, sarana, lingkungan yang merangsang, 

hubungan anak dan orang tua yang tidak posesif, cara mendidik 

anak, dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. 

Faktor pendorong di atas dapat membantu siswa untuk 

memunculkan kreativitas yang dimiliki. Bahkan melalui faktor 

pendorong tersebut siswa dapat meningkatkan kreativitas. Tipe 

masing-masing siswa berbeda, sehingga menjadikan guru untuk 

bekerja ekstra dalam memahami kemampuan unik yang dimiliki 
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siswa. Selain guru, peran orang tua juga penting dalam mengawasi 

dan tidak membatasi kegiatan siswa (Munandar, 2009: 92). 

2) Faktor penghambat  

Faktor penghambat merupakan suatu penyebab yang 

mematikan kreativitas siswa. Faktor penghambat yang dijelaskan 

oleh Amabile dalam Susanto (2016: 104) yaitu: evaluasi, hadiah, 

persaingan atau kompetisi antar anak, dan lingkungan yang 

membatasi. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap 

kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Misalnya hadiah, banyak 

orang tua yang memberikan iming-iming hadiah jika siswa tersebut 

berhasil, tetapi justru dengan hadiah, kreativitas siswa akan 

menurun. 

2. Apresiasi Karya Seni Rupa 

Apresiasi hasil karya merupakan salah satu bagian dari aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru (Putra, 2014). Secara umum 

apresiasi seni adalah suatu kegiatan menonton, menilai, mengamati dan 

menghargai hasil karya seni. Apresiasi karya seni juga dapat diartikan 

sebagai upaya untuk memahami, menghayati berbagai hasil karya seni 

dengan mengedepankan keterlibatan rasa dalam proses pengamatan 

terhadap hasil karya tersebut (Tocharman, 2006: 226). 

Apresiasi adalah kegiatan penilaian. Hal ini juga diungkapkan oleh 

Bandi Sobandi dalam Wiliasari (2014: 6), bahwa apresiasi adalah kegiatan 

mental individu pada proses penilaian. Pengertian apresiasi ini juga 
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diperkuat oleh Tocharman (2006: 226), yang menyatakan bahwa kegiatan 

apresiasi adalah kegiatan melihat, menanggapi, menghayati sampai 

menilai suatu hasil karya. Kegiatan apresiasi memiliki peranan yang 

penting dalam melatih kepekaan siswa terhadap sesuatu yang estetik, 

artinya kegiatan apresiasi seni dapat mengembangkan kemampuan estetik 

seseorang (Aryani, 2013: 2). Jadi, dapat disimpulkan bahwa apresiasi 

karya seni adalah suatu kegiatan melihat dan menikmati hasil karya seni 

seseorang dalam rangka memberikan penghargaan terhadap karya tersebut. 

3. Gambar Ilustrasi 

a. Pengertian Menggambar 

Seni budaya dan keterampilan di sekolah dasar merupakan salah 

satu mata pelajaran yang memberikan kebebasan dan keberanian 

kepada siswa dalam berekspresi. Seni budaya dan keterampilan di 

sekolah dasar memiliki beberapa ruang lingkup seperti seni rupa, seni 

musik, seni tari dan keterampilan. Salah satu bidang dalam seni rupa 

adalah menggambar. Menggambar berawal dari kata gambar, yang 

berarti bagian seni lukis yang hasinya menekankan pada garis dan 

proses pembuatannya mengutamakan bentuk dan fungsi (Napsirudin 

dalam Wardana, 2015: 46). 

Menggambar adalah salah satu kegiatan manusia dalam 

menuangkan ide yang dimiliki menjadi suatu hasil karya. Sumanto 

dalam Rosyid (2016: 615) juga menjelaskan hal yang sama, bahwa 

menggambar merupakan kegiatan manusia dalam mengungkapkan 
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sesuatu yang dirasakan dan dialami dalam bentuk garis dan warna. 

Menggambar merupakan salah satu sarana berekspresi bagi siswa 

sekolah dasar dalam menuangkan kreativitas yang dimiliki (Rosyid, 

2016: 615). 

