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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya antusiasme siswa yang tidak ikut 
ekstrakurikuler pada saat menggambar pada  mata pelajaran seni budaya dan keterampilan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat kreativitas menggambar 
antara yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan pada siswa 
kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Ponorogo tahun pelaran 2014/2015. 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kreativitas menggambar 
siswa pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan kelas III MI Muhammadiyah 5 
Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo yang mengikuti ekstra kurikuler Hizbul Wathan tahun 
pelajaran 2014/2015? (2) Bagaimana kreativitas menggambar  siswa pada mata pelajaran seni 
budaya dan keterampilan kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jengan Ponorgo 
yang tidak mengikuti ekstra kurikuler Hizbul Wathan tahun pelajaran 2014/2015? (3) Adakah 
perbedaan yang signifikan antara siswa yang mengikuti dengan yang tidak ikut ekstra kurikuler 
Hizbul Wathan (HW) terhadap kreativitas menggambar siswa  pada mata pelajaran seni budaya 
dan keterampilan  kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri tahun pelajaran 2014/2015? 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang mendesain posttest only control 

design. Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena seluruh populasi dari siswa kelas III MI 
Muhammadiyah Ponorogo berjumlah 24 siswa dijadikan sampel. Adapun teknik pengumpulan 
data menggunakan tes (tes gambar). Sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan rumus 
statistic t-test. 

Dari analisis data disimpulkan: bahwa nilai rata-rata kelas yang mengikuti ekstrakurikuler 
adalah 94,58 lebih maksimal dari nilai rata-rata kelas yang tidak mengikuti ekstrakurikuler yaitu 
82,00. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan kreativitas menggambar antara yang 
mengikuti dengan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan pada siswa kelas III MI 
Muhammadiyah 5 Wonoasri Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015, maka Ha diterima dan Ho 
ditolak, karena  (4,274) >  (  0,05=1,717).   

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan 

perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Dunia 

pendidikan adalah dunia yang sangat dinamis, selalu bergerak, selalu terjadi perubahan 

dan pembaharuan, pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses perubahan menuju yang 

lebih baik dalam segala aspek kehidupan sosial dan kemajuan budaya.1  

Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan tersebut 

mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini berkaitan 

erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya dan 

peserta didik. 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara 

optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan 

kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat.  

Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda oleh karena 

itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab 

untuk memandu (yaitu mengidentifikasi dan membina) serta memupuk (yaitu 

mengembangkan dan meningkatkan) bakat tersebut, termasuk dari mereka yang berbakat 

istimewa atau memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa (the gifted and 

                                                           
1 Sugihartono, Psikologi Pendidikan (Yogjakarta: UNY Press, 2005), 4 



talented). Dulu orang biasanya mengartikan anak berbakat sebagai anak yang memiliki 

tingkat IQ dan kecerdasan yang tinggi. Namun sekarang makin disadari bahwa yang 

menentukan keberbakatan bukan hanya intelegensi atau kecerdasan melainkan juga 

kreativitas dan motivasi yang tinggi untuk berprestasi.2 

Kreativitas atau daya cipta memungkinkan penemuan-penemuan baru dalam 

bidang ilmu dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha manusia lainnya. Ditinjau 

dari aspek manapun, kebutuhan akan kreativitas sangatlah terasa. Perpanjangan waktu 

luang memerlukan penyaluran energi ke usaha atau kegiatan kreatif, namun biasanya 

yang kita lihat ialah bahwa sesudah bekerja orang cenderung mengikuti hiburan 

(entertainment) secara pasif atau melakukan kegiatan kelompok yang semuanya sudah 

ditentukan aturan mainnya. Kemajuan teknologi yang meningkat di satu pihak, lebih-

lebih lagi menuntut adaptasi secara kreatif dan kemampuan untuk mencari pemecahan 

yang imajinatif. 

Gambaran yang sama tampak dalam bidang pendidikan. Penekanannya lebih pada 

hafalan dan mencari satu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. Proses-

proses pemikiran tinggi termasuk berpikir kreatif jarang dilatih.  

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga 

kreatif yang mampu memberi sumbangan bermakna kepada ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian, serta kesejahteraan bangsa pada umumnya. Sehubungan dengan ini 

pendidikan hendaknya tertuju pada pengembangan kreativitas peserta didik agar kelak 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat dan negara. 

                                                           
2 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1999), 7 



Mengingat bahwa kreativitas merupakan bakat yang secara potensial dimiliki oleh 

setiap orang, yang dapat diketahui dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat, salah satu 

masalah yang kritis ialah bagaimana dapat mengetahui potensi kreatif siswa dan 

bagaimana dapat mengembangkannya melalui pengalaman pendidikan? 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan, karena pelajaran ini merupakan wahana pengembangan kreativitas dan 

daya imajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Selain itu pembelajaran seni 

budaya juga juga memiliki keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap 

kebutuhan pengembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman yang 

estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/ berkreasi dan berapresiasi. 

Tugas utama seorang pelajar selain belajar adalah berlatih. Berlatih atau 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia nyata baik berbentuk ide ataupun 

benda atau pekerjaan tangan juga hasil karya. 

Pelajaran seni budaya adalah pelajaran yang tidak lepas dari pengaplikasian 

materi (praktik). Selain mereka mencari ide akan bentuk karyanya juga pengaplikasian 

ide tersebut menjadi sebuah hasil karya yang butuh ketekunan dan yang paling utama 

adalah kreativitas.3 

Mengingat banyaknya materi pada pelajaran seni budaya dan keterampilan maka 

dalam hal ini peneliti membatasi pada kreativitas seni rupa dan lebih spesifiknya yaitu 

kreativitas menggambar. Karena menggambar merupakan tolak ukur kreativitas yang 

mendasar di tingkat dasar.4 

                                                           
3 Latar belakang, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Mata Pelajaran Seni Budaya dan 

Ketrampilan untuk Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidayah (MI),1 
4 Maman Tocharman, Pendidikan Seni Rupa (Bandung:UPI Press,2006), 253 



Peserta didik memiliki cara sendiri dalam mengembangkan kreativitasnya 

diantaranya dengan ikut ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di 

luar pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, dan  minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 

oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah/ 

madrasah.5 Selain faktor pendidik di ekstrakurikuler siswa dapat berdiskusi atau bertukar 

pikiran sehingga menambah banyak pengetahuan dan pengalaman baru.  

