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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Muatan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional 

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya 

itu sendiri, yakni meliputi segala aspek kehidupan. Pada mata pelajaran 

SBK, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi 

dengan seni sehingga mata pelajaran SBK pada dasarnya merupakan 

pendidikan seni yang berbasis budaya. Pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan 

kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang 

terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan 

berekspresi atau berkreasi dan berapresiasi pendekatan “belajar dengan 

seni”, belajar melalui seni” dan “belajar tentang seni”.  

Pendidikan seni budaya dan keterampilan merupakan salah satu 

pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah dasar menurut KTSP. 

Pendidikan seni budaya dan keterampilan terdiri dari empat bagian besar 

yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, dan keterampilan merupakan mata 

pelajaran yang di dalamnya terkandung muatan nilai humaniora. Mata 

pelajaran ini berguna untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa 

agar bisa berkreasi dan menghargai kerajinan atau keterampilan seseorang. 
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Keterampilan pada seni rupa pada dasarnya memprioritaskan pada 

keterampilan tangan dalam bentuk benda hasil kerajinan. Hal ini 

disebabkan karena mata pelajaran SBK mencakup bahan kajian tentang 

olah tangan dan citarasa kesenian. Keterampilan tidak hanya bersifat 

motorik tetapi juga memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran 

yang tinggi. Keterampilan tersebut pada dasarnya akan lebih baik bila 

terus diasah dan dilatih untuk menaikkan kemampuan sehingga akan 

menjadi ahli atau menguasai dari salah satu bidang keterampilan yang ada. 

Hasil observasi di SD Negeri 2 Pliken pada tanggal 11 November 

2017 yaitu pada mata pelajaran SBK masih sebatas menggambar dengan 

tema pemandangan atau rumah adat dan menyanyi lagu nasional, hal 

tersebut kurang sesuai dengan silabus dan RPP yang ada. Pada silabus 

terdapat 3 bagian SBK yang diajarkan meliputi seni rupa, seni musik dan 

seni tari, namun yang ditekankan hanya pada keterampilan menggambar 

dan menyanyi saja sehingga kreativitas siswa kurang dikembangkan. 

Siswa sangat aktif dan antusias ketika mengikuti pembelajaran tersebut 

karena SBK dinilai sebagai mata pelajaran yang santai, namun terkadang 

siswa juga bosan ketika materi yang diberikan hanya sebatas menggambar 

dan menyanyi. Pemberian materi tidak disesuaikan dengan silabus 

pembelajaran, sehingga materi lain yang diberikan kurang maksimal dan 

jarang diterapkan. Sebagian siswa yang tidak suka menggambar selalu 

mengeluh, karena siswa tidak bisa berkreasi untuk menggambar yang 

menarik, sedangkan siswa yang tidak suka menyanyi juga mengeluh 
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karena tidak percaya diri dengan suara yang dimiliki. Berdasarkan data 

penilaian guru saat materi menggambar dan menyanyi dengan nilai rata-

rata kelas yaitu 77 ternyata masih belum sesuai dengan hasil karya siswa 

yang kreatif dan tidak kreatif. Karya siswa yang tidak mengalami 

perubahan membuat kreativitas siswa tidak mengalami peningkatan. 

Penilaian masih dilakukan secara subjektif walaupun hasil siswa kurang 

maksimal dan kurang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. 

Penilaian masih belum mencakup 4 aspek SBK yaitu yang terdiri dari seni 

musik, seni tari, seni rupa dan keterampilan sehingga pada aspek seni rupa 

siswa belum memiliki kreativitas. 

Salah satu aspek yang diterapkan membuat siswa tidak bisa 

mencoba keterampilan lain yang lebih menarik karena dalam SBK siswa 

hanya memperoleh keterampilan menggambar dan menyanyi sedangkan 

untuk membuat kerajinan, siswa diberi kesempatan hanya saat UTS dan 

UAS. Pembelajaran SBK yang belum mengarah pada perkembangan 

kreativitas sehingga diasumsikan berimbas pada kerja keras siswa dalam 

berkarya masih rendah. Rendahnya kerja keras tampak pada kurangnya 

kesungguhan siswa dalam menyelesaaikan tugasnya. Menggambar dan 

menyanyi menjadi kegiatan pembelajaran dalam SBK yang membuat 

siswa bosan karena sering diulang oleh guru. 

Guru SBK diharapkan dapat memotivasi siswanya untuk dapat 

menyalurkan ide kreatifnya dalam menciptakan benda kerajinan yang 

inovatif, menarik, dan berdayaguna. Salah satu alternatif untuk mengatasi 
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keadaan tersebut dalam meningkatkan kreativitas dan  karakter kerja keras 

siswa kelas VB SD Negeri 2 Pliken yaitu dengan menerapkan penggunaan 

media barang bekas. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memilih materi 

membuat topeng yaitu agar dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam 

berkarya dengan memanfaatkan barang bekas sehingga siswa dapat 

menggunakan barang-barang yang sudah tidak layak pakai dan 

mengubahnya menjadi barang yang mempunyai nilai seni. Minat siswa 

dalam berkarya akan mulai berkembang ketika diperkenalkan dengan 

sesuatu yang baru dan menarik yang sebelumnya belum pernah dilakukan. 

