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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas  

Menurut Susanto (2013: 99) Kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang 

telah ada sebelumnya. Kreativitas juga diartikan sebagai penemuan 

atau penciptaan suatu ide baru atau ide yang belum pernah ada 

sebelumnya. Dalam dunia pendidikan kreativitas merupakan hal 

yang sangat penting dalam memahami suatu pelajaran atau 

memaknai dari semua kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu 

pengembangan sebaiknya dilakukan sejak dari usia dini atau dari 

sekolah dasar (SD).  

Ayob, A et al  (2013: 2) mengatakan bahwa: 

A teaching is said to be creative when an instructor 

combines the existing knowledge with a new way that is 

new or unique or introduces a new process to nourish 

cognition to obtain a useful outcome (learning). This could 

be planned before teaching or is adopted as a response 

towards the needs of a certain learning context. 

 

Salah satu cara yang dapat mendorong siswa untuk kreatif 

yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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menggunakan waktunya berimajinasi, karena kekreatifan 

membutuhkan proses. Sebuah kreativitas dapat diciptakan 

melalui pembelajaran dengan menggabungkan pengetahuan yang 

sudah ada dengan pengalaman yang baru dan diselaraskan 

dengan konteks pembelajaran sesuai kebutuhan agar dapat 

menghasilkan sesuatu yang berguna (pembelajaran). 

Kreativitas tidak hanya diciptakan melalui pembelajaran 

tetapi juga berasal dari potensi yang dimiliki setiap manusia. 

Munandar (2004: 18) mengatakan bahwa kreativitas adalah 

pengembangan potensi yang dimiliki sebagai karakteristik yang 

fundamental, suatu potensial yang ada pada semua manusia saat 

dilahirkan, akan tetapi yang sering hilang, terhambat atau 

terpendam alam proses pembudayaan. Sumber dari kreativitas 

adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan 

potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, 

kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua 

kemampuan organisme, diri sendiri dengan alam, dan dengan 

orang lain. 

Kreativitas  dapat berupa gagasan-gagasan atau ide serta 

dapat berupa produk sebagai suatu hasil inovasi. Cropley dalam 

Susanto (2013: 100) mengemukakan paling sedikit ada dua cara 

dalam menggunakan istilah kreativitas. Pertama, kreativitas yang 

mengacu pada jenis berpikir atau fungsi mental, jenis ini sering 
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disebut berpikir divergen yaitu yang dapat menghasilkan ide baru. 

Kedua, kreativitas dipandang sebagai pembuatan produk-produk 

yang dianggap kreatif dan menarik seperti karya seni, arsitektur, 

atau musik. Jadi, kreativitas tidak hanya dibangun dalam berpikir 

saja tetapi juga dalam menghasilkan karya atau produk. 

Sejalan dengan pendapat dari Drevdahl (Hurlock, 1978: 4) 

yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang 

untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang 

pada dasarnya baru yang sebelumnya belum pernah ada itu dapat 

berupa kegiatan imajinasi atau pemikiran. Mencakup pembentukan 

pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman 

sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan 

mungkin mencakup pembentukan korelasi baru. Mempunyai 

maksud atau tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, 

walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap. Dapat 

berbentuk produk seni, kesusastraan, produk ilmiah, atau mungkin 

bersifat prosedural atau metodologis. 

Hurlock (1978: 5) mengatakan bahwa terdapat unsur 

karakteristik kreativitas yakni sebagai berikut: 

a.  Kreativitas merupakan proses bukan hasil. 

b. Proses itu mempunyai tujuan yang mendatangkan 

keuntungan bagi orang itu sendiri atau kelompok 

sosialnya. 

c. Kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, 

berbeda, dan karenanya unik bagi orang itu, baik itu 

berbentuk lisan atau tulisan, maupun konkret atau abstrak. 
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d. Kreativitas timbul dari pemikiran divergen, sedangkan 

konformitas dan pemecahan masalah sehari-hari timbul 

dari pemikiran konvergen. 

e. Kreativitas merupakan suatu cara berpikir, tidak sinonim 

dengan kecerdasan yang mencakup kemampuan mental 

selain berpikir. 

f. Kemampuan untuk menciptakan bergantung pada 

perolehan pengetahuan yang diterima. 

g. Kreativitas merupakan bentuk imajinasi yang dikendalikan 

yang menjurus kearah beberapa bentuk prestasi, misalnya 

melukis, membangun dengan balok, atau melamun. 

 

Berdasarkan teori Hurlock tersebut, maka peneliti 

mengembangkan karakteristik kreativitas menjadi indikator 

penilaian dalam materi membuat topeng menggunakan media 

barang bekas. Penilaian kreativitas membuat topeng didasarkan 

pada hasil karya siswa. Indikator penilaiannya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Penilaian Kreativitas Membuat 

Topeng 

Definisi Variabel Indikator Penilaian 

Unsur kreativitas: 

Kreativitas merupakan 

proses bukan hasil 

Kreativitas mengarah 

pada sesuatu yang baru, 

berbeda dan unik baik 

dalam bentuk konkret 

ataupun abstrak 

Kemampuan 

menciptakan 

bergantung pada 

perolehan pengetahuan 

yang diterima 

Hurlock (1978: 5) 

1. Keterampilan siswa dalam 

membentuk dan menghias 

topeng 

2. Kreasi siswa dalam 

merangkai barang bekas 

3. Kemenarikan dalam 

pemilihan bahan yang 

digunakan 

4. Karya didasarkan pada 

imajinasi dan pengalaman 

siswa 

5. Kesesuaian karya dengan 

tema yang ditentukan 
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b. Faktor-faktor yang dapat Meningkatkan dan Menghambat 

Kreativitas 

Setiap siswa memiliki potensi yang berbeda pada masing-

masing bidangnya, baik dari bakat ataupun keturunan sehingga 

keduanya perlu diasah agar dapat berkembang. Potensi tersebut 

juga dapat diciptakan melalui daya kreatif individu sehingga dapat 

memiliki ciri khas dengan siswa yang lain. Untuk itu perlu adanya 

kekuatan pendorong agar kreativitas siswa dapat tumbuh dan 

berkembang walaupun akan ada kendala yang mengiringinya. 