Ekstrakurikuler yang ada di setiap lembaga pendidikan baik swasta ataupun 

negeri itu bermacam-macam diantaranya hadroh, qiro’ah, paduan suara, pramuka, Hizbul 

Wathan (HW), dan lain-lain.  

Dalam hal ini, peneliti mengambil tempat penelitian di MI Muhamadiyah 5 

Wonoasri karena lembaga ini merupakan Madrasah Ibtidayah yang bernaun dibawah 

naunan Muhammadiyah. Sehingga dalam madrasah ini terdapat ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan.  

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan beberapa siswa-siswi di MI 

Muhammadiyah 5 Wonoasri, banyak anak yang mengatakan bahwa mereka bisa muncul 

ide-ide kreatif dengan ikut ekstrakurikuler Hizbul Wathan (HW) di sana mereka belajar 

dengan alam atau belajar di luar sehingga banyak inspirasi-inspirasi atau imajinasi-

imajinasi baru dalam fikirannya, selain itu perkemahan atau pertemuan antar sekolah lain 

juga menambah wawasan dan pengalaman yang baru. Namun sebagian siswa ada yang 

lebih terinspirasi dari pikiran-pikirannya sendiri/ diam tanpa kebisingan. Sebagian siswa 

menganggap ekstra ini menjadi beban tersendiri, ada yang berargumen bahwa ekstra ini 

                                                           
5 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada sekolah & 

Madrasah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 74 



melelahkan, mengurangi jam belajar di rumah, mengurangi jam istirahat dan sebagainya. 

Hal ini juga menjadi pertimbangan sekolah tersebut dalam pengembangan kreativitas 

menggambar anak-anak.6 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik dengan cara 

pengembangan kreativitas menggambar antara siswa yang ikut ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan dan siswa yang tidak ikut ekstra Hizbul Wathan. Maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui adakah perbedaan kreativitas menggambar siswa antara yang ikut dan yang 

tidak ikut ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Sehingga peneliti mengangkat judul 

“KOMPARASI KREATIVITAS MENGGAMBAR PADA MATA PELAJARAN SENI 

BUDAYA (SBK) KELAS III MI MUHAMMADIYAH 5 WONOASRI PLALANGAN 

JENANGAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015 (Antara Siswa Yang 

Mengikuti Dan Tidak Mengikuti Ekstrakurikuler Hizbul Wathan). 

 

B. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membatasi pada komparasi 

kreativitas menggambar pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan (SBK) kelas 

III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 (antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan dan yang tidak 

mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan) 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

                                                           
6 Tanya jawab dengan siswa kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo,  12 

Maret 2015  



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kreativitas menggambar pada mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan (SBK) kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan 

Ponorogo yang mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan tahun pelajaran 

2014/2015? 

2. Bagaimana kreativitas menggambar pada mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan (SBK) kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan 

Ponorogo yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan tahun pelajaran 

2014/2015?  

3. Adakah perbedaan kreativitas menggambar  yang signifikan antara siswa yang 

mengikuti dan tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan (HW) pada mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan (SBK)  kelas III MI Muhammadiyah 5 

Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kreativitas menggambar pada mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan (SBK) yang mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan kelas III di 

MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

2. Untuk mengetahui kreativitas menggambar pada mata pelajaran seni budaya dan 

ketrampilan (SBK) yang tidak mengikuti ekstrakurikuler hizbul wathan di MI 



Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 

3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan pada kreativitas menggambar mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan (SBK) antara yang mengikuti dan tidak 

mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan kelas III di MI Muhammadiyah 5 

Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan serta memberikan penjelasan tentang pengaruh ekstrakurikuler 

terhadap kreativitas siswa dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menguji teori 

tentang adanya komparasi kreativitas siswa yang mengikuti dengan yang tidak 

mengikuti  ekstrakurikuler  Hizbul Wathan 

2. Secara praktis 

Penelitian ini bermanfaat terhadap: 

a. Bagi lembaga/sederajat 

Sebagai bahan pertimbangan ke depan bagi kemajuan lembaga dalam 

pengembangan program jam tambahan ekstrakurikuler Hizbul Wathan. 

b. Bagi Kepala Sekolah 



Sebagai bahan masukan dalam upaya merumuskan langkah-langkah 

dalam mengembangkan dan meningkatkan program ekstrakurikeler Hizbul 

Wathan untuk meningkatkan kreativitas siswa 

c. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, diharapkan peneliti mendapat pengalaman yang 

dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kreativitas menggambar siswa. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab pertama berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah Landasan Teori, yang berisi tentang deskripsi teori dan telaah 

pustaka, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga adalah Metode Penelitian, yaitu meliputi rancangan penelitian, 

populasi, sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab keempat adalah Temuan Hasil Penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, diskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), pembahasan dan 

interprestasi. 

Bab kelima adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 



BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu melahirkan gagasan, 

pemikiran konsep atau langkah-langkah baru pada diri seseorang. Kebermaknaan 

kreativitas terletak pada hakikat dan perannya sebagai dimensi yang memberi ciri 

keunggulan bagi pertumbuhan diri peserta didik yang sehat, produktif dan 

inovatif.7 

Terdapat banyak arti kreativitas yang popular diantaranya pengertian yang 

mendefinisikan kreativitas dalam empat dimensi yang dikenal dengan “Four P’s 

Of Creativity, yaitu dimensi Person, Process, Press, dan Product. Kreativitas dari 

segi pribadi menunjukkan pada potensi daya kreatif yang ada pada setiap pribadi. 

Kreativitas sebagai suatu proses bentuk pemikiran dimana individu berusaha 

menemukan hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan jawaban, metode atau 

cara-cara yang baru menghadapi suatu masalah. Kreativitas sebagai pendorong 

yang datang dari diri sendiri berupa hasrat dan motivasi yang kuat untuk 

                                                           
7 Yeni Rahmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak 

(Jakarta:Prenada Media Group,2010),13 

11 



berkreasi. Sedangkan kreativitas dari segi hasil adalah segala suatu yang 

diciptakan sebagai hasil dari keunikan pribadinya dalam interaksi dengan 

lingkungannya.8   

Semiawan dalam Munandar berpendapat: “kreativitas merupakan 

kemampuan-kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya 

dalam penyelesaian masalah”.9 Secara umum karakteristik dari suatu bentuk 

kreativitas tampak dalam proses berfikir saat seseorang memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan: 

1) Kelancaran dalam memberikan jawaban dan mengemukakan pendapat 

atau ide-ide. 

