PENERAPAN MEDIA KOLASE UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS
ANAK PADA MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DI KELAS III SDN 2
TONATAN PONOROGO

SKRIPSI

OLEH
MAULIDA ILHAM SHOLIKAH
NIM : 210614146

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
JULI 2018

ABSTRAK
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Kreativitas anak di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo masih belum berkembang
secara optimal. Dari 31 anak di kelas ada 20 anak yang kreativitasnya belum
berkembang sangat baik. penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas
anak melalui media kolase pada mata pelajaran Seni Budaya. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah anak kelas III SDN
2 Tonatan Ponorogo yang berjumlah 31 anak yang terdiri dari 20 anak laik-laki dan
11 anak perempuan. Obyek yang diteliti peningkatan kreativitas anak. Pengumpulan
data dilakukan melalui observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa kreativitas anak
mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan melalui kegiatan kolase
menggunakan bahan kertas, bahan alam dan bahan buatan yang memberikan
kebebasan anak untuk bereksplorasi, memilih bahan dan warna yang cocok, bebas
menggunting, menyobek, memotong dan menggulung bahan sesuai dengan
keinginannya serta menggunakan alat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan anak.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari kondisi awal kreativitas anak kelas III
SDN 2 Tonatan berada pada kriteria belum berkembang pada siklus I meningkat
menjadi berkembang sesuai harapan dengan dilakukan tindakan menggunakan bahan
kertas dan bahan alam, dan meningkat pada silkus II yang bahannya ditambah
menggunakan bahan kertas, bahan alam dan bahan buatan menjadi kriteria
berkembang sangat baik. Anak sudah mampu melakukan kegiatan kolase sesuai
dengan aspek-aspek kreativitas yaitu kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi.
Anak sudah mampu membuat bentuk tempelan dari bahan kolase dengan bervariasi
dan menjawab pertanyaan dari guru, menggunakan dan mengkombinasikan lebih dari
tiga bahan dalam membuat kolase, membuat hasil karya kolase sendiri dan berbeda
dengan yang lainnya serta anak sudah mampu mengembangkan ide terhadap hasil
karyanya secara luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak kelas III
SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat ditingkatkan melalui
media kolase.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan periode
yang berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang
secara seksual. Permulaan masa pertengahan dan akhir anak-anak ini ditandai
dengan masuknya anak ke kelas satu sekolah dasar. Bagi sebagian besar anak, hal
ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya. Sebab, masuk kelas
satu merupakan peristiwa penting bagi anak yang dapat mengakibatkan terjadinya
perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Dengan memasuki SD/MI, salah satu
hal penting yang perlu dimiliki anak adalah kematangan sekolah, tidak saja
meliputi kecerdasan dan keterampilan motorik, bahasa, tetapi juga hal lain seperti
dapat menerima otoritas tokoh lain di luar orang tuanya, kesadaran akan tugas,
patuh pada peraturan dan dapat mengendalikan emosi-emosinya.
Dengan memasuki dunia sekolah dan masyarakat, anak dihadapkan pada
tuntutan sosial yang baru, yang menyebabkan timbulnya harapan-harapan atas diri
sendiri (self expectation) dan aspirasi-aspirasi baru, dengan perkataan lain akan
muncul lebih banyak tuntutan dari lingkungan maupun dari dalam anak sendiri
yang kesemuanya ingin dipenuhi. Tujuan utama masa ini adalah diakui sebagai
anggota dari suatu kelompok, maka pada akhir masa sekolah biasanya anak
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cenderung lebih senang memilih aturan-aturan yang ditetapkan kelompoknya
daripada apa-apa yang diatur oleh orangtuanya. 1
Anak SD/MI adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan dan
perkembangan menuju ke arah kematangan dan kedewasaan. Membutuhkan
pendampingan dalam rangka menuju kematangannya tersebut. Terutama oleh
orang tua yang peran besarnya dibebankan kepada ibu, pendidik di sekolah, juga
masyarakat yaitu para tokoh masyarakat maupun semua warganya. Istilah
pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan.
Tidak saja anak itu menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur
organ dalam dan otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak
mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir.2
Dalam dunia pendidikan tersebut kamajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di
sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Bagi sekolah-sekolah
yang sudah maju dan mampu, telah menggunakan alat-alat tersebut sebagai alat
bantu mengajar, sehingga pembelajaran media lebih efektif dan efisien.
Perkembangan pendidikan di sekolah semakin lama semakin mengalami
perubahan dan mendorong berbagai usaha perubahan. Pendidikan di sekolahsekolah kita telah menunjukkan perkembangan pesat pada bidang kurikulum,
metodologi, peralatan dan penilaian. Maka secara keseluruhan dapat dikatakan
1

Elfi Yuliani Rohmah, Perkembangan Anak SD/MI Dan Ibu TKW, (Ponorogo: STAIN Press,
2011), 19-21.
2
Ibid, 21.
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bahwa perubahan yang terjadi merupakan pembaharuan dalam sistem pendidikan
yang menyangkut semua spek atau komponen yang ada.3
Dalam metodologi pembelajaran ada dua aspek yang paling menonjol
yakni metode mengajar dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar.
Sedangkan penilaian sebagai alat untuk mengukur atau menentukan taraf tercapai
atau tidaknya tujuan pembelajaran maka kedudukan media pembelajaran sebagai
alat bantu mengajar yang ada dalam komponen-komponen metodologi sebagai
salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh pengajar. Nilai dan kegunaan
media

pembelajaran

untuk

dapat

mempertinggi

proses

pembelajaran,

mempertinggi hasil belajar yang dicapai dalam proses pembelajaran.4
Pada dasarnya ilmu pengetahuan, seni dan teknologi akan tersus
berkembang sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Melalui ilmu
pengetahuan manusia dapat memperbaiki kekurangannya dan menciptakan halhal baru yang berdaya guna dalam kehidupan masyarakat banyak. 5 Untuk
memecahkan persoalan yang dihadapi sebagai upaya mencapai kemajuan
memerlukan kemampuan kreatif.6 Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari
pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi,
mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang

3

Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009), 1.
Ibid,. 34
5
Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak, (Jakarta:
Kencana, 2010), 3.
6
Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 192.
4
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menakjubkan dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga.7 Pendekatan kreatif
juga memberi waktu untuk perenungan, suatu bagian dari proses kreatif yang
membantu untuk memunculkan ide ketika imajinasi diikutsertakan. Pendekatan
ini bisa memastikan bahwa waktu berpikir ini terbangun di dalam perencanaan.8
Kreativitas adalah ciptaan alami kehidupan. Menciptakan berarti
menyadari potensi terdalam kita, dan dengan melakukannya kita memperkaya
potensi masyarakat, memperkaya konteks yang kita tempati.9 Dalam tingkat
pengembangan isi bahan pembelajaran, pendidik perlu merangsang pemanfaatan
otak belahan kanan dengan menggunakan strategi yang dapat mengoptimalkan
kerja belahan otak kanan, salah satunya adalah untuk mengembangkan kreativitas
anak, karena dalam kehidupan ini juga dituntut kreativitas yang sangat beragam
bidangnya, yang tak bisa diperoleh hanya dari sekolah formal saja.10 Gardner
memandang kreativitas sebagai salah satu dari “multiple intelejensi” yang
meliputi berbagai macam fungsi otak. Kreativitas merupakan sebuah komponen
penting dan memang perlu, tanpa kreativitas pelajar hanya akan bekerja pada
sebuah tingkat kognitif yang sempit. Guru jelas menjadi orang yang membuat
keputusan mengenai apa yang akan diajarkan dan berapa banyak waktu yang
harus dihabiskan oleh setiap anak untuk mata pelajaran tertentu, tetapi mereka
juga bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bisa diakses oleh anak-anak
7

Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning (Bandung: Kaifa, 2010), 214.
Florence Beetlestone, Creative Learning Strategi Pembelajaran Untuk Melesatkan Kreativitas
Siswa, (Bandung: Nusa Media, 2013), 30.
9
Ibid,. 213
10
Shinta Ratnawati, Mencetak Anak Cerdas Dan Kreatif, (Jakarta: Kompas, 2001), 149.
8
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dengan membuat pembelajaran berlangsung dengan inisiatif dari diri sendiri
dalam tingkat tertentu.11
Agar anak mencapai perkembangan yang optimal maka media sangat
dibutuhkan dalam meningkatkan perkembangan kreativitas anak, dalam hal ini
media alam yang akan di gunakan dalam media mengajar tersebut bahannya
diambil dari lingkungan kehidupan siswa, sehingga bahan tersebut merupakan
bahan yang mudah didapatkan seperti daun pisang, biji-bijian, dan batu-batuan.
Pembuatan kolase merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah dasar
untuk meningkatkan perkembangan kreativitas anak, sehingga dengan kegiatan
membuat kolase anak-anak dapat melatih kesabaran, ketelitian, kejelian,
kebersamaan, dan terutama melatih koordinasi gerak tangan. Koordinasi gerak
tangan anak perlu dilatih agar gerakan tangan anak terbiasa dengan hal-hal baik.12
kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam suatu
frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Karya kolase bisa terwujud
sebuah karya utuh atau hanya merupakan bagian dari sebuah karya, misalnya
lukisan yang menambahkan unsur tempelan sebagai elemen estetis.13
Pada media tersebut bisa masuk dalam mata pelajaran Seni Budaya, siswa
melakukan interaksi terhadap karya seni atau benda-benda produk kerajinan dan
11

Florence Beetlestone, Creative Learning Strategi Pembelajaran Untuk Melesatkan
Kreativitas Siswa, (Bandung: Nusa Media, 2013), 28,30.
12
Komang Ayu Sugiartini Pramita Dewi dkk, e-Journal PG-PAUD Universitas Pendidikan
Ganesha
Jurusan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, “Metode Pemberian Tugas Melalui Kegiatan Kolase
Berbantuan Media Alam…., (Volume 2 No 1 Tahun 2014).
13
Syakir Muharrar & Sri Verayanti, Kreasi Kolase, Montase, Mozaik Sederhana, (Jakarta:
Erlangga Group, 2013), 8.
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teknologi yang ada di lingkungan siswa, dan kemudian berkreasi menciptakan
berbagai karya seni dan produk kerajinan maupun produk teknologi, secara
sistematis, sehingga diperoleh pengalaman konseptual, pengalaman apresiatif dan
pengalaman kreatif.14
Guru berperan penting dalam perkembangan kreativitas anak, guru harus
dapat memilih dan memanfaatkan setiap kesempatan saat pembelajaran untuk
mengembangkan

kreativitas

anak.

Guru

dapat

mengajak

anak

dalam

mengembangkan kreativitasnya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
Adapun peningkatan kreativitas dinilai dengan melalui aspek-aspek kreativitas
yaitu kelancara, kelenturan, keaslian, dan elaborasi. Observasi yang dilakukan
oleh peneliti di SDN 2 Tonatan Ponorogo pada saat pembelajaran menunjukkan
bahwa, kreativitas anak di kelas III masih belum berkembang secara optimal. Hal
ini dapat terlihat ketika anak mengerjakan keterampilan pada mata pelajaran seni
budaya khususnya mewarnai gambar dengan menggunakan cat air. Dari 31 anak
yang ada di kelas, ada 20 anak yang belum berani mencoba dan memadukan
warna lain dari contoh yang sudah ada, anak terlebih dahulu mengatakan “kurang
bagus” saat di minta memadukan warna, misalnya gambar rumah ataupun gunung
yang tidak dicontohkan oleh guru.
Dengan media lain yang menunjukkan bahwa kreativitas anak kelas III
SDN 2 Tonatan Ponorogo belum berkembang secara optimal yaitu pada saat
14

Sefmiwati, Jurnal Penelitian Guru Indonesia dengan judul “Pengembangan Pembelajaran
Seni Kriya Menggunakan Teknik Pemodelan Berbasis Pendekatan Saintifik” (Volume 1 No 1, Tahun
2016), 37.
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menggambar bebas menggunakan pensil warna dengan tema pemandangan, masih
banyak anak yang menggambar sama persis dengan teman sebangkunya, mereka
belum bisa berkreasi sendiri secara maksimal untuk menggambar bebas sesuai
dengan imajinasinya. Dari 31 anak di kelas, hanya 11 anak yang dapat
menggambar dan memilih warna dengan beberapa paduan warna yang berbeda
dari teman-temannya. Mereka menggambar dengan paduan beberapa warna untuk
menghasilkan warna baru yang lebih bervariasi. Terbukti dari sebelas anak
tersebut ada yang bisa menggambar pemandangan gunung, sawah, sungai, dan
taman serta warna yang berpaduan sangat menarik. Sementara anak yang lain
kurang berkreasi menggambar dan memadukan warnanya. Saat guru bertanya
pada siswanya gambar apa yang telah kalian buat, anak tersebut masih belum bisa
mengkomunikasikan hasil karyanya. Dari 31 anak di kelas ada 10 anak yang ikut
menjawab sama dengan temannya bahkan gambarnya juga hampir sama. Hal ini
menunjukkan bahwa kreativitas anak di SDN 2 Tonatan belum berkembang
secara optimal.
Realita diatas menjadi sebuah masalah yang layak untuk diteliti, karena
pada hakikatnya pemgembangan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran
dengan mata pelajaran seni budaya kurang memuaskan. Agar siswa dapat
menerima dengan mudah apa yang telah disampaikan oleh guru, dalam
pelaksanaan pembelajaran guru harus memilih dan menerapkan media yang
sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada proses pembelajaran.
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Berangkat dari fenomena diatas, penulis berkeinginan untuk mengadakan
penelitian tentang pengembangan kreativitas siswa, dengan judul penelitian:
PENERAPAN MEDIA KOLASE UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS
ANAK PADA MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DI KELAS III SDN 2
TONATAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
1. Rendahnya media pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran Seni
Budaya.
2. Rendahnya kreativitas dalam mata pelajaran Seni Budaya didalam kelas.
Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan
objek penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup
penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah
“Kurangnya peningkatan kreativitas anak melalui media kolase pada mata
pelajaran seni budaya kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun 2017/2018”.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu
adanya suatu rumusan masalah yang akan memberikan arah penelitian. Adapun
rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.

Apakah penerapan media kolase dapat meningkatkan kreativitas anak pada
mata pelajaran Seni Budaya di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun
Pelajaran 2017/2018 ?