Masih banyak barang bekas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

mentah, antara lain untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan benda-

benda seni. Bermodalkan kemauan, keterampilan dan kreativitas, barang 

bekas dapat diolah menjadi barang yang lebih bernilai bahkan menjadi 

barang yang bernilai estetis. Barang bekas yang dimaksud di atas yaitu 

dari bahan bekas plastik seperti tutup toples dan tutup botol plastik bekas 

yang dapat dimanfaatkan sebagai media berkarya seni sehingga tampilan 

akan bentuk-bentuk topeng lebih menarik dan bervariasi tidak seperti 

bentuk topeng pada umumnya. 

Pemilihan barang bekas sebagai media bukanlah hal yang baru 

dalam dunia pendidikan. Sebelum media modern muncul, para guru telah 

menggunakan berbagai media dan alat peraga buatannya sendiri untuk 

memudahkan dalam menjelaskan materi pelajaran agar siswa mudah untuk 
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memahami. Pemanfaatan barang bekas sebagai media berkarya seni rupa, 

secara tidak langsung menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, di 

antaranya mengurangi pencemaran tanah, udara, air dan dampak penyebab 

banjir. Kurangnya pengetahuan, menjadikan minimnya pemahaman siswa 

terhadap pemanfaatan barang bekas sebagai media dalam berkarya seni 

rupa, khususnya dalam membuat topeng. Hal tersebut sejalan dengan 

pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan yaitu pendekatan 

kontekstual. Menurut Nurhadi dalam Rusman (2014: 190) Pendekatan 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep 

belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti bagaimana upaya dalam meningkatkan kreativitas 

dan karakter kerja keras siswa melalui pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) menggunakan media barang bekas sebagai bahan untuk 

siswa berkarya dan berkreasi dalam membuat topeng sehingga akan lebih 

menarik dan inovatif. Melalui Contextual Teaching Learning siswa akan 

mendapat pengalaman secara langsung dengan menggunakan bahan yang 

diperoleh dari lingkungan sekitar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

media. Siswa akan menemukan sendiri makna pembelajaran yang 

diperoleh, bahwa barang bekas juga bisa digunakan sebagai media untuk 

Upaya Meningkatkan Kreativitas..., Ummu Nur Khanifah, FKIP UMP 2018



6 
  

 
 

menciptakan sebuah karya. Diharapkan setelah menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) dengan media barang bekas, dapat 

meningkatkan kreativitas dan  karakter kerja keras siswa dalam 

pembelajaran SBK. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya meningkatkan kreativitas siswa melalui pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) dengan media barang bekas 

materi membuat topeng pada mata pelajaran SBK di kelas VB SD 

Negeri 2 Pliken? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan karakter kerja keras siswa melalui 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dengan media 

barang bekas materi membuat topeng pada mata pelajaran SBK di 

kelas VB SD Negeri 2 Pliken? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian tindakan 

kelas ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kreativitas siswa melalui pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) dengan media barang bekas materi membuat 

topeng pada mata pelajaran SBK di kelas VB SD Negeri 2 Pliken. 
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2. Meningkatkan karakter kerja keras siswa melalui pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) dengan media barang bekas 

materi membuat topeng pada mata pelajaran SBK di kelas VB SD 

Negeri 2 Pliken. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tindakan 

kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan bagi guru dalam meningkatkan kreativitas 

dan karakter kerja siswa pada mata pelajaran SBK dengan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) menggunakan media barang 

bekas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menambah pengetahuan siswa akan pentingnya pemanfaatan 

barang bekas sebagai benda yang bernilaiguna. 

2) Menambah pengalaman siswa dalam pembuatan karya seni 

yang lebih terampil dengan menggunakan media barang bekas. 

3) Meningkatkan ide kreativitas siswa dalam membuat karya seni 

dengan memanfaatkan barang bekas. 
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b. Bagi Guru 

1) Menambah referensi guru untuk kegiatan pembelajaran yang 

menarik dan inovatif dalam pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran SBK. 

2) Meningkatkan keterampilan guru memanfaatkan barang bekas 

sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menerapkan ide dari hasil diskusi bersama guru dalam 

menggunakan barang bekas sebagai media pembelajaran SBK 

yang kreatif. 

2) Menambah pengalaman peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran SBK. 

3) Menambah daya kreativitas peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran SBK. 

d. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya 

kelas VB mata pelajaran SBK. 

2) Menambah wawasan sekolah dalam meningkatkan kualitas 

guru dan siswa yang lebih kreatif dalam pembelajaran SBK. 
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