2) Kelenturan berupa kemampuan untuk mengemukakan berbagai 

alternative dalam memecahkan masalah. 

3) Keaslian berupa kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau 

karya yang asli hasil pemikiran sendiri. 

4) Elaborasi berupa kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek 

yang mugkin tidak terfikirkan atau terlihat oleh orang lain. 

5) Keuletan dan kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak 

menentu.10 

Anak dikatakan memiliki kreativitas di kelas manakala mereka 

senantiasa menunjukkan: 

                                                           
8 Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, mendidik Kecerdasan: Pedoman bagi Orang Tua dan Guru 

dalam Mendidik Anak (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 107-108. 
9 Fadillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini(Jakarta:Kencana Pramedia Group, 2014), 54 

10 Yuliani Nuran Sujiono, dkk, Bermain Kreatif (Hak cipta: Inderks, 2010), 38. 



1) Merasa penasaran dan memiliki rasa ingin tahu, mempertanyakan dan 

menantang serta tidak terpaku dengan kaidah-kaidah yang ada. 

2) Memiliki kemampuan berfikir lateral dan mampu membuat hubungan-

hubugan baru di luar hubungan yang lazim. 

3) Memimpikan tentang sesuatu, dapat membayangkan, melihat berbagai 

kemungkinan, bertanya apa, jika, seandainya, dan melihat sesuatu 

dengan pandangan yang berbeda. 

4) Mengeksplorasi berbagai pemikiran dan pilihan, memainkan ide juga 

memodifikasi pemikirannya untuk memperoleh hasil yang kreatif. 

5) Merefleksikan secara kritis atas setiap gagasan, tindakan dan hasil 

meninjau ulang kemajuan yang telah dicapai, mengundang dan 

memanfaatkan umpan balik, mengkritik secara konstruktif dan dapat 

melakukan pengamatan secara cerdas.11 

Dari berbagi pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan yang dimiliki dalam diri seseorang yang tidak terlihat oleh 

orang lain, tetapi kemampuan tersebut bisa dikembangkan dan mampu 

menghasilkan sesuatu yang baru. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Pada mulanya kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya 

dimiliki oleh individu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan 

                                                           
11 Mansur, Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan (Yogjakarta: Mitra Pustaka, 2009), 201 



bahwa kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan 

rangsangan dari lingkungan. 

Utami Munandar berpendapat: “faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas adalah: usia, tingkat pendidikan orang tua, tersedianya fasilitas, 

penggunaan waktu luang”.12 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dikategorikan ke dalam dua 

kelompok, yaitu faktor pendukung dan yang menghambat. Faktor-faktor yang 

mendukung perkembangan kreativitas adalah sebagai berikut. 

1. Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan. 

2. Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya pertanyaan. 

3. Situasi yang mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu. 

4. Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. 

5. Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, mengamati, 

bertanya, merasa, mengklarifikasi, mencatat, menterjemahkan, 

memperkirakan, menguji hasil perkiraan, dan mengkomunikasikan. 

6. Posisi kelahiran (berdasarkan tes kreativitas, anak sulung laki-laki 

lebih kreatif dari pada anak  laki-laki yang lahir kemudian).13 

7. Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimulasi dari 

lingkungan sekolah sekitar. 

8. Kewibawaan yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi 

kreativitas secara lebih luas karena akan memberikan pandangan dunia 

                                                           
12 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta:Rineke Cipta, 2004),84 
13 Purwanto,Kreativitas Berfikir Menurut Guilford (Surakarta:STAIN Surakarta,2007) 



secara lebih bervariasi, lebih fleksibel dalam menghadapi masalah, dan 

mampu mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda dari 

umumnya yang dapat muncul dari pengalaman yang dimilikinya.14 

Sedangkan faktor yang menghambat pengembangan kreativitas adalah: 

1. Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam 

menghadapi resiko, atau upaya mengejar sesuatu yang belum 

diketahui. 

2. Konformitas terhadap terhadap teman-teman kelompoknya dan 

tekanan sosial. 

3. Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi 

dan penyelidikan. 

4. Stereotip peran seks atau jenis kelamin. 

5. Diferensiasi antara bekerja dan bermain. 

6. Tidak menghargai terhadap fantasi dan khalayak.15 

 

c. Ciri-ciri Kreativitas 

Salah satu aspek penting dalam kreativitas adalah memahami ciri-cirinya. 

Supriadi menyatakan bahwa:”ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua 

kategori yaitu kognitif dan nonkognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinalitas, 

fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri nonkognitif adalah 

motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnya, 

                                                           
14 Nasution,Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar(Jakarta:Bumi Aksara,2005), 39 
15 Mohammad Ali, Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 53-54. 



kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan 

menghasilkan apapun”.16 

Menurut Tarya Sudjana dalam bukunya kesenian dan kerajinan tangan 

terpadu menyebutkan bahwa ciri-ciri kreativitas meliputi:”Fluency yaitu 

kemampuan untuk menyerap informasi dengan menampilkan ide-idenya. 

Mencerminkan kelancaran dalam menampilkan ide-idenya, originality yaitu 

keaslian, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Pengertian baru dimaksud 

bukan berati baru sekali melainkan menggabungkan unsur-unsur yang telah ada, 

juga termasuk dalam originalitas karya dan spontaneous yaitu kelugasan dalam 

mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk karya atau tingkah laku”.17 

Selain ciri di atas subskala untuk kreativitas juga meliputi: 

a. Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam juga sering mengajukan 

pertanyaan yang baik. 

b. Mempunyai banyak gagasan juga bebas dalam menyatakan pendapat. 

c. Mempunyai rasa keindahan yang mendalam juga menonjol pada 

bidang seni. 

d. Mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. 

e. Mempunyai daya imajinasi dan orisinal dalam ungkapan gagasan.18 

 

d. Fungsi Kreativitas 

                                                           
16 Ibid, 14. 
17 Tarta Sudjana dkk, Kesenian Dan Kerajinan Tangan Terpadu, (Bandung: UPI PRESS, 2007),189. 
18 Nurhalim Shahib, Pembinaan Kreativitas Anak Guna Membangun Kompetensi (Bandung: PT Alumni, 

2010),31. 



Mengingat bahwa kreativitas merupakan bakat  yang secara potensial 

dimiliki oleh setiap orang yang dapat dipupuk melalui pendidikan yang tepat. 

Oleh karena itu, pengembangan kreativitas sejak usia dini menjadi suatu hal yang 

sangat penting. Karena kreativitas mempunyai peranan sebagai berikut: 

1) Kreativitas atau berfikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. 

