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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Metode Pembelajaran    

Metode berarti suatu cara yang dipergunakan untuk menyampaikan kehendak 

kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini metode berarti cara yang 

dipergunakan oleh guru dlam menyampaikan materi/bahan ajar pada siswa. Mengingat 

beragamnya materi/bahan ajar yang hendak disampaikan terhadap siswa, maka 

penggunaan metode diharapkan tepat sesuai dengan materi/bahan ajar sehingga siswa 

dengan mudah dapat menangkap/menerima materi/bahan ajar tersebut. “Istilah metode 

berasal dari bahasa Yunani yaitu “metha” dan “hodos” metha berarti melalui dan hodos 

berarti jalan atau cara, jadi metode adalah jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai 

tujuan. (Janawi, 2013: h. 66) 

Poerwadarminta memberi definisi metode sebagai “Cara yang telah teratur dan 

terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal serta digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. (Poerwardaminta, 2015: h. 170) 

Sedangkan menurut Istarani Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan 

oleh guru dalam proses pembelajaran yang di lakukan di dalam kelas baik secara 

individual maupun kelompok agar pelajaran mudah di pahami oleh siswa yang 
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digunakan untuk melakasanakan strategi. (Istarani, Model Pembelajaran Inovativ, 

2014: h.1) 

 

Dengan kata lain metode pembelajaran adalah teknik pengkajian yang dikuasai 

oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid didalam kelas baik 

secara individual maupun kelompok agar materi pelajaran dapat di serap, di pahami dan 

di manfaatkan oleh murid dengan baik. (Abu Ahmadi dan Joko Try Prasetya, 2011: h. 

52)  

Beberapa pertimbangan yang harus di lakukan oleh pengajar dalam memilih metode 

pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut harus berdasrkan pada 

penetapan sebagai berikut “Tujuan pembelajaran, pengetahuan awal siswa, bidang 

studi pokok bahasan dan aspek, alokasi waktu dan saran penunjang, jumlah siswa, 

pengalaman dan kewibawaan pengajar. (Yamin, 2013: h. 146) 

 

2.1.1.1 Pengertian Metode Demonstrasi   

Demonstrasi adalah peragaan, Pertunjukan mengenai cara memakai mesin-mesin 

atau perkakas-perkakas baru. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan 

bahan pelajaran. Metode demonstrasi merupakan cara pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dengan cara memperagakkan barang, kejadian,aturan dan urutan 

dengan menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan di 

sampaikan. (Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulisyowati, 2014: h. 148) Menurut Istarani 

metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan, kejadian, 

aturan atau urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui 

penggunaan media pengajaran yang relefan  dengan pokok bahasan yang sedang 

disajikan. (Istarani, Model Pembelajaran Inovatif, 2014 : 101) 
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Menurut Syaiful, demonstrasi adalah “pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar 

dapat diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata atau tiruannya yang 

melibatkan siswa dalam proses pertunjukan suatu peristiwa secara langsung dalam 

aktivitas belajar secara efektif untuk membantu siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanaan seperti: Bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana proses 

bekerjanya dan bagaimana proses mengerjakanya.” (Syaiful, 2005 : h. 105) 

Soli Abimanyu dkk, memberikan batasan pengertian demonstrasi adalah cara 

penyajian pelajaran dngan memperagakan dan mempetunjukan pada siswa tentang 

suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang di pelajari baik dalam bentuk 

sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang di pertunjukan oleh guru atau sumber 

belajar lain yang ahli dalam topic bahasan yang harus di demonstrasikan. (Soli 

Abimanyu dkk, 2008 : h. 10) 

 

Berbeda apa yang dikatakan Dr. Wina Sanjaya, M.Pd, bahwa metode 

demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu,  baik 

sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. (Sanjaya, Strategi Pembelajaran, 2006: h. 150) 

Menurut Dra. Roestiyah N.K, bahwa metode demonstrasi adalah cara mengajar dimana 

seorang instruktur atau tim guru menunjukkan/memperlihatkan suatu proses. 

