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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Bicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dari proses belajar mengajar. 

Dimana dalam proses belajar mengajar guru harus mampu menjalankan tugas dan 

peranannya. Dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa: Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (UURI, 

2003: h.3) 

Dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya, aspek budaya tidak dibahas 

secara tersendiri tetapi secara terintegrasi dengan seni. Karena itu Pembelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya Merupakan salah satu mata pelajaran yang penting, dimana 

pendidikan seni yang berbasis budaya. Pendidikan seni budaya dan prakarya diberikan 

di sekolah 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 di 

berikan pada mata pelajaran lain.      

SD Negri 5 Wawonii Tenggara khususnya dikelas IV menerapkan pembelajaran 

tematik yang salah satu mata pelajarannya terdapat  pembelajaran seni budaya dan 

prakarya (SBDP) dimana dalam muatan kompetensi dasarnya yaitu membuat karya seni 

rupa teknik tempel  dengan membuat karya seni kolase dengan menggunakan media dari 
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alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan rumah seperti ranting, biji-bijian dan daun. Dengan pemanfaatan lingkungan 

alam sekitar sebagai media pembelajaran yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran 

siswa dapat diajak keluar ruangan pada saat pembelajaran berlangsung dapat menambah 

pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungannya. 

(Variedzz.wordpress, 2013) Kreatifitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi 

baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreatifitas pada 

pendidikan sekolah dasar sangat penting perlu dipupuk dan di kembangkan dalam diri 

anak, karena berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya termaksud salah satu kebutuhan 

pokok dalam kehidupan manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kreativitas pada 

anak yaitu dengan cara menciptakan rasa keingin tahuannya. 

Berdasarkan hasil obsrvasi wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti 

kepada guru wali kelas IV SD Negri 5 Wawonii Tenggara pada tanggal 17, 18, 19 

Oktober 2020 menunjukan bahwa dalam proses pembelajaran seni budaya dan prakarya 

di kelas IV SD Negri 5 Wawonii Tenggara siswa cenderung pasif karena kurang 

melibatkan siswa dalam berkreasi. Pelajaran kurang bermakna karna pengetahuan siswa 

hanya sebatas gambar  yang ada pada materi.  Kurangnya penggunaan media atau alat 

peraga dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya sehingga konsep menjadi abstrak 

sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa. Sehingga siswa menjadi tidak semangat 

dan materi yang baru disampaikan menjadi mudah dilupakan. Akibatnya, kreatifitas 

siswa menjadi rendah.  Rendahnya hasil belajar seni budaya dan prakarya tampak pada 

nilai ujian tengah semester ganjil kelas IV SD Negri 5 Wawonii Tenggara tahun 

pelajaran 2020/2021. Hal ini dapat dilihat dari nilai harian yang diperoleh siswa kelas IV 
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SD Negeri 5 Wawonii Tenggara dengan jumlah siswa 14 orang,  dimana jumlah siswa 

yang tuntas yaitu 9 orang dengan presentase 64%, sedangkan siswa yang belum tuntas 5 

orang dengan presentase 35%. 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar 

siswa pada kelas IV SD Negri 5 Wawonii Tenggara masih rendah yaitu sebesar 64%. 

Depdiknas menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah memenuhi 

kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥75% dari jumlah siswa. (Suryosubroto, 2009). 

Upaya yang dilakukan yaitu salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran 

Demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi atau peragaan merupakan salah satu 

strategi mengajar dimana guru memperlihatkan suatu benda asli, benda tiruan atau suatu 

proses dari materi yang diajarkan kepada seluruh siswa. Hal ini juga berarti bahwa 

strategi demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik 

dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukan oleh guru 

atau sumber belajar lain didepan seluruh siswa.  

