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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Era modern saat ini menuntut sumber daya manusia yang dapat 

menciptakan hal baru sehingga kehidupan manusia lebih layak dan baik. Temuan 

hal-hal baru tersebut memerlukan suatu kemampuan  mental tersendiri, yang lebih 

dikenal sebagai kreativitas. Kreativitas sebagai suatu proses mental sebenarnya 

telah ada pada diri setiap individu, namun potensi tersebut kurang atau bahkan 

tidak sempat muncul karena kurang atau tidak ada kesempatan. Indonesia sebagai 

negara berkembang membutuhkan tenaga-tenaga kreatif yang mampu mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mampu memberikan sumbangan 

bermakna bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan termasuk kesehatan 

dan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya kreativitas pada diri manusia Indonesia 

sudah saatnya digali dan dikembangkan, agar manusia Indonesia seutuhnya yang 

diharapkan mampu bertahan di tengah gelombang persaingan dapat tercapai 

(Pratitis dan Pandin, 2002). 

 Kreativitas merupakan ungkapan unik dari keseluruhan kepribadian 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya, dan yang tercermin dalam 

pikiran, perasaan, sikap atau perilakunya. Selo Soemardjan (dalam Munandar, 

2004) kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu 

yang baru. Biasanya seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia 

tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma umum  yang berlaku dalam 

bidang keahliannya. Ia memiliki sistem nilai dan sistem apresiasi hidup sendiri 
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yang mungkin tidak sama dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ramai. 

Dengan kata lain, kreativitas merupakan sifat pribadi seorang individu (dan bukan 

merupakan sifat sosial yang dihayati oleh masyarakat) yang tercermin dari 

kemampuannya untuk menciptakan sesuatui yang baru.  

 (Munandar, 2004) pemikiran kreatif sering disebut dengan berfikir 

divergen. Pemikiran kreatif perlu dilatih karena membuat anak lancar, luwes 

dalam berfikir, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu 

melahirkan banyak gagasan. 

Kreativitas mulai mendapat perhatian kurang lebih menjelang paruh abad-

20 atau tepatnya setelah perang Dunia II. Kebutuhan akan kreativitas dalam 

penyelenggaraan pendidikan dewasa ini dirasakan merupakan kebutuhan tiap 

anak. Kreativitas anak meupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang 

bagi masa depan anak.  Di  masa perkembangan dan era yang semakin 

mengglobal serta penuh persaingan ini, setiap individu dituntut untuk 

mempersiapkan mentalnya agar mampu  menghadapi tantangan-tantangan masa 

depan. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas yang  pada dasarnya ada pada 

setiap manusia perlu dimulai sejak dini. Baik itu untuk perwujudan diri secara 

pribadi maupun untuk kelangsungan kemajuan bangsa (Thohar, 2008). 

Hayuningtyas dan Wahyono (2005) berbagai upaya dilakukan banyak 

kalangan untuk merangsang kreativitas anak sejak dini mulai dari sebelum 

kelahiran (prenatal), masa bayi hingga masa sekolah anak. Misalnya saja musik, 

kesenian, berbagai jenis permainan hingga buku yang merangsang daya kreasi 

anak. 
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Kumara (2001), anak pada tahap usia kelas IV sekolah dasar, siswa sudah 

lancar mencari dan menyarap informasi dari lingkungan sekitar.  Menurut Piaget 

(dalam Karli, 2008), anak usia sekolah dasar 7 -12 tahun perkembangan 

berpikirnya pada tahap operasional konkrit. Anak pada tahap ini memerlukan 

pengalaman fisik seperti memanipulasi benda-benda konkrit untuk membentuk 

pengalaman logika berpikirnya. Pada tahap ini anak sudah bisa berpikir logis tapi 

masih memerlukan benda-benda konkrit yang dapat diotak-atik sesuai dengan 

imajinasinya dan keinginannya sehingga dapat memehami konsep-konsep abstrak. 

Untuk itu kreativitas perlu ditumbuh kembangkan sejak dini, khususnya pada usia 

sekolah dasar, karena pada usia-usia tersebut berlangsung “periode kritis” di 

samping “periode puncak” perkembangan kreativitas. 

Dikatakan juga oleh Mulyadi (2004), bahwa masa anak usia sekolah 

adalah tahun-tahun efektif dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan 

kreativitas. Potensi anak seusia itu berada pada masa yang amat penting untuk 

dirangsang perkembangannya untuk menjamin terpeliharanya kebebasan 

psikologis. Oleh karena itu, upaya perangsang kreativitas pada usia sekolah sangat 

penting artinya. Setelah melewati masa kritis, perangsang berbagai aspek 

perkembangan dan kreativitas akan lebih sulit meski dirangsang dengan rangsang 

yang sama. Akibatnya anak akan mengalami kerugian. 