(Roesitiyah, 2006 : h. 83) 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwasannya metode 

demonstrasi adalah cara yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran yaitu dengan 

cara memperaktekkan atau memperlihatkan secara langsung suatu kejadian dengan 

menggunakan atau memakai media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ingin 

disampaikan sehingga dapat membantu proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi, demonstrasi adalah cara seorang guru 

menunjukkan atau memerlihatkan sesuatu proses. Metode ini juga dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi agar lebih memudahkan guru, Karena dengan adanya 

peragaan secara lansung dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran, untuk 
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lebih memperhatikan guru dalam menjelaskan materi, sehingga proses pembelajaran 

lebih menyenangkan bagi siswa,guru tidak  hanya menggunakan metode ceramah 

sehingga tidak membuat siswa  jenuh ketika mendengarkan  guru, proses pembelajaran 

pun dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Pengertian metode demonstrasi sebagaimana tersebut diatas menunjukan batasan bahwa 

yang dimaksud dengan metode demonstrasi adalah suatu cara pembelajaran dengan 

melakukan suatu demonstrasinya atau memperagakan topic pembehasan atau tema 

pembelajaran, sehingga dengan adanya penerapan metode demonstrasi yang dilakukan 

oleh setiap guru ini siswa dapat memperoleh pemahaman bahkan kesimpulan terhadap 

hal-hal yang diperagakan. Setiap kegiatan pembelajaran peran aktif seorang guru sangat 

penting, sebab pekerjaan guru merupakan suatu profesi yang tidak dapat dilakukan 

semua oramg. sebagai suatu profesi  tentunya sangat memerlukan keahlian dalam 

melakukan pembinaan terhadap anak didik. Ini menunjukan bahwa setiap guru selalu 

dituntut untuk kompeten dalam bidang tugasnya sekaligus sebagai bidang 

kompetensinya yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. 

2.1.1.2 Langkah-langkah Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Teknik demonstrasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

2.1.1.2.1 Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai:  

 

1) Pendidik, bersama peserta didik, menyusun bahan belajar untuk 

didemonstrasikan. Bahan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan belajar, 

sumber – sumber yang tersedia, program/kurikulum yang telah disusun, tujuan 

belajar yang akan dicapai, dan waktu kegiatan belajar yang disediakan. 

2) Pendidik, bersama peserta didik, menyiapkan fasilitas belajar (tempat dan 

perlengkapan) dan alat-alat bantu yang diperlukan seperti poster, diagram, 

perabot, model barang hasil produksi dan benda sebenarnya. 

  

2.1.1.2.2 Pada saat kegiatan pembelajaran   
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1) Pendidikan menjelaskan tujuan dan cara penggunaan teknik demonstrasi serta 

motivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.   

2) Pendidik memberi contoh dengan mendemonstrasikan proses dan/atau hasil 

sesuatu sebagaimana tercantum dalam bahan belajar yang telah disusun. 

3) Pendidik meminta peserta didik melakukan kembali demonstrasi itu dengan 

memberikan tugas kepada peserta didik. Pendidik membantu mereka untuk 

menyusun bahan belajar yang akan mereka demontrasikan. 

4) Peserta didik mendemonstrasikan bahan belajar yang telah mereka susun. 

5) Pendidik bersama peserta didik mendiskusikan hal-hal yang timbul dalam 

kegiatan pembelajaran.   

 

2.1.1.2.3 Pada akhir kegiatan pembelajaran, pendidik bersama peserta didik 

melakukan penilaian terhadap bahan belajar dan terhadap proses serta hasil 

penggunaan teknik ini. (Sudjana : h. 155-156)  

 

2.1.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Demonstrasi 

2.1.1.3.1 Kelebihan metode demonstrasi adalah : 

 

1) Perhatian peserta didik akan terpusat sepenuhnya pada apa yang di 

demonstrasikan  

2) Memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk ingatan yang kuat 

dan keterampilan dalam berbuat. 

3) Hal-hal yang menjadi teka-teki siswa dapat terjawab melalui demonstrasi. 

4) Menghindarkan kesalahan siswa dalam mengambil suatu kesimpulan, karena 

mereka mengamati secara langsung jalannya proses demonstrasi yang 

diadakan. 

5) Melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, 

sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang 

dijelaskan. 

6) Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tidak hanya mendengar, 

tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 

7) Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan 

untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa 

akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. (Sanjaya, Strategi 

Pembelajaran, 2006 : h. 150) 

 

2.1.1.3.2 Kelemahan metode demonstrasi adalah  

 

1) Persiapan dan pelaksanaanya memakan waktu yang lama. 

2) Metode ini tidak efektif bila tidak ditunjang dengan peralatan yang lengkap 

sesuai dengan kebutuhan. 

3) Sukar dilakukan bila peserta didik belum matang kemampuan melaksanakan. 
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4) Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat 

menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. 

5) Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai 

yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih 

mahal dibandingkan dengan ceramah. 

6) Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, 

sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Disamping itu 

demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk 

keberhasilan proses pembelajaran siswa. (Sanjaya, Strategi Pembelajaran, 

2006 : h. 151) 

 

2.1.2 Pengertian Media Alam 

2.1.2.1 Pengertian Media   

Media adalah suatu alat atau  benda baik yang bersumber dari alam maupun 

buatan manusia yang di jadikan sebagai bahan untuk melakukan sesuatu. “Kata media 

berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti “tengah, perantara,atau 

pengantar”, dalam bahasa Arab, media adalah perantara (لئسو) atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan.” (Arsyad, 2003 : h. 3) 

Asosiasi Pendidikan Nasional (Nation Education Association/NEA) memiliki 

pengertian yang berbeda dimana media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik 

tercetak maupun audiovisual serta peralatan yang dapat dimanipulasi, dapat dilihat, 

didengar dan dibaca. Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara 

batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. (Sadiman dkk, 2009 : h. 7) 

 

Media pembelajaran merupakan sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar 

mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing media 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu memilihnya dengan 

cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat guna. Media yang dipilih 

hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Masalah tujuan pembelajaran ini merupakan komponen yang utama harus 

diperhatikan dalam memilih media. Dalam penetapan media harus jelas dan 

operasional, spesifik, dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku (Asnawir 

dkk, 2002 : h. 15) 
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Dari beberapa penjelasan menurut para ahli di atas media merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar hal ini disebabkan karna tanpa adanya 

media pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan 

baik, termasuk dalam proses pembelajaran tematik terutama dalam mata pelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya (SBDP). 

2.1.2.2 Alam Sebagai Media  

Alam dapat di definisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, 

seluruh ruang dan waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Pemanfaatan lingkungan 

alam sebagai media pembelajaran adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku 

tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai 

bahan pengajaran peserta didik sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah 

dengan membawa pengalaman dan penemuan dari apa yang mereka temui di lingkungan 

peserta didik. Lingkungan alam sebagai media dan sumber belajar peserta didik dapat 

dioptimalkan dalam proses pembelajaran untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar 

peserta didik di sekolah. Pemanfaatan alam sebagai media pembelajaran sebenarnya 

telah diisyaratkan dalam Al Quran: Surah Al Isra ayat 84 : 

  قُلْا ُكل ا يَْعَملُا َعلَي ا َشاِكلَتِهِا فََربُُّكمْا أَْعلَمُا بَِمنْا أَْههُوَا َدى ا َسبِيًلا

Terjemahnya :  

Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka 

Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya". (Shihab, 2002 : h. 528) 

2.1.2.3 Pengertian Media Alam 

Media alam adalah segala sesuatu yang ada disekitar kita yang dapat digunakan 

untuk menunjang pembelajaran. Media alam adalah segala sesuatu yang dapat 
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digunakan untuk menyalurkan pesan dan perangsang terjadinya proses belajar pada 

sipembelajar. (Aqib, 2013 : h. 49-50) Media alam merupakan media yang murah meriah, 

namun dapat digunakan untuk hasil yang lebih maksimal. Media alam memiliki banyak 

kelebihan jika dibandingkan dengan media-media lain, salah satunya dapat 

menghilangkan kejenuhan siswa, belajar menggunakan media alam tentunya akan lebih 

menyenangkan dan menimbulkan motivasi dan kreativitas belajar yang lebih tinggi bagi 

para siswa. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pembelajaran. 

Kelebihan dari media alam dari kegiatan belajar mengajar adalah untuk mendorong 

motivasi belajar kepada para siswa, dorongan motivasi ini dapat muncul karena kegiatan 

ini menggunakan setting alam terbuka sebagai sarana. (Vera, 2012: h. 28) Media alam 

merupakan media yang murah meriah, namun dapat digunakan untuk hasil yang 

maksimal. Bahan alam digunakan untuk mempelajari bahan-bahan alam seperti: Pasir, 

air, daun, biji-bijian dan lainnya. (Asmawati, 2014: h. 38) 

2.1.2.3.1 Kriteria Menentukan Media Alam 

Sumber belajar berupa media alam sesungguhnya tidak mahal dan mudah kita 

dapatkan, tetapi lebih sejauh mana kreativitas dan kemampuan para guru untuk 

berinovasi dan memanfaatkan sumber belajar berupa media alam sekitar yang ada. Bisa 

karya orang lain maupun membuat sendiri walaupun hanya sederhana. 