Hurlock (1978: 11) mengemukakan ada beberapa faktor yang 

dapat meningkatkan kreativitas siswa : 

1) Waktu, untuk menjadi kreatif kegiatan siswa seharusnya 

jangan diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit 

waktu bebas bagi mereka untuk bermain-main dengan 

gagasan-gagasan dan konsep-konsep serta mencobanya 

dalam bentuk baru dan orisinal. 

2) Kesempatan menyendiri, hanya apabila tidak mendapatkan 

tekanan dari kelompok sosial, anak dapat menjadi kreatif. 

Anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri 

untuk mengembangkan kehidupan imajinasi yang kaya. 

3) Dorongan, terlepas dari seberapa jauh prestasi anak 

memenuhi standar orang dewasa, mereka harus didorong 

untuk kreatif dan bebas dari ejekan dan kritik yang 

seringkali dilontarkan pada anak yang kreatif. 

4) Sarana, saran untuk bermain dan sarana lainnya harus 

disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi 

dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dari semua 

kreativitas. 

5) Lingkungan yang merangsang, seperti rumah dan 

lingkungan sekolah harus merangsang kreativitas dengan 

memberikan bimbingan dan dorongan kreativitas. Ini harus 

dilakukan sedini mungkin saat masa bayi dan dilanjutkan 

hingga masa sekolah dengan menjadikan kreativitas suatu 

pengalaman yang menyenangkan dan dihargai secara 

sosial. 
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6) Hubungan orangtua anak yang tidak posesif, orangtua 

yang tidak terlalu melindungi atau terlalu posesif terhadap 

anak, mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri, dua 

kualitas yang sangat mendukung kreativitas. 

7) Cara mendidik anak, mendidik anak secara demokratis dan 

permisif di rumah dan sekolah meningkatkan kreativitas 

sedangkan cara mendidik otoriter memadamkannya. 

8) Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, kreativitas 

tidak muncul dalam kehampaan. Semakin banyak 

pengetahuan yang dapat diperoleh anak, semakin baik 

dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. 

 

Munandar (2009:223) mengatakan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang dapat menghambat kreativitas yaitu adanya kritikan, 

pujian, dan teguran yang dapat menimbulkan rasa kecil hati 

sebagai akibat bagi yang dievaluasi atau yang tidak dievaluasi. 

Pemberian hadiah dapat menimbulkan kecemburuan pada yang 

tidak diberi hadiah. Lingkungan yang membatasi cara berpikir dan 

belajar anak dapat merusak minat, motivasi intrinsik dan 

mematikan kreativitas karena kreativitas tidak dapat ditingkatkan 

dengan paksaan. Jadi,  yang menghambat perbedaan bukan semata-

mata apakah anak diberi pembatasan, tetapi bagaimana pembatasan 

itu diberikan. Jika anak merasa diawasi, maka motivasi dan 

kreativitas akan terhambat, tetapi jika pembatasan diberikan 

sedemikian rupa maka anak akan merasa mereka sendiri ingin 

berperilaku sebagaimana diharapkan. Peran orangtua juga sangat 

berpengaruh, tidak jarang karena keinginan orangtua membantu 

anak berprestasi sebaik mungkin mereka mendorong anak dalam 

bidang-bidang yang tidak diminati anak. Akibatnya, meskipun 
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anak berprestasi cukup baik menurut ukuran standar, mencapai 

nilai tinggi, mendapat penghargaan, tetapi mereka tidak menyukai 

kegiatan tersebut sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang betul-

betul kreatif. 

Mumford dalam Kuan Chei Tsai (2012: 2) mengatakan 

bahwa: 

depicted that one way to manage creative individuals is to 

provide sufficient thinking time, thereby allowing ideas to 

percolate. However, with regard to creating, time 

allocation and management should take into account the 

nature and complexity of tasks. Above all, time is valuable 

capital. 

 

Proses kreatif memerlukan proses. Mengubah kemampuan 

berpikir kreatif menjadi kemampuan bertindak kreatif butuh 

kesabaran untuk mengasahnya karena banyak sekali faktor yang 

dapat menghambatnya. Salah satu cara untuk menumbuhkan 

individu yang kreatif yaitu guru mampu memberikan waktu yang 

memadai agar siswa bisa memperoleh gagasan dan 

mengembangkan kreativitasnya untuk mendapatkan hasil yang 

baik. 

Jadi, kemampuan kreativitas yang dimiliki masing-masing 

individu berbeda. Ada yang memiliki kreativitas dalam bentuk 

pemikiran atau gagasan sehingga dapat menciptakan ide yang 

kreatif ataupun dalam bentuk hasil karya tangan. Kreativitas 

dapat dikembangkan melalui potensi yang telah dimiliki sejak 
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lahir, pembelajaran ataupun pengalaman dengan penuh kesabaran 

dan dilatih sehingga menjadi kebiasaan.  