Menurut S.C. Utami Munandar (2004), ada lima alasan mengapa 

kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan dalam diri 

anak yaitu: Pertama, dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. 

Perwujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Kedua, dengan 

kemampuan berfikir kretif dimunkinkan dapat melihat berbagai macam 
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penyelesaian masalah. Ketiga, bersibuk diri secara kreatif (sebagaimana 

kebutuhan anak yang selalu sibuk dan ingin tahu) akan memberikan kepuasan 

kepada individu tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tingkat 

ketercapaian kepuasan seseorang akan mempengaruhi perkembangan sosial 

emosinya. Keempat, dengan kreativitas memungkinkan individu meningkatkan 

kualitas hidupnya. Gagasan-gagasan baru sebagai buah pemikiran kreatif akan 

sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. 

Bakat kreatif sesungguhnya dimiliki setiap anak, tapi perkembangan 

kreativitas tergantung  pada lingkungan dimana anak berada. Lingkungan yang 

kondusif yang dapat mengembangkan keativitas anak adalah lingkungan yang 

memberi keamanan, dan kebebasan psikologis anak, baik kemampuan kognisi, 

kemampuan afeksi dan kemampuan psikomotoriknya secara bersama-sama. 

Lingkungan harus memberi kesempatan anak untuk mendapatkan latihan, 

pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi agar kretaivitas itu dapat 

terwujud (Munandar, 1999a). 

Hayuningtyas dan Wahyono (2005), peranan sektor pendidikan penting 

dalam menunjang pembangunan. Sektor pendidikan menjadi sumber potensial 

dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif. Tapi pada 

kenyataannya pendidikan di Indonesia lebih banyak menekankan pada cara 

berfikir konvergen daripada cara berfikir divergen yang potensial kreatif. Selain 

itu, penyediaan lingkungan yang merangsang berkembangnya kreativitas belum 

optimal sehingga peserta didik belum sepenuhnya mengaktualisasikan diri lewat 

kreativitas.  Rismiati dan Mulandari (2004), lingkungan yang diharapkan mampu 

mewujudkan kreativitas anak adalah keluarga dan sekolah. Sekolah yang 
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diharapkan  mampu  memberi suasana pendidikan untuk mengembangkan bakat 

kreatif anak, pada kenyataannya terjebak pada pengoptimalan salah satu aspek 

saja yaitu dilatih pengetahuan, kemampuan berfikir logis/penalaran dan hafalan, 

sehingga kreativitas pada masa anak sekolah kurang dikembangkan dalam dunia 

pendidikan. 

Bahkan yang sekarang terjadi adalah kondisi orang tua modern dimana 

mereka menghadapi situasi yang kompetitif dan mereka berupaya agar anak-anak 

mereka bisa unggul dengan persiapan sejak dini. Akibatnya para orang tua lebih 

memperhatikan pekembangan otak. Begitu anak-anak mulai bisa bicara dan 

berinteraksi dengan lingkungan, banyak orang tua yang berlomba-lomba 

memasukkan anaknya untuk ikut program dwi bahasa, aritmatika, sempoa dan 

berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan akademik. Hal ini disebabkan oleh 

konsep orang tua tentang anak yang pandai, dimana orang tua menganggap anak 

yang pandai adalah anak yang dapat menguasai akademis dan akhirnya mendapat 

nilai akademis yang bagus. Terkadang tak segan-segan pula orang tua 

mengeluarkan biaya lebih untuk dapat mengikutkan anaknya dalam pelajaran 

tambahan dengan harapan dapat menunjang nilai akademisnya. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan Kathy Hirsh-Pasek tentang anak yang di didik dengan 

lebih mengedepankan akademis daripada menekankan bermain dan eksplorasi, 

anak tersebut tidak memiliki kelebihan akademik jangka pendek apalagi jangka 

panjang. Yang terjadi adalah anak terlihat lebih gelisah dan kurang kreatif. Hal ini 

disebabkan karena mereka ditekan untuk mengingat berbagai hal. Sehingga anak-

anak malah menjadi korban dan menjadi pihak yang kalah karena belajar secara 

akademik dipaksakan sebelum mereka siap (Kathy, 2006). 
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Gowan dan Erikson (Dini, 2008), menjelaskan bahwa pembebanan otak 

dengan pengetahuan, hafalan, latihan ulangan yang  berlebihan akan membuat 

anak jadi tidak kreatif, sehingga mempengaruhi ola pikir yang konvergen. 