Menurut Sumarni kriteria memilih media alam sekitar yang baik adalah sebagai 

berikut: a) Sesuai dengan tujuan pembelajaran. b) Dapat memberikan penjelasan 

terhadap pembelajaran. c) Mudah didapat. d) Guru harus mampu dan mahir dalam 

menggunakannya. e) Sesuai dengan waktu yang tersedia. f) Sesuai dengan tingkat 

pemikiran anak. (Sumarni, 2011: h. 82) 
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2.1.2.3.2 Langkah-langkah Penggunaan Media Alam 

Adapun langkah-langkah penggunaan media alam dalam pembelajaran ini 

sebagai berikut: a) Guru berdiri didepankelas dimana seluruh anak dapat melihat guru. 

b) Guru menyiapkan media alam yang telah dipilih. c) Guru membagi anak dalam tiga 

kelompok. d) Guru menceritakan tentang alam sekitar dan menyebutkan berbagai jenis 

tumbuhan, biji-bijian, dedaunan yang yang dapat digunaka untuk media alam. e) Guru 

memberikan bimbingan kepada anak yang mengalami kesulitan. f) Setiap anak 

menunjukan hasil karyanya. g) Guru melakukan pengamatan pada saat anak 

mempraktekkan bersama temanya. h) Guru mengamati dan merefleksi siswa yang aktif 

dalam menyusun angka. (Fitriyanti, 2018: h. 45) 

2.1.2.3.3 Manfaat Media Alam 

Manfaat media alam, yaitu anak usia dini dapat mengesplorasikan, dan 

meningkatkan seluruh aspek kemampuan didalam dirinya. Misalnya memanfaatkan 

media yang ada disekitar lingkungan rumah bagi yang tinggal di pedesaan diantaranya, 

batu-batuan, dapat digunakan untuk berhitung, membentuk binatang, daun-daun kering 

dapat digunakan untuk melukis, mengecap, membuat topi, membuat baju, boneka dari 

daun, membedakan kasar halus daun, mengelompokan bermacam-macam bentuk daun, 

jenis-jenis daun dan sebagainya. (Asmawati, 2014: h. 38) 

2.1.2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Alam   

Kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan media alam 

antara lain: a) Kegiatan Belajar akan lebih menarik dan tidak membosankan siswa, 

sehingga akan membuat siswa lebih termotivasi. b) Bahan-bahan yang dipelajari lebih 

faktual dan kaya, selain itu juga kebenaran lebih akurat. c) Membuat siswa akan lebih 
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aktif, karena dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati atau 

mendemonstrasikan. d) Menjadikan banyak sumber belajar, hal ini karena lingkungan 

yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam. e) Siswa dapat memahami dan menghayati 

aspek-aspek kehidupan secara langsung yang ada dilingkungannya, sehingga dapat 

membangkitkan minat ingin tahu. ( Dian dan Mareta, 2016: 2) 

Beberapa kekurangan atau kelemahan dalam menggunakan media alam antara 

lain: a) Proses kegiatan belajar yang kurang dipersiapkan sebelumnya, dapat 

menyebabkan ketika siswa dibawa kelingkungan tidak melakukan kegiatan belajar yang 

diharapkan sehingga ada kesan main-main. b) Terdapat kesan bahwa kegiatan dengan 

menggunakan media alam, memerlukan waktu yang cukup lama, sehinnga 

menghabiskan waktu untuk belajar. c) Terbatasnya pandangan guru bahwa kegiatan 

belajar hanya terjadi didalam kelas, guru lupa bahwa media alam dapat dijadikan sumber 

belajar dan memberikan banyak manfaat. (Mulyani, 2008: 22)  

2.1.3 Kreativitas     

2.1.3.1 Pengertian kreativitas 

Pengembangan kreativitas pada siswa sekolah dasar memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membantu meletakkan dasar kemampuan dan membangun sumber 

daya manusia yang di harapkan.  

Pengembangan kreativitas pada siswa perlu di kemas dengan strategi tertentu yang 

dapat mendorong munculnya kreativitas siswa, Treffing dalam Jamaris 

mengemukakan bahwa pengembangan kreativitas di lakukan secara bertahap, 

pengembangan kreativitas berkaitan erat dengan pengmbangan kemampuan berpikir 

dan berusaha mengembangkan sikap yang di tuntut dalam pengembangan 

kreativitas tersebut. (Jamaris, 2009 : h. 9) 
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Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang cukup rumit, yang menimbulkan 

berbagai perbedaan pandangan. Terdapat banyak definisi kreativitas, sehingga 

pengertian kreativitas tergantung pada bagaimana Utami Munandar mendefinisikannya 

sebagai: 1). Kreativitas adalah kemampuan anak membuat kombinasi baru berdasarkan 

data, informasi atau unsur-unsur yang ada. 2). Kreativitas adalah kemampuan anak 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia yang menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap masalah, dimana penekanan pada kreativitas keragaman dan ketepat 

gunaan jawaban. 3). Secara opresional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan 

yang mencerminkan kelancaran keluwesan(memperkaya, merinci, mengembangkan 

suatu gagasan). (Munandar, Mengembangkan Bakat dan Krativitas Anak, 2009 : h. 51)  

kreativitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan penemuan, mengenai hal 

yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. 

Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku, bangunan, dan lain-

lain. (Slameto, 2003 : h. 145) Menurut kamus besar bahasa Indonesia kreatifitas adalah 

kemampuan untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru yang berhubungan 

dengan bentuk dalam seni atau dalam permesinan atau dalam pemecahan masalah-

masalah dengan metode baru. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993 : h. 465) 

Adapun indikator-indikator dalam kreativitas yaitu; Imajinatif, mempunyai prakarsa, 

mempunyai minat luas, mandiri dalam berfikir dan senang bertualang. (Munandar, 

Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, 2009 : h. 37). Kreativitas dari segi “pribadi” 

(person) menunjuk pada potensi daya kreatif yang ada pada setiap pribadi. Kreativitas 

sebagai suatu “proses” dapat di rumuskan sebagai suatu bentuk pemikiran dimana 

individu berusaha menemukan hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan jawaban, 
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metode atau cara-cara yang baru dalam menghadapi suatu masalah, kreativitas sebagai 

“pendorong” (press) yang dating dari diri sendiri (internal) berupa hasrat dan motivasi 

yang kuat untuk berkreasi. Dimensi kreativitas dari segi “hasil” (produc) merupakan 

segala sesuatu yang diciptakan oleh sesorang sebagai hasil dari keunikan pribadinya 

dalam interaksi dalam lingkungan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kreatifitas pada 

dasarnya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 

mampu mengkombinasikannya dengan hal-hal yang suda ada sebelumnya, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata. Kreatifitas juga dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu 

dapat dilihat dari segi pribadi tertentu, dapat dilihat sebagai kegiatan bersibuk diri yang 

berdaya guna, dapat diartikan sebagai pendorong baik berupa dorongan yang berasal 

dari diri sendiri maupun pendorong tersebut berasal dari luar individu, dan kreativitas 

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan produk baru. 

2.1.3.2 Ciri-ciri Kreativitas 

Hampir semua ahli berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi menjadi 

kreatif, hanya tingkatan dan bidang kreatifnya berbeda-beda. Setiap ndividu dapat 

menjadi kratif tetapi hanya orang yang yakin bahwa dirinya dapat menjadi creator yang 

biasanya sukses. Supriadi menyatakan bahwa cirri-ciri kreativitas dapat di kelompokan 

dalam dua kategori, yaitu : (Supriadi, 1997: h. 59) 

2.1.3.2.1 Kognitif 

Ciri-ciri kognitif meliputi : 1). Orisinalitas (Originality) yaitu kemampuan 

untuk melahirkan gagasan-gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri. Anak 

dapat memberikan jawaban-jawaban yang jarang diberikan anak lain. Jawaban 
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yang baru biasanya tidak lazim atau kadang tidak perna terpikirkan oleh orang 

lain. 2). Fleksibilitas (fleksibility) yaitu kemampuan untuk mengajukan 

berbagai pendekatan atau jalan pemecahan masalah. Anak mampu 

memberikan jawaban berfariasi dapat melihat suatu masalah dalam berbagai 

sudut pandang. 3). Kelancaran (fluency), yaitu kemampuan untuk 

memproduksi banyak gagasa. Anak biasa memperbanyak jawaban terhadap 

suatu pertanyaan. 4). Elaborasi  (Elaboration) yaitu kemampuan untuk 

menguraikan sesuatu secara rinci atau kemampuan menggambungkan atau 

member gagasan-gagasan atas jawaban yang dikemukakan, sehingga anak 

mampu ntuk mengembangkan, memperkaya jawaban dengan terinci sampai 

ke hal-hal kecil. 

2.1.3.2.2 Non Kognitif 

Ciri-ciri non kognitif di antaranya : 1). Motivasi, yaitu segala sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. 2). Sikap, yaitu 

suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu terhadap 

sesuatu perangsang atau situasi yang di hadapi. 3). Kepribadian kreatif, yaitu 

suatu potensi daya kreatif yang ada pada setiap pribadi. 