2) Berfikir kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan 

lingkungan, tetapi terlebih-lebih juga memberikan kepuasan kepada 

individu. 

3) Kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

Pada dasarnya kreativitas telah ada sejak dini. Setiap orang mempunyai 

potensi kreatif pada dirinya. Namun dalam kenyataannya kita menyadari potensi 

kreatif tersebut semakin berkurang. Sehingga guru juga mempunyai peran penting 

dalam pengembangan kreativitas anak. Baik melalui materi pembelajaran maupun 

di luar mata pelajaran atau kegiatan luar sekolah.19 Daya cipta mempunyai nilai 

tersendiri, karena dalam kegiatan berekspresi itu anak dapat menyalurkan 

perasaan-perasaan yang menyebabkan ketegangan pada dirinya, misalnya sedih, 

kecewa, takut, bahkan persoalan-persoalan yang tidak dikatakan seringkali 

diekspresikan melalui kegiatan yang dilakukannya.20 

e. Jenis Alat Ukur Potensi Kreatif 

                                                           
19 Yeni Rahmawati dan Euis Kurniawati, Strategi Pengembangn Kreativitas Pada Anak, 18 
20 Tarya Sudjana dkk, Kesenian dan Kerajinan Tangan Terpadu, (Bandung:UPI PRESS,2007), 188-189 



Potensi kreatif dapat diukur melalui pendekatan beberapa pendekatan 

yaitu: 

1. Tes yang mengukur kreativitas secara langsung 

Tes kreativitas secara langsung diantaranya tes dari Torrance untuk mengukur 

pemikiran kreatif (Torrance Test of Creative Thingking : TTCT) yang dapat 

digunakan mulai usia sekolah sampai tamat sekolah menengah mempunyai 

bentuk verbal dan bentuk figural, yang terakhir sudah ada yang diadaptasi 

untuk Indonesia,yaitu tes lingkaran(circles test) dari Torrance.  

2. Tes yang mengukur unsur-unsur kreativitas21 

Kreativitas merupakan suatu konstruk yang multi dimensional, terdiri 

dari berbagai dimensi, yaitu dimensi kognitif (berpikir kreatif), dimensi afektif 

(sikap dan kepribadian), dan dimensi psikomotor (keterampilan kreatif) 

masing-masing dimensi meliputi berbagai kategori, seperti misalnya dimensi 

kognitif dari kreativitas, meliputi kelancaran, kelenturan dan orisinalitas 

dalam berfikir, kemampuan untuk merinci (elaborasi) dan lain-lain. Untuk 

masing-masing unsur dikonstruksikan tes tersendiri, misalnya untuk 

orisinalitas.22 

3. Tes yang mengukur ciri kepribadian kreatif 

Berdasarkan ciri-ciri yang berkaitan dengan pribadi kreatif ada beberapa 

tes mengukur ciri-ciri khusus, di antaranya ialah: 

a. Tes Mengajukan Pertanyaan, dimaksudkan untuk mengukur kelenturan 

berfikir. 

                                                           
21 Dedi Supriadi, Kreativitas Kebudayaan & Perkembangan Iptek (Bandung:Alfabeta,1994),24. 
22 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung:Pustaka Setia,2005), 60 



b. Tes Risk Taking, digunakan untuk menunjukkan dampak resiko dari 

kreativitas. 

c. Tes Figure Preference dari Barron-Welsh yang menunjukkan preferensi 

untuk ketidakteraturan, sebagai salah satu ciri kepribadian kreatif. 

d. Tes Sex Role Identity untuk mengukur sejauh mana seseorang 

mengidentifikasikan diri dengan paran jenis kelaminnya. 

4. Pengukuran potensi kreatif secara non tes 

Mengatasi keterbatasan dari tes kertas dan pensil untuk mengukur 

kreativitas, dirancang beberapa pendekatan alternative di antaranya: 

a. Daftar Periksa (Checklist) dan kuesioner 

Alat ini disusun berdasarkan penelitian tentang karakteristik 

khusus yang dimiliki pribadi kreatif. 

b. Daftar Pengalaman 

Teknik ini menilai apa yang telah dilakukan seseorang di masa 

lalu. Beberapa studi menemukan korelasi yang tinggi antara laporan diri 

dan prestasi kreatif di masa depan. Format yang paling sederhana meminta 

seseorang menulis autobiografi singkat, yang kemudian dinilai untuk 

kuantitas dan kualitas perilaku kreatif 

5. Pengamatan langsung terhadap kinerja kreatif  

Mengamati bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu, 

tampaknya merupakan teknik yang paling absah, tetapi makan waktu dan 

dapat pula bersifat subjektif.23 

2. Kajian tentang Kreativitas Menggambar 

                                                           
23 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta:PT Rineke Cipta,1999), 58 



a. Pengertian Menggambar 

Ruang lingkup bahan pengajaran Pendidikan seni rupa bagi anak-anak 

SD/MI meliputi kegiatan berkarya dua dimensional. Kegiatan 

menggambar,mencetak,menempel, dan kegiatan berkarya seni dua dimensional 

lainnya yang menyenagkan anak dengan media dan cara-cara yang sederhana 

dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Juga kegiatan mematung, 

membentuk, merangkai, dan menyusun dari berbagai media dan dengan cara-cara 

yang menyenagkan anak akan membantu pengembangan kreativitasnya.24 

Menggambar adalah seni rupa dua dimaensi yang memadukan unsur garis, 

bidang, bentuk dan warna. Selain itu dalam hal kreativitas juga memadukan unsur 

kelancaran, kelenturan, keaslian dan kerincian. Karena semua unsur itu tidak 

dapat dipisahkan.25 

Kegiatan menggambar bagi anak-anak dapat juga menjadi alat 

berkomunikasi dan berekspresi yang utuh sesuai dunianya. Oleh karena itulah 

seni dijadikan sebagai media pendidikan dan kedudukan pendidikan seni 

disekolah umum menjadi sangat bermanfaat. 

 

b. Macam-Macam Gambar: 

1. Gambar Bentuk 

Menggambar bentuk adalah menggambar dengan meniru kemiripan 

bentuk benda model yang disimpan di depan penggambar 

2. Gambar Ilustrasi 
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25 Bandi Sobandi, Pendidikan Seni Rupa(Bandung: UPI Press, 2007),199 



Menggambar ilustrasi ialah menggambar untuk menjelaskan sesuatu, 

artinya dengan dibantu atau dilengkapi gambar ilustrasi memudahkan 

seseorang untuk memahami konsep tertentu.  