Hasil studi Howard Gardner (dalam Ahmad, 2008) juga menunjukkan 

bahwa anak-anak yang menerima pelajaran dalam sistem pendidikan yang salah, 

akan mengalami penurunan skor kreativitas hingga 90%. Apabila sistem 

pendidikan tidak mendukung perkembangan kreativitas, maka penurunan itu akan 

berlanjut hingga mereka mencapai usia 40 tahun. Akibatnya, sebagian dari mereka 

hanya mencapai tingkat kreativitas sekitar 2% dari tingkat kreativitas anak-anak 

yang penuh imajinasi. 

Menurut pengamat pendidikan Islam Asep Sujana (Silawati, 2009) anak-

anak dimasa sekolahnya dulu sudah dikondisikan untuk mengeluarkan daya 

kreativitasnya seperti melalui mata pelajaran kesenian atau prakarya dengan 

membuat beberapa perhiasan, barang cendera mata, atau peralatan rumah tangga 

dari barang-barang yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Tapi sekarang 

situasi di sekolah tidak memunginkan anak untuk kreatif. Suatu penelitian di 

Jakarta menunjukkan kondisi bahwa sekolah sekarang kurang menghargai 

perkembangan inisiatif, kemandirian dan kebebasan yang erat hubungannya 

dengan pengembangan kreativitas dan lebih mementingakan disiplin dan 

kepatuhan.  

Daulat T. Tampubolon, anggota Tim Manajemen Mutu Terpadu Higher 

Education Development Support DIKTI mengemukakan bahwa kreativitas dan 

kemandirian siswa sekarang ini berkembang lambat. Banyak siswa cenderung 

kurang bisa mengembangkan kreativitasnya dalam kelas. Siswa kurang mampu 
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untuk menciptakan  ide-ide baru dan mereka cenderung meniru hasil karya dari 

temannya. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang senantiasa bergantung 

pada pendidik (Prayitno, 2001) 

Djunaedi (2005) Fakta tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Hans Jellen dari Universitas Utah, AS dan Klaus Urban dai Universitas 

Hannover, Jerman terhadap anak berusia 10 tahun (dengan sampel 50 anak-anak 

di Jakarta) menunjukkan tingkat kreativitas anak di Indonesia adalah terendah  di 

antara anak-anak seusianya dari 8 negara lainnya. Berturut-turut dari skor tertinggi 

sampai terendah adalah Filipina, AS, Inggris, Jerman, India, RRC, Kamerun, Zulu 

dan Indonesia. 

Yasraf Amir Piliang dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB (2009) 

mengutip pernyataan Sir Ken. Robinson dalam sebuah forum internasional di 

Brisbane awal April lalu, menyatakan bahwa pendidikan kitalah yang telah 

membunuh kapasitas kreatif anak-anak kita. Berdasarkan laporan OECD 2004 

yang dikeluarkan oleh Bank Dunia 2005 menyatakan bahwa skor kreativitas  dan 

keterampilan anak Indonesia sangat rendah dibanding dengan anak-anak Thailand 

yang juga menjalani serangkaian tes kreativitas yang sama. 

Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kreativitas itu penting untuk 

pemenuhan kebutuhan dari aspek manapun. Jaman sekarang ada bermacam-

macam  tantangan baik di bidang ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan maupun 

dalam bidang budaya dan sosial yang harus dihadapi. Semakin tinggi persaingan 

dengan segala problem yang ada, maka semakin diperlukan tenaga ahli pilihan 

yang cakap, terampil dan cekatan. Salah satu cara untuk  menghadapi berbagai 

macam  tantangan dan persaingan tersebut, individu diharapkan memiliki suatu 
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yang dapat dikembangkan, dikenali, dan dipupuk yaitu kreativitas. Orang yang 

tidak kreatif, kehidupannya statis dan sulit meraih keberhasilan. Di zaman yang 

sudah mengglobal dan penuh persaingan keras seperti sekarang ini, dibutuhkan 

kreativitas yang sangat tinggi (Mulyadi, 2004). 

Berdasar penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

kreativitas pada anak sangatlah penting. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila 

suasana pendidikan bagi anak sebaiknya lebih rileks. Sehingga anak akan merasa 

nyaman dan mudah untuk bersosialisasi dan belajar. Betapapun pentingnya belajar 

akademis pada anak di sekolah dasar, belajar kreatif juga tak kurang maknanya. 

Dalam proses belajar kreatif, digunakan baik proses berfikir divergen ( proses 

berfikir yang menghasilkan banyak ide-ide pemecahan masalah) maupun proses 

berfikir konvergen ( proses berfikir mencari jawaban tunggal yang paling tepat) 

Munandar, 2004. 

Maka dari itu, usaha ke arah itu haruslah  dengan  jalan yang dapat 

menarik minat anak tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sarana penunjang yang 

salah satunya melalui kegiatan yang digemari oleh anak yaitu dengan adanya 

kegiatan seni rupa bagi anak sekolah. Pekerti (2008) Pusat kegiatan seni rupa ini 

akan membawa suasana riang, kegembiraan dan kepuasan bagi anak-anak dengan 

tujuan untuk menumbuh kembangkan kreativitas, daya khayal dan inisiatif anak-

anak.  

Effendi (2008), Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang 

memanfaatkan unsur rupa sebagai medianya. Unsur rupa tersebut yaitu titik dan 

bintik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, ruang, cahaya dan 

volume. Abdulhadi, secara sederhana seni rupa dapat diartikan suatu hasil karya 



 9 

yang merupakan keindahan rupa, dan dapat dinikmati keindahannya melaui 

penglihatan/pengindraan dan rabaan. Secara garis besarnya seni rupa dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu karya seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga 

dimensi. Seni rupa dua dimensi yang memiliki dua ukuran panjang dan lebar 

(misalnya: hiasan (ornamen), seni lukis, seni dekorasi, poster). Sedangkan seni 

rupa tiga dimensi yang memiliki tiga ukuran lebar, panjang, tebal (misalnya : seni 

patung, pahat, relief dan seni kerajinan).  

Kegiatan seni rupa adalah suatu kegiatan di area seni yang bersifat non 

akademis, menyenangkan dan fleksibel. Melalui kegiatan seni rupa, anak-anak 

dengan aktif menjadi bagian-bagian dari pusat-pusat kegiatan, mereka menjelajahi 

berbagai media. Media disini adalah suatu bahan atau sarana untuk mewujudkan 

suatu karya seni rupa.  Kegiatan seni rupa tidak akan membuat anak merasa bosan 

dan malas karena dalam kegiatan ini anak akan sibuk dengan membuat hal-hal 

yang baru dan terus menggunakan daya imajinasinya untuk membuat sesuatu 

yang unik (Pekerti, 2008). 

 Makin kaya pengalaman indrawi maka daya imajinasi anak makin kuat 

dan hidup. Dalam  hal ini daya imajinasi merupakan salah satu ciri kreativitas, 

oleh karenanya anak perlu dimotivasi dan diberi kesempatan untuk bereksplorasi 

dan berkreasi melalui seni rupa. Berdasar latar belakang di atas, maka penulis 

membuat rumusan masalah yaitu  “ Apakah ada Pengaruh Kegiatan Seni Rupa di 

Sekolah Dasar terhadap Kreativitas Anak? “. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kegiatan Seni Rupa di 

Sekolah Dasar terhadap Kreativitas Anak”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah 

1.  Untuk mengetahui pengaruh kegiatan seni rupa terhadap kreativitas 

anak. 

2. Untuk mengetahui kreativitas anak yang mendapat kegiatan seni rupa. 

3. Untuk mengetahui kreativitas anak yang tidak mendapatkan kegiatan 

seni rupa. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bahwa kegiatan 

seni rupa dapat diterapkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. 

2. Bagi orang tua, penelitian ini akan memberiakan informasi/gambaran 

kepada orang tua mengenai pentingnya kegiatan seni rupa bagi 

kreativitas anak. 

3. Memberikan masukan bagi ilmuwan psikologi khususnya psikologi 

pendidikan tentang peran seni rupa di Sekolah Dasar terhadap 

kreativitas anak dalam kajian eksperimen, yang nantinya penelitian ini 

dapat dijadikan masukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti 

jenis bidang yang sama. 

 

 

 

 


	MANN1.PDF
	NPar Tests
	Title
	Notes
	Mann-Whitney Test
	Ranks
	Test Statistics



	MANN2.PDF
	NPar Tests
	Title
	Notes
	Mann-Whitney Test
	Ranks
	Test Statistics



	WILL.PDF
	NPar Tests
	Title
	Notes
	Descriptive Statistics
	Wilcoxon Signed Ranks Test
	Title
	Ranks
	Test Statistics



	WILL4.PDF
	NPar Tests
	Title
	Notes
	Descriptive Statistics
	Wilcoxon Signed Ranks Test
	Title
	Ranks
	Test Statistics


	Log