2. Bagaimana hasil belajar anak pada mata pelajaran Seni Budaya di kelas III
SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 ?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat perubahan kreativitas anak melalui penerapan media kolase
pada mata pelajaran Seni Budaya kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun
Pelajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Dalam Penelitian ini diharapkan penerapan media kolase dapat
meningkatkan kreativitas anak pada mata pelajaran Seni Budaya kelas III di
SDN 2 TONATAN PONOROGO.
2. Secara Praktis
a. Bagi siswa (peserta didik)
1. Siswa menjadi kreatif dalam memanfaatkan bahan-bahan seni yang ada
disekitar lingkungan sekolah.
2. Memebantu siswa mengembangkan kreativitas motivasi sikap dan
kepribadian pada mata pelajaran Seni Budaya.
i

3. Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan baik.
4. Dengan media kolase yang unik dapat mengatasi kebosanan siswa
terhadap pelajaran Seni Budaya.
b. Bagi pendidik
1. Mendapatkan informasi tentang kreativitas motivasi sikap dan
kepribadian siswa.
2. Menambah wawasan pemikiran kreatif pendidik terhadap media belajar
yang telah diciptakan.
3. Menambah pegetahuan pendidik untuk memperbaiki pembelajaran
yang lebih baik.
c.

Bagi lembaga pendidikan (sekolah)
1. Meningkatkan fasilitas sekolah.
2. Meningkatkan kreativitas motivasi sikap dan kepribadian siswa yang
mana akan berpengaruh terhadap pembelajaran.
3. Meningkatkan kepribadian siswa yang berpengaruh terhadap sekolah
yang bersangkutan.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, yaitu:
BAB I, dalam bab ini berisis pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
i

BAB II, dalam bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan
teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan.
BAB III, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, yang meliputi
objek penelitian, setting penelitian, variabel yang diamati, prosedur penelitian,
dan jadwal pelaksanaan penelitian.
BAB IV, dalam bab ini berisi tentang temuan dari hasil penelitian
tindakan kelas yang meliputi, gambaran singkat setting lokasi penelitian,
penjelasan per-siklus, proses analisis data per-siklus dan pembahasan.
BAB V, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok bahasan dan saransaran yang berhubungan dengan penelittian sebagai masukan.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian yang diteliti oleh Irawati prodi PG.PAUD tahun 2012 dengan
judul “Peningkatan Kreativitas Anak melalui Kolase dari Daun Nangka di Taman
Kanak-kanak Azahra Ma‟arif Pariaman”. Perkembangan kreativitas anak usia dini
di Taman Kanak-kanak Azrah Ma‟arif Pariaman masih jauh dari kemampuan
yang hendak dicapai. Hal ini terlihat dari kreativitas anak yang kurang
berkembang. Anak tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baru, karena bahan
yang digunakan hanya dari kertas warna saja, sehingga anak merasa jenuh dan
kurang tertarik dalam melakukan kreativitas dengan baik. Hasil penelitian
tindakan kelas (PTK) dilakukan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui
kolase dari daun nangka di TK Azarah Ma‟arif Pariaman. Hasil peningkatan
kreativitas anak melalui kolase Pada siklus 1 pertemuan 1 anak yang sangat tinggi
memenuhi 5 aspek, menggunting dengan berbagai media berdasarkan bentuk
pola, pada pertemuan kedua mengalami peningkatan 14%, dan terus meningkat
pada pertemuan ke tiga siklus I hingga 4%. Karena persentase hasil siswa masih
belum mencapai yang maksimal, maka pembelajaran dilanjutkan ke siklus II.
Dimana siklus II kreativitas anak mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat
dari persentase anak yang dinilai sangat mampu memenuhi ke lima aspek
i
12

penilaian yang di tetapkan guru dengan persentase sebagai berikut: pada
pertemuan pertama anak yang sangat tinggi melaksanakan lima aspek penilaian
dengan baik berjumlah 7,8% pada pertemuan kedua meningkat mencapai 13,4%
pada pertemuan ketiga siklus II kreativitas anak semangkin meningkat mencapai
82,64 %.15
Penelitian yang dilakukan oleh Peni Rejeki yang berjudul “Meningkatkan
Kemampuan Motorik Halus melalui Kegiatan Kolase dengan Media Kerang Laut
pada Anak Kelompok B TK Cemerlang Desa Sukorejo Kec. Sudimoro Kab.
Pacitan Tahun 2014/2015”. Penelitian dilatar belakangi dengan hasil pengamatan
dan penelitian, dalam pelaksanaannya bahwa kemampuan motorik halus di TK
pada umumnya masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kematangan
anak dalam menstimulasi atau latihan yang belum diterapkan konsisten seperti
kegiatan pembelajaran yang ada dalam program di sekolah tersebut.
Permasalahan penelitian ini adalah Apakah kegiatan motorik halus melalui
kegiatan kolase dengan media kerang laut dapat meningkatkan kemampuan
motorik halus anak kelompok B di TK Cemerlang Desa Sukorejo Kecamatan
Sudimoro Kabupaten Pacitan?. Hasil penelitian ini dilaksanakan dalam tiga
siklus, menggunakan instrument berupa RKM, RKH, lembar observasi, lembar
hasil karya. Hasil perhitungan yang diperoleh pada siklus I adalah 48%, siklus II
79,16%, dan siklus III 96%. Dari beberapa siklus tersebut dapat menunjukkan

15

Irawati, Peningkatan Kreativitas Anak Melalui Kolase Dari Daun Nangka Di Taman Kanakkanak Azarah Ma’arif Pariaman, (Skripsi Universitas Negeri Padang, Padang, 2012), 8.
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bahwa menggunakan media kolase dapat meningkatkan kemampuan motorik
halus anak Kelompok B TK Cemerlang Desa Sukorejo Kec. Sudimoro Kab.
Pacitan Tahun 2014/2015.16
Penelitian yang diteliti oleh Winda Ayu Cahyaningrum yang berjudul
“Meningkatkan Motorik Halus melalui Kegiatan Kolase dengan Bahan Bekas
pada Anak Kelompok B TK BA Aisyiyah Blanceran Klaten Tahun 2014/2015”.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak
melalui kegiatan kolase dengan bahan bekas pada anak kelompok B TK BA
Aisyiyah Blanceran Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran
2014/2015. Hasil penelitian ini melalui peningkatan rata-rata prosentase
kemampuan motorik halus anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II
yakni pra siklus 51,25%, Siklus I mencapai 64,58% dan siklus II mencapai
83,54%. Dapat diketahui bahwa menggunakan kegiatan kolase dengan bahan
bekas dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak di TK BA Aisyiyah
Blanceran Klaten Tahun 2014/2015.17
Penelitian

yang

diteliti

oleh

Khoirun

Nisak

yang

berjudul

“

Mengembangkan Kemampuan Fisik Motorik Halus melalui Kegiatan Kolase Bijibijian pada Anak Usia 4-5 Tahun di KB Al-Amanah Kecamatan Pesantren Kota
Kediri Tahun 2015/2016”. Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan
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pengalaman peneliti bahwa kemampuan motorik halus pada anak usia 4-5 Tahun
KB Al-Amanah Tahun Pelajaran 2015/2016 masih rendah, hal ini disebabkan
karena aktivitas fisik yang diberikan oleh guru kurang bervariasi, membuat anak
didik juga kurang berminat dalam kegiatan motorik halus dan kegiatan
pembelajaran yang disajikan hanya media itu saja, sehingga kegiatan monoton
tidak menarik bagi anak. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan adanya
peningkatan kemampuan fisik motorik halus pada anak dari pra tindakan sebesar
20%, pada siklus I mencapai ketuntasan sebesar 45%, siklus II meningkat sebesar
63,75%, dan meningkat lagi siklus III menjadi 77,5%. Dapat diketahui bahwa
penerapan pembelajaran melalui kegiatan kolase biji-bijian dapat meningkatkan
kemampuan motorik anak usia 4-5 tahun di KB Al-Amanah kecamatan pesantren
kota Kediri tahun 2015/2016.18
Penelitian yang diteliti oleh Desi Ritna Sari yang berjudul “Meningkatkan
Kreativitas Seni Anak melalui Teknik Kolase dengan Media Serutan Pensil pada
Anak Paud Tunas Bangsa Kelompok B Desa Merambung Kecamatan Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan ”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih
kurangnya minat anak dalam meningkatkan kreativitas seni dengan cara teknik
kolase. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui
teknik kolase dengan media serutan pensil dapat meningkatkan kreativitas seni
anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dilakukan
18
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dengan 2 siklus dan setiap siklus dua kali pertemuan dengan tahap sebagai
berikut: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) observasi dan evalusi, d) refleksi.
Subjek penelitian ini berjumlah 13 orang anak kelompok B Paud Tunas Bangsa.
Tehnik pengumpulan data yang digunakan observasi, dokumentasi, dan
fortopolio. Hasil penelitian ini dilakukan melalui siklus pertama ke siklus dua,
pada aspek anak mampu menempel gambar lebih dari satu atau dapat menempel 2
dan 3 gambar terjadi peningkatan 61,1%, anak mampu menciptakan hasil
karyanya dengan mengkombinasikan sampai 3 warna sesuai gambar terjadi
peningkatan 39%, dan aspek anak mampu menyelesaikan lebih dari satu gambar
sampai selesai tanpa bantuan guru terjadi peningkatan 46,2%. Hasil dapat
disimpulkan bahwa meningkatkan kreativitas seni anak melalui teknik kolase
dengan media serutan pensil pada anak paud tunas bangsa kelompok B Desa
Merambung Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.19
Berdasarkan judul dan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil
perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian tindakan kelas yang
saya lakukan adalah pada kaitan pembahasan media kolase, untuk pembahasan
penelitian terdahulu peningkatan kreativitas anak melalui kolase dari daun
nangka, kegiatan kolase meningkatkan kemampuan motorik halus dengan media
kerang laut, kegiatan kolase meningkatkan motorik halus dengan bahan bekas,
kegiatan kolase mengembangkan kemampuan fisik motorik halus melalui biji19
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bijian, teknik kolase meningkatkan kreativitas seni anak melalui dengan media
serutan pensil. Kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu
dengan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, yakni peneliti lebih fokus
pada pembahasan media kolase dari biji-bijan, kertas, dan kulit telor, bahkan
peneliti juga mengkaitkan dengan Mata Pelajaran Seni Budaya. Tujuannya agar
anak-anak dapat memanfaatkan bahan-bahan yang masih layak untuk
dipergunakan dalam kerajinan tangan dua dimensi. Adapun persamaannya yaitu
sama-sama membahas tentang media kolase yang menggunakan berbagai bahanbahan alam yang dapat dimanfaatkan berbagai macam kerajinan tangan.

B. Landasan Teori
1. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah
berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab media
adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima
pesan.20Media secara umum adalah sebuah alat yang berfungsi dan
digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran
adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar.
Dapat dikatakan bahwa, bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa
bantuan sarana untuk menyampaikan pesan. Bentuk-bentuk stimulus dapat
20
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dipergunakan sebagai media, di antaranya adalah hubungan atau interaksi
manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang
direkam. Maka dengan kelima bentuk stimulus ini, akan membantu
pembelajaran mempelajari bahan pelajaran.
Dari keseluruhan pengertian di atas, secara umum dapat dikatakan
bahwa substansi dari media pembelajaran adalah: (1) bentuk saluran yang
digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran
kepada penerima pesan atau pembelajar, (2) berbagai jenis komponen
dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk
belajar, (3) bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta
merangsang pembelajar untuk belajar, (4) bentuk-bentuk komunikasi yang
dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio,
visual, dan audio-visual.21
Sedangkan menurut Schramm dalam Sadiman adalah teknologi
pembawa informasi atau pesan intruksional. Media juga dapat berbentuk
grafik, fotografi, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk menyajikan,
memproses, dan menjelaskan informasilisan atau visual. Pendapat lain
mengemukakan media adalah suatu sarana yang digunakan untuk
menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan.22
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Memahami Arti Media Pembelajaran ditinjau dari prosesnya
pendidikan adalah komunikasi, karena dalam proses pendidikan terdapat
komunikator, komunikan, dan pesan (message), yakni sebagai komponenkomponen komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris
communication berasal dari kata latin communicatio, yang berarti
pemberitahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu), pertukaran, di mana si
pembicara

mengharapkan

pertimbangan

atau

jawaban

dari

pendengarnya.23
b. Jenis-jenis Media Pembelajaran
Adapun jenis-jenis media pembelajaran secara umum yaitu sebagai
berikut:
1. Media audio adalah suatu media yang bisa didengar saja,
menggunakan indera telinga. Media audio juga disebut studio
rekaman atau ruang studio yang didalamnya terdiri dari alat rekaman
audio, alat pemutar audio, alat pemadu suara, dan tombol pengatur
suara. Contohnya seperti kaset audio, mp3, dan radio.
2. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Bentuk media
visual bisa berupa gambar representasi seperti, gambar lukisan atau
foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda,
diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi,
dan struktur isi materi, peta yang menunjukkan hubungan-hubungan
23
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ruang antara unsur-unsur dalam isi materi, grafik seperti tabel, grafik,
dan chart (bagan) yang menyajikan gambaran/kecenderungan data
atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-angka.
3. Media audio visual adalah media yang dapat didengar sekaligus
dilihat. Media audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis, jenis
pertama dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu
unit, dinamakan media audio visual murni, seperti film gerak
bersuara, televisi, dan video. Jenis kedua adalah media audio visual
tidak murni yakni apa yang kita kenal dengan slide, opaque, OHP dan
peralatan visual lainnya bila bila diberi unsur suara dari rekaman kaset
yang dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu atau satu
proses

pembelajaran

sebagaimana

akan

dibahas

pada

bab

berikutnya.24
Adapun dalam media pembelajaran terdapat karakteristik yaitu usaha
pengklasifikasian di atas mengungkapkan karakteristik atau ciri-ciri khas
suatu media berbeda menurut tujuan atau maksud pengelompokannya.
Dari contoh yang diadakan oleh Schramm, kita dapat melihat media
menurut karakteristik ekonomisnya, lingkup sasarannya yang dapat
diliput, dan kemudahan kontrol pemakai. Karakteristik media juga dapat
dilihat