Tujuan menggambar ilustrasi adalah untuk melengkapi suatu cerita, teks, 

atau sebagai penjelasan visual dari suatu bagian tulisan, atau ada pula karya 

ilustrasi berdiri sendiri tanpa disertai tulisan. 

3. Gambar Model 

Menggambar model adalah menggambar dengan meniru makhluk hidup. 

Jadi hampir sama dengan menggambar bentuk bedanya pada menggambar 

bentuk yang digambar adalah alam benda atau benda mati.26 

4. Gambar Ekspresi 

Gambar ekspresi adalah gambar tentang ungkapan perasaan seseorang 

ketika merespon sesuatu hal. Gambar ekspresi lebih mengutamakan perasaan, 

keinginan pribadi penggambar yang bukan mustahil menghasilkan gambar 

yang kreatif sesuai dengan keinginannya. 

5. Gambar Dekoratif  

Menggambar dekoratif adalah kegiatan menggambar hiasan (ornament) 

pada kertas gambar, atau pada benda tertentu. Sifat dekoratif pada gambar 

menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan (motif hias) 

6. Gambar tes/evaluasi 

Gambar tes/evaluasi adalah gambar yang digunakan dalam rangka 

penialaian atau pengukuran kriteria tertentu tergantung kategori yang dinilai.27 
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c. Tujuan Mengembangkan Keterampilan Menggambar 

1. Sebagai Pendidikan Kreativitas 

Pendidikan seni mempunyai kontribusi terhadap pengembangan individu 

antara membantu pengembangan mental, emosional, kreativitas, estetika, 

social dan fisik.  

Kondisi lingkungan yang kreatif dan tersedianya kesempatan melakukan 

berbagai kegiatan kreatif bagi anak-anak akan sangat membantu dalam 

mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan menggambar, mencetak, menempel 

dengan cara-cara yang menyenangkan akan membantu pengembangan 

kreativitasnya.28 

2. Sebagai Pendidikan Emosi 

Dalam seni emosi disalurkan ke dalam wujud yang memili nilai ekspresi-

komunikasi. Kegiatan penguasaan dan penyaluran ekspresi menjadi dinamis 

dan bersemangat.29 

d. Evaluasi Menggambar 

Penilaian atau evaluasi pendidikan seni menggambar dilakukan untuk 

melihat perkembangan mental dan emosional siswa. Pada segi estetik, penilaian 

dilakukan untuk melihat perkembangan siswa dalam kemampuan apresiasi dan 

kreativitas dalam proses pembelajaran seni. 

Dalam pendidikan seni rupa penilaian digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Penilaian berdasarkan perilaku 

Berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi: 
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a. Persepsi 

Adalah penajaman rasa dalam melihat dan mengamati objek dan 

kejadian 

b. Komprehensi 

Adalah tanggapan sesorang terhadap karya seni yang dipahaminya 

c. Analisis 

Adalah pembahasan karya seni melalui unsur-unsur yang 

membangunnya, hubungan unsur dengan unsur lainnya, serta 

hubungan unsur dengan keseluruhan. 

d. Penilaian 

Adalah kemampuan untuk memberi peninjauan yang mudah 

dipahami dan dimengerti mengenai kualitas estetis dan nilai sebuah 

karya. 

e. Apresiasi 

Adalah sejenis penilaian yang mengandung kepekaan, perasaan 

kesenangan, penghargaan dan merasakan manfaat dari karya seni. 

f. Berkarya 

Adalah kemampuan untuk menyusun, mengatur dan 

menggabungkan aspek-aspek artistik sehingga mewujudkan karya 

seni.30 

2. Penilaian berdasarkan proses dan hasil karya 

a. Penilaian terhadap proses 

Kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk penilaian proses yaitu: 
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1. Kegiatan memilih dan mengembangkan tema 

2. Kegiatan bereksplorasi dengan media ungkap, alat, unsur-unsur 

seni rupa. 

3. Membuat jurnal dari gambar 

4. Membuat gambar, keramik dan lain-lain 

5. Diskusi tentang karya yang dihsilkan siswa31 

b. Penilaian terhadap hasil 

Adalah penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil karya 

siswa yang telah menjadi sebuah karya. Berdasarkan unsur-unsur 

berikut: 

1) Kelancaran yaitu kemampuan memproduksi banyak gagasan 

dengan ukuran waktu dan karya yang dihasilkan. 

2) Keluwesan/ kelenturan  yaitu kemampuan untuk mengajukan 

berbagai pendekatan atau jalan pemecahan masalah 

berdasarkan keberagaman, imajinasi dan fantasi. 

3) Keaslian yaitu kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan 

asli sebagai hasil pemikiran sendiri. 

4) Penguraian/kerincian yaitu kemampuan untuk menguraikan 

sesuatu secara terperinci berdasarkan elaborasi, 

kreasi/dekorasi.32 
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32Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, mendidik Kecerdasan: Pedoman bagi Orang Tua dan Guru 

dalam Mendidik Anak (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 78.  



Unsur-unsur diatas kemudian digunakan peneliti sebagai indikator 

penilaian kreativitas menggambar. Dengan mengacu pada tes berikut: 

1. Jadikanlah 4 gambar bujur sangkar berikut ini menjadi gambar benda nyata 

dalam waktu 10 menit 

  

  

 

2. Jadikanlah 4 gambar goresan berikut ini menjadi gambar benda nyata dalam 

waktu 10 menit 

  

  

 

3. Jadikanlah 4 gambar lingkaran berikut menjdi gambar benda nyata dalam 

waktu 10 menit 

  

  

 

Adapun aspek penilaiannya adalah kelancaran, kelenturan, keaslian dan 

kerincian. Dengan nilai baik=3, cukup=2 dan kurang = 1. Sehingga jumlah 

nilai seluruhnya adalah 33 

N=  x 100 
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3. Kajian tentang Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

a. Pengertian Seni Budaya dan Keterampilan 

Mata pelajaran seni budaya merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menitikberatkan penguasaan kompetensi pada aspek psikomotorik dan afektif.34  

Pendidikan seni budaya dan ketrampilan diberikan di sekolah karena 

keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan 

peserta didik yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk 

kegiatan berapresiasi melalui pendekatan  yaitu belajar dengan seni, belajar 

melalui seni dan belajar tentang seni. 

Pendidikan seni budaya dan ketrampilan memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multingual bermakna pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media 

seperti bahasa, rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya.  

Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi 

konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi) apresiasi dan kreasi 

dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestika, dan 

etika. Sifat multikultural mengandung makna pendidikan seni 

menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam 

budaya nusantara dan mancanegara. 

 

b. Tujuan Belajar Seni Budaya dan Keterampilan 

                                                           
34 Kaswati Abbas, Model Pembelajaran Seni Budaya Terintregasi Pendidikan Karakter  (online), https: // 

www. Academia. Edu/3504441/ model_Pembelajaran_Seni_Budaya_Terintregai_Pendidikan_Karakter, diakses 24 
desember 2014 



Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan bertujuan untuk: 

1. Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. 

2. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. 

3. Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan. 

4. Menampilakan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam 

tingkat lokal, regional, maupun global.35 

 

 

c. Ruang Lingkup Seni Budaya dan Keterampilan 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1. Seni rupa 

Meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan 

karya seni berupa lukisan, patung, cetak-mencetak, dan sebagainya. 

2. Seni musik  

Meliputi kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat 

musik, apresiasi karya musik.36 

3. Seni tari  

Meliputi keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa 

rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. 
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36 Don Campbell, Efek Mozart Memanfaatkan Kekeatan Musik Untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan 
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4. Seni drama  

Meliputi keterampilan pementasan dengan memadukan seni musik, 

seni tari dan peran. 

5. Keterampilan 

Meliputi segala aspek kecakapan hidup (life skill) yang meliputi 

keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan vokasional, 

dan kemampuan akademik.37 

4. Kajian tentang Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar pelajaran untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 

pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di 

sekolah/ madrasah.
38 Sedangkan definisi kegiatan ekstrakurikuler menurut 

direktorat pendidikan menengah kejuruan kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah 

atau di luar sekolah agar lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.39 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang memberikan nilai tambahan di 

luar struktur program yang dilaksanakan di luar jam pelajaran.  

                                                           
37 Latar Belakang, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 9KD), Mata Pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan Untuk Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibidayah (MI)2 
38 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada sekolah & 

Madrasah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 74 
39 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah ( Jakarta: PT Rineke Cipta, 2009), 286- 287 



Secara yuridis, pengambangan ekstrakurikuler memiliki landasan hukum 

yang kuat, karena diatur dalam surat keputusan menteri yang harus dilaksanakan 

oleh sekolah dan madrasah. Salah satu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

RI No. 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah belajar efektif di 

sekolah.  

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dalam dunia 

persekolahan ditujukan untuk menggali dan memotivasi siswa dalam bidang 

tertentu. Karena itu, aktivitas ekstrakurikuler itu harus disesuaikan dengan minat, 

bakat dan manfaatnya. 40 

Kegiatan ekstrakurikuler juga dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara 

pengetahuan yang diperoleh dengan kegunaanya. Di sekolah/ madrasah 

ektrakurikuler diharapkan dapat membantu mengembangkan bakat, minat dan 

menopang kreativitas siswa dalam pelajaran.  

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi:  

1) Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan kreativitas peserta didik sesuai bakat, 

dan  minat mereka, 

2) Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik, 

3) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta 

didik yang menunjang proses pengembangan,  
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4) Persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karir.41 

 

b. Tujuan ekstrakurikuler 

Kegiatan ini memiliki tujuan: 

a. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa, dapat meningkatkan 

kemampuan siswa  beraspek kognitif, efektif, dan psikomotor.42 

b. Untuk membina dan meningkatkan bakat, minat dan keterampilan. Kegiatan 

ini untuk memicu kearah kemampuan mandiri, percaya diri dan kreatif. 

c. Menumbuh kembangkan pribadi siswa yang sehat jasmani dan rohani, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung 

jawab terhadap lingkungan sosial, budaya dan sekitarnya 

d. Mengenal hubungan antara mata pelajaran dalam kehidupan di masyarakat43 

 

5. Kajian tentang Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

a. Pengertian Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan 

Dalam lingkungan pendidikan Muhamadiyah, terdapat Gerakan 

Kepanduan Hizbul Wathan yang bisa digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan rasa nasionalisme, kreativitas, semangat juga daya fikir yang 

berasaskan islam guna pengembangan generasi bangsa yang kreatif dinamis 

produktif juga memiliki rasa nasinalisme karena Hizbul Wathan sendiri 

                                                           
41 Wahdjosumijo, kepemimpinan kepala sekolah,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),  215 

 
43 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa  ( Ciawi- Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),99 



merupakan organisasi otonom di lingkungan Muhamadiyah yang khusus dalam 

bidang kepanduan yang bertujuan membela tanah air. 

Kepanduan adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang 

membentuk dan membina watak anak, remaja dan pemuda dengan metode 

menarik, menyenangkan dan menantang serta dilaksanakan di alam terbuka. 

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom di lingkungan 

Muhammadiyah yang khusus dalam bidang kepanduan. Pandu HW adalah 

anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.44 

Program ektrakurikuler Hizbul Wathan terdiri dari latihan rutin, persami, 

outboun, survival camp, dan ujian persami. Untuk mengembangkan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan peran beberapa pihak sangat diperlukan dalam 

meningkatkan rasa kreativitas siswa seperti, kepala sekolah, guru dan pelatih 

Hizbul Wathan.45 

 

b. Sejarah Gerakan Hizbul Wathan 

Hizbul Wathan didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tahun 1918 dengan 

nama Padvinder Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian diganti dengan 

nama Hizbul Wathan (HW) pada tahun 1920, sehingga HW berkembang di 

seluruh nusantara. Latihan rutin HW meliputi baris-berbaris, bermain tambur dan 

olahraga, kemudian ditambah dengan PPPK dan kerohanian. Banyak pemuda 

yang tertarik sehingga pengikut latihan semakin banyak. Hal itu sampai pada 

                                                           
44 Ibid, 65 
45  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan  ( Yogyakarta: 

Kwartir Pusat Hizbul Wathan ) 

http://www.scribd.com/doc/74255129/AD-ART-HW


tahun 1942. Selama pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan (1942 sampai 

dengan 1950), kepanduan HW terpaksa tidak aktif.  

Tahun 1950 Kepanduan HW diaktifkan kembali hingga tahun 1961. 

Tahun 1961, dengan adanya Kepres No. 238 Tahun 1961, semua pandu-pandu di 

Indonesia melebur menjadi pramuka termasuk juga HW.  