Kedua ciri diatas sama pentingnya, karena cirri-ciri kreativitas diatas merupakan 

ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kognitif, kemampuan berfikir seseorang 

dengan kemampuan berfikir kreatif (berfikir divergen) yaitu proses berfikir menyebar 

dengan penekanan paa segi keragaman jumlah dan kesesuaian. Ciri-ciri non kognisi 

sama pentingnya dengan cirri-ciri kognitif karena tanpa ditunjang oleh kepribadian yang 
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sesuai kreativitas seseorang tidak dapat berkembang. Makin kreatif seseorang cirri-ciri 

tersebut makin dimiliki. 

Kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan 

menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat di lahirkan dari orang cerdas yang 

memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya buatan otak saja 

namun variable emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya 

sebuah karya kreatif, kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat 

menghasilkan karya kreatif. (Rahmawati dkk, 2003 : h. 20) 

 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kreativitas 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas siswa adalah lingkungan. 

Kadar pengaruh lingkungan berbeda dari setiap anak sesuai dengan umur dan fase 

pertumbuhan yang di laluinya. Lingkungan yang aman, nyaman dan tentram akan 

membuat anak merasa bebas dalam mengungkapkan perasaan, sikap dan pendapatnya 

secara terbuka. Jika anak mendapat kebebasan untuk bereksploasi, siscaya anak mampu 

menghasilkan karya kreatif atau sesuatu yang baru yang mungkin belum perna 

terfikirkan oleh orang lain. Tetapi factor lingkungan yang menghambat perkembangan 

kreativitas seperti lingkungan yang tidak memberikan dorongan pada anak untuk 

berkreasi dan lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang kepaa anak dalam 

membangun daya cipta kreatifiasnya. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Lehman dalam 

Satiadarma uncak awal dalam kreativitas di sebabkan oleh lingkungan seperti kesehatan 

yang buruk, lingkngan keluarga, tekanan keuangan dan kekurangan waktu yang luang. 

(Setiadarma, 2003 : h. 133)  
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Selain factor lingkungan, sifat bawaan juga mempengaruhi perkembangan 

kreativitas anak. Hal ini dapat terlihat dari pengaruh orang tua terhadap tingkat 

kreativitas anak, misalnya pengaruh orang tua terhaap tingkat kreatvitas anak , misalnya 

orang tua yang kreatif kemungknan besar anaknyapun berpotensial kreatif, tetapi ada 

juga orang tua yang tidak kreatif tetapi anaknya kreatif karena lingkungan yang 

membuat anaknya kreatif. Dari kedua kondisi tersebut, lingkngan tetap menjadi factor 

yang dapat mendukung dalam pengembangan kreativitas anak. Apabila hanya factor 

bawaan saja yang menjadikan anak kreatif tanpa didukung oleh lingkungan maka 

kreativitas anak tidak akan berkembang. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh 

Hurlock yaitu : 

Ketika masi di yakini bahwa kreativitas merupakan unsure bawaan yang hanya 

dimiliki sebagian kecil anak, di anggap bahwa kreativitas akan berkembang secara 

otomatis dan tidak di butuhkan adanya rangsangan lingkungan atau kondisi 

lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan ini. Bertentangan itu, 

sekarang di ketahui bahwa seorang anak mempunyai potensi kreatif walaupun 

tingkat kreativitasnya berbeda-beda. Akibatnya, kreativitas seperti halnya potensi 

lain, perlu di beri kesempatan dan rangsangan oleh lingkungan untuk berkembang. 

(Hurlock, 1999 : h. 10) 

 

Hurlock mengemukakan beberapa factor yang dapat meningkatkan kreativitas, di 

antaranya yaitu : 1). Waktu Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak seharusnya jangan di 

atur sedemikian rupa sehingga sedikit waktu bebas bagi mereka untuk bermain-main 

dengan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan percobaannya dalam bentuk baru dan 

orisinal. 2). Kesempatan menyendiri Hanya apabila tidak mendapat tekanan dari 

kelompok social anak dapat menjadi kreatif. 3). Dorongan, Terlepas dari seberapa jauh 

potensi anak memenuhi standar orang dewasa, mereka harus mendorong untuk kreatif 

dan bebas dari ejekan dan kritik yang sering kali di lintarkan pada anak yang kreatif. 4). 
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Sarana, Sarana untuk bermain dan kelak sarana lainnya harus di selesaikan untuk 

merangsang dorongan eksperimental dan eksplorasi yang merpakan unsure penting dari 

semua kreativitas. 5). Ligkungan yang merangsang Lingkungan rumah dan sekolah hars 

merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk 

menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas ini harus di lakukan sedini 

mungkin sejak masi bayi dan di lanjutkan hingga masa sekolah engan menjadikan 

kreativitas suatu pengalaman yang menyenangkan di hargai secara social. 6). Cara 

mendidik anak, Mendidik anak secara demokratis dan permasif di rumah dan di sekolah 

dapat mningkatkan kreativitas, sedangkan cara mendidik otoriter dapat memadamkan 

kreatifitas tersebut. 7). Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan Kreativitas tidak 

muncul dari kehampaan, semakin banyak pengetahuan yang dapat di peroleh anak, 

semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. (Hurlock, 1999: h. 11) 