menurut

kemampuan

membangkitkan

rangsangan

indera

penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun penciuman,
24
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atau kesesuaiannya dengan tingkatan hierarki belajar seperti yang digarap
oleh Gagne, dan sebagainya. Karakteristik media ini sebagaimana
dikemukkan oleh Kemp merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan
situasi belajar tertentu. Jadi klasifikasi media, karakteristik media dan
pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
penentuan strategi pembelajaran.25
c. Pemanfaatan Media Pembelajaran
Pemanfaatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memanfaatkan.
Dari arti tersebut memberikan keteranggan pemanfaatan sebagai
penggunaan atau menggunakan sesuatu untuk pelaksanaan pembelajaran.
Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan
menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta
lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan
proses belajar secara efisien dan efektif. Media pembelajaran memilki
jenis yang sangat banyak, karena itu dalam penelitian skripsi ini
ditekankan pada media tertentu yaitu media visual, media audio visual,
dan media buatan.26
Jadi yang dimaksud dengan pemanfaatan media pembelajaran disini
adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk memanfaatkan
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media pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran agar tercipta
proses pembelajaran yang efektif dan efisien demi tercapainya proses
pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2. Kolase
a. Awal Perkembangan Kolase
Menurut para ahli kegiatan ini diperkirakan bermula di Venice,
Italia, kira-kira pada abad 17 ketika kota Venice menjadi yang terdepan
dalam hal percetakan di Eropa. Sejak saat itu, seni kolase berkembang
pesat di Prancis, Inggris, Jerman, dan kota-kota lain di Eropa. Dalam
perkembangannya, kolase secara kreatif dimanfaatkan sebagai unsure
estetis yang personal dalam sebuah karya lukis, baik dipaddukan dengan
cat ataupun murni kolase. Kolase menjadi media yang digemari oleh
kalangan seniman dunia. Pablo Picasso, Georges Braque, dan Max Ernst
terkenal dengan karya-karya lukis mereka yang memanfaatkan kolase
kertas, kain, dan berbagai media lainnya.27
Selain beberapa tokoh tersebut, seniman besar lain yang terkenal
dengan kolasenya adalah Kurt Schwitters. Kurt schwitters merupakan
seorang pelukis kelahiran Hanover, Jerman, pada 20 Juni 1887. Selain
sebagai seniman lukis, puisi, patung, desain grafis, tipografi, dan apa yang
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kemudian dikenal sebagai seni instalasi, Schwitters juga sangat terkenal
dengan karya-karya kolasenya. Sebagian besar karya kolasenya koheren
dengan dunia sekitarnya. Dia menggunakan fragmen benda-benda yang
ditemukannya dan membuat sendirian cerdas untuk suatu peristiwa
aktual.28
b. Pengertian Kolase
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kolase adalah komposisi
artistik yang dibuat dari berbagai bahan (kain, kertas, kayu) yang
ditempelkan pada permukaan gambar (Depdiknas 2001, 580). Dari
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kolase yaitu merupakan karya
seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam
selama bahan dasar tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain
yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya utuh dan dapat mewakili
perasaan estetis orang yang membuatnya.29
Agar dapat memahami tentang seni kolase terlebih dahulu, kita
perlu mengetahui apa sebenarnya arti kolase. Kata kolase, yang dalam
bahasa Inggris disebut „colleg’ berasal dari kata „coller’ dalam bahasa
Prancis, yang berarti „merekat’. Selanjutnya kolase dipahami sebagai
sebuah teknik seni menempel berbagai macam materi selain cat, seperti
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kertas, kain, kaca, logam, dan lain sebagainya, atau dikombinasikan
dengan penggunaan cat atau teknik lainnya.30 Dalam kamus modern Art A
Collins Larouse Concise Encyclopedia dikatakan bahwa semua kegiatan
“perakitan” beraneka bahan dasar menjadi sebuah karya seni. Misalnya,
merakit dan merekatkan kertas, kayu, metal, barang-barang bekas, bahkan
sampah ke dalam media hiasan dinding.31
Dari beberapa istilah tersebut kolase adalah karya seni rupa yang
dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam satu komposisi
yang serasi sehingga menjadi satu kesatuan karya. Kata kunci yang
menjadi esensi dari kolase adalah “menempel atau merekatkan” bahan apa
saja yang serasi.32
c. Bahan dan Alat Kolase Pembelajaran SD
Macam-macam bahan kolase yang sering digunakan dalam seni
kolase sangat variatif seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, tumbuhan
kering, biji-bijian, atau bahan-bahan lain yang sesuai dengan kebutuhan
pembuatnya. Pemanfaatan seni kolase dapat diaplikasikan untuk menghias
atau mendekorasi barang yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti kartu
ucapan, tas kertas, kotak kado, kotak tisu, cover buku, bingkai foto, dan
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lain-lain. Hal ini diperlukan karena seni kolase merupakan kegiatan
bermain sekaligus berseni yang dapat mengembangkan potensi anak.
Apabila orangtua atau guru menerapkan keterampilan ini pada anak, maka
dapat memicu kreativitas anak sekaligus mengembangkan psikologi anak
secara positif.33
Secara umum, bahan-bahan pembuatan kolase yang sering
digunakan antara lain: (1) batu adalah bahan yang cocok dan biasanya
digunakan sebagai bahan kolase adalah batu akik karena memiliki
beberapa warna. Namun pada dasarnya, jenis batu apapun bisa digunakan
untuk membuat kolase, tergantung bagaimana kreativitas si pembuat
dalam memanfaatkan batu tersebut, (2) keramik adalah bahan yang
mempunyai beragam warna yang variatif. Bekas potongan keramik sisa
pembangunan dapat dimanfaatkan untuk membuat kolase. (3) tempurung
kelapa (batok kelapa) yang bisa digunakan yaitu tempurung dari kelapa
yang sudah tua atau setengah tua. Cara menggunakannya dengan
membersihkan serabut kelapa dari tempurung (bisa menggunakan
ampelas), lalu tempurung tersebut dipotong-potong sesuai kebutuhan. (4)
biji-bijian adalah bahan yang digunakan dalam membuat kolase adalah
variasi bentuk, ukuran, warna maupun teksturnya, yang banyak. Biji-bijian
yang digunakan sebaiknya biji-bijian yang sudah kering agar warna tidak
berubah atau ukuran tidak menyusut. Adapun biji yang sering digunakan
33
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dalam seni kolase adalah biji kedelai, biji jagung, biji kacang hijau, biji
kacang merah, beras, dan lain-lain.34
Peralatan dan teknik yang digunakan untuk membuat kolase perlu
disesuaikan dengan bahan bakunya, dikarenakan karakter setiap jenis
bahan berbeda. Jenis peralatan dan teknik yang digunakan untuk membuat
kolase berbahan alam berbeda dengan yang digunakan untuk membuat
kolase berbahan sintesis. Secara umum peralatan utama yang dibutuhkan
adalah: (1) Alat potong yaitu pisau, gunting, cutter, gergaji, tang, dan
sebagainya, (2) Bahan perekat yaitu lem kertas, perekat vinyl, lem
putih/PVC, lem plastik, jarum dan benang jahit, serta jenis perekat
lainnya. Dalam hal teknik pada umumnya, karya kolase dapat dibuat
dengan teknik yang bervariasi, seperti: teknik sobek, teknik gunting,
teknik potong, teknik rakit, teknik rekat, teknik jahit, teknik ikat. Dua atau
lebih teknik pun dapat dikombinasikan untuk membuat sebuah karya
kolase. Berbagai metode yang digunakan untuk membuat kolase, antara
lain: (1) Tumpang tindih atau saling tutup (overlapping), (2) Penataan
ruang (spatial arrangement), (3) Repetisi/pengulangan (repetition), (4)
Komposisi/kombinasi beragam jenis tekstur dari berbagi material.35
Selain harus memperhatikan bahan yang digunakan dalam
membuat seni kolase, penggunaan alat juga perlu dipertimbangkan. Bahan
34
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kolase yang berasal dari kaca, logam, dan keramik tentu akan
membutuhkan alat yang digunakan dalam pembuatan kolase berbahan
dasar kertas, daun, dan biji-bijian. Jika penerapan seni kolase mulai
dikembangkan di sekolah setingkat TK dan SD, penggunaan alat perlu
diperhatikan dan diawasi agar tidak membahayakan diri mereka.36
Alat-alat yang umum digunakan untuk kolase berbahan dasar
sederhana adalah: (1) Alat pemotong yaitu alat pemotong yang biasa
digunakan dalam seni kolase adalah gunting, cutter, dan piasu. Alat
pemotong digunakan untuk memotong bahan-bahan yang akan digunakan
untuk membuat kolase. Usahakan menggunakan alat pemotong yang
tajam, agar hasil potongan rapi. Namun, jangan lupa tetap berhati-hati
dalam penggunaan alat potong tersebut, (2) Penggaris yaitu digunakan
sebagai alat bantu dalam pembuatan pola dasar untuk seni kolase.
Penggaris juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memotong
bahan agar lebih rapi, (3) Lem digunakan dalam pembuatan seni kolase
sederhana adalah lem kertas dan lem kayu/ lem berfungsi untuk
menempelkan bahan pada pola yang telah dibuat, (4) Kertas gambar yaitu
untuk pemilihan ukuran kertas gambar juga perlu disesuaikan dengan
ukuran pola kolase yang ingin dibuat. Kertas gambar digunakan sebagai
alas dan tempat menggambar pola dasar seni kolase, (5) Pensil untuk
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digunakan sebagai alat menggambar pola seni kolase pada kertas
gambar.37
d. Unsur Dasar dan Prinsip Kolase
Sebagai karya seni rupa, kolase memiliki susunan unsur-unsur
dasar visual. Berbagai unsur rupa yang berbeda karakternya dipadukan
dalam suatu komposisi untuk mengekspresikan gagasan artistik atau
makna tertentu. Yang dimaksud unsur-unsur rupa adalah aspek-aspek
bentuk yang terlibat konkret, yang dalam kenyataannya saling terkait dan
tak mudah dipisahkan satu dengan lainnya. Tampilan keseluruhan
menentukan perwujudan dan makna aspek bentuk itu sendiri.38
Unsur-unsur rupa yang terdapat pada kolase antara lain: (1) Titik
dan bintik, titik adalah unit unsur rupa terkecil yang tidak memiliki ukuran
panjang dan lebar, sedangkan bintik adalah titik yang sedikit lebih besar,
(2) Garis merupakan perpanjangan titik dari titik yang memiliki ukuran
panjang namun relatif tidak memiliki lebar, unsur garis pada kolase dapat
diwujudkan dengan potongan kawat, lidi, batang korek, benang, (3)
Bidang adalah area, yang merupakan unsur rupa yang terjadi karena
pertemuan beberapa garis dan memiliki dimensi panjang dan lebar, (4)
Warna merupakan unsur rupa yang terpenting dan salah satu wujud
keindahan yang dapat dicerap oleh indra penglihatan manusia, (5) Bentuk
37
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dapat diartikan bangun, rupa, wujud, (6) Gelap terang adalah tingkatan
value yang bisa terjadi antara hitam dan putih atau antara warna gelap dan
warna terang, (7) Tekstur merupakan nilai, sifat, atau karakter dari
permukaan suatu benda, seperti kasar, halus, bergelombang, lembut,
lunak, keras.39
Prinsip rancangan penting diperhatikan dalam menata komposisi
suatu kolase, karena keindahan atau atau keunikan dan keutuhan
maknanya ditentukan oleh ketepatan dalam mengolah beragam unsur rupa
sesuai prinsip rancangan. Beberapa prinsip rancangan yang dapat
diaplikasikan pada kolase, antara lain: (1) Irama yaitu pengulangan unsurunsur rupa yang diatur sedemikian rupa, (2) Keseimbangan yaitu
kesamaan bobot dan dari berbagai unsur rupa yang dipadukan sehingga
menjadi sebuah komposisi yang harmonis, (3) Kesatuan yaitu susnan
unsur-unsur rupa yang saling bertautan dan membentuk komposisi yang
harmonis dan utuh sehingga tidak ada bagian yang berdiri sendiri, (4)
Pusat perhatian yaitu unsur yang sangat menonjol, atau berbeda dengan
unsur-unsur yang ada di sekitarnya.40
e. Berkreasi Kolase sederhana
Karya kolase dapat dibuat dari bahan yang ada di sekitar kita, baik
bahan alam maupun bahan bekas sintesis. Dari bahan-bahan tersebut, dapat
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dimunculkan ide-ide kreatif yang segar yang bisa menghasilkan kreasikreasi kolase yang unik dan bermanfaat.
Selanjutnya, bahan yang sudah tersedia disusun sesuai jenisnya.
Kemudian, dipotong-potong sesuai ukuran dan bentuk yang diingkinkan.
Tempelkan bahan-bahan tersebut menurut bentuk dan komposisi yang
dikehendaki hingga karya kolase selesai dan bisa dinikmati hasilnya.
Untuk mendapat hasil kolase yang lebih baik, maka perlu diperhatikan
beberapa hal:
1. Usahakan semua bidang tertutup oleh bahan yang ditempelkan (tidak
banyak bidang kosong)
2. Perhatikan prinsip-prinsip rancangan dalam menyusun bahan-bahan.
3. Gunakan perekat menurut jenis bahan yang akan ditempel. Untuk
merekatkan kertas tipis cukup menggunakan lem kertas, tetapi bila
bahan yang direkatkan tebal atau gampang lepas, maka gunakan lem
yang lebih kuat, yaitu lem putih atau lem alteco.
4. Gunakan bahan yang agak tebal dan kaku untuk bidang dasar yang akan
ditempel, misalnya kertas karton, duplex, tripleks, atau bahan lain yang
sejenis.
Karya kolase yang kurang memaksimalkan pemanfaat bidang yang
tersedia, yaitu tidak semua bidang diisi tempelan, terkesan belum selesai

i

yang baik, usahakan semua bidang yang tersedia diisi tempelan secara
optimal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip rancangan.41
f. Pembelajaran kolase bagi anak
Pembelajaran kolase bagi anak-anak, khususnya di PAUD/TK atau
SD, tentunya perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:
(1) gunakan alat pemotong yang mudah digunakan, misalnya gunting.
Namun sebaiknya guru mendampingi saat anak memotong atau mungkin
guru membantu untuk memotongkan bahan yang disediakan, (2) bahan
yang disediakan sebaiknya mudah dipotong sehingga tidak menyulitkan
anak. Misalnya, daun kering, kertas, karton bekas, dan lain-lain, (3) bidang
dasar kolase menggunakan kertas tebal, karton atau kertas duplex yang
tidak terlalu besar sehingga anak tidak kesulitan untuk menempel bidang
tersebut secara keseluruhan, (4) teknik boleh dipadukan antara gambaran
tangan dan tempelan atau kolase. Misalnya anak menggambar kepala untuk
figure manusia, mungkin tentang dirinya atau ibunya atau temannya.
Selanjutnya bagian lain (baju, celana, rok, dll). Dibuat dengan teknik
kolase.42
g. Contoh cara membuat kolase bunga kombinasi dan langkah-langkahnya
Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, antara lain: gunting, pensil,
koin uang 500 rupiah, lem/perekat, tisu, kertas gambar, 1 tangkai bunga
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kenikir kunimg, 4 helai daun markisa, 4 helai daun kecil berbentuk oval,
biji jagung secukupnya, tunas ranting markisa atau anggur (biasanya
berbentuk seperti lilitan ular).