Era reformasi telah mengubah pandangan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah membangkitkan kembali HW 

pada 18 November 1999. Tahun 1999 dimulailah tahap sosialisasi HW kembali ke 

suluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah baik di tingkat Wilayah, Daerah, 

Cabang maupun Ranting. 

c. Tujuan Gerakan Hizbul Wathan 

1. Melalui jalur kepanduan ingin meningkatkan pendidikan angkatan muda putra 

ataupun putri menurut ajaran Islam. 

2. Mendidik angkatan muda putra dan putri agar menjadi manusia muslim yang 

berakhlak mulia, berbudi luhur sehat jasmani dan rohani. 

3. Mendidik angkatan muda putra dan putri menjadi generasi yang taat beragama, 

berorganisasi, cerdas dan terampil. 

4. Mendidik generasi muda putra dan putri gemar beramal, amar  makruf nahi 

munkar dan berlomba dalam kebajikan. 

5. Meningkatkan dan memajukan pendidikan dan pengajaran, kebudayaan serta 

memperluas ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

6. Membentuk karakter dan kepribadian sehingga diharapkan menjadi kader 

pimpinan dan pelangsung amal usaha Muhammadiyah. 



7. Memantapkan persatuan dan kesatuan serta penanaman rasa demokrasi   serta 

ukhuwah sehingga berguna bagi agama, nusa dan bangsa.46 

8. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

d. Sifat dan Ciri khas Gerakan Hizbul Wathan 

Hizbul Wathan (HW) adalah sistem pendidikan untuk anak, remaja, dan 

pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah bersifat: 

 Nasional, artinya ruang lingkup usaha HW meliputi seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Repulik Indonesia. 

 Terbuka, artinya keanggotaan HW terbuka untuk seluruh lapisan 

masyarakat, tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang 

pendidikan. Penggolongan keanggotaan HW menurut usia hanyalah untuk 

membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewasa 

(pembina).47 

 Sukarela, artinya dasar seseorang menjadi anggota HW adalah suka dan 

rela, tanpa paksaan atau tekanan orang lain. 

 Tidak berorientasi pada partai politik, artinya secara organisatoris HW 

tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan HW tidak melakukan 

aktivitas politik praktis. Induk organisasi HW adalah Persyarikatan 

Muhammadiyah. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik


 Bersifat aktif dan kreatif, artinya mengembangkan kreativitas pada siswa, 

dengan kegiatan-kegiatan yang mengasah otak juga melatih berimajinasi 

dan berkreasi.48 

Hizbul Wathan memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas Hizbul Wathan 

adalah Prinsip Dasar Kepanduan dan Metode Kepanduan. Yaitu: 

1. Prinsip Dasar Kepanduan adalah  

a. Pengamalan akidah Islamiyah. 

b. Pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran islam 

c. Pengamalan kode kehormatan pandu. 

2. Metode Kepanduan  

a. Pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu. 

b. Pegiatan dilakukan di alam terbuka. 

c. Pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan 

menantang. 

d. Penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. 

e. Sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan putri. 

 

e. Hubungan Ekstrakurikuler Dengan Kreativitas  

Dalam pengembangan bakat, minat dan keahlian siswa sering kali 

dikembangkan melalui latihan-latihan khusus di luar jam belajar. Ekstrakulrikuler 

                                                           
48  Kenang-kenangan Hizbul Wathan.( Yogyakarta: Kwartir Pusat Hizbul Wathan. 1961) 



merupakan wahana yang dapat dijadikan sebagai ajang pengembangan bakat 

kreatif siswa.  

Terkait dengan pelajaran seni budaya dan keterampilan pelajaran ini 

menggunakan atau memerlukan kreativitas karena pelajaran ini banyak 

praktiknya.49 

 

B. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelitian tentang ekstrakurikuler  yang dilakukan oleh Eny 

Munawarah (NIM: 210611063) dengan judul “Komparasi Hasil Belajar Membaca Al-

Qur’an Pada Siswa Kelas V MI Ma’arif Polorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 

(Antara Siswa yang Mengikuti Ekstra dan yang Tidak Mengikuti Ekstrakurikuler 

Qiro’ah) dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar membaca Al-Qur’an siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

qiro’ah kelas V di MI Ma’arif Polorejo Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana hasil belajar membaca Al-qur’an siswa yang tidak mengikuti 

ekstrakurikuler qiro’ah kelas V di MI Ma’arif Polorejo Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014? 

3. Adakah perbedaan antara hasil belajar membaca Al-qur’an siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler qiro’ah dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler qiro’ah kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

                                                           
49 Ibid, 34 



1. Hasil belajar siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Qiro’ah (kelas eksperimen) 

memperoleh nilai rata-rata 94,71. 

2. Hasil belajar yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Qiro’ah (kelas control) 

memperoleh nilai rata-rata 81,00. 

3. ada perbedaan antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Qiro’ah (kelas 

eksperimen) dengan nilai rata-rata 94,71 memperoleh hasil yang lebih maksimal dari 

pada siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Qiro’ah (kelas kontrol) dengan nilai 

rata-rata 81,00 pada siswa klas V MI Ma’arif Polorejo Ponorogo. Karena (ɑ 0,05) 

thitung  (4,759) >  t tabel  (1, 076) ketentuan bila t hitung  lebih besar dari dari t tabel  

maka ha diterima. 

Berdasarkan penelitian tentang kreativitas yang dilakukan oleh Siti Muslikah (NIM: 

210609013) dengan judul “Studi Korelasi Kreativitas Siswa Dalam Memecahkan 

Masalah Dengan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IV Di MI 

Miftahul Khoirot Geger Madiun Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013” dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa presentase tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan masalah kelas IV 

pada mata pelajaran matematika MI Miftahul Khoirot Geger Madiun semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Berapa presentase hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika MI 

Miftahul Khoirot Geger Madiun semester genap tahun pelajaran 2012/2013? 

3. Adakah hubungan yang signifikan antara kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah dengan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran mataematika MI 

Mifthul Khoirot Geger Madiun semester genap tahun pelajaran 2012/2013? 



Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kreativitas siswa dalam memecahkan masalah di MI Miftahul Khoirot Geger Madiun 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013 adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup 13 orang 

siswa (54,16%), sedangkan 5 orang siswa (20,84 %) dalam kategori baik, dan 6 orang 

siswa ( 25%) dalam kategori kurang. 