2. Karakter Kerja Keras 

Menurut Ratna megawangi dalam Kesuma (2012: 5) 

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka 

dapat menumbuhkembangkan kepribadian yang baik dalam 

bertingkah laku. Tujuan pertama pendidikan karakter yaitu 

memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 

sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah 

maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). 

Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan 

dalam setting sekolah menjadikan sebuah proses yang membawa 

peserta didik untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai 

menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian 

manusia sehingga menjadi suatu pembiasaan bagi anak. 

Tujuan kedua pendidikan karakter adalah mengoreksi 

perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa 

pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai 

perilaku anak yang negatif menjadi positif. Proses pelurusan yang 

dimaknai sebagai proses yang pedagogis yang dalam pengoreksian 
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perilaku negatif diarahkan pada pola piker anak yang dibarengi 

dengan keteladanan lingkungan sekolah dan rumah dan proses 

pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya. Tujuan 

ketiga dalam pendidikan karakter yaitu proses pendidikan karakter di 

sekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga.  

Salah satu nilai karakter yang dapat diterapkan di sekolah 

yaitu karakter kerja keras. Menurut Damayanti (2014: 44) Karakter 

kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan 

tugas, baik tugas belajar maupun tugas pekerjaan dengan sebaik-

baiknya. Kerja keras dapat mendorong seseorang untuk bisa 

melakukan segala sesuatu dengan baik secara maksimal dan disiplin. 

Kerja keras dapat membuat seseorang memiliki tanggng 

jawab terhadap dirinya sendiri ntk bersaha memberikan yang terbaik. 

Menurut Yaumi (2014: 95) terdapat beberapa kata dapat disematkan 

pada mereka yang tekun bekerja untuk menghasilkan karya-karya 

monumental seperti: 

a. Rajin 

b. Tekun bekerja 

c. Teliti dan cermat 

d. Penuh perhatian dalam bekerja 

e. Enerjik atau penuh semangat bekerja 
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Adapun karakteristik nilai karakter dan budaya kerja keras dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Selalu mencari jenis pekerjaan yang disenangi, kemudian 

melakukannya tanpa disuruh atau dikontrol oleh orang lain. 

b. Menghargai hadiah yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya. 

c. Tidak terlalu maniak bekerja (overwork), hanya menjadi 

rutinitas dan kebiasaan tetapi menghargai waktu untuk 

sesuatu yang lain. 

d. Senang bekerja  hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. 

e. Menghindari pekerjaan yang tidak menarik dan tidak 

bermanfaat bagi orang banyak. 

Disiplin yang kuat sangat ditunjang oleh kerja keras untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak orang yang berhasil bukan 

karena orang itu memiliki kecerdasan yang tinggi dan kepintaran 

yang luar biasa, tetapi karena kemauan yang kuat dan bekerja keras 

untuk mewujudkannya. Kerja keras dalam hal ini dimaknai sebagai 

perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Definisi ini melihat kerja keras dalam 

hubungannya dengan peserta didik dalam memperoleh dan 

mengkonstruksi ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Karakter kerja keras sangat diperlukan dalam pembelajaran 
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SBK dan berkarya membuat topeng. Untuk usia siswa SD kelas V, 

membuat topeng merupakan salah satu bentuk belajar siswa dalam 

memainkan imajinasinya agar bisa dikembangkan ke dalam bentuk 

karya. Seperti yang diuraikan oleh Gesell dan Amatruda dalam 

Dalyono (2010: 88) mengungkapkan bahwa pada tahap intelektual 

(umur 7 s.d. 12 tahun) fungsi ingatan imajinasi dan pikiran pada anak 

mulai berkembang. Anak mulai mampu mengenal sesuatu secara 

objektif dan sudah mampu berpikir kritis. Membuat topeng 

membutuhkan proses dan imajinasi sehingga mampu melahirkan 

karya yang menarik.  

Menurut Gesell dan Amatruda (Dalyono, 2010: 97) adapun 

ciri-ciri pribadi anak pada tahapan perkembangan intelektual pada 

masa anak sekolah (umur 7 s.d. 12 tahun) antara lain: 

 Kritis dan realistis. 

 Banyak ingin tahu dan suka belajar. 

 Ada perhatian terhadap hal-hal yang praktis dan konkret 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Mulai timbul minat terhadap bidang-bidang pelajaran 
tertentu. 

 Sampai umur 11 tahun anak suka minta bantuan kepada 

orang dewasa dalam menyelesaikan tugas-tugas 

belajarnya. 

 Setelah umur 11 tahun, anak mulai ingin bekerja sendiri 
dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. 

 Mendambakan angka-angka raport yang tinggi tanpa 

memikirkan tingkat prestasi belajarnya. 

 Anak suka berkelompok dan memilih teman-teman sebaya 
dalam bermain dan belajar. 
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Karakter kerja keras dapat menumbuhkan rasa semangat bagi 

siswa dan senang untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik dan mampu membuka ide-ide baru agar bisa menciptakan 

sesuatu yang menarik. Dengan kerja keras siswa akan bersungguh-

sungguh dalam menciptakan karya terbaik dan berusaha agar dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Siswa akan belajar 

untuk mandiri dalam mengerjakan tugas tanpa mengganggu teman 

yang lain. 