Langkh cara membuatnya sebagai berikut:
1. Rapikan helai daun dengan menggunakan gunting, potong tangkai
daun.

2. Dengan bantuan uang koin, gambar pola lingkaran di tengah kertas
gambar. Pola ini nantinya akan membantu dalam proses menempelkan
daun.

i

3. Tempelkan daun markisa menggunakan lem secara melingkar
mengikuti pola lingkaran yang telah dibuat.

4. Setelah semua helai daun markisa selesai ditempel, tekan-tekan dengan
menggunakan tisu agar lem lebih merekat dengan kuat.
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5. Lem daun yang berbentuk oval kemudian tempelkan di atas tempelan
daun markisa.

6. Setelah semua helai daun selesai ditempelkan, tekan-tekan dengan
menggunakan tisu agar lem lebih merekat dengan daun.
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7. Tempelkan empat buah kelopak bunga kuning pada sela-sela daun oval.

8. Tekan-tekan dengan tisu agar lem menempel lebih kuat.
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9. Langkah selanjutnya, tempelkan biji jagung untuk mengisi pola
lingkaran yang telah di buat.

10. Tekan biji jagung yang telah ditempel menggunakan pangkal pensil
agar lebih melekat.
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11. Langkah terakhir, beri hiasan atau tambahkan ornament seperti pir yang
bias di dapat pada tumbuhan markisa atau anggur.

12. Setelah selesai ditempelkan semua bahan, akan membentuk kolase
bunga seperti pada gambar di samping.43
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3. Kreativitas
a. Pengertian Kreativitas
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan
sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative
berbeda dengan apa yang telah ada.44 Sedangkan menurut istilah,
kreativitas diartikan imajinasi, keaslian, beda pendapat, pendapat baru,
ilham, petualangan, penjajahan dan keanugerahan. Secara proses
pengembangan potensial, kreativitas dimaksud sebagai proses menjadi
peka terhadap masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, kesenjangan
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dalam unsur pengetahuan yang hilang, ketidak harmonisan dan membuat
pemecahan masalah dan mengkonsumsikan hasilnya.45
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
kreativitas merupakan suatu proses individu yang melahirkan gagasan,
proses, metode ataupun produk baru yang efektif yang bersifat imajinasi,
estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi yang
berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah.46
Perkembangan kreativitas menjadi bagian integral dari proses
perkembangan kognitif. Ketika memasuki usia sekolah dasar anak mulai
menyesuaikan

diri

dengan

realitas

konkret,

disertai

dengan

berkembangnya rasa ingin tahu (curiosity) yang cukup kuat. Proses
interaksi anak dengan lingkungan termasuk dengan orang tua, sudah
semakin berkembang dengan baik. kreativitas anak pun makin
berkembang pada masa ini. Sejalan dengan itu sifat egosentrisnya semakin
berkurang. Menurut piaget dan beberapa pakar lainnya, faktor-faktor
memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu adalah sebagai
berikut: (1) Kemampuan berimajinasi tentang sesuatu, meskipun masih
memerlukan bantuan objek-objek konkret, (2) Kemampuan berpikir logis
dalam bentuk sederhana, (3) Kemampuan menampilkan operasi-operasi
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mental, (4) Berkembangnya kemampuan memelihara identitas diri, (5)
Melusanya konsep tentang ruang sudah semakin meluas, (6) Kesadaran
akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.47
b. Ciri-ciri Kreativitas
Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain: bebas dalam berpikir dan
bertindak, menyukai hal-hal yang rumit dan baru, mempunyai rasa humor
yang tinggi, kurang dogmatis dan lebih realitas. Supriadi mengatakan
bahwa ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, kognitif
dan nonkognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinalitas, fleksibilitas,
kelancaran dan elaborasi. Sedangkan nonkognitif diantaranya motivasi
sikap dan kepribadian kreatif.48
Utami munandar mengemukakan ciri-ciri kreativitas adalah: (1)
Senang mencari pengalaman baru, (2) Memiliki keasyikan dalam
mengerjakan tugas-tugas yang sulit, (3) Memiliki inisiatif, (4) Memiliki
ketekunan yang tinggi, (5) Cenderung kritis terhadap orang lain, (6) berani
menyatakan pendapat dan keyakinannya, (7) Selalu ingin tahu, (8) Peka
atau perasa, (9) Enerjik dan ulet, (10) Menyukai tugas-tugas yang
majemuk, (11) Percaya kepada diri sendiri, (12) Mempunyai rasa humor,
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(13) Memiliki rasa keindahan, (14) Berwawasan masa depan dan penuh
imajinasi.49
c. Strategi Untuk Mengajarkan Kreativitas
Akan terkesan naif apabila berpikir bahwa tidak ada kesulitan yang
menghadang para guru ketika mereka mencoba hendak merancang lebih
banyak kesempatan untuk kreativitas. Proyek 1000 guru dalam studi Fryer
menunjukkan bahwa ada enam faktor kunci yang bisa menjadi hambatan
bagi pengembangan kreativitas yaitu: (a) Lingkungan yang menghambat,
(b) Latar belakang keadaan di rumah, di mana kadang-kadang banyak
kegiatan-kegiatan anak yang dilarang, (c) Guru yang mendorong kerja
cepat, (d) Penilaian dengan ujian, (e) Tekanan dari teman sebaya, (f)
Penekanan pada perbedaan antara bekerja dan bermain.50
Woods mengemukakan bahwa guru yang kreatif memerlukan
pilihan dan kuasa untuk melakukannya. Banyak guru yang mendapati
bahwa mereka bisa memodifikasi keadaan dan memperluas cakupan
kesempatan. Kegigihan yang sangat nyata telah diperlihatkan oleh
sejumlah guru, dan mereka terus berusaha menemukan strategi untuk
mengembangkan kreativitas pada diri anak-anak didik mereka.51
d. Tahap-tahap Pengembangan Kreativitas
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Pengembangan potensi peserta didik bersifat kontinyu dan
menggunakan tahapan tertentu. Wallas mengemukakan empat tahapan
proses kreatif, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi dan verifikasi. Penulis
buku ini berpendapat bahwa pengembangan peserta didik terdiri dari enam
tahap. Disamping keempat tahap seperti dikemukakan oleh Wallas,
penulis menambahkan “penyadaran” dan “tindakan” sebagai bagian dari
pengembangan kreativitas.52
1) Penyadaran (consciousness) akan imajinasi. Peserta didik yang kreatif
memiliki banyak imajinasi, seringkali imajinasi berlalu begitu saja,
tanpa adanya kesadaran atasnya. Dengan demikian, ide-ide kreatif
yang terlontar sebagai imajinasi perlu diinternalisasi sedemikian rupa,
laksana keinginan mentransformasikan mimpi menjadi realitas.
Keinginan untuk mewujudkan realitas inilah yang disebut sebagai
penyadaran dan kesadaran untuk bertindak kreatif.
2) Persiapan

(preparation),

dimana

peserta

didik

berusaha

mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah yang
dihadapi sehingga menjadi tindakan kreatif. Dengan bekal ilmu
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, peserta didik berusaha
menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk
memecahkan masalah itu yang bersifat kreatif.
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3) Inkubasi (incubation), diamana peserta didik seolah-olah melepaskan
diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya, dalam
pengertian

tidak

memikirkannya

secara

sadar

melainkan

“menghadapinya” dalam alam prasadar.
4) Iluminasi (illumination), dimana peserta didik mulai membangun
proses psikologis untuk mempersiapkan diri bagi transformasi
tindakan kreatif atas gagasan baru yang dimilikinya.
5) Verifikasi (vervication), dimana gagasan yang telah muncul dievaluasi
secara kritis dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas.
Pemikiran divergen sangat perlu, namun harus diikuti oleh pemikiran
selektif dan sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh kritik
untuk kemudian melakukan persiapan bagi penguji terhadap realitas.
6) Tindakan kreatif (creative action), dimana peserta didik melakukan
tindakan nyata atas ide-ide kreatif atau imajinasinya, sehingga
mewujud menjadi kenyataan yang dikehendaki.53
e. Manfaat Pengembangan Kreativitas
Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah bentuk intelejensi.
Gardner memandang kreativitas sebagai salah satu dari “multiple
intelejensi” yang meliputi berbagai macam fungsi otak. Aspek kreatif otak
dapat membantu menjelaskan dan menginterprestasikan konsep-konsep
yang abstrak, sehingga memungkinkan anak untuk mencapai penguasaan
53
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yang lebih besar, khususnya dalam mata pelajaran seperti matematika dan
sains yang seringkali sulit dipahami.54
Guru

dapat

mengadopsi

berbagai

pendekatan

terhadap

pembelajaran yang akan mendorong menyelesaikan masalah investigasi,
membangkitkan keingintahuan alamiah anak-anak dan hasrat mereka
untuk belajar. Kegiatan problem solving atau penyelesaian masalah
member kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan imajinasi
mereka, mencoba mewujudkan ide-ide mereka, dan berpikir tentang
berbagai macam kemungkinan. Karena problem solving menggunakan
unsure-unsur kreativitas, kegiatan ini member jalan bagi munculnya self
directed pada tingkat tertentu. Anghiler menunjukkan bagaimana sebuah
pendekatan

kreatif

memiliki

manfaat

nyata

bagi

perkembangan

aspek

yang

berpengaruh

kemampuan matematis anak.55
f. Aspek-aspek kreativitas
Dalam

kreativitas

banyak

dalam

mengembangkan kreativitas yang juga dapat membedakan antara individu
satu dengan yang lainnya, seperti yang dikemukakan menurut Guilford
meliputi cirri-ciri aptitude dan non aptitude. Ciri-ciri aptitude yaitu ciri
yang berhubungan dengan kognisi proses berfikir diantaranya:
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1. Fluency yaitu kesigapan, kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan
banyak gagasan secara cepat. Dalam kelancaran berfikir, yang
ditekankan adalah kuantitas dan bukan kuantitas.
2. Flexibility yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam
cara dalam mengatasi masalah, kemampuan untuk memproduksi
sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang
bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang
berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta
mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara
pemikiran. Orang yang kreatif adalah orang yang luwes dalam
berpikir. Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berfikir
lama dan menggantikannya dengan cara berfikir yang baru.
3. Originality yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau
asli.
4. Elaborasi yaitu kemampuan untuk melakukan hal yang detail. Untuk
melihat gagasan atau detail yang Nampak pada objek (respon)
disamping

gagasan

pokok

yang muncul,

kemampuan

dalam

mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detaildetail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih
menarik.
Ciri-ciri non aptitude yaitu ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan sikap
atau perasaan, motivasi atau dorongan dari dalam berbuat sesuatu.
i

1. Rasa ingin tahu
2. Bersiat imajinatif
3. Merasa tertantang oleh kemajemukan
4. Berani mengambil resiko
5. Sifat menghargai.56

4. Seni Budaya
Dalam mata pelajaran Seni Budaya, siswa melakukan interaksi
terhadap karya seni atau benda-benda produk kerajinan dan teknologi yang
ada di lingkungan siswa,dan kemudian berkreasi menciptakan berbagai karya
seni dan produk kerajinan maupun produk teknologi, secara sistematis,
sehingga diperoleh pengalaman konseptual, pengalaman apresiatif dan
pengalaman kreatif.57
Rondhi menyatakan bahwa karya seni adalah karya buatan manusia
untuk diapresiasi oleh penonton. Ia menambahkan bahwa karya seni adalah
benda buatan manusia yang mengandung banyak nilai misalnya nilai
kegunaan, nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai historis, dan nilai
keindahan. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua
yaitu: karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Karya
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seni dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang
dan lebar seperti seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi dan sebagainya
sedangkan karya seni tiga dimensi merupakan karya seni rupa yang
mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi, mempunyai volume,
menempati suatu ruang, dan dapat dilihat dari berbagai arah, seperti seni
patung, seni arsitektur dan sebagainya.58
Tujuan umum ilmu budaya dasar (IBD) ialah mengembangkan
kepribadian siswa dengan cara memperluas wawasan berpikirnya, baik yang
menyangkut diri sendiri maupun yang menyangkut orang lain dan alam
sekitarnya.
Dapatlah diperinci secara singkat bahwa tujuan Ilmu Budaya Dasar
(IBD) ialah: (1) Menjadikan siswa lebih peka dan terbuka terhadap masalah
kemanusiaan dan budaya, serta lebih bertanggung jawab terhadap masalahmasalah tersebut, (2) Menyadarkan siswa-siswa terhadap nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat, hormat menghormati serta simpati pada nila-nilai
lain yang hidup ada masyarakat, (3) Mengembangkan daya kritis terhadap
persoalan kemanusiaan dan daya kebudayaan, (4) Menambah kemampuan
siswa untuk menanggapi masalah nilai-nilai budaya dalam masyarakat
Indonesia dan dunia tanpa terpikat oleh disiplin mereka, (5) Siswa mampu
memenuhi tuntutan masyarakat yang sedang membangun.59
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C. Kerangka Berfikir
Anak SD/MI adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan dan
perkembangan menuju ke arah kematangan dan kedewasaan. Membutuhkan
pendampingan dalam rangka menuju kematangannya tersebut. Terutama oleh
orang tua yang peran besarnya dibebankan kepada ibu, pendidik di sekolah, juga
masyarakat yaitu para tokoh masyarakat maupun semua warganya. Perkembangan
pendidikan di sekolah semakin lama semakin mengalami perubahan dan
mendorong berbagai uasaha perubahan.
Pendidikan di sekolah-sekolah kita telah menunjukkan perkembangan
pesat pada bidang kurikulum, metodologi, peralatan dan penilaian. Maka secara
keseluruhan dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi merupakan
pembaharuan dalam sistem pendidikan yang menyangkut semua spek atau
komponen yang ada. Dalam pendidikan yang terus berkembang muncul sebuah
media yang baru yaitu Media kolase adalah alat yang berbentuk karya seni rupa
yang dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam satu komposisi
yang serasi sehingga menjadi satu kesatuan karya.
Dari berbagai media pembelajaran muncul sebuah kreativitas anak,
sedangkan menurut istilah, kreativitas diartikan imajinasi, keaslian, beda
pendapat, pendapat baru, ilham, petualangan, penjajahan dan keanugerahan.
Secara proses pengembangan potensial, kreativitas dimaksud sebagai proses
menjadi peka terhadap masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, kesenjangan
dalam unsur pengetahuan yang hilang, ketidak harmonisan dan membuat
i

pemecahan masalah dan mengkonsumsikan hasilnya. Berangkat dari landasan
teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat diajukan kerangka berfikir penelitian
sebagai berikut:
MEDIA KOLASE

KREATIVITAS SISWA

Bahan-bahan media kolase
a.
b.
c.
d.