Dari berbagai factor yang dapat meningkatkan kreativitas anak di atas, dapat di 

ketahui bahwa lingkungan sangat berperan penting dalam membangun kreatifitas anak, 

baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dimana 

anak dapat mengeksplorasikan segala kemampuannya dengan bebas. Dengan 

memberikan waktu, kesempatan untuk menyendiri, member dorongan, memberikan 

sarana pada anak untuk mengembangkan pikiran-pikiran kreatifnya, maka anak akan 

berani untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang bersifat eksploratif. 

2.1.4 Deskripsi Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) 

2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) 

Seni Budaya dan Prakarya merupakan mata pelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat dalam berbagai pengalaman apresiasi maupun 
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pengalaman dalam berkreasi untuk menghasilkan suatu karya berupa benda nyata yang 

bermanfaat bagi kehidupannya. Dalam mata pelajaran ini, siswa melakukan interaksi 

terhadap benda benda karya kerajinan dan teknologi yang ada di sekitar siswa, sehingga 

secara tidak langsung siswa memperoleh pengalaman kreatif dalam hidupnya. 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa inggris “instruction” yang terdiri 

dari kegiatan utama, yaitu belajar (learning) dan mengajar (teaching) kemudian di 

satukan dalam satu aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian 

pembelajaran adalah ketentuan, kaidah hokum atau norma yang harus di perhatikan 

oleh setiap pelaku pembelajaran, agar pembelajaran yang di laksanakan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. (Tim Pengembangan MKDP Kurikulum & 

pembelajaran, 2011 : h. 180)  

 

2.1.4.2 Fungsi Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) 

pelajaran pendidikan kesenian hampir dapat dikatakan sifatnya sangat individual 

karena pemahaman, penikmatan dan penghayatannya juga bersifat individual pula. Maka 

karya seni, seperti lukisan, desain, kria, musik, tari dan teater memerlukan penginderaan, 

penikmatan, penghayatan yang berlangsung secara individual juga. Namun jika dilihat 

secara seksama hasil tersebut bersifat kumulatif, artinya baru dapat dirasakan setelah 

semuanya berakhir.  

Fungsi seni budaya dan prakarya untuk mengembangkan sikap dan kemampuan 

siswa mampu berkreasi dan peka dalam berkesenian, atau memberikan kemampuan 

dalam berkarya dan berapresiasi. (Soehardjo, 2015 : h. 77) 

2.1.4.3 Tujuan Seni Budaya dan Prakarya (SBDP)  

Tujuan pembelajaran seni dan budaya dapat di jadikan sebagai media alternative 

dalam masa pendampingan melalui aktivitas kreatif  anak yang bertujuan selain 

menghasilkan sebuah karya seni yang estetis juga sebagai kebutuhan khusus dalam 
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keinginan untuk mencoba mengungkapkan perasaan terdalamnya yang selama ini sulit 

di ungkapkan. (Mareza, 2017 : h. 37) 

2.1.4.4 Ruang Lingkup Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) 

Berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran seni budaya dan prakarya meliputi 

aspek-aspek: 1) Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak mencetak, dan 

sebagainya. 2) Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik. 3) Seni tari, mencakup keterampilan 

gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap 

gerak tari. 4) Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni 

musik, seni tari dan peran. (Bandi dkk, 2009 : h. 32) 

2.2 Penelitian Relevan    

Berdasarkan hasil penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang sama 

persis dengan penelitian penulis. Namun penulis menemukan penelitian yang 

mempunyai relevansi sebagai bahan pertimbangan.  

Adapun penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu 

penelitian yang di lakukan oleh: 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2016) Mahasiswa Program studi 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Kendari, dengan 

judul “Meningkatkan Kreativitas anak melalui metode demonstrasi pada 

kegiatan melipat kertas kelompok B TK Kemala Bhayangkari Baubau”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa setelah siklus I 

meningkat di bandingkan tes awal yakni 66,55 menjadi 77,00, pada siklus II 
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nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 81,7. Penelitian dari Fratnya Puspita 

Devi, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 

Negeri Yogyakarta, dengan Judul “Peningkatan Kreativitas Melalui Kegiatan 

Kolase Pada Anak Kelompok B2 di TK Aba Keringan Kecamatan Turi 

Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian menunjukan bahwa kreativitas anak 

mengalami peningkatan setelah di berikan tindakan melalui kegiatan kolase 

menggunakan bahan kertas bahan alam dan bahan dan bahan buatan. 