Berdasarkan definisi karakter kerja keras menurut teori 

Damayanti, maka peneliti mengembangkannya pada indikator 

penilaian kerja keras siswa saat mengikuti pembelajaran SBK, 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Karakter Kerja Keras 

Siswa 

Definisi Variabel Indikator Penilaian 

 Karakter kerja keras 

adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh 

dalam mengatasi 

berbagai hambatan 

guna menyelesaikan 

tugas, baik tugas 

belajar maupun tugas 

pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya. 

Damayanti (2014:44) 

 Menurut Yaumi (2014: 

95) terdapat beberapa 

1. Siswa semangat dan senang 

dalam membuat topeng 

2. Siswa tekun dalam membuat 

topeng tanpa mengganggu teman 

lain 

3. Siswa cermat dalam merangkai 

bahan untuk membuat topeng 

4. Siswa bersungguh-sungguh 

untuk menciptakan karya yang 

menarik 

5. Siswa dapat memanfaatkan 

waktu dengan maksimal 
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kata dapat disematkan 

pada mereka yang 

tekun bekerja untuk 

menghasilkan karya-

karya monumental 

seperti: 

 Rajin 

 Tekun bekerja 

 Teliti dan 

cermat 

 Penuh 

perhatian dalam 

bekerja 

 Enerjik atau 

penuh 

semangat 

bekerja 

 

3. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a. Pengertian Pendekatan Contextual Teaching Learning 

Pendekatan kontekstual dapat mengaitkan materi 

pembelajaran dengan pengalaman siswa. Menurut Majid (2013: 

228) Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses 

pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk 

memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan 

mengkaitkan materi tersebut terhadap konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, sosial, kultural) sehingga siswa 

memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel 

dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke 

permasalahan/konteks lainnya.  
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Johnson dalam Rusman (2014: 189) menyatakan bahwa: 

Contextual teaching and learning enables students to connect 

the content of academic subject with the immediate context of 

their daily lives to discover meaning. It enlarges their 

personal context furthermore, by providing students with 

fresh experience that stimulate the brain to make new 

connection and consecuently, to discover new meaning”.  

 

Berdasarkan pandangan mengenai Contextual Teaching and 

Learning di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan CTL dapat 

membantu siswa untuk belajar menghubungkan konteks kehidupan 

sehari-hari agar dapat menemukan makna pembelajaran. CTL 

dapat menjadikan siswa lebih mandiri dan mampu memperoleh 

pengalaman yang baru secara langsung. Pembelajaran selain akan 

menjadi lebih menarik, juga akan dirasakan sangat dibutuhkan oleh 

setiap siswa karena apa yang dipelajari dirasakan langsung 

manfaatnya. 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen 

utama pembelajaran efektif yakni konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, pemodelan dan penilaian 

sebenarnya. Adanya konsep tersebut, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 
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berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil. 

Pendekatan kontekstual merpakan salah satu cara untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Menurut 

Sanjaya (2010: 255) konsep tersebut ada 3 hal yang harus kita 

pahami. Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar 

diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses 

belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya 

menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan 

sendiri materi pelajaran.  

Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan 

hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan 

nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan 

antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal 

ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang 

ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah 

dilupakan. 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa 

dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana 
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materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ditjen Dikdasmen dalam Kokom Komalasari (2010: 11) 

menyebutkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, 

yaitu: 

1) Konstruktivisme (Constructivism) 

Manusia dapat membangun pengetahuan dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata. Jadi, pengetahuan tidak hanya 

berkaitan dengan fakta dan konsep melalui pemberian teori 

tetapi juga merupakan kegiatan untuk mencari pengalaman 

dalam kegiatan sehari-hari. 

2) Menemukan (Inquiry) 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

merupakan hasil dari apa yang mereka temukan melalui 

kegiatan pengamatan (observation), mengajukan pertanyaan 

(questioning), mengajukan dugaan atau prediksi (hiphotesis), 

mengumpulkan data dari hasil penemuan (data gathering), dan 

bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah mereka ketahui 

(conclusion). 

3) Bertanya (questioning) 

Kegiatan bertanya merupakan salah satu cara guru untuk 

mendorong kemampuan berpikir siswa agar dapat menggali 
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informasi tentang apa yang belum siswa ketahui, sehingga 

dapat mengembangkan pengetahuan. 

4) Masyarakat belajar (learning community) 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menerapkan 

kelompok belajar untuk melatih siswa agar membiasakan 

bekerjasama dengan orang lain karena kodratnya manusia 

adalah makhluk sosial. 

5) Pemodelan (modeling) 

Guru bukanlah satu-satunya model yang bisa ditiru siswa tetapi 

model dalam pembelajaran juga bisa mendatangkan seseorang 

dari luar sekolah yang dapat menumbuhkan antusiasme siswa 

dan melibatkan siswa selama kegiatan pembelajaran 

keterampilan atau pengetahuan tertentu. 

6) Refleksi (reflection) 

Refleksi adalah hasil dari kegiatan, aktivitas atau pengetahuan 

yang telah diterima siswa sebagai bentuk cara berpikir tentang 

apa yang yang baru dipelajari dan yang sudah dilakukan 

sehingga siswa dapat mengambil manfaat dari pengalaman 

yang telah didapatnya. 

7) Penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) 

Penilaian tidak hanya dari hasil yang didapat melainkan yang 

sebenarnya dari proses yang telah dilalui dengan berbagai cara. 
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Penilaian dapat berupa penilaian tertulis, penilaian berdasarkan 

sikap/perbuatan, penguasaan dan produk. 

Langkah-langkah CTL menurut Majid (2013: 229) yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua 

topik. 

3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4) Menciptakan masyarakat belajar. 

5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6) Melakukan refleksi diakhir pertemuan. 

7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning tidak luput 

dari kelebihan dan kekurangan. Suyadi (2012: 95) menyebutkan 

kelebihan dan kekurangan Contextual Teaching and Learning 

sebagai berikut: 

1) Kelebihan Contextual Teaching and Learning 

a) Pembelajaran kontekstual dapat mendorong peserta didik 

menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan 

situasi kehidupan nyata. Artinya, peserta didik secara tidak 

langsung dituntut untuk menangkap hubungan antara 

pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata di 

lingkungan masyarakat, sehingga mampu menggali, 

berdiskusi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah nyata 

yang dihadapinya dengan cara bersama-sama. 
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b) Pembelajaran kontekstual mampu mendorong peserta didik 

untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. 

Artinya, peserta didik tidak hanya diharapkan dapat 

memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana 

materi pelajaran itu dapat mewarnai perilaku/tingah laku 

(karakter/akhlak) dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Pembelajaran kontekstual menekankan pada proses 

keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. 

Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses 

pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks 

CTL tidak mengharapkan peserta didik hanya menerima 

materi pelajaran, melainkan dengan cara proses mencari 

dan menemukan sendiri materi pelajaran.  

 

2) Kelemahan Contextual Teaching and Learning 

a) CTL membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik 

untuk bisa memahami semua materi. 

b) Guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam 

metode CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat 

informasi. 

c) Upaya menghubungkan antara materi di kelas dengan 

realitas di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik rentan 

kesalahan. Atas dasar ini, agar menemukan hubungan yang 

tepat, seringkali peserta didik harus mengalami kegagalan 

berulang kali. 

 

Pendekatan Contextual Teaching Learning dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam menerapkan materi 

membuat topeng yang telah didapat dari penjelasan guru melalui 

pengalaman yang nyata. Siswa akan menemukan langsung bahan-

bahan sisa atau barang bekas (dalam bentuk tutup botol atau toples 

dari bahan plastik) yang ada di lingkungan sekitar untuk dapat 

digunakan dan merangkainya dalam membuat topeng sehingga 

dapat membuat sebuah karya yang bernilaiguna. Siswa akan 

mencari dan menemukan sendiri barang bekas yang tepat yang 

dapat dijadikan bahan untuk membuat karya. Siswa akan 
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mengetahui bahwa bentuk dan bahan untuk membuat topeng tidak 

selalu seperti yang sering mereka temui misalnya dari tanah liat 

yang dibentuk menyerupai wajah manusia. Pendekatan Contextual 

Teaching Learning memiliki kelebihan yang baik bagi 

keberlangsungan pembelajaran, tetapi juga ada kelemahannya. 

Cara untuk mengantisipasi kelemahan pada penerapan pendekatan 

Contextual Teaching Learning maka guru harus dapat menjelaskan 

materi dengan sederhana dan mudah dipahami. Peran guru sebagai 

fasilitator yang melayani dan mengarahkan saat siswa sudah 

merasa kesulitan. 

4. Media Barang Bekas 

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses 

komunikasi. Proses komunikasi (proses penyampaian pesan) harus 

diciptakan atau diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan tukar 

menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta didik. 

Maksud pesan atau informasi dapat berupa pengetahuan, keahlian, 

skill, ide, pengalaman dan lain sebagainya. Melalui proses komunikasi, 

pesan atau informasi dapat diserap dan dihayati orang lain. Agar tidak 

terjadi kesesatan dalam proses komunikasi perlu digunakan sarana 

yang membantu proses komunikasi yang disebut media. 

Media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak 

dari medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah atau suatu 

alat. Anitah (2009: 1) menyatakan bahwa media pembelajaran dapat 
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diartikan sebagai suatu bentuk pesan pembelajaran yang disampaikan 

antara pemberi pesan kepada penerima pesan. Jadi, pembelajaran 

merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru 

kepada siswa. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan-

perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena interaksi antara 

pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami 

sebelumnya. Menurut Oksipaud (2011) Media barang bekas adalah 

segala alat pengajaran yang digunakan guru sebagai perantara untuk 

menyampaikan bahan-bahan instruksional dalam proses belajar 

mengajar dimana media tersebut berasal dari barang yang sudah 

pernah dipakai sebelumnya baik itu digunakan sekali atau lebih. 

Barang bekas dapat dimanfaatkan sebagai media dalam belajar 

karena di sekitar kita banyak sekali terdapat barang-barang bekas yang 

tidak terpakai, namun barang itu masih dapat digunakan lagi, 

diantaranya dapat diubah fungsi sebagai alat peraga atau media 

pembelajaran. Bahan-bahan bekas yang dapat digunakan atau 

dimanfaatkan seperti kardus bekas susu, kardus bekas mie instant, 

sedotan plastik/limun, gelas bekas minuman (ale-ale), majalah bekas, 

botol bekas shampoo atau minyak wangi, kulit kerang, biji-bijian, sisir 

atau sikat bekas, kaos kaki bekas dan tutup botol atau toples. 

Barang bekas banyak digunakan dalam membantu proses 

pembelajaran, salah satunya sebagai media dalam kegiatan membuat 

topeng. Kriteria keamanan yang harus diperhatikan dalam memilih 
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media barang bekas, antara lain kayu tidak berserat, bulu bambu yang 

gatal, jangan tajam, bebas racun, menjaga kebersihan, paku yang 

menonjol, dan pembuatan dengan ukuran yang sesuai. Adanya kriteria 

ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan dalam memilih barang 

bekas yang sesuai untuk dapat digunakan.  

Sudjana & Rivai dalam Arsyad (2007: 24) mengemukakan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau 

guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dll. 

Menurut Wahyuti (2010) barang bekas memiliki kelebihan atau 

segi positif yaitu dari segi ekonomi harga yang murah dan mudah 

didapat sengan mudah di sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat 

mengurangi tumpukan sampah yang ada di lingkungan dengan cara 
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memanfaatkan barang tersebut. Dalam hal ini, penggunaan barang 

bekas akan semakin mendayagunakan bahan yang sudah tidak terpakai 

lagi menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai seni tinggi. Salah 

satu pemanfaatannya adalah pada pembelajaran SBK yaitu pada 

kegiatan membuat topeng dengan barang bekas ini dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dengan cara mengubah fungsi lama 

menjadi fungsi baru. 

Menurut Bruner dalam Arsyad (2007: 7) ada tiga tingkatan 

utama modus belajar:  

1) Pengalaman langsung (enactive) 

Pengalaman langsung adalah mengerjakan, misalnya arti kata 

‘simpul’ dipahami dengan langsung membuat ‘simpul’. Pada 

tingkatan kedua yang diberi label iconic (artinya gambar atau 

image), kata ‘simpul’ dipelajari dari gambar, lukisan, foto atau 

film. Meskipun siswa belum pernah mengikat tali untuk membuat 

‘simpul’ mereka dapat mempelajari dan memahaminya dari 

gambar, lukisan, foto, atau film. 

2) Pengalaman piktorial/gambar (iconic)  

Pada tingkatan simbol, siswa membaca (atau mendengar) kata 

‘simpul’ dan mencoba mencocokkannya dengan ‘simpul’ pada 

image mental atau mencocokkannya dengan pengalamannya 

membuat ‘simpul’. 

3) Pengalaman abstrak (symbolic)  

Tingkat pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya 

memperoleh pengalaman (pengetahuan, keterampilan, atau sikap) 

yang baru.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat 

mengembangkan kreativitas siswa dalam membuat topeng melalui 

modus belajar dengan tingkat simbol atau pengalaman abstrak yang 

dapat membantu siswa menemukan pengalaman baru dalam 

pembelajaran. Melalui simbol (pengalaman abstrak) ini, siswa 
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mencermati gambar bentuk topeng dari barang bekas kemudian 

menerapkannya langsung dalam pembelajaran. Pemanfaatan barang 

bekas sebagai media bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. 

Sebelum media modern hadir, para guru telah menggunakan berbagai 

media dan alat peraga buatannya sendiri untuk menjelaskan materi 

pelajarannya. Untuk membuat kreativitas topeng banyak sekali bahan 

yang dapat digunakan salah satunya topeng dari bahan bekas plastik 

(tutup botol atau toples). Topeng ini dibuat dari potongan-potongan 

dari bahan tutup toples, tutup botol dan bahan bekas plastik yang 

ditempel membentuk topeng. 

 Dalam pembelajaran SBK ini, peneliti memilih bahan bekas 

plastik (tutup botol dan toples) dalam membuat topeng karena bahan 

ini sangat mudah untuk didapatkan dan akan menghasilkan bentuk 

yang unik sesuai kreasi siswa sendiri karena hal tersebut juga baru 

diterapkan oleh siswa dan tidak seperti bentuk biasanya yang sering 

ditemui misalnya bentuk wajah manusia dan lainnya. Bahan sederhana 

yang belum pernah digunakan siswa untuk berkarya akan membuat 

minat siswa menjadi meningkat dan bersungguh-sungguh dalam 

membuat topeng yang kreatif. 

5. Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) pada 

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya yang 
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aspek-aspeknya meliputi: seni rupa, seni musik, seni tari, dan 

keterampilan. Ki Hajar Dewantara dalam Bastomi dalam Susanto 

(2013: 261) menyatakan bahwa pendidikan kesenian menjadi salah 

satu faktor penentu dalam membentuk kepribadian anak. 

Pendidikan di sekolah, dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan 

dalam membentuk jiwa dan kepribadian, berakhlak mulia (akhlakul 

karimah). Pendidikan seni budaya dan keterampilan sebagai mata 

pelajaran di sekolah memiliki sifat sebagai berikut: 

1) Sifat multilingual, berarti bertujuan mengembangkan 

kemampuan mengekspresikan diri dengan berbagai cara 

melalui kemampuan yang dimiliki.  

2) Multidimensional, berarti bahwa mengembangkan kompetensi 

kemampuan dasar siswa yang mencakup persepsi, 

pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan 

produktivitas dalam menyeimbangkan fungsi otak kanan dan 

kiri, dengan memadukan unsur logika, etika dan estetika. 

3) Multikultural, bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan 

kemampuan berapresiasi terhadap keragaman budaya lokal dan 

global sebagai pembentukan sikap menghargai dalam 

masyarakat yang majemuk. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SBK 

merupakan mata pelajaran yang terdiri dari aspek-aspek yang 

meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan, yang 
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mana pendidikan kesenian ini dapat menjadi salah satu faktor 

penentu dalam membentuk kepribadian siswa dan membuat siswa 

menjadi cinta akan budaya. 

b. Tujuan Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah 

Dasar 

Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama yang 

harus ditetapkan dalam proses pembelajaran. Mata pelajaran SBK 

di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bertujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar bisa berkreasi, 

dan menghargai kerajinan atau keterampilan seseorang. 

Pembelajaran SBK di sekolah dapat membantu siswa untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas. Rohidi dalam Susanto 

(2013: 265) mengungkapkan bahwa seni dapat dijadikan sebagai 

media pendidikan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. 

Melalui pembelajaran SBK ini, maka siswa dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki secara optimal.  

Mata pelajaran SBK 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. 
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3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan 

keterampilan. 

4) Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan 

dalam tingkat lokal, regional, maupun global. 

Pembelajaran SBK pada siswa sekolah dasar lebih menekankan 

kepada proses kreatif. Proses kreatif memacu aktivitas siswa untuk 

berkreasi secara spontan berdasarkan imajinasinya. Menumbuhkan 

respon kreatif pada siswa sekolah dasar diperlukan stimulus 

(rangsangan). Rangsangan mampu membangkitkan motivasi, 

imajinasi, dan inspirasinya. Suatu rangsangan dapat didefinisikan 

sebagai suatu yang membangkitkan semangat yang mendorong untuk 

melakukan suatu kegiatan. Pada dasarnya, rangsangan dalam 

pembelajaran SBK digunakan untuk membantu siswa menemukan dan 

mengungkapkan kembali secara estetis apa yang pernah siswa lihat dan 

rasakan, dan anak dituntut untuk bisa membayangkannya kemudian 

diwujudkan lewat kegiatan yang kreatif. 

Anak pada usia sekolah dasar merupakan individu yang sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat luar 

biasa. Pada masa ini, anak mengalami pematangan fungsi-fungsi fisik 

dan psikisnya yang siap merespon rangsangan yang diberikan oleh 

lingkungan. Kecenderungan anak pada masa ini sangat aktif dalam 

melakukan berbagai kegiatan. Keaktifannya dalam bergerak akan 

meningkatkan perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik 
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merupakan proses memperoleh keterampilan dan pola gerakan yang 

dapat dilakukan anak. Berkaitan dengan perkembangan motorik, 

pembelajaran SBK mampu menjadi media untuk membangun 

perkembangan tersebut khususnya perkembangan motorik kasar siswa. 

6. Implementasi Pembelajaran SBK melalui pendekatan Contextual 

Teaching Learning menggunakan media barang bekas untuk 

meningkatkan kreativitas dan karakter kerja keras siswa 

Pendekatan Contextual Teaching Learning dengan media 

barang bekas yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Sebelum pembelajaran dimulai, guru menanamkan karakter kerja 

keras pada siswa yaitu dengan cara siswa menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu dan menghasilkan karya yang kreatif. 

2) Guru menunjukkan contoh gambar topeng yang sederhana  terlebih 

dahulu untuk kemudian dikembangkan oleh siswa dengan kreasi 

lain yang lebih menarik. 

3) Siswa memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk mencari 

barang bekas yang tepat untuk dirangkai sebagai bahan dalam 

membuat topeng. 

4) Guru adalah sebagai pembimbing ketika siswa mengalami 

kesulitan. Siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahunya melalui 

eksplorasi secara mandiri dan mencoba hal baru yang ditemukan di 

lingkungan.  
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5) Menciptakan masyarakat belajar sebagai tempat siswa untuk 

bertukar informasi dan saling memberi saran dalam pembuatan 

karyanya. 

6) Melakukan refleksi hasil-hasil karya topeng siswa yang telah 

dibuat.  

7) Melakukan penilaian hasil karya siswa berdasarkan aspek yang 

telah ditentukan. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Siarni, Marungkil Pasaribu, Amran Rede. (2013: 10). Pemanfaatan 

Barang Bekas Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 07 Salule Mamuju Utara. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa 

pemanfaatan barang bekas dapat memberikan pengalaman bermakna 

pada siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil 

pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh ketuntasan klasikal 92,30% 

dan daya serap klasikal 81,53%. Dari perolehan tersebut menunjukkan 

hasil lebih baik dari siklus I, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 

kualitatif telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

untuk daya serap individu 65% dan tuntas klasikal 80% serta daya 

serap klasikal minimal 80%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa 

tindakan penelitian berhasil, dan hasil analisis kualitatif 

memperlihatkan bahwa peran siswa yang sesuai dengan scenario 
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dalam kegiatan pembelajaran telah terarah dengan baik sehingga 

proses pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru saja. 

2. Nurhayati. (2011: 8). Peningkatan  Kreativitas Anak Usia Dini 

Dengan Bereksplorasi Melalui Koran Bekas Di Taman Kanak-kanak 

Aisyiyah 2 Duri. 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat peningkatan nilai rata-rata 

siswa melalui siklus I dapat dilihat bahwa kreativitas siswa dengan 

bereksplorasi melalui koran bekas masih rendah, terlihat pada 

persentase keberhasilan 15%, sedangkan pada siklus II persentase 

keberhasilan anak meningkat 80%. Peningkatan rata-rata pada setiap 

siklusnya membuat ketertarikan siswa dalam berkreativitas semakin 

meningkat, terlihat dari meningkatnya angka pengembangan baik 

terhadap ketertarika sikap akan kegiatan pembelajaran yang dicapai 

oleh siswa. 