2. Hasil belajar siswa di MI Miftakhul Khoirot Geger Madiun semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013 adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup 15 orang siswa (62,5%), 

sedangkan 5 orang siswa (20,84%) dalam kategori baik, dan 4 orang siswa (16,66%) 

dalam kategori kurang. 

3. Ada korelasi yang signifikan antara kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

dengan hasil belajar siswa di MI Miftahul Khoirot tahun pelajarang 2012/2013. 

Berdasarkan perhitungan korelasi koefesien kontigensi diperoleh Ø0 518.= 0,518 

Berdasarkan peneltian tentang mata pelajaran yang dilakukan oleh Ima Rhodhatul 

Fatwa (NIM:20608013) prodi PGMI dengan judul “Peran Guru Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Siswa Melalui Pembelajaran Seni Budaya Ketrampilan kelas III Di SDN 2 

Brotonegaran Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014” dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajarn 

seni budaya dan ketrampilan ditinjau dari segi metode pembelajaran kelas III di SDN 

2 Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 



2. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran 

seni budaya dan ketrampilan ditinjau dari segi media pembelajaran kelas III di SDN 2 

Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana hasil peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui 

pembelajaran seni budaya dan ketrampilan kelas III di SD 2 Brotonegaran Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran seni budaya 

dan keterampilan ditinjau dari segi metode pembelajaran kelas III di SD 2 

Brotonegaran Ponorogo, yaitu:  a) menyiapkan metode pembelajaran dengan baik dan 

disesuaikan dengan metodenya, b) mengkondisikan kelas sebaik mungkin agar 

kondisi yang akan dijalankan berjalan lancar dan materi yang disampaikan biasa 

tersampaikan dengan baik, c) hanya memfasilitasi siswa saja, tidak sepenuhnya 

dilimpahkan pada guru, d) mendorong, mengarahkan, mendampingi siswa agar 

bergairah dan semangat dalam pembelajaran, dan memotivasi anak untuk bisa 

berkembang dengan seni budaya dan keterampilan itu sendiri. 

2. Peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran seni budaya 

dan ketrampilan ditinjau dari segi media pembelajaran kelas III Di SDN 

Brotonegaran Ponorogo, yaitu: a) menyediakan media pembelajaran dengan baik, b) 

memainkan media media yang digunakan kemudian siswa mengikuti c) memberikan 

petunjuk pada siswa cara penggunaan media pembelajaran d) fasilitator e) motivator 

f) demonstrator, guru memperagkan apa yang diajarkan kepada siswa, dengan 



demkian apa yang diharapkan guru sesuai dengan pemahaman siswa, g) mediator, 

guru memiliki pengetahuan yang cukup terhadap media yang telah digunakan. 

3. Hasil peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran seni 

udaya dan ketrampilan kelas III di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo adalah dengan 

tercapainya tujuan pembelajaran, dengan menggunakan pembelajaran tematik, serta 

mengetahui tipe anak bakat dan kemampuan anak. 

Dari ketiga telaah pustaka di atas yang pertama variabel yang diteliti adalah hasil 

belajar dan ekstrakurikuler, sedangkan pada penelitian yang kedua variable yang diteliti 

adalah kreativitas dan hasil belajar, sedangkan yang ketiga adalah kreativitas dan 

pembelajaran seni budaya.  

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan variabel kreativitas, pembelajaran seni 

budaya dan ekstrakurikuler, yang lebih memfokuskan pada perbandingan kreativitas 

siswa pada mata pelajaran seni budaya antara yang ikut dan yang tidak ikut 

ekstrakurikuler.  

C. Kerangka Berpikir 

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis, selalu bergerak, selalu terjadi 

perubahan dan pembaharuan, pada dasarnya pendidikan adalah proses. Terhambatnya 

kelancaran proses ini menyebabkan merosotnya kualitas pendidikan. 50 

Dunia seni dalam pendidikan merupakan wahana untuk mengembangkan bakat, 

mengasah pikiran juga mengapresiasi segala macam ekspresi. Sebagai sumber daya, 

pikiran, perasaan, dan kemauan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dan kadang-

                                                           
50 Nasution, Strategi Belajar Mengajar  (Bandung:UPI PRESS, 2006),55 



kadang merupakan satu kesatuan. Merosotnya tingkat kreasi peserta didik ini juga 

berdampak pada kreativitas negara di bidang seni. Jika masalah ini tidak ditanggapi dan 

diperhatikan maka bukan tidak mungkin jka kualitas pendidikan semakin buruk yang 

menjadi hal menakutkan bagi dunia pendidikan juga dunia seni.  

Solusi dari permasalahan ini diantaranya adalah upaya peningkatan kreativitas siswa 

melalui pelajaran seni budaya dan keterampilan. Ekstrakurikuler dianggap sebagai jalan 

keluar yang baik untuk mengembangkan bakat juga mengasah kreativitas peserta didik. 

Dengan ikut ekstrakurikuler hizbul wathan bisa menggugah semangat juga materi-

materinya dan aktivitasnya yang mendobrak berfikir kreatif, dinamis dan produktif.51 

Maka berangkat dari landasan teori di atas, dapat diajukan kerangka berpikir sebagai 

berikut: 

a. Jika siswa mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan, maka kreativitas menggambar 

pada pelajaran seni budaya dan keterampilan kelas III MI Muhammadiyah 5 

Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 akan lebih baik 

dibanding tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan. 

b. Jika siswa tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan, maka kreativitas 

menggambar pada pelajaran seni budaya dan keterampilan kelas III MI 

Muhammadiyah 5 Wonoasri tahun pelajaran 2014/2015 akan lebih rendah dibanding 

yang mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan. 

c. Ada perbedaan antara kreativitas menggambar siswa yang mengikuti dan yang tidak 

mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan pada pelajaran seni budaya dan 

keterampilan kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri tahun pelajaran 2014/2015  

D. Pengajuan Hipotesis 

                                                           
51 Ibid, 76 



Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara 

teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Berdasarkan 

kerangka berfikir di atas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah: 

a. Ha: ada perbedaan yang signifikan antara kreativitas menggambar yang mengikuti 

dan tidak mengikuti ektrakurikuler Hizbul Wathan pada pelajaran seni budaya dan 

keterampilan kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

b. Ho: tidak terdapat perbedaan antara kreativitas menggambar yang mengikuti dan 

tidak mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathan pada pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan kelas III MI Muhammadiyah 5 Wonoasri Plalangan Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015 
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