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ABSTRAK 

 

Pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. 

Hal ini diterapkan di SDN 15 Padang Cermin Pembelajaran kolase 

memiliki empat aspek kreativitas yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Empat aspek kreativitas, yaitu Pribadi Kreatif, Press 

(dorongan), Proses Kreatif, dan Produk Kreatif. Kreativitas sangat 

diperlukan maka peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat 

proses metode demonstrasi melalui pembelajaran kolase. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi metode 

demonstrasi melalui pembelajaran kolase terhadap kreativitas peserta 

didik kelas IV SDN 15 Padang Cermin. Peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Jika dilihat dari tujuan dilakukannya 

penelitian deskritif adalah untuk menggambarkan fakta dari objek dan 

subjek yang diteliti secara sistematis serta tepat pada yang diteliti. 

Subjek dalam penelitian ini adalah Pendidik Kelas IV. Objek dalam 

penelitian ini yaitu peserta didik kelas IV dan Pendidik/Wali Kelas IV 

di SDN 15 Padang Cermin. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan bawasannya sudah sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada yaitu implementasi metode demonstrasi melalui pembelajaran 

kolase terhadap kreativitas peserta didik kelas IV SDN 15 Padang 

Cermin. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Metode 

Demonstrasi Melalui Pembelajaran Kolase Terhadap Kreativitas 

proses penerapanya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian/evaluasi sudah berjalan dengan baik. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Demonstrasi, Kolase, Kreativitas  
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MOTTO 

 

 َكَذلَِك يُبيُِّن ّللّاُ لَُكُم اآليَاِت لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ 

Artinya : “Demikianlah, Alah menerangkan kepadamu ayat-ayat –

Nya, agar kamu berpikir” (QS. Al Baqarah [2]: 219) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Pada kajian diperlukan penjabaran lebih rinci terkait 

judul kajian, sehingga tidak terjadi kesalahan pada memahami 

judul dari kajian antara penulis dengan pembaca, maka penulis 

terdahulu menjelaskan maksud dan maksud judul skripsi ini ialah 

“Penerapan Metode Demonstrasi Melalui Pembelajaran Kolase 

Terhadap Kreativitas Peserta Didik Pada Mata Pelajaran SBdP 

Kelas IV”. Penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dari 

judul diatas: 

Analisis kualitatif yakni kajian mengenai riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis. Landasan 

teori difungsikan sebagai pemandu bisa focus kajian dan sama 

dengan fakta dilapangan sebagaimana jenis, metode penulisan 

data kualitatif itu. Selain ini juga landasan teori bisa berguna 

guna memberi gambaran global mengenai latar kajian dan 

sebagai pembahasan hasil kajian.
1
  

 

B. Latar Belakang 

Orang tidak akan pernah lepas dari pendidikan. 

Pendidikan berperan penting dalam pembentukan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan dasar 

pembentukan karakter manusia. Dengan karakter yang baik dan 

dewasa, kehidupan manusia akan menjadi sangat baik. Melalui 

pendidikan, masyarakat akan memperoleh pemahaman yang luas 

yang akan memudahkan mereka dalam bersosialisasi dengan 

lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 

pendidikan mendorong pendewasaan manusia melalui pendidikan 

dan pelatihan kedewasaan yang bertujuan untuk menjadikan 

                                                           
1Syafnidawaty, Analisis, http://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/, pukul 

14.23. 

http://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/
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manusia lebih baik.
2
 Pendidikan merupakan kebutuhan yang 

sangat penting bagi manusia untuk beradaptasi dengan 

kehidupan. Pada hakikatnya pendidikan tidak hanya dapat 

mencari informasi, tetapi juga mendorong perkembangan ilmu 

pengetahuan, karena dapat menjadi pendidik dan rekan untuk 

berdialog dan mentransfer ilmu untuk siswa..  

 Pendidikan dapat dipercaya untuk membangun bangsa 

yang maju dengan sistem pendidikan yang efisien dan berkualitas 

dengan segala potensi dan keterampilan dari setiap talenta 

manusia. Berdasarkan bakat, minat, keinginan, serta lingkungan. 