Demonstrasi adalah salah satu metode pembelajarana dari berbagai metode 

pembelajaran yang digunanakan oleh guru dalam roses belajar mengajar. Metode 

demonstrasi ini merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

berdemonstrasi/peragakan didepan kelas sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman 

lebih mendalam terhadap apa yang di demonstrasikan/diperagakan tersebut. Demikian 

halnya di Sekolah Dasar SD Negri 5 Wawonii Tenggara, keberadaan metode 

demonstrasi ini dimungkinkan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kreatifitas 

siswa. Sebab dengan penerapan metode demonstrasi oleh setiap tenaga pengajar/guru 
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dalam menyajikan materi pelajaran akan menjadikan siswa lebih memahami materi 

pelajaran yang di berikan oleh setiap guru tersebut. Alasan peneliti melakukan penelitian 

di SD Negri 5 Wawonii Tenggara dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Demonstrasi Dengan Memanfaatkan Media Alam Dalam Meningkatkan Kreatifitas 

Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) Di SD Negri 5 

Wawonii Tenggara. Kelas IV banyak siswa yang belum mencapai KKM dalam mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari hasil pengamatan peneliti kreativitas yang dilakukan murid masih rendah 

karena pada umumnya hanya menggunakan metode yang monoton. Hal inilah yang 

menyebabkan rendahnya aktivitas siswa untuk meningkatkan kreativitasnya. Hal inilah 

yang membuat siswa menjadi jenuh untuk menerima materi sehingga hasil belajar 

kurang maksimal. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas selanjutnya dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1.3.1 Bagaimana penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan 

menggunakan media alam dalam membuat karya seni kolase di kelas IV SD 

Negeri 5 Wawonii Tenggara? 

1.3.2 Apakah penerapan metode demonstrasi dengan menggunakan media Alam 

dapat meningkatkan kreatifitas siswa di kelas IV SD Negeri 5 Wawonii 

Tenggara? 

1.4 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, selanjutnya dapat dijadikan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran demonstrasi 

dengan menggunakan media alam dalam membuat karya seni kolase di kelas 

IV SD Negeri 5 Wawonii Tenggara. 

1.4.2 Untuk mengetahui apakah penerapan metode demonstrasi dengan 

menggunakan media Alam dapat meningkatkan kreatifitas siswa di kelas  SD 

Negeri 5 Wawonii Tenggara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Meningkatkan kreatifitas siswa dalam menggunakan media alam dengan 

memanfaatkan  lingkungan sekitar melalui model pembelajaran Demonstrasi siswa kelas 

IV SD Negeri 5 Wawonii Tenggara. 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan metode pembelajaran 

Demonstrasi serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru 

dalam menggunakan media untuk menciptakan hasil belajar dan kreatifitas siswa. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah 

Meningkatkan citra sekolah dimata masyarakat dan profesionalisme guru karena 

meningkatnya kreativitas dan hasil belajar para siswanya.  

2. Bagi Guru 
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Upaya solusi bagi guru dalam kegiatan penelitian tindakan kelas dalam rangka 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya dan 

prakarya (SBDP). 

3. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya (SBDP). 

4. Bagi peneliti 

memberikan pengetahuan yang nantinya akan dipergunakan ketika terlibat 

langsung dalam proses pendidikan disekolah-sekolah, utamanya dalam penerapan 

strategi pembelajaran. 

5. Bagi peneliti lain 

mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah wawasan tentang 

penerapan metode Demonstrasi untuk mengunakan media dalam pembelajaran di 

sekolah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan kajian untuk 

meningkatkan keberhasilan dalam proses pendidikan 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran fariabel-fariabel dalam penelitian ini 

maka yang menjadi definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan atau mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses, 

situasi atau kejadian tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk 

sebanarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukan oleh guru. 

Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, 

mengeluarkan ide, gagasan dan kemampuan yang dimilikinya. 

2. Media alam merupakan suatu bahan ajar oleh guru yang di jadikan atau di 

gunakan peserta didik sebagai alat untuk membuat kolase agar dapat 

meningkatkan kreatifitas. Kreatifitas merupakan kegiatan siswa dalam 

memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya serta keaslian membuat bentuk 

sesuai dengan imajinasinya.  

 

 

  

 

 

    

 

 

 