Ciri-ciri kreativitas

Batu
Keramik
Tempurung Kelapa
Biji-bijian

a. Senang mencari
pengalaman
b. Memiliki keasyikan
c. Memiliki inisiatif
d. Memiliki ketekunan
e. Cenderung kritis
f. Peka atau perasa
g. Memiliki rasa keindahan

Unsur-unsur seni rupa kolase
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Titik dan bintik
Garis
Bidang
Warna
Bentuk
Gelap terang
tekstur

Jika pembelajaran media kolase
berjalan dengan baik, maka
kreativitas anak meningkat pada
mata pelajaran seni budaya
Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berfikir yang dikembangkan di atas, maka dalam
penelitian ini diajukan hipotesis tindakan yaitu penerapan media kolase dapat
meningkatkan kreativitas anak dalam mata pelajaran Seni Budaya di kelas III
SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.

i

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian
Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi objek penelitian adalah
kreativitas anak melalui media kolase pada mata pelajaran seni budaya di SDN 2
Tonatan Ponorogo, kemampuan yang dimaksud adalah:
1. Penggunaan media kolase pada mata pelajaran seni budaya kelas III SDN 2
Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017/2018.
2. Peningkatan kreativitas siswa pada mata pelajaran seni budaya kelas III SDN
2 Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017/2018.

B. Setting Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan
yang terjadi yaitu banyaknya anak yang belum bisa mengeksplorasi hasil
karya khususnya dalam mata pelajaran Seni Budaya di SDN 2 Tonatan
Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
2. Subjek Penelitian
Yang menjadi subjek penelitian adalah anak-anak kelas III SDN 2
Tonatan Ponorogo yang berjumlah 31 anak yang terdiri dari laki-laki 20 dan
perempuan 11 yang berada pada rentang usia 9 Tahun.
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C. Variable yang diamati
1. Variabel Proses
kemampuan penggunaan media kolase pada mata pelajaran seni budaya
2. Variabel Hasil
Peningkatan kreativitas anak

D. Prosedur Penelitian
Peneliti

bersama

pihak-pihak

terkait

secara

bersama-sama

mengungkapkan kepedulian akan peningkatan perbaikan kualitas, mutu dan hasil
pembelajaran, serta bersama-sama berusaha mencari cara untuk meningkatkan
mutu dan hasil belajar. Selanjutnya peneliti bersama kolaborator (kolega sejawat
yang berkomitmen) menentukan fokus strategi peningkatan pembelajaran dengan
melakukan penelitian tindakan. Dengan melakukan empat langkah tindakan yaitu
tindakan perencanaan (planning), melakukan tindakan (acting), observasi
(observasing), dan melakukan refleksi (reflecting).60
Secara keseluruhan empat tahapan tersebut berbentuk spiral. Untuk
mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Yang mana
siklus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua dilaksanakan
apabila masih ada hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus
ketiga dilaksanakan karena siklus kedua belum bisa mengatasi masalah, begitu
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Hamid Darmadi, Desain dan Implementasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (Bandung:
Alfabeta, 2015), 113.
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juga siklus-siklus berikutnya.61 Logika empat tahap tersebut adalah sebagai
berikut:

Identifikasi
Masalah

Perencanaan
(planning)

Tindakan
(acting)
Siklus I
Observasi
(observasing)

Refleksi
(reflecting)

Perencanaan
Ulang

Siklus II

Dst.
Gambar 3.1 Prosedur PTK
Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, terlebih dahulu
melakukan observasi awal untuk: (1) Menemukan masalah, (2) Melakukan
identifikasi masalah, (3) Menemukan batasan masalah, (4) Menentukan masalah
dengan menemukan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab utama terjadinya
masalah, (5) Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan
61

Basuki, As‟adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Penelitian Tindakan Kelas),
(Ponorogo: STAIN Press, 2009), 6.
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merumuskan hipotesis-hipotesis sebagai pemecahan, (6) Menentukan pemilihan
hipotesis tindakan pemecahan masalah, (7) Merumuskan judul perencanaan
kegiatan pembelajaran berbasis PTK.62 Setelah judul perencanaan kegiatan
pembelajaran berbasis PTK dirumuskan, langkah berikutnya adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan
Persiapan yang akan dilakukan dalam tahap perencanaan penelitian ini adalah:
1. Membuat dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan
tema pada hari itu di SDN 2 Tonatan Ponorogo.
2. Mempersiapkan kelas yang akan digunakan untuk pembelajaran yaitu
kelas III.
3. Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kolase dan alat lainnya yang
digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
4. Menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi dan panduan
wawancara yang akan digunakan dalam proses kegiatan kolase.
Mempersiapkan buku catatan serta kamera untuk mendokumentasikan
berlangsungnya kegiatan media kolase untuk meningkatkan kreativitas
anak pada mata pelajaran seni budaya.
2. Pelaksanaan
Pada tahap 2 ini guru harus ingat dan taat pada rencana yang sudah
disepakati dan dirumuskan oleh guru dan peneliti. Dalam tahap ini guru harus
62
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melakukan tindakan yang sudah dirumuskan pada rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dalam situasi yang aktual, yang meliputi kegiatan awal,
kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
3. Pengamatan
Pada tahap ini yang harus dilakukan yaitu peneliti melakukan
observasi pada waktu tindakan sedang dilakukan, jadi keduanya berlangsung
pada waktu yang sama. Selama proses pembelajaran berlangsung peneliti
mengamati jalannya proses media kolase. Peneliti mengamati siswa ketika
proses pembelajaran media kolase pada mata pelajaran seni budaya.
Pengamatan dalam proses media kolase dilakukan oleh peneliti untuk
mengamati peningkatan kreativitas yang ada pada diri anak-anak saat proses
membuat kolase. Kegiatan tersebut untuk mengumpulkan data-data yang akan
diolah untuk menentukan tindakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
4. Refleksi
Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah
terjadi.63 Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah guru dan peneliti
melaksanakan analisis terhadap hasil pengamatan yang dilakukan. Dari hasil
pengamatan

tersebut

peneliti

melakukan

refleksi

sekiranya

terdapat

kekurangan atau kelebihan. Kemudian guru dan peneliti mencari solusi
terhadap kekurangan tersebut untuk perbaikan pada siklus selanjutnya. Hal ini
dilkukan agar dapat terjadi peningkatan kreativitas pada mata pelajaran seni
63

Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, (Bandung: Yrama Widya, 2006), 129.
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budaya pada siklus selanjutnya. Apabila belum terjadi peningkatan pada
siklus II maka dilanjutkan siklus selanjutnya sampai terjadi peningkatan
sesuai dengan target yang telah dibuat.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah
observasi dan wawancara
a. Teknik Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan
pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

64

Observasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian
yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang halhal yang akan diamati dan diteliti.65 Dalam penelitian tindakan kelas,
observasi merupakan instrument utama yang digunakan untuk mengumpulkan
data. Hal ini disebabkan observasi sebagai proses pengamatan langsung,
merupakan instrument yang cocok untuk memantau kegiatan pembelajaran
baik perilaku guru maupun perilaku siswa.66
Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat
semua aktivitas siswa pada proses media kolase di kelas. Observasi dilakukan
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pada siswa kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo untuk memperoleh data anak
yang berkaitan dengan aspek-aspek kreativitas anak.
b. Wawancara
Wawancara ditujukan pada siswa kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo
yang terlibat dalam media kolase. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti
untuk memperoleh data kemampuan anak dalam mengutarakan ide atau
gagasan, pendapat atau alasan anak dalam karya yang dibuat serta perasaan
anak setelah melakukan kegitan kolase. Data tersebut digunakan sebagai
pendukung data-data dari hasil observasi. Kegiatan wawancara dilakukan
dengan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan peneliti.

F. Instrumen Penelitian
1. Lembar Observasi (Cheklist)
Lembar observasi digunakan agar peneliti lebih terarah dalam
melakukan observasi sehingga hasil data yang didapatkan mudah diolah.
Lembar observasi tersebut digunakan untuk mengetahui kreativitas anak
melalui media kolase. Kisi-kisi observasi kreativitas anak melalui media
kolase dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.2 Kisi-kisi observasi.
Variabel
Kreativitas Anak

Aspek-aspek
Kreativitas
Kelancaran

i

Indikator
Mampu membuat bentuk tempelan
dari bahan kolase dengan bervariasi

Mampu
menggunakan
dan
mengkombinasikan lebih dari tiga
bahan dalam membuat kolase
Mampu membuat hasil karya
kolase sendiri dan berbeda dengan
yang lainnya
Mampu
mengembangkan
ide
terhadap hasil karyanya secara luas

Kelenturan

Keaslian

Elaborasi

2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan peneliti agar lebih terarah dalam
melakukan wawancara terhadap siswa kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo
pada saat pembelajaran Seni Budaya melaui media kolase. Pedoman
wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui kreativitas anak dalam
mengungkapakan ide dan pendapat dari hasil karya yang dibuat anak.
Pedoman wawancara terhadap kreativitas anak melalui media kolase dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.3 Kisi-kisi wawancara
Variabel

Aspek-aspek

Keterangan

Kreativitas
Kreativitas

Kerapian

Anak dapat mempresentasikan hasil
karya

kolase

dengan

menempelkan

bahan-bahan alam yang baik dan rapi,
serta dapat mengerjakan secara aktif dan
mandiri tanpa bantuan orang lain.
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G. Analisis Data
Menganalisis

data

merupakan

suatu

proses

mengolah

dan

menginterprestasi data dengan mendudukan berbagai informasi sesuai dengan
fungsinya sehingga memiliki arti dan makna yang jelas sesuai dengan tujuan
penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitisn ini dilakukan melalui
tiga tahap. Pertama, reduksi data, yakni kegiatan menyeleksi sesuai fokus
masalah. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data dari hasil observasi
dan data hasil peningkatan kreativitas anak pada mata pelajaran seni budaya,
kemudian

dikelompokkan

berdasarkan

fokus

masalah.

Tahap

kedua,

mendiskripsikan data yang telah diorganisir tersebut ke dalam bentuk tabel. Pada
tahap ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data, yakni melalui
interpretasi data.67

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Tindakan Kelas.
Waktu Minggu Ke
No

1.

Jenis Kegiatan

1

2

3

4

5

6

√

Perencanaan
Persiapan

67
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2.

Menyusun konsep pelaksanaan

√

Menyusun instrumen

√

Pelaksanaan
3.

√

Melakukan tindakan siklus I

√

Melakukan tindakan siklus II
Penyusupan laporan
4.

√

Menyusun konsep laporan
Menyempurnakan draf laporan
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√

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Tonatan
Awal mula berdirinya SDN 2 Tonatan yaitu pada bulan Maret 1976.
Pada tahun tersebut baru mulai pembangunan, banyak kendala dalam proses
pembangunan, hal ini memacu semangat para pendiri SDN 2 Tonatan. Seiring
berjalannya waktu, pada tahun 1978 SDN 2 Tonatan sudah berdiri, yang
awalnya terdiri dari 3 ruangan. Pada waktu itu balai desa belum dibangun, dua
tahun kemudian yaitu pada tahun 1980 SDN 2 Tonatan menambah 2 ruangan
lagi, pada tahun tersebut juga mengawali pembangunan balai desa. Tiga
ruangan yang pertama dibangun dipindah ke utara, tepatnya di timur jalan.
Kemudian tahun 2002 SDN 2 Tonatan menerima rehabilitas ruang
kelas sejumlah 3 lokal. Pada tahun 2003 menambah bangunan di lantai 2
sebanyak 3 lokal, yang terdiri dari 3 ruang kelas untuk relokasi ruangan yang
berada di sebelah barat jalan, satu ruang perpustakaan dan ruang laboratorium
komputer. Pada tahun 2006 sampai dengan 2007 di bawah pempinan Bapak
Supriyanto mengadakan pembenahan perpustakaan.
Pembangunan tidak berhenti sampai di situ saja, dari tahun ke tahun
SDN 2 Tonatan terus memperbaiki gedung sekolah. Setelah kepemimpinan
Bapak Supriyanto digantikan oleh Bapak Slamet selama dua tahun, setelah itu
i
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digantikan oleh Ibu Aziza selama tiga tahun dikarenakan masa jabatan Ibu
Azizah sudah habis (pensiun). Pada masa transisi selama tiga tahun posisi
kepemimpinan diisi oleh pejabat PLH yakni Ibu Astuti.
Kemudian pada tahun 2012 bulan Desember kepemimpinan diganti
oleh Ibu Koesmihartiyah, S.Pd. sampai sekarang. Di kepemimpinan saat ini
SDN 2 Tonatan terus mengepakan sayapnya, semua pihak mulai berbenah
mulai dari fasilitas belajar, program kerja, dan kegiatan pembelajaran. SDN 2
Tonatan ini mengedepankan kualitas hasil belajar, disiplin yang merupakan
salah satu cikal bakal untuk keberhasilan semua itu. Di samping maju di
dalam bidang kegiatan pembelajaran, SDN 2 Tonatan mempunyai kegiatan
ekstrakurikuler yang cukup menonjol, di antaranya: TPA, pramuka siaga dan
penggalang, seni musik hadroh dan pantomim, seni tari dan reog, karawitan,
dan drumband, . Hal tersebut menjadi nilai positif terhadap SDN 2 tonatan.
Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SDN 2
Tonatan adalah sebagai berikut :
a. Nurtinah masa jabatan 1978-1989
b. Darsi masa jabatan 1989-2000
c. Mulyati Ningsih masa jabatan 2000-2005
d. Supriyanto, S.Pd masa jabatan 2005-2009
e. Slamet Gunaji, S. Pd. M.Pd masa jabatan 2009-2010
f. Azizah Murining Diah, S. Pd masa jabatan 2010-2012
g. Hartutik Aning Wahyu, S. Pd masa jabatan 2012-2012
i

h. Koesmihartiyah, S.Pd masa jabatan 2012- sekarang

2. Letak Geografis SDN 2 Tonatan
SDN 2 Tonatan terletak di jalan Sekar Putih no. 27 A Kelurahan
Tonatan Kabupaten Ponorogo. Batas lingkungan sekolah SDN 2 Tonatan
yaitu sebelah barat berbatasan dengan kantor kelurahan Tonatan dan masjid
jami‟ Suronoto, sebelah utara berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur
berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan dengan rumah
warga.

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 2 Tonatan
a. Visi sekolah
Cerdas, terdidik, berbudaya, dan berakhlaq mulia, agar bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Misi Sekolah
1) Menumbuhkan penghayatan aqidah, penerapan, dan pengamalan
terhadap ajaran agama yang dianut serta berbudaya religious
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga
setiap siswa dapat berkembang secara optimal
3) Menumbuhkan semangat keunggulan religius dan berbudaya secara
intensif kepada seluruh warga sekolah
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4) Membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya di bidang
keagamaan, IPTEK, bahasa, olahraga, seni budaya sesuai bakat dan
minat
5) Menerapkan manajemen partisipatif kerja sama yang harmonis antara
warga sekolah, komite, serta lingkungan
c. Tujuan sekolah
1) Membekali keimanan, ketaqwaan, dan mengamalkan ajaran agama
agar istiqomah
2) Meningkatkan proses pembelajaran yang berbasis kompetensi dan
unggul di bidang religius dan berbudaya
3) Meningkatkan mutu (lulusan, pembiasaan, dan minat bakat)
4) Mencetak peserta didik yang berilmu tinggi bidang akademik dan
keagamaan
5) Menciptakan sekolah pelopor, penggerak, sekolah model berbasis
keagamaan yang berbudaya daerah Ponorogo
6) Memiliki tenaga profesional dalam bidang pendidikan akademik, dan
ekstrakurikuler
7) Mewujudkan sekolah model yang diminati dan dipercaya masyarakat
8) Menjunjung tinggi azas kekeluargaan, kerukunan, dan gotong royong
warga sekolah, orang tua, dan masyarakat
9) Memiliki dan menghasilkan peserta didik berkualitas, berakhlakul
karimah, menatap masa depan sejahtera
i

10) Sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan khusus
terhadap peserta didik (inklusi)

4. Struktur Organisasi SDN 2 Tonatan
Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan mengarah
pada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai sebuah tujuan yang telah di
tetapkan bersama. Oleh karena dalam pengembangan kerja fisik, tentu
memerlukan suatu wadah tertentu yang disebut organisasi, yang tentunya
setiap anggota menginginkan tercapainya suatu tujuan.
Sekolah

merupakan

lembaga

pendidikan

yang

di

dalamnya

melaksanakan berbagai kegiatan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan
dengan baik dan lancar, dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai
penggerak keseluruhan penyelenggara sekolah.
Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau organisasi sangatlah
penting, karena dengan melihat dan membaca struktur maka akan mudah
mengetahui jumlah orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga
tersebut. Oleh karena itu struktur organisi SDN 2 Tonatan dapat dilihat pada
lampiran 18.

5. Keadaan Kepala Sekolah dan Guru SDN 2 Tonatan
Dalam suatu lembaga pendidikan peran kepala sekolah dan guru
sangat penting, terutama sebagai pendidik siswa. Tugas utama mereka adalah
i

mendidik dan mengarahkan siswa ke dalam kegiatan belajar mengajar agar
tercapai tujuan yang diharapkan.
SDN 2 Tonatan mempunyai tenaga pendidik dan kependidikan
sebanyak 14 orang yang terdiri dari guru tetap 10 orang, guru tidak tetap 3
orang, dan penjaga sekolah 1 orang. Dengan rincian dapat di lihat pada
lampiran 19.

6. Keadaan Siswa/Siswi SDN 2 Tonatan
Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh peneliti, siswa
SDN 2 Tonatan tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 211. Dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 4.1 Keadaan siswa SDN 2 Tonatan
Kelas
IA
IB
IIA
IIB
III
IV
V
VI
Jumlah

Jenis kelamin
Laki-Laki
Perempuan
11
7
7
10
14
14
15
10
20
11
17
11
16
16
16
16
116
95

Jumlah
18
17
28
25
31
28
32
32
211

7. Sarana dan Prasarana SDN 2 Tonatan
Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang ikut
menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya sarana
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dan prasarana yang cukup memadai, akan memperlancar kegiatan belajar
mengajar sehingga bisa membantu tercapainya hasil yang diinginkan. Dengan
rincian dapat di lihat pada lampiran 20.

B. Penjelasan Data Per-Siklus
1. Sikulus I
a. Perencanaan
Penelitian tindakan pada siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan.
Siklus I dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 06 April tahun 2018, hari
Jum‟at tanggal 13 April 2018. Tema yang diajarkan pada siklus I adalah
seni rupa dua dimensi. Adapun tahap perencanaan pada siklus I meliputi
kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan koordinasi dengan guru kelas tentang kegiatan yang akan
dilakukan untuk meningkatkan kreativitas melalui kegiatan media
kolase saat pembelajaran Seni Budaya di kelas III SDN 2 Tonatan
Ponorogo. Guru kelas bertindak sebagai pelaksana tindakan dan
peneliti sebagai observer.
2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan
digunakan guru sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran.
3) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan kolase.
Menggunakan gambar angsa dan gambar kelinci di kertas HVS, biji
i

jagung, biji kacang hijau, beras yang diberi warna biru, lem, kertas
lipat, gunting.

b. Pelaksanaan Siklus I

1. Tindakan I Pertemuan I
a. Pertemuan I dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 06 April 2018.
Tema seni rupa dua dimensi dengan gambar angsa di kertas HVS.
b. Tindakan yang dilakukan adalah membuat kolase menggunakan
berbagai macam biji-bijian (biji jagung, biji kacang hijau, beras
yang diwarnai biru) yang sudah disediakan oleh guru, selain itu
juga disediakan berbagai macam alat yang digunakan yaitu lem,
gambar angsa di kertas HVS. Anak dibebaskan untuk membuat
bentuk tempelan dari bahan yang sudah disediakan serta anak
boleh menambahkan bahan yang akan anak tempelkan dengan
bahan-bahan yang ditemukan anak, anak juga bebas menggunakan
alat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Sehingga kegiatan kolase dengan menggunakan berbagai
bahan biji-bijian ini dapat mendorong anak untuk kreatif dalam
membuat bentuk tempelan menggunakan bahan tersebut, sehingga
menimbulkan

rasa

ingin

tahu,

dan

berusaha

untuk

mengekspresikan dalam bentuk hasil karya yang dibuat oleh anak
dan merangsang kreativitas anak.
i

2. Tindakan I Pertemuan II
a. Pertemuan II dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 13 April 2018.
Tema pembelajaran yang akan disampaikan yaitu seni rupa dua
dimensi dengan gambar kelinci di kertas HVS.
b. Tindakan yang dilakukan di pertemuan II adalah membuat kolase
menggunakan kertas lipat. Anak dibebaskan untuk membuat
bentuk tempelan, menggunting, menyobek dan menggulung dari
bahan yang sudah disediakan, anak juga bebas menggunakan alat
yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Sehingga kegiatan kolase dengan menggunakan berbagai bahan
kertas lipat ini dapat mendorong anak untuk kreatif dalam
membuat bentuk tempelan menggunakan bahan tersebut, sehingga
menimbulkan

rasa

ingin

tahu,

dan

berusaha

untuk

mengekspresikan dalam bentuk hasil karya yang dibuat oleh anak
dan merangsang kreativitas anak.
3. Observasi Siklus I
Berdasarkan hasil pengamatan, aktivitas anak dalam mengikuti
pembelajaran Seni Budaya melalui media kolase menggunakan bahan
kertas lipat, bahan biji-bijian, kertas gambar angsa dan kelinci di
kertas HVS, lem kertas dan gunting. Anak dibebaskan untuk membuat
gambar dan membuat bentuk tempelan dari bahan dan alat yang sudah
disediakan oleh guru, dengan mengamati indikator yaitu aspek-aspek
i

kreativitas

anak

dalam

kegiatan

kolase

meliputi

kelancaran,

kelenturan, keaslian dan elaborasi. Hasil observasi kreativitas anak dan
hasil belajar Seni Budaya siklus I ditampilkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4.2 sebagai berikut:
Mata pelajaran Seni Budaya
KKM : 70
Aspek-aspek
No.

Nama

ktreativitas
Keaslian

Elaborasi

Jumlah

T/TT

1.

Fazar

30

35

65

TT

2.

Abigel

30

30

60

TT

3.

Andre

30

40

70

T

4.

Anindra

30

20

50

TT

5.

Anissa

30

30

60

TT

6.

Aprillia

35

25

60

TT

7.

Avrilio

30

35

65

TT

8.

Bagas

40

35

75

T

9.

Bunga

35

30

65

TT

10.

Chalista

30

30

60

TT

11.

Cheirika

30

35

65

TT

12.

Defandra

30

35

65

TT

i

13.

Devino

30

30

60

TT

14.

Dimas

40

35

75

T

15.

Diyanah

50

40

90

T

16.

Dwi

30

35

65

TT

17.

Fanissa

30

30

60

TT

18.

Galang

40

48

88

T

19.

Kresna

30

35

65

TT

20.

Aditya

40

35

75

T

21.

Nadia

40

35

75

T

22.

Novia

30

35

65

TT

23.

Rendra

30

20

50

TT

24.

Shafa

20

30

50

TT

25.

Shintia

30

30

60

TT

26.

Syukhori

35

30

65

TT

27.

Tegar

30

40

70

T

28.

Yagil

40

47

87

T

29.

Yanugraha

40

30

70

T

30.

Ziddi

30

30

60

TT

31.

Nanda

35

30

65

TT

T

: Tuntas

i

TT

: Tidak Tuntas

Adapun untuk hasil kreativitasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah
ini:

No
.

1.
2.
3.

Nama
Anak

Pencapaian
Aspek
Kreativitas
Anak
Pada
Pertemuan
I
II

Jml

Fazar

2

3

5

Abigel

2

2

4

Andre

3

3

6

Anindra

2

2

4

4.
Anissa

2

2

2

2

Avrilio

2

2

9.
10.

Bagas

3

3

6

Bunga

2

3

5

Chalista

2

2

4

Cheirika

2

3

5

11.
12. Defandra

2

3

i

50%

Mulai
berkembang

50%

Mulai
berkembang

50%

Mulai
berkembang

75%

4

7.
8.

50%

50%

4

6.

5

Kriteria

Mulai
berkembang
Mulai
berkembang
Berkembang
sesuai harapan
Mulai
berkembang

62,5%

4

5.
Aprillia

Persen
tase %

62,5%

Berkembang
sesuai harapan
Mulai
berkembang
Mulai
berkembang
Mulai
berkembang

62,5%

Mulai

75%
62,5%
50%

berkembang
Devino

2

3

5

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

62,5%
Dimas

3

3

6

Diyanah

3

4

7

Dwi

2

3

5

Fanissa

2

2

4

Galang

3

4

7

Kresna

2

3

5

Aditya

3

3

6

Nadia

3

3

6

Novia

2

3

5

Rendra

2

2

4

Shafa

2

2

4

Shintia

2

2

4

Syukhori

2

3

5

Tegar

2

3

5

Yagil

3

4

7

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

i

75%
87,5%
62,5%
50%
87,5%
62,5%
75%

75%

62,5%
50%

Mulai
berkembang
Berkembang
sesuai harapan
Berkembang
sangat baik
Mulai
berkembang
Mulai
berkembang
Berkembang
sangat baik
Mulai
berkembang
Berkembang
sesuai harapan
Berkembang
sesuai harapan
Mulai
berkembang
Mulai
berkembang

50%

Mulai
berkembang

50%

Mulai
berkembang

62,5%

Mulai
berkembang

62,5%

Mulai
berkembang

87,5%

Berkembang
sangat baik

29.
30.
31.

Yanugra
ha
Ziddi

2

3

5

2

2

4

Nanda

2

3

5

62,5%
50%
62,5%

Mulai
berkembang
Mulai
berkembang
Mulai
berkembang

Dari tabel hasil observasi kreativitas anak siklus I di atas dapat
diperjelas melalui tabel 4.3 di bawah ini.
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Kreativitas Anak Siklus I

Jumlah Persentase
Anak
%

No.

Kriteria

1.

Belum berkembang

-

-

2.

Mulai berkembang

23

74%

3.

Berkembang sesuai harapan

5

16%

4.

Berkembang sangat baik

3

9%

Dari tabel rekapitulasi data kreativitas anak siklus I di atas
dapat di peroleh keterangan bahwa anak yang memiliki kriteria mulai
berkembang ada 23 anak dengan persentase yang diperoleh 74%, dua
puluh tiga anak tersebut memperoleh jumlah skor 5 dari skor
maksimal 8, dua puluh tiga anak tersebut sudah mampu membuat hasil
karya

kolase

dalam

menempel

bahan,

sudah

mampu

mengkombinasikan bahan yang ada namun hanya 2 atau 3 bahan saja

i

yang dipilih serta mampu mengembangkan idenya dalam membuat
dan membuat bentuk gambar kolase namun belum mapu dalam
mengkomunikasikan ketika ditanya oleh guru.
Anak yang berada pada kriteria berkembang sesuai harapan
ada 5 anak dengan persentase yang diperoleh 16%, kelima anak
tersebut sudah mampu mengkombinasikan bahan dan membuat bentuk
tempelan dan mengembangkan idenya. Sedangkan anak yang berada
pada kriteria berkembang sangat baik ada 3 anak dengan perentase
yang diperoleh 9%. Tiga anak tersebut sudah mampu secara mandiri
membuat bentuk tempelan dari bahan yang sudah disediakan dan
mampu mengkomunikasikan dan mengembangkan idenya serta
menghasilkan karya kolase yang bervariasi dan sesuai dengan ide
masing-masing anak yang orisinil.
Dari hasil pengamatan pada siklus I, Dari tabel 4.3 observasi
kreativitas anak siklus I diperjelas melalui gambar 4.3 di bawah ini.
Tabel 4.5 Grafik Persentase Kreativitas Anak Siklus I

i

Siklus I

80
60
40

74

20
0

16

0

9

Siklus I

Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa hasil
tindakan pada siklus I meningkat menjadi kriteria mulai berkembang
sebesar 74%, berkembang sesuai harapan sebesar 16% dan
berkembang sangat baik sebesar 9%, Jadi pada siklus I kreativitas anak
meningkat menjadi 74% sehingga meningkat pada kriteria mulai
berkembang.

4. Refleksi
Kegiatan refleksi ini dimaksudkan sebagai bahan masukan
pada perencanaan siklus selanjutnya. Dari refleksi siklus I ini
diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap
proses pembelajaran dan hasil siklus II. Setelah diadakannya refleksi,
maka pada siklus I memberikan informasi bahwa proses pembelajaran
pada mata pelajaran Seni Budaya dengan media kolase menggunakan
bidang dasaran berupa kertas gambar angsa dan kelinci, lem kertas,

i

gunting, serta menggunakan bahan kertas lipat dan bahan alam biji
jagung, biji kacang hijau, dan biji beras yang diwarnai biru
memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan
kreativitasnya mengemukakan ide-ide dalam membuat hasil karya
bentuk gambar dan tempelan yang sesuai dengan keinginan anak.
Proses pembelajaran Seni Budaya dengan media kolase lebih
menarik dan menyenangkan, bahan-bahan yang menarik mendorong
anak untuk kreatif dalam mengekspresikan membuat bentuk tempelan
menggunakan bahan tersebut, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu,
dan berusaha untuk mengekspresikan dalam bentuk hasil karya yang
dibuat oleh anak. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada
pelaksanaan siklus I, antara lain sebagai berikut:
a) Pada pertemuan pertama guru hanya menyediakan bahan kertas
dan biji-bijian untuk membuat kolase, sehingga anak kurang bisa
mengeksplorasi dan mengkombinasikan bahan yang ada.
b) Pembelajaran siklus I anak belum bisa mengkombinasikan bahan
yang ada, anak hanya memilih menggunakan kertas dengan alasan
lebih bermotif, berwarna dan lebih menarik, dari 31 anak di kelas
hanya ada 5 anak yang menggunakan biji-bijian jagung, biji
kacang hijau, dan biji beras yang diwarnai biru. Anak-anak tidak
mau mengunakan biji-bijian dengan alasan menatanya kurang rapi.

i

c) Pada saat melakukan pembelajaran Seni Budaya dengan media
kolase menggunakan bidang dasaran kertas bergambar angsa dan
kelinci sehingga gambar hasil karya anak tidak maksimal karena
bidang dasaran bentuk gambar kurang tertata rapi serta bentuk
gambar tidak terlihat, mudah sobek dan juga tidak menarik untuk
anak.
Berdasarkan hasil tersebut, peneliti membuat rencana
kegiatan pada siklus II. Rencana kegiatan siklus II disusun untuk lebih
mengoptimalkan bahan serta bidang dasaran yang digunakan. Pada
pelaksanaan siklus II akan dilakukan perbaikan seperti berikut:
a) Pada siklus II guru sejak pertemuan pertama sudah menyediakan
berbagai macam bahan sehingga anak lebih bisa mengeksplorasi
dan mengkombinasikan bahan yang ada dan dilakukan berulangulang.
b) Pada siklus II bahan yang digunakan untuk meningkatkan
kreativitas anak ditambah, yang semula menggunakan bahan kertas
bergambar dan bahan alam ditambah menjadi bahan kertas, bahan
alam dan bahan buatan. Hal tersebut bertujuan agar anak bisa
mengekplorasi dan mengkombinasikan bahan yang ada serta lebih
tertarik. Serta ditambah dengan bahan buatan (bunga alam,
menghias kertas dengan pensil warna, biji bunga palem).

i

c) Pada siklus II bidang dasaran yang digunakan untuk kegiatan
meningkatkan kreativitas anak diganti, yang semula menggunakan
bidang dasaran kertas bergambar diganti dengan menggunakan
kertas manila. Hal tersebut agar hasil karya anak lebih maksimal
dan tidak mudah sobek dan lebih menarik untuk anak.
5. Hipotesis Tindakan Siklus II
Dengan adanya refleksi dan perbaikan yang dilakukan pada
siklus II, maka diharapkan saat pembelajaran Seni Budaya melalui
media kolase dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah
disepakati menggunakan alat bidang dasaran kertas manila, bahan
alam dan bahan buatan dapat meningkatkan kreativitas anak kelas III
SDN 2 Tonatan Ponorogo.

2. Siklus II
a. Perencanaan
Pelaksanaan siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018.
Tema yang akan digunakan pada siklus II berbeda dengan siklus I yaitu
alam bawah laut. Adapun tahap perencanaan pada siklus I meliputi
kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan guru kelas tentang kegiatan yang akan
dilakukan untuk meningkatkan kreativitas melalui kegiatan media
kolase saat pembelajaran Seni Budaya di kelas III SDN 2 Tonatan
i

Ponorogo. Guru kelas bertindak sebagai pelaksana tindakan dan
peneliti sebagai observer.
2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan
digunakan guru sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran.
3. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan kolase,
menggunakan bidang dasaran kertas manila, bahan alam dan bahan
buatan (bunga alam, menghias kertas dengan pensil warna, biji bunga
palem).

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II
1. Siklus II dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 20 April 2018. Pada
pertemuan siklus II tema pembelajaran yang akan disampaikan yaitu
alam bawah laut.
2. Tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah membuat kolase bebas
menggunakan bahan alam dari daun kamboja, daun melati, daun
pohon paku, daun pucuk merah, daun jeruk, tangkai bunga, bunga
alam, biji bunga palem. Pada pertemuan siklus ini bahan yang sudah
disediakan oleh guru, selain itu juga disediakan berbagai macam alat
yang digunakan yaitu kertas bidang dasaran berupa kertas manila, lem
glukol, gunting dan pensil warna. Anak dibebaskan untuk membuat
gambar dan membuat bentuk tempelan dari bahan yang sudah
i

disediakan serta anak bebas untuk menggunting dan membuat bentuk
dari bahan yang sudah disediakan.
Sehingga kegiatan pembelajaran Seni Budaya melalui media
kolase dengan menggunakan bahan kertas, bahan alam, dan bahan
buatan

ini

dapat

mendorong

anak

untuk

kreatif

dalam

mengekspresikan membuat bentuk tempelan menggunakan bahan
tersebut, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, dan berusaha untuk
mengekspresikan dalam bentuk hasil karya yang dibuat oleh anak dan
merangsang kreativitas anak.
3. Skenario dan pelaksanaan kolase siklus II ini anak-anak dikondisikan
untuk duduk berkelompok terdiri dari empat anak dan tiga anak, guru
melakukan tanya jawab mengenai tema pada hari itu. Selanjutnya guru
mengkomunikasikan dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
oleh anak yaitu proses pembelajaran Seni Budaya melalui media
kolase. Guru menjelaskan cara dan tahap-tahap dalam kegiatan kolase
tanpa memberi contoh hasil karya yang sudah jadi. Guru memberi
pengertian kepada anak-anak untuk mengerjakan sebisa anak dan
sesuai dengan keinginannya. Guru meminta anak untuk menulis
namanya terlebih dahulu pada kertas masing-masing, kemudian
dilanjutkan memulai kegiatan kolase bebas, dasaran menggunakan
kertas manila, lem glukol dan menggunakan berbagai daun alam, anak
menggambar sesuai dengan keinginan dan ide masing-masing anak.
i

Guru dan peneliti berkeliling untuk melihat gambar dan bentuk
apa saja yang ditempel oleh anak-anak. Guru menanyakan kepada
setiap anak dalam kelompoknya mengenai gambar dan bentuk apa
yang dibuat, bahan yang dipilih dan juga kesan anak senang atau tidak
dalam melakukan kegiatan kolase. Saat anak ditanya, ada yang
menjawab membuat ikan di dalam laut, bintang laut, rumput laut, dan
berbagai batu-batuan. Anak-anak sudah berani mengungkapkan ide
mengenai hasil karyanya, anak menjawab dengan percaya diri dan
mengaku senang membuat kolase dengan warna bahan yang berwarnawarni. Kemudian guru memuji hasil karya anak bahwa bentuk gambar
dan kolase buatannya sudah bagus agar anak berani untuk
mengungkapkan ide karyanya.
Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memperlihatkan hasil
karya anak, anak bercerita tentang kegiatan dan hasil karya yang
dibuat, dan guru memberikan reward berupa pujian kepada semua
hasil karya anak hasilnya bagus-bagus.

c. Observasi Siklus II
Berdasarkan hasil pengamatan, aktivitas anak dalam mengikuti
pembelajaran Seni Budaya melalui media kolase menggunakan bahan
kertas, bahan alam dan bahan buatan serta menggunakan bidang dasaran
kertas manila, dan alat lem glukol, gunting dan pensil warna. Anak
i

dibebaskan untuk membuat gambar dan membuat bentuk tempelan dari
bahan dan alat yang sudah disediakan oleh guru, dengan mengamati
indikator aspek kreativitas anak dalam kegiatan kolase meliputi
kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi. Dari hasil pengamatan
pada siklus II, diperoleh data pada tabel 4.5 di bawah ini.
Tabel 4.5. hasil belajar siswa pada mata pelajaran Seni Budaya
KKM : 70

Aspek-aspek kreativitas
No.

Nama

Keaslian

Elaborasi

Jumlah

T/TT

1.

Fazar

45

45

90

T

2.

Abigel

40

40

80

T

3.

Andre

50

45

95

T

4.

Anindra

40

35

75

T

5.

Anissa

40

40

80

T

6.

Aprillia

40

45

85

T

7.

Avrilio

40

40

80

T

8.

Bagas

45

45

90

T

9.

Bunga

45

45

90

T

10.

Chalista

40

40

80

T

i

11.

Cheirika

45

40

95

T

12.

Defandra

45

45

90

T

13.

Devino

40

50

90

T

14.

Dimas

45

50

95

T

15.

Diyanah

50

45

95

T

16.

Dwi

30

45

75

T

17.

Fanissa

40

40

80

T

18.

Galang

50

40

90

T

19.

Kresna

50

40

90

T

20.

Aditya

45

30

75

T

21.

Nadia

30

45

75

T

22.

Novia

40

40

80

T

23.

Rendra

40

30

70

T

24.

Shafa

35

40

75

T

25.

Shintia

40

40

80

T

26.

Syukhori

40

45

85

T

27.

Tegar

50

40

90

T

28.

Yagil

45

45

90

T

29.

Yanugraha

50

40

90

T

30.

Ziddi

40

30

70

T

31.

Nanda

45

50

95

T

i

Adapun untuk hasil kreativitas anak dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah
ini:

Fazar

Pencapaian
Aspek
Kreativitas
Anak Pada
Pertemuan
4

Abigel

3

Andre

4

Anindra

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Anissa

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Aprillia

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Avrilio

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

8

Bagas

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

9

Bunga

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

Chalista

3

11

Cheirika

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

12

Defandra

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

13

Devino

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

14

Dimas

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

15

Diyanah

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

Dwi

3

Fanissa

3

No.

1
2
3
4
5
6
7

10

16
17

Nama
Anak

Persentase
%
100 %
75%
100 %

75%

75%
75%

i

Kriteria
Berkembang Sangat
Baik
Berkembang sesuai
harapan
Berkembang Sangat
Baik

Berkembang sesuai
harapan

Berkembang sesuai
harapan
Berkembang sesuai
harapan

18

Galang

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

19

Kresna

4

100 %

Berkembang Sangat Baik

M. Aditya

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Nadia

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Novia

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Rendra
Shafa

2
3

50%
75%

Mulai berkembang

Shintia

3

75%

Berkembang sesuai
harapan

Syukhori

4

Tegar

4

Yagil

4

Yanugraha

4

Ziddi
Nanda

2
4

20
21
22
23
24
25
26
27
28.
29.
30
31

100%
100%
100 %
100%
50%
100%

Berkembang sesuai
harapan

Berkembang Sangat
Baik
Berkembang sesuai
harapan
Berkembang Sangat
Baik
Berkembang sesuai
harapan
Mulai berkembang
Berkembang sesuai
Harapan

Dari data pada tabel 4.5 diketahui bahwa kreativitas anak siklus II
yang memiliki kriteria mulai berkembang ada 2 anak, kriteria berkembang
sesuai harapan ada 13 anak dan kriteria berkembang sangat baik ada16
anak. Dari tabel di atas diperjelas melalui tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.7. Rekapitulasi Data Kreativitas Anak Siklus II.
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No.

Kriteria

Jumlah
Anak

Persentase
%

1.

Belum berkembang

-

-

2.

Mulai berkembang

2

6,4%

3.

Berkembang sesuai harapan

13

41,9%

4.

Berkembang sangat baik

16

51,6%

Dari tabel 4.6 rekapitulasi persentase kreativitas anak siklus II
dapat diperoleh keterangan bahwa anak yang berada pada kriteria mulai
berkembang ada 2 anak, anak tersebut pada saat melakukan kegiatan pada
siklus II kurang konsentrasi sehingga dalam membuat kolase anak tersebut
kurang dapat bereksplorasi dengan baik. Anak yang berada pada kriteria
berkembang sesuai harapan ada 13 anak, anak tersebut sudah mampu
dalam membuat hasil karya kolase dengan lancar, sudah mampu
meengkomunikasikan dan mengembangkan idenya. Anak yang berada
pada kriteria berkembang sangat baik ada 16 anak, 16 anak tersebut sudah
mampu membuat kolase dengan menghasilkan karya kolase dengan
bervariasi, dapat menggunakan dan mengkombinasikan bahan yang ada
dengan bervariasi. Anak juga sudah mampu mengembangkan ide dan
gagasannya dalam mengaplikasikannya dalam hasil karya sehingga 16

i

anak tersebut berada pada kriteria berkembang sangat baik. dari tabel 4.7
diperjelas melalui grafik 4.8

Siklus II
60

51.6

50

41.9

40
30
20

Siklus II

10
0

4.6

0
Belum
Berkembang

Mulai
Berkembang

Berkembang
Sesuai
Harapan

Berkembang
Sangat Baik

Dari grafik 4.8 di atas dapat diketahui bahwa hasil tindakan pada
siklus II meningkat menjadi kriteria mulai berkembang 6,4%, kriteria
berkembang sesuai harapan sebesar 41,9% dan kriteria berkembang sangat
baik sebesar 51,6%, Jadi pada siklus II kreativitas anak meningkat
menjadi 51,6%. sehingga meningkat pada kriteria berkembang sangat
baik. Oleh karena itu peneliti menganggap hasil dari siklus II ini, telah
sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

i

d. Refleksi
Refleksi siklus II dilakukan peneliti bersama guru kelas untuk
melakukan penilaian selama proses pembelajaran Seni Budaya melalui
media kolase, masalah yang muncul dan segala hal yang berkaitan dengan
tindakan penelitian ini. Setelah dilaksanakan tindakan membuat kolase
dengan menggunakan bahan alam, bahan kertas dan bahan buatan pada
siklus II dapat diketahui bahwa kreativitas anak sudah menunjukkan
peningkatan yang sangat baik. Sebagian besar anak sudah mampu
mencapai 4 aspek kreativitas. Adapun hasil peningkatan kreativitas anak
berdasarkan hasil observasi siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel
10 sebagai berikut:
Tabel 4.9. Hasil rekapitulasi siklus I dan siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.