Sarana berekspresi bagi siswa ini dapat memberikan dampak 

positif bagi pertumbuhan kepribadian siswa, misalnya 

mengembangkan sensitivitas dan kreativitas (Soedarso dalam Rosyid, 

2016: 616). Jadi dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah suatu 

kegiatan manusia untuk mengungkapkan sesuatu yang dirasakan dan 

dialami dalam bentuk hasil karya yang menekankan pada garis dan 

warna. 

b. Pengertian Gambar Ilustrasi 

Gambar ilustrasi adalah hasil karya dua dimensi yang berfungsi 

untuk memperjelas suatu naskah. Hal ini senada dengan Wardana 

(2015: 44) yang menyatakan bahwa gambar ilustrasi merupakan 

gambar, baik foto maupun lukisan yang berfungsi untuk membantu 

memperjelas isi buku, karangan dan lain-lain. Sumanto dalam Rosyid 

(2016: 616) juga menyatakan hal yang sama bahwa gambar ilustrasi 

adalah salah satu jenis gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau 

menerangkan suatu naskah baik dalam bentuk cerita, berita, artikel dan 

lain-lain agar memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan 

isinya. 
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Maksud dan isi yang disampaikan melalui gambar ilustrasi 

tentunya didukung oleh kreativitas yang dituangkan dalam gambar 

ilustrasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan, gambar ilustrasi adalah suatu 

hasil karya dua dimensi yang dibuat untuk menerangkan atau 

menjelaskan suatu naskah, karangan, dan kejadian agar mudah 

dimengerti isinya. Selain itu, gambar ilustrasi juga berfungsi untuk 

memberikan daya tarik dari tampilan buku, majalah dan sejenisnya. 

Fungsi gambar ilustrasi tidak hanya untuk menjelaskan isi dari 

suatu naskah. Sukimin dan Sutandur dalam Wardana (2015: 47) juga 

mengungkapkan bahwa gambar ilustrasi memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya: 

1) Menarik perhatian pembaca 

2) Memberikan gambaran sekilas tentang isi naskah 

3) Memberikan pengalaman kepada orang lain dan mengungkapkan 

pengalaman diri sendiri setelah melihat gambar ilustrasi tersebut 

4) Melengkapi jalan cerita yang disajikan dalam naskah 

5) Menyampaikan kritik dan saran dalam bentuk gambar 

4. Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

a. Hakikat Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan merupakan salah 

satu mata pelajaran di dalamnya terdapat dua aspek yaitu seni dan 

budaya. Kedua aspek ini dipadukan dengan kehidupan. Hal inilah yang 
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mendasari bahwa seni budaya dan keterampilan adalah pendidikan seni 

berbasis budaya (Susanto, 2016: 262).  

Seni budaya dan keterampilan merupakan mata pelajaran yang 

penting bagi siswa, karena memiliki karakter yang berbeda dari mata 

pelajaran lainnya. Senada dengan uraian di atas, Susanto (2016: 262) 

mengemukakan bahwa mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 

memiliki sifat multilingual, multidimensional dan multikultural. 

Multilingual berarti seni budaya dan keterampilan memiliki tujuan 

untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri dengan 

berbagai cara. Multidimensional berarti bahwa mengembangkan 

kompetensi kemampuan dasar siswa yang mencakup persepsi, analisis, 

evaluasi, apresiasi dan produktivitas dalam menyeimbangkan fungsi 

otak kanan dan kiri dengan memadukan unsur logika, etika dan 

estetika. Multikultural berarti bahwa seni budaya dan keterampilan 

bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan 

berapresiasi terhadap keragaman budaya lokal dan global sebagai 

pembentukan sikap menghargai, demokratis, beradab, dan hidup rukun 

dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. 

Pembelajaran seni budaya dan keterampilan merupakan salah 

satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di Sekolah Dasar dengan 

tujuan agar siswa mampu memunculkan kemampuannya di bidang 

seni. Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 

terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari dan keterampilan. Melalui 
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pembelajaran seni budaya dan keterampilan, siswa dapat diarahkan 

kepada lingkup seni yang dikuasai oleh siswa. Peran guru dalam hal ini 

sangat penting, guru hendaknya mengetahui kemampuan masing-

masing siswa dan berusaha mengarahkan sesuai dengan kemampuan 

siswa. 

b. Tujuan Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan  

Pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah rumusan keinginan 

terhadap kegiatan belajar mengajar yang ingin dicapai, misalnya sikap, 

perilaku dan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah kegiatan 

pembelajaran dilakukan. Seni budaya dan keterampilan merupakan 

salah satu mata pelajaran yang ingin membentuk kepribadian siswa 

sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan 

pembelajaran SBK adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa 

dalam aspek psikomotorik. 

Hakikatnya tujuan pembelajaran seni budaya dan keterampilan 

adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar dapat 

berkreasi, berkreativitas dan menghargai kerajinan atau keterampilan 

seseorang (Susanto, 2016: 264). Melalui pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan diharapkan potensi yang dimiliki oleh siswa dapat 

dikembangkan secara optimal. Sebagai pembimbing, guru harus 

mampu membimbing siswa sesuai dengan bakat dan minat. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa tujuan 

dari pembelajaran seni budaya dan keterampilan adalah agar siswa 
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mampu mengembangkan kemampuan, bakat dan minat dalam bidang 

seni.. 

5. Pameran Kelas 

Kegiatan apresiasi seni memiliki bentuk yang bermacam-macam, 

salah satunya adalah pameran kelas. Pameran kelas adalah kegiatan untuk 

mempertunjukkan suatu hasil karya kepada orang banyak (Murtono, 2010: 

72). Kegiatan pameran melibatkan tiga komponen utama, yaitu siswa 

sebagai seniman, karya seni rupa, dan siswa sebagai apresiator (Aryani, 

2013: 3). Melalui kegiatan pameran, siswa akan mendapatkan pengalaman 

langsung dalam berkarya seni, misalnya lebih percaya diri, tekun dan lebih 

termotivasi untuk menyalurkan kreativitas yang dimiliki. 

Pameran yang dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk 

menunjukkan hasil karya siswa kepada masyarakat sekolah ataupun orang 

tua siswa. Tujuan lain dari kegiatan pameran kelas adalah memberikan 

kesempatan kepada pengunjung untuk menambah pengalaman dan 

diharapkan pengalaman ini dapat memberikan dorongan untuk 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki (Sulistya, 2006: 151). Hasil 

karya yang dipamerkan adalah hasil kreativitas siswa berupa karya seni 

rupa dan kerajinan tangan. Sebelum kegiatan pameran dilaksanakan, maka 

terlebih dahulu harus diadakan persiapan kegiatan pameran. Murtono 

(2010: 72) menyampaikan beberapa persiapan yang harus dilakukan, 

antara lain:  

a. Menentukan jadwal pameran 

b. Pembentukan Panitia Pameran Kelas 
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Panitia dalam kegiatan ini adalah guru dan siswa. Susunan panitia 

dalam kegiatan pameran biasanya seperti berikut ini: 

1) Penanggung Jawab 

Penanggung jawab bertugas untuk menanggung jawab kegiatan dan 

membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan pameran. 

2) Ketua panitia 

Ketua panitia bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

3) Sekretaris 

Tugas dari sekretaris adalah mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

kegiatan pameran, membantu ketua panitia jika mengalami 

kesulitan dan dapat juga memberikan gagasan baru demi 

kesuksesan kegiatan pameran. 

4) Seksi-seksi 

Seksi-seksi dalam kegiatan pameran dapat dibagi kedalam 

beberapa, diantaranya: 

(a) Seksi tempat bertugas mengusahakan ruangan, menata ruangan, 

serta membenahi sebelum dan sesudah kegiatan pameran. 

(b) Seksi pengumpul dan pemilih karya seni bertugas memilih dan 

mengelompokkan karya seni yang akan dipamerkan. 

(c) Seksi pameran bertugas mengatur tempat pameran untuk 

disesuaikan dengan karya seni yang akan dipamerkan. 

(d) Seksi publikasi bertugas menyebarluaskan informasi bahwa akan 

diadakan pameran kelas karya siswa. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Wiliasari, H. F. A. A. (2014) yang berjudul Penerapan Model PAIKEM 

Gembrot dalam Pembelajaran Mengapresiasi Karya Seni Rupa Terapan 

Nusantara untuk Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Kelas X 2 SMA 

Negeri 1 Trenggalek Semester Genap 2010/2011. Hasil penelitian pada 

jurnal ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran mengapresiasi 

seni rupa terapan nusantara dengan menggunakan model PAIKEM 

GEMBROT (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, 
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Gembira dan Berbobot) dapat meningkatkan proses belajar siswa. Hal ini 

terlihat dari peningkatan keterlibatan dan aktivitas serta respon siswa 

selama pembelajaran yang dilakukan baik pada siklus I maupun siklus II.  

2. Rosyid, M. (2016) yang berjudul Peningkatan Kreativitas Menggambar 

Ilustrasi Menggunakan Metode Inkuiri Terbimbing pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri Ngancar. Hasil penelitian yang ada dalam jurnal ini adalah: 1) 

penggunaan metode inkuiri terbimbing dalam pembelajaran menggambar 

ilustrasi pada siswa kelas IV SD N Ngancar 1 dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran yaitu pada siklus I 

sebesar 63% menjadi 76,5% pada siklus II, dengan kategori baik. 2) 

penggunaan metode inkuiri pada siswa kelas IV SD N Ngancar 1 dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam menggambar ilustrasi. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan persentase rata-rata siswa mencapai 

63,2% dan pada siklus I meningkat menjadi 75,2% kemudian pada siklus 

II meningkat menjadi 82,66%. Sementara persentase ketuntasan siswa 

pada tahap pratindakan baru mencapai 40% sedangkan pada siklus I 

ketuntasan siswa meningkat menjadi 60% kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 87%.  

3. Zimmerman, E. (2009) yang berjudul Reconceptualizing the Role of 

Creativity in Art Education Theory and Practice. Hasil penelitian pada 

jurnal ini menyatakan bahwa kreativitas dimiliki oleh semua orang, bukan 

hanya elit saja. Hal ini berarti, semua siswa memiliki kemampuan untuk 
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menjadi kreatif. Melalui pembelajaran seni budaya, guru perlu mendorong 

siswa untuk berpikir kreatif agar siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

Persamaan ketiga penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah variabel yang diteliti pada masing-masing penelitian. 

Variabel-variabel tersebut adalah mengapresiasi karya seni, gambar ilustrasi 

dan kreativitas. Masing-masing penelitian membahas variabel yang berbeda, 

akan tetapi semua variabel ini dibahas pada penelitian yang akan dilaksanakan. 

Perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kreativitas 

dan apresiasi karya gambar ilustrasi siswa kelas V pada pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan melalui kegiatan pameran kelas.  

 

C. Kerangka Pikir 

Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan adalah salah satu mata 

pelajaran yang ada di sekolah dasar. Seni budaya dan keterampilan memiliki 

beberapa bidang seni, salah satunya adalah seni rupa. Masing-masing bidang 

memiliki materi yang berbeda. Materi yang diajarkan pada seni rupa 

bermacam-macam, salah satunya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi 

adalah gambar yang menjelaskan suatu naskah. 

Gambar ilustrasi biasanya dibuat dengan mengutamakan bentuk dan 

garis, bukan warna. Materi gambar ilustrasi membantu guru dalam 

mengetahui siswa yang kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang 
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memenuhi komponen kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang dalam menciptakan hal baru, seperti ide, gagasan, 

ataupun sebuah hasil karya berupa produk yang sebelumnya belum ada. Karya 

yang dihasilkan oleh siswa adalah karya yang belum ada sebelumnya. 

Selain menggunakan komponen kreativitas, siswa yang kreatif juga 

dapat dinilai dari hasil karya siswa yang telah dibuat. Hasil karya siswa yang 

sudah selesai kemudian dilakukan apresiasi. Guru melaksanakan kegiatan 

pameran kelas untuk mengetahui kreativitas dan apresiasi siswa.  

Kegiatan pameran kelas dilaksanakan oleh kepanitiaan yang terdiri 

dari beberapa siswa. Kepanitiaan ini dibentuk oleh guru. Siswa yang 

tergabung dalam kepanitiaan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan 

dalam kegiatan pameran kelas. Hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

kegiatan pameran kelas salah satunya adalah tempat pameran.  

 

  

Kreativitas Dan Apresiasi Karya…, Heni Mahastuti, FKIP, UPM, 2017