Peningkatan tersebut dapat di lihat dari kondisi awal kreativitas anak 

kelompok B2 sebesar 31,25%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 

56,25%dengan menggunakan bahan kertas dan bahan alam, dan meningkat 

pada siklus II menjadi 81,25%. (Sumarni, 2016) 

2.2.2 Penelitian dari Anistya Rachmandani, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga dengan Judul “Meningkatkan Kreativitas Melalui Media 

Bahan Bekas Pada siswa RA Kelompok B di RA miftahul Huda ILopat 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang”. Berdasarkan dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa dapat di buktikan melalui hasil nilai keberhasilan rata-rata 

kelas pada pra siklus 40, meningkat pada siklus I sebesar 32 menjadi 72, di 

tambah lagi adanya peningkatan pada siklus II sebesar 15 sehingga 

pencapaian keberhasilan rata-rata kelas mencapai 87, artinya ada peningkatan 

yang baik dari Pra Siklus ke Siklus I dan dari Siklus I ke Siklus II. (Devi, 

2014) 
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2.2.3 Penelitian dari Diamatus Sa’Adah, Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan Judul “Meningkatkan Kemampuan Mewarnai Melalui Pembelajaran 

Kolase Pada Siswa Kelas II SD Negeri Jelokpurworej”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan mewarnai siswa kelas II SD N Jelok 

Purworejo meningkat setelah menggunakan pembelajaran kolase. 

Meningkatkan kemampuan mewarnai dengan cara siswa memilih warna, 

mengklasifikasikan warna, dan memberi warna pada bidang gambar 

menggunakan berbagai bahan kolase. Peningkatan tersebut terlihat pada 

peningkatan aspek kemampuan mewarnai, rata-rata nilai kemampuan 

mewarnai dan jumlah siswa yang berhasil mencapai ketuntasan minimal 

belajar 90% dari seluruh siswa. Rata-rata nilai kelas dari pra siklus 69,09 

meningkat menjadi 76,36 pada siklus I, dan mengalami peningkatan lagi pada 

siklus II menjadi 84,45. Selain itu jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM  

belajar sebanyak 1 siswa (9,1%) pada pra siklus, meningkat menjadi 7 siswa 

(63,6%) pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 10 siswa (90,9%) pada 

siklus II. Peningkatan kemampuan mewarnai juga diikuti dengan perubahan 

sikap siswa selama kegiatan pembelajaran kolase. (Sa'Adah, 2014) 

Berdasarkan paparan penelitian di atas, maka persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan jenis PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas), dan sama-sama meneliti tentang penerapan model 

pembelajaran demonstrasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah subjek yang diteliti, waktu dan tempat penelitian. Ketiga penelitian 
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cukup relevan karena membuktikan efektifitas penerapan model pembelajaran pada 

masing-masing media yang digunakan sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2.3 Kerangka Pikir 

Adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Seni dan Prakarya 

menunjukan bahwa pembelajaran tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai 

faktor penyebab baik dari guru, maupun siswa juga menjadi kendala dalam proses 

kegiatan belajar pada pembelajaran Seni dan Prakarya sehingga proses pembelajaran 

harus diupayakan dan mampu menuntut siswa untuk kreativ, Membentuk sikap positif, 

memecahkan masalah dan memungkinkan siswa untuk mengorganisasikan belajarnya 

sendiri, sehingga pada akhirnya dapat memahami konsep-konsep pembelajaran Seni dan 

Prakarya secara benar dan utuh serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan 

antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Kerangka pikir adalah gambaran 

mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan 

pikiran menurut kerangka logis. (Nazir, 2009 : h. 75) Melalui model pembelajaran 

Demonstrasi diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya.  

2.4   Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan dari penelitian ini yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut 

“Penerapan Model Pembelajaran Demonstrasi Dengan Memanfaatkan Media Alam 

Dalam Meningkatkan Kreativitas Siwa kelas IV Pada Mata Pelajaran SBDP di SD 
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Negri 5 Wawonii Tenggara”. Peningkatan yang dimaksud meliputi meningkatkan 

kreativitas belajar siswa dalam proses pembuatan kolase dengan menggunakan bahan 

alam melalui metode demonstrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