Kriteria Kreativitas Anak
Siklus I
Siklus II
62,5%
100 %
50%
75%
75%
100 %
75%
50%

Nama Anak
Fazar
Abigel
Andre
Anindra
Anissa

50%

75%

6.

Aprillia

50%

75%

7.

Avrilio

50%

75%

8.

Bagas

75%

100 %

62,5%

100 %

50%

75%

9.
10.

Bunga
Chalista

i

11.

Cheirika

62,5%

100 %

12.

Defandra

62,5%

100 %

13.

Devino

62,5%

100 %

75%

100 %

14.

Dimas

15.

Diyanah

87,5%

100 %

16.
17.

62,5%
50%

18.

Dwi
Fanissa
Galang

87,5%

75%
75%
100 %

19.

Kresna

62,5%

100 %

20.

M. Aditya

75%

75%

Nadia

75%

75%

22.

Novia

62,5%

75%

23.

Rendra

50%

50%

24.

Shafa

50%

75%

Shintia

50%

75%

21.

25.
26.

Syukhori

62,5%

100%

27.

Tegar

62,5%

100%

28.
29.
30.
31.

Yagil
Yanugraha
Ziddi
Nanda

87,5%
62,5%
50%
62,5%

100 %
100%
50%
100%

Dari tabel rekapitulasi kreativitas anak siklus I dan siklus II di atas
dapat diperjelas melalui tabel 4.10.
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Tabel 4.10 rekapitulasi data kreativitas anak siklus I dan siklus II adalah
sebagai berikut:
Siklus I
Jumlah
Persentase
Anak

Siklus II
Jumlah
Persentase
Anak

No.

Kriteria

1.

Belum berkembang

-

-

-

-

2.

Mulai berkembang

23

74%

2

6,4%

3.

Berkembang sesuai
harapan

5

16%

13

41,9%

4.

Berkembang sangat
baik

3

9%

16

51,6%

Dari data diatas diketahui bahwa kreativitas anak pada siklus I
anak yang berada pada kriteria mulai berkembang 23 anak yaitu sebesar
74%, kriteria berkembang sesuai harapan 5 anak yaitu sebesar 16% dan
kriteria berkembang sangat baik 3 anak yaitu sebesar 9%. Dan siklus II
anak yang memiliki kriteria mulai berkembang 2 anak yaitu sebesar 6,4%,
kriteria berkembang sesuai harapan 13 anak yaitu sebesar 41,9% dan
kriteria berkembang sangat baik 16 anak yaitu sebesar 51,6%. Data pada
tabel 4.9 persentase kemampuan kreativitas anak siklus I dan siklus II di
atas dapat diperjelas melalui gambar tabel 4.10.
Tabel 4.11. Grafik Kreativitas Anak Siklus I dan Siklus II
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Dari gambar grafik diatas, dapat diketahui bahwa hasil tindakan
pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Anak yang telah
mencapai perkembangan kreativitas paada siklus I menjadi 3 anak yaitu
menjadi sebesar 9% dan meningkat pada silkus II menjadi 16 anak yaitu
menjadi sebesar 51,6%.
Setelah melihat hasil data kemampuan kreativitas anak diatas dapat
diketahui bahwa kegiatan kolase menggunakan bahan alam, bahan kertas
dan

bahan

buatan

memberikan

kesempatan

pada

anak

untuk

mengekspresikan kreativitasnya, mengemukakan ide-ide dalam membuat
hasil karya yang sifatnya asli sesuai dengan keinginan anak. Proses
kegiatan pembelajaran Seni Budaya melalui media kolase lebih menarik
dan menyenangkan bagi anak. Bahan-bahan yang digunakan mendorong
anak untuk mengekspresikannya dalam bentuk hasil karya yang dibuat

i

oleh anak. Jadi pada siklus II kreativitas anak sebesar 51,6% sehingga
meningkat pada kriteria berkembang sangat baik. Oleh karena itu peneliti
menganggap hasil dari siklus II ini, telah sesuai dengan hipotesis yang
diajukan.

C. Proses Analisis Data Per-Siklus
Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang
terdiri dari dua siklus. Setiap siklus tindakan terdiri dari empat tahapan, yakni
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil observasi yang berupa
data digunakan oleh peneliti untuk mengetahui peningkatan kreativitas pada anak.
Pada saat sebelum dilaksanakan tindakan, kreativitas anak berada pada kriteria
mulai berkembang yaitu sebesar 31,25%. Untuk memperbaiki permasalahan yang
berkaitan dengan kreativitas anak kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo, maka
kegiatan pembelajaran Seni Budaya dilakukan melalui media kolase.
Media kolase menggunakan bidang dasaran yang bermacam-macam yaitu
kertas hvs, kertas gambar, kertas manila, bahan alam dan bahan buatan, dan juga
kegiatan yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitasnya serta anak dapat
membuat hasil karya yang bervariasi, unik dan menarik. Dengan adanya media
kolase membantu anak mengembangkan kreativitasnya baik dari aspek
kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi. Dari aspek kelancaran, kegiatan
kolase memberikan kebebasan anak untuk membuat bentuk sesuai dengan
keinginan. Anak bebas untuk memilih dan menggunakan bahan yang dapat
i

membantu mengembangkan aspek kreativitas.anak dapat mengkombinasikan
berbagai bahan yang sudah disediakan oleh guru dengan bervariasi. Anak dapat
menggunakan alat untuk membuat kolase sesuai dengan kebutuhan serta dapat
mengkomunikasikan hasil karyanya kepada guru dan teman di kelasnya pada saat
anak melakukan kegiatan kolase, baik dari bahan yang dipilih dengan berbagai
macam variasi warna, bentuk dan ukuran serta perasaan anak selama membuat
kolase. Selain itu, dalam kegiatan kolase anak diberi kebebasan membuat sesuai
dengan imajinasinya yang dapat mengembangkan aspek keaslian dan kelenturan.
Anak juga bebas berkreasi dalam mengkombinasikan bahan dan warna sesuai
dengan keinginan sehingga menghasilkan hasil karya yang berbeda dengan yang
lainnya serta bebas menggunakan alat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan
masing-masing. Kreativitas yang merupakan hasil dari pemikirannya sendiri yang
berbeda dengan anak lain dan merupakan keunikan yang khas dari masing-masing
anak. Melalui kegiatan kolase anak memperoleh kebebasan dalam memilih dan
menggunakan bahan sesuai dengan keinginanya, kebebasan menggunting,
menyobek, memotong, baik pemilihan bahan dan warna yang cocok, serta
mengembangkan idenya melalui hasil karya untuk mengembangkan aspek
elaborasinya.
Media kolase menggunakan bidang dasaran yang bermacam-macam yaitu
kertas hvs, kertas gambar, kertas manila, bahan alam dan bahan buatan dapat
meningkatkan kreativitas anak kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo. Upaya
perbaikan terhadap strategi pembelajaran yang berupa peningkatan kreativitas
i

anak dalam praktik kolase semakin baik dan semakin nyata hasilnya. Hal ini
terlihat dari meningkatnya angka indikator, baik terhadap kesenangan belajar
maupun hasil belajar yang dicapai oleh anak. Peningkatan persentase kreativitas
anak melalui media kolase meningkat. Hal ini memberikan arti bahwa perbaikan
yang telah dilakukan terhadap kelemahan yang ditemukan pada siklus I telah
berhasil mencapai sasaran dengan baik. Semakin tinggi ketertarikan anak dalam
melakukan kolase, maka dapat meningkatkan persentase kreativitas anak.
Kreativitas anak yang baik akan mempengaruhi pada hasil belajar yang baik.
Kegiatan kolase dari bahan kertas, bahan alam dan bahan buatan
merupakan salah satu dari banyak cara untuk meningkatkan kreativitas anak,
upaya untuk membuat anak lebih cepat mengetahui bermacam-macam bahan
secara sederhana. Dalam penelitian ini telah berhasil dalam meningkatkan
kreativitas anak. Menurut Supriadi kreativitas adalah kemampuan seseorang
untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata
yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada.68 Kemampuan guru untuk
menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk kreativitas anak
jauh lebih penting, artinya tanpa strategi yang menyenangkan bagi anak dan tanpa
adanya kemampuan dari guru, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan

68

Yeni Rachmawati & Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia
Taman Kanak Kanak, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,
2005), 15.
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baik. Dengan demikian peningkatan kreativitas anak tidak akan berhasil tanpa
didukung oleh kemampuan guru.
Guru berperan penting dalam membantu mengembangkan kreativitas anak
dengan memotivasi anak. Kreativitas anak kurang berkembang optimal jika tidak
ada motivasi serta dorongan dari guru. Pada saat pelaksanaan pembelajaran Seni
Budaya melalui media kolase dengan bahan yang bervariasi di kelas III SDN 2
Tonatan Ponorogo. Guru memotivasi semua anak, khususnya pada anak yang
belum percaya diri. Setelah dilakukan tindakan, pada siklus I anak sudah mulai
berani mengerjakan sendiri tanpa contoh, dan juga berani mengungkapkan ide
dalam bentuk hasil karya. Pada siklus II anak-anak sudah menunjukkan
peningkatan kreativitas, hasil karya anak lebih bervariasi serta anak sudah berani
mengungkapkan dan mengkomunikasikan hasil karyanya tanpa dibantu guru. Hal
ini diperkuat teori Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, yang menyatakan bahwa
untuk membantu mengembangkan potensi kreatif anak, guru harus memotivator
dan menghargai karya anak. 69
Kreativitas anak dapat dilihat dari kreativitas anak pada siklus I yaitu
melalui kegiatan kolase dengan penggunaan alat dan bahan yang bervariasi,
terjadi peningkatan yaitu kreativitas anak meningkat, berada pada kriteria
berkembang sesuai harapan meningkat menjadi 16%. Dari hasil data yang
diperoleh pada siklus I masih perlu melakukan tindakan berikutnya karena hasil
yang didapat belum optimal. Data yang diperoleh pada siklus II menunjukkan
69

Ibid,. 51-56.
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adanya peningkatan yang lebih baik. Kreativitas anak meningkat, sebagian besar
anak sudah mampu membuat hasil karya sendiri yaitu berada pada kriteria
berkembang sangat baik yaitu sebesar 51,6%.
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, metode kolase dapat
meningkatkan kreativitas anak kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo. Perkembangan
kreativitas anak meningkat dan kegiatan pembelajaran lebih menarik dan juga
motivasi dari guru. Anak juga terlihat senang dalam melakukan kegiatan kolase
baik pada siklus I maupun siklus II. Kelebihan dari kegiatan yang dilaksanakan
sangat bervariasi yaitu meliputi kegiatan kolase menggunakan bidang dasaran
yang bermacam-macam serta menggunakan bahan yang bervariasi dan beragam.
Anak dibebaskan untuk mengeksplorasi bahan-bahan yang telah disediakan
menjadi suatu hasil karya yang asli dengan cara anak sendiri dan bebas
menggunakan alat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Melalui kegiatan
pembelajaran Seni Budaya yang menyenangkan, kreativitas anak dapat
berkembang optimal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, penelitian
tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran Seni Budaya melalui media
kolase dapat meningkatkan kreativitas anak kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo
Tahun Pelajaran 2017/2018.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa
kreativitas anak mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan melalui
kegiatan kolase menggunakan bahan kertas, bahan alam dan bahan buatan yang
memberikan kebebasan anak untuk bereksplorasi, memilih bahan dan warna yang
cocok, bebas menggunting, menyobek, memotong dan menggulung bahan sesuai
dengan keinginannya serta menggunakan alat yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan anak.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari kondisi awal kreativitas anak kelas
III SDN 2 Tonatan berada pada kriteria belum berkembang pada siklus I
meningkat menjadi berkembang sesuai harapan dengan dilakukan tindakan
menggunakan bahan kertas dan bahan alam, dan meningkat pada silkus II yang
bahannya ditambah menggunakan bahan kertas, bahan alam dan bahan buatan
menjadi kriteria berkembang sangat baik. Anak sudah mampu melakukan
kegiatan kolase sesuai dengan aspek-aspek kreativitas yaitu kelancaran,
kelenturan, keaslian dan elaborasi. Anak sudah mampu membuat bentuk tempelan
dari bahan kolase dengan bervariasi dan menjawab pertanyaan dari guru,
menggunakan dan mengkombinasikan lebih dari tiga bahan dalam membuat
kolase, membuat hasil karya kolase sendiri dan berbeda dengan yang lainnya serta
i

anak sudah mampu mengembangkan ide terhadap hasil karyanya secara luas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak kelas III SDN 2 Tonatan
Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat ditingkatkan melalui media kolase.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti
memberikan saran.
1. Bagi Anak/Siswa
Anak lebih mengeksplor bahan-bahan yang disediakan sehingga hasil karya
yang diciptakan lebih bervariasi lagi.
2. Bagi Guru
Guru hendaknya memasukkan kegiatan kolase dengan bahan alam, bahan
kertas dan bahan buatan ke dalam kegiatan pembelajaran lebih lanjut dalam
rangka meningkatkan kreativitas anak sehingga kegiatan pembelajaran lebih
bervariasi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneli selanjutnya diharapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur
aspek-aspek kreativitas lebih diperhatikan dan dilengkapi lagi agar
mendapatkan hasil yang maksimal.
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