3. Devi Dwi Ristianti, Tri Saptuti, M. Chamdani. (2014: 5). Penerapan 

Model  Contextual Teaching and Learning (CTL) Dengan Media 

Konkret Dalam Peningkatan Kreativitas Dan Hasil Belajar Sswa 

Materi Relief Kelas IV SD Negeri 2 Sindomoro Tahun Ajaran 

2015/2016. 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat peningkatan nilai rata-rata 

siswa, mulai dari rata-rata 75,67 pada siklus I, siklus II dengan rata-

rata 81,16 dan siklus III sebesar 85 serta hasil observasi kreativitas 

siswa pada siklus I sebesar 70%, pada siklus II sebesar 78,75% dan 
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siklus III sebesar 87%. Peningkatan rata-rata pada setiap siklusnya 

membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, siswa lebih antusias 

dan semangat. 

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan, terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

Peneliti. Tabel tersebut sebagai berikut 

Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti 

Judul Peneitian 

yang akan 

diteliti 

Judul 

Penelitian yang 

Relevan 

Persamaan Perbedaan 

Upaya 

Meningkatkan 

Kreativitas dan 

Karakter Kerja 

Keras Siswa 

Melalui 

Pendekatan 

Kontekstual 

dengan Media 

Barang Bekas 

Materi Membuat 

Topeng Pada 

Mata Pelajaran 

SBK Kelas VB 

SD Negeri 2 

Pliken 

Pemanfaatan 

Barang Bekas 

Sebagai Media 

Pembelajaran 

Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

IPA Siswa 

Kelas IV SDN 

07 Salule 

Mamuju Utara. 

 

Menggunakan 

media barang 

bekas dan 

digunakan 

untuk kelas 

tinggi 

Mata pelajaran 

berbeda, 

variabel yang 

diukur berbeda 

dan mata 

pelajaran 

berbeda.  

Peningkatan  

Kreativitas 

Anak Usia 

Dini Dengan 

Bereksplorasi 

Melalui Koran 

Bekas Di 

Taman Kanak-

kanak Aisyiyah 

2 Duri. 

 

Variabel yang 

diukur dan 

menggunakan 

media barang 

bekas 

Untuk Taman 

Kanak-kanak. 

Penerapan 

Model  

Ada satu 

variabel yang 

Media yang 

digunakan, ada 
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Contextual 

Teaching and 

Learning 

(CTL) Dengan 

Media Konkret 

Dalam 

Peningkatan 

Kreativitas 

Dan Hasil 

Belajar Sswa 

Materi Relief 

Kelas IV SD 

Negeri 2 

Sindomoro 

Tahun Ajaran 

2015/2016. 

 

sama, Model 

pembelajaran 

yang 

diterapkan, dan 

pada kelas 

tinggi. 

satu variabel 

yang berbeda, 

dan mata 

pelajaran yang 

berbeda. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di kelas VB SD Negri 

2 Pliken, dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran SBK, kreativitas 

siswa masih terbatas. Siswa hanya belajar menggambar dengan tema 

rumah adat dan pemandangan serta menyanyi lagu daerah dan wajib 

sehingga siswa kurang terasah keterampilan dan kreativitasnya. Siswa 

yang tidak suka menggambar menjadi mudah bosan dan menggambar 

dengan bentuk yang sama. Penggunaan media barang bekas akan 

memberikan kesan baru pada siswa untuk mengasah keterampilan dan 

kreativitasnya agar bisa menggali kemampuannya dalam berkarya. Media 

barang bekas tidak memerlukan biaya yang banyak dan lebih mdah 

mendapatkan bahan tersebut juga nilai seni yang dihasilkan lebih 
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mempunyai nilai artistik yang lebih tinggi dan bisa meningkatkan 

kreativitas siswa. Dengan pembuatan karya seni yang berupa pembuatan 

topeng dari barang bekas tersebut dapat diterima siswa dari segi edukatif, 

sosial budaya, moral dan dapat membawa siswa ke arah pengembangan 

diri secara optimal. 

Pada mata pelajaran SBK, guru belum menerapkan model, metode 

atau pendekatan-pendekatan selama proses pembelajaran dengan 

maksimal. Siswa menjadi lebih mudah untuk menebak pelajaran yang 

akan disampaikan, sehingga tidak memberikan rasa penasaran bagi siswa. 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal perlu adanya 

inovasi pembelajaran yang salah satunya adalah dengan pembelajaran 

CTL. CTL merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan 

untuk membantu siswa memahami makna materi ajar dengan 

mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks 

pribadi, sosial dan kultural), sehingga siswa memiliki pengetahuan atau 

keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkontruksi 

pemahamannya sendiri secara aktif. 
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GambarG 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Melalui model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

dengan media barang bekas dapat meningkatkan kreativitas siswa pada 

mata pelajaran SBK materi membuat topeng kelas VB SD Negeri 2 

Pliken. 

2. Melalui model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

dengan media barang bekas dapat meningkatkan karakter kerja keras 

siswa pada mata pelajaran SBK materi membuat topeng kelas VB SD 

Negeri 2 Pliken. 

Kondisi Awal 

 Siswa kurang kreatif 

 Karakter kerja keras siswa masih rendah 

 Kegiatan siswa selalu sebatas menggambar 
dan menyanyi sehingga kurang 

memanfaatkan barang bekas sebagai media 

belajar 

Pelaksanaan 

Menerapkan pendekatan CTL dengan menggunakan 

media barang bekas dalam membuat topeng. 

 

Kondisi Akhir 

Penerapan pendekatan CTL dengan media barang 

bekas diharapkan dapat meningkatkan kreativitas 

dan karakter kerja keras siswa dalam berkarya 

membuat topeng. 
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