Pendidikan merupakan dambaan setiap orang sebagai landasan 

yang kokoh untuk mewujudkan bangsa yang maju. atau dapat 

dikatakan bahwa itu adalah proses yang menggunakan metode 

yang memungkinkan orang memperoleh pemahaman, 

pengetahuan, cara atau sikap untuk berperilaku sejalan dengan 

pendidikan itu sendiri. Kualitas pengajaran sedikit banyak 

tergantung pada kondisi guru. Guru merupakan penentu 

keberhasilan pembelajaran, selain alat, fasilitas, fasilitas dan 

kemampuan siswa itu sendiri, termasuk keterlibatan orang tua 

dan masyarakat. Adapun faktor guru harus memiliki keterampilan 

yang bervariasi agar proses pendidikan menjadi bermakna dan 

selalu sejalan dengan tujuan dan materi ajar.
3
 

Sebagai landasan yang kokoh bagi terciptanya negara 

maju, pendidikan adalah dambaan setiap orang. Dapat juga 

dikatakan bahwa ini adalah suatu proses dimana suatu metode 

digunakan agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman, 

pengetahuan, metode atau sikap berperilaku berdasarkan 

pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan bidang yang 

memusatkan kegiatannya dalam proses pengajaran. Dalam proses 

pendidikan ini, bidang psikologi sangat penting untuk memahami 

                                                           
2 Riske Nuralita Lingga Dewi And Alfi Laila, “Pengaruh Metode Make A 

Match Dengan Media Gambar Terhadap Kemampuan Mengenal Kekhasan Bangsa 

Indonesia Seperti Kebhinekaan Siswa Kelas Iii Sdn Purwodadi Kec. Kras Kab. Kediri 

Tahun Ajaran 2015,” Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 2, No. 2 

(2017): 170–189  
3 Djaman Satori, Dkk. Profesi Keguruan ( Tanggerang Selatan: Universitas 

Terbuka,2017), h. 2.40 
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kondisi guru dan siswa.
4
 Keterampilan guru merupakan faktor 

penentu keberhasilan dalam proses belajar mengajar, selain 

lembaga dan fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan sangat 

bergantung pada kemampuan guru mengajar agar proses 

pendidikan dapat berjalan dengan baik berdasarkan tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Kualitas tenaga pengajar dalam desain 

dan penyampaian pengajaran merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Namun, keterampilan guru di 

Indonesia umumnya masih rendah dan mereka lebih memilih 

menggunakan metode ceramah daripada menyapa siswa melalui 

kegiatan pendidikan. Sebagai guru, mereka harus memiliki 

keterampilan desain dan pengembangan yang sesuai dan mampu 

menggunakan sumber daya pengajaran untuk meningkatkan 

minat, perhatian, dan motivasi belajar; Diharapkan mereka 

mampu berasimilasi dan menerima ilmu dengan mudah. 

Rapidbe menjelaskan dampak kegiatan pembelajaran 

terhadap peningkatan kinerja siswa sebagai berikut: 10% 

membaca, 20% mendengarkan, 30% penglihatan, 50% 

penglihatan dan pendengaran, 70% menulis, dan 90% berbicara 

dan tuntas.
5
 Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan metodologi 

merupakan faktor penting dalam kualitas pendidikan. Oleh 

karena itu, guru dituntut untuk menjadikan kegiatan belajar 

mengajar sebagai faktor penting dalam kualitas pendidikan. Oleh 

karena itu, guru tidak hanya perlu mengajarkan keterampilan 

melalui metode pengajaran, tetapi juga bagaimana guru dapat 

meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui metode 

dan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui pengajaran. Salah satunya adalah 

mengajar kerajinan tangan. 

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan metodologi 

merupakan faktor penting dalam kualitas pendidikan. Oleh 

karena itu, guru dituntut untuk menjadikan kegiatan belajar 

mengajar sebagai faktor penting dalam kualitas pendidikan. Oleh 

                                                           
4 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan ( Yogyakarta :Iricisod, 2017 ), h. 43 
5 Muhammad Yaumi , Media Dan Teknologi Pembelajaran ( Jakarta : 

Prenamedia Group , 2018) h. 13 
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karena itu, guru tidak hanya perlu mengajarkan keterampilan 

melalui metode pengajaran, tetapi juga bagaimana guru dapat 

meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui metode 

dan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui pengajaran. Salah satunya adalah 

mengajar kerajinan tangan.
6
 Dalam proses belajar, hal ini dicapai 

dengan menggali latihan dan mencari informasi sebanyak 

mungkin untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, bukan 

melalui perubahan alam. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

pemilihan kesempatan belajar yang menarik dapat membantu 

siswa memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan. Dalam 

proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif dan efektif tidak terlepas dari semua aspek, terutama 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai titik awal proses 

pembelajaran. 

Metode yang akan digunakan adalah Metode 

Demonstrasi yang mendidik peserta didik agar lebih aktif dalam 

pembelajaran dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru dalam mata pelajaran Seni Budaya Dan Prakarya, 

Keuntungan menggunakan metode demonstrasi dalam pengajaran 

adalah salah satu cara yang paling efektif dan efektif untuk 

mengoptimalkan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. 

Dalam pembelajaran budaya, seni dan kerajinan, menggunakan 

metode demonstrasi merupakan cara yang efektif untuk 

menggunakan keterampilan kolase, karena dalam metode 

demonstrasi siswa perlu lebih aktif dan memperhatikan konten 

yang menurut guru sangat penting untuk dipelajari siswa. lebih. 

berkualitas. Dari segi pendidikan, menurut Allah SWT dalam QS 

Ali Imran Ayat 37, sebagai berikut: 

فَتَقَبَّهَهَا َربُّهَا بِقَبُىٍل َحَسٖه َوأَۢوبَتَهَا وَبَاتًا َحَسٗىا َوَكفَّهَهَا َسَكِزيَّۖا ُكهََّما َدَخَم 

َذۖا قَانَۡت  َمۡزيَُم أَوَّىَٰ نَِك هََٰ َعهَۡيهَا َسَكِزيَّا ٱۡنِمۡحَزاَب َوَجَد ِعىَدهَا ِرۡسٗقۖا قَاَل يََٰ

 َ ِۖ إِنَّ ٱّللَّ   ٧٣يَۡزُسُق َمه يََشآُء بَِغۡيِز ِحَساٍب  هَُى ِمۡه ِعىِد ٱّللَّ

                                                           
6 Esti Ismawati Dan Faras Umay, Belajar Bahasa Di Awal (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak,2017), h.1 
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Artinya:Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 

penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan 

pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya 

pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui 

Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. 

Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu 

memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: 

"Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah 

memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya 

tanpa hisab. (Q.S Ali Imran : 37)
7
 

Dari ayat tersebut dapat disebutkan bahwa pendidik harus 

mendidik dengan baik dan mendidik harus memberikan ilmu 

yang baik, dengan memanfaatkan metode demonstrasi dapat 

membantu peserta didik belajar lebih aktif. 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan 

menggunakan alat peragaan, untuk memperjelaskan suatu 

pengertian, atau untuk memperlihatkan bagai mana untuk 

melakukan dan jalannya suatu proses pembuatan tertentu kepada 

sisiwa. To Show atau memperkenalkan atau mempertontonkan.
8
 

Selain itu juga Demonstrasi merupakan pertunjukkan proses 

terjadinya sesuatu atau mencontohkan perilaku tertentu. 

Tujuannya tidak lain agar peserta didik mampu memahami cara 

mengatur atau menyusun.
9
 Belajar dengan menggunakan metode 

demonstrasi sangat memiliki kelebihan walaupun ada 

kekurangannya dan kelebihan dalam metode demonstrasi yaitu, 

dengan menerapkan metode demonstrasi ini dapat meningkatkan 

pemahaman peserta didik didalam pelajaran dan keaktifan 

belajar, dan sangat memotivasi peserta didik dalam belajar. 

Pengertian kolase adalah untuk memahami seni kolase, 

pertama-tama kita perlu mengetahui arti kolase yang sebenarnya. 

Kata "colage" disebut "colage" dalam bahasa Inggris, dan berasal 

                                                           
7 Sri Wahyuni, Alwi, M. Husni Arsyad,"Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam” 

Journal At-Turats Vol. 13 No 1 (2019) 104-120 
8 Syamsidah, S. Pd ,Syam Edy Raharjo 100 Metode Pembelajaran 

(Yogyakarta: Deepublish. 2017).h.4. 
9 Isnu Hidayat, S. Pd, 50 Stategi Pembelajaran Populer ( Yogyakarta : Diva 

Press, 2019),h. 72 
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dari kata Perancis "coller", yang artinya "lem". Selain itu, 

menurut Susanto, M-collage dipahami sebagai teknik artistik 

yang mengikat berbagai bahan (seperti kertas, kain, kaca, logam, 

dll.) Selain cat atau digabungkan dengan aplikasi atau kegunaan 

lain. Cat atau teknisi lainnya. 

Kolase adalah teknik yang menggabungkan berbagai 

elemen ke dalam bingkai untuk menciptakan karya seni baru. 

Oleh karena itu, kolase merupakan karya seni yang dibuat dengan 

cara menempelkan bahan apapun menjadi komposisi yang serasi. 

Kata kunci yang menyusun esensi kolase adalah "menempel" 

bahan apa pun yang kompatibel. Karya kolase bisa berupa produk 

jadi, atau hanya sebagian saja, misalnya lukisan yang 

menambahkan unsur kental sebagai unsur estetika.
10

 Materi 

kolase adalah sebuah teknik menempel bisa diambil kesimpulan 

bahwa materi kolase pada mata pelajaran Seni Budaya Dan 

Prakarya sangat baik untuk diajarkan kepada peserta didik, 

karena materi kolase ini sangat mengajarkan keterampilan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian ahli, 

mereka menerapkan metode presentasi melalui pengajaran 

kolase, dan hasilnya menunjukkan bahwa hasil tersebut 

meningkatkan kreativitas siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini, peneliti berharap dapat mempelajari penerapan metode 

demonstrasi dengan mengajar siswa kelas empat sekolah dasar di 

bawah kepemimpinan guru. Peneliti akan melihat bagaimana 

metode pengajaran kolase yang patut dicontoh dapat 

meningkatkan kreativitas siswa. 

Penerapan metode demonstrasi melalui penelitian kolase 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berkaitan 

dengan implementasi, sehingga peneliti hanya mengamati metode 

demonstrasi melalui penelitian kolase melalui pendidik. Sebelum 

memulai penelitian, dia tentu saja seorang peneliti, dan dia 

membuat rencana awal. Wawancara awalnya direncanakan. 

Wawancara akan dilakukan dengan guru kelas empat dan siswa 

kelas empat terpilih. 

                                                           
10 Syakir Muharrar, Sri Verayanti, Kreasi Kolase, Montase, Mozaik 

Sederhana (Semarang. Penerbitan Erlangga, 2016), h.8 
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Selanjutnya, pertama Peneliti melakukan wawancara 

kepada Guru Wali Kelas IV. Tentunya wawancara yang 

dilakukan berkaitan dengan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas selama proses penelitian, yaitu metode 

demonstrasi dilaksanakan dengan pembelajaran kolase tentang 

kreativitas siswa kelas IV mapel SBdP. Wawancara tahap 

selanjutnyahanya mewawancarai beberapa perwakilan siswa IV. 

Wawancara yang dilakukan masih terkait dengan kegiatan 

pembelajaran dan respon siswa terhadap guru yang memberikan 

bimbingan pada pembelajaran SBdP. Tentunya melalui 

pembelajaran kolase tentang kreativitas siswa kelas IV mata 

kuliah SBdP, wawancara terkait dengan penerapan metode 

demonstrasi. Wawancara yang dilakukan peneliti akan dicatat 

sebagai bukti penelitian. Bukti penelitian adalah data penelitian 

yang akan dikumpulkan. Data tersebut dapat berupa catatan 

wawancara, data sekolah, data guru, data siswa, jadwal pelajaran, 

RPP, dan data lain yang diperlukan untuk penelitian. Setelah 

mengumpulