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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kreativitas merupakan kemampuan dalam mengungkapkan banyak ide secara 

mengalir yang dihasilkan dari melihat suatu masalah dari berbagai arah dan bersifat 

orisinalitas atau memiliki perbedaan dengan ide dari kebanyakan orang. Sesuai 

dengan pendapat Munandar (1985: 51) bahwa kreativitas adalah daya atau 

kemampuan untuk mencipta, cara berfikir dan bertindak atau membuat sesuatu 

yang baru dan nyata. Kreativitas memiliki ciri-ciri yakni kelancaran, fleksibilitas, 

orisinalitas, elaborasi, dan perincian. Seseorang dapat dikatakan akan semakin 

kreatif apabila mencakup ciri-ciri tersebut yang bersamaan dengan perkembangan 

afektifnya. 

Tujuan pendidikan seni rupa salah satunya adalah menumbuhkan potensi 

kreativitas anak. Sepadan dengan pendapat Sumanto (2006: 20) bahwa pendidikan 

seni rupa untuk anak sekolah dasar adalah upaya pemberian pengalaman dan 

pengetahuan dasar kegiatan kreatif pada seni rupa dengan menerapkan seni sebagai 

alat pendidikan. Namun dalam implementasinya, proses pembelajaran seni rupa 

hanya mengejar target kurikulum pada pembelajaran sehingga anak hanya 

diberikan tugas menggambar tanpa adanya arahan untuk berkreativitas. Hal ini 

disebabkan kurang kreatifnya guru dalam menerapkan berbagai macam metode 

dalam pembelajaran seni sehingga anak mengalami kesulitan untuk menumbuh 

kembangkan kreativitas. Dengan demikian anak akan terbatasi berkembangnya 

kreativitas dengan kurang memberikannya ruang gerak bagi anak sendiri.  

Pendidikan seni rupa bukan sekedar kegiatan rutin, tidak hanya sekedar untuk 

mengisi jam pelajaran yang tersedia. Tetapi anak harus merasakan bahwa dari 

kegiatan artistik tersebut, ada hasil nyata yang diperloleh, ada peningakatan atau 

kemajuan yang dicapai: dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang senang menjadi 

senang, dari tidak terampil menjadi lebih terampil, dari kurang bisa menungkan 

idenya menjadi lebih kreatif lagi. 
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Pendidikan seni pada anak tidak hanya dilihat dan dinilai dari hasilnya, namun 

juga harus memberikan makna yang dapat ditangkap oleh anak pada saat proses 

berlangsung diantaranya dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

individu, memberikan pengalaman yang berharga (pengalaman estetik) serta 

sebagai bagian yang penting dari kebudayaan. Pendidikan seni juga tidak hanya 

sebagai media pendidikan yang berarti bahwa kegiatan seninya tidak penting karena 

dianggap hanya sekedar media, namun juga berkaitan dengan ekspresi diri pada 

anak, khususnya anak di desa Mayongkidul Jepara. Keterlibatan anak dalam 

mengekspresikan diri melalui karya seni dapat menumbuhkan kreativitas serta 

meningkatkan kemampuan seni yang sudah ada pada diri anak. 

Pembelajaran seni rupa yang masih monoton ini membuat anak di desa 

Mayongkidul Jepara akan merasa cepat bosan dan jenuh. Anak yang hanya disuruh 

melukis pemandangan yang dijadikan sebagai contoh dalam melukis ini 

menimbulkan kurangnya minat bakat dan arahan dari guru maupun keluarga sekitar 

untuk menumbuhkan kreativitas melukis anak, sehingga hasil karya anak menjadi 

kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan kenyataan di lapangan 

berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, anak di desa Mayongkidul 

Jepara yangmana memiliki karakteristik suka bermain secara berkelompok akan 

bersemangat dan antusias jika berkonstribusi mengikuti kegiatan melukis dengan 

metode berbeda dari biasanya. 

Kurangnya variasi penggunaan metode dalam pembelajaran seni rupa ini juga 

berpengaruh terhadap menumbuhkan kreativitas anak. Namun, berbeda hal jika 

dalam penyampaian pembelajaran seni rupa menggunakan metode yang selalu 

bervariatif. Metode collective painting merupakan salah satu metode yang bisa 

dimanfaatkan guna menumbuhkan kreativitas anak. Sesuai dengan pernyataan 

tersebut bahwa metode collective painting menurut Garha (1980: 68) merupakan 

suatu metode dalam menggambar yang bidangnya harus terbagi atas petak petak. 

Ketika menggunakan metode collective painting anak akan merasa senang pada 

saat tahap akhir pembuatan karya yaitu menyusun potongan-potongan gambar, 

dikarenakan anak telah lupa pada susunan gambar sebelumnya sehingga potongan 
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itu tak ubahnya seperti permainan puzzle yang disusun menjadi gambar yang 

sebenarnya. 

 Kegiatan painting atau melukis yang menyenangkan akan dapat merangsang 

atau mengeksploitasi kreativitas anak melalui kegiatan bermain sekaligus berseni, 

sebab bermain adalah sifat alami anak. Sependapat dengan Munandar (2012: 12) 

yang menyatakan bahwa kreativitas merupakan hasil dari interaksi antara individu 

dengan lingkungannya, artinya individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

lingkungan di mana tempat dia tinggal.  

Oleh sebab itu, peneliti berkesempatan untuk menguji dan membuktikan 

melalui penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Collective Painting untuk 

Menumbuhkan Kreativitas Seni pada Anak di Desa Mayongkidul Jepara” guna 

mengetahui seberapa berpengaruhnya metode ini untuk menumbuhkan kreativitas 

seni pada anak di desa Mayongkidul Jepara yangmana memiliki karakteristik 

bermain secara berkelompok dengan melalui kegiatan bermain sekaligus berseni. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana proses berkarya menggunakan metode collective painting 

untuk menumbuhkan kreativitas seni pada anak di desa Mayongkidul 

Jepara? 

1.2.2 Apakah terjadi peningkatan kreativitas seni pada anak di desa 

Mayongkidul Jepara dengan menerapkan metode collective painting ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yaitu tujuan umum dan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini mempunyai tujuan umum yakni untuk menumbuhkan kreativitas 

seni pada anak di desa Mayong Kidul Jepara melalui penerapan metode collective 

painting. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang telah dicapai dan diketahui dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis proses berkarya menggunakan metode collective painting 

tersebut untuk menumbuhkan kreativitas seni pada anak di desa 

Mayongkidul Jepara. 

b. Menganalisis pengaruh metode collective painting untuk menumbuhkan 

kreativitas seni pada anak di desa Mayongkidul Jepara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis. Berikut ini penjelasan manfaat penelitiannya, yakni:  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Manfaat teoretis menguraikan bagaimana hasil penelitian menjadi bagian 

dalam proses pengembangan ilmu. Manfaat teoretis dari penelitian ini antara 

lain:  

a. Penelitian ini telah memberikan manfaat dalam dunia pendidikan seni rupa 

khususnya pada anak usia sekolah dasar. 

b. Penelitian ini mampu menjadi pedoman dan masukan bagi penelitian 

berikutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat dirasakan 

dampak baiknya oleh pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, seperti: anak 

di desa Mayongkidul, guru, maupun peneliti. Manfaat praktis dari penelitian 

ini antara lain: 

a. Manfaat Praktis bagi Anak di desa Mayongkidul Jepara 
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Penelitian ini telah memberikan manfaat untuk anak di desa Mayongkidul 

Jepara, antara lain:  

1) Menumbuhkan kreativitas seni rupa anak di desa Mayongkidul Jepara 

dengan menerapkan metode collective painting. 

2) Memberikan pengalaman baru dalam menggambar bagi anak di desa 

Mayongkidul dengan menerapkan metode collective painting. 

b. Manfaat Praktis bagi Guru  

Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk guru, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Membantu guru dalam mengoptimalkan kreativitas seni rupa kepada 

anak di desa Mayongkidul Jepara dengan menggunakan metode 

collective painting. 

2) Memotivasi guru untuk menggunakan beragam metode pada mata 

pelajaran seni rupa supaya pembelajaran tidak monoton sehingga siswa 

tidak mudah bosan.  

c. Manfaat Praktis bagi Peneliti  

Memberikan pengalaman baru dan menambah inovasi dalam 

melaksanakan penelitian di bidang pendidikan, terutama pada 

pembelajaran seni rupa untuk menumbuhkan kreativitas seni pada anak di 

desa Mayongkidul melalui penerapan metode collective painting. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods research dengan desain 

penelitian sekuensial eksploratori yang memprioritaskan pengumpulan dan analisis 

data kualitatif pada fase pertama. Berdasarkan eksploratori tersebut, peneliti 

kemudian melaksanakan fase kuantitatif untuk mengujikan temuan-temuan 

masalah pada fase pertama. Metode penelitian yang dilaksanakan berupa observasi, 

wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memecahkan masalah 

tentang pengaruh metode collective painting untuk menumbuhkan kreativitas seni 

pada anak di desa Mayongkidul Jepara. Sesuai dengan judul penelitian ini 

“Penerapan Metode Collective Painting untuk Menumbuhkan Kreativitas Seni pada 
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Anak di desa Mayongkidul Jepara” penelitian akan mengkaji tentang proses dan 

pengaruh menerapkan metode collective painting untuk menumbuhkan kreativitas 

seni pada anak. Peneliti akan melakukan penelitian dengan sampel enam anak di 

desa Mayongkidul Jepara. Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Mayongkidul, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. 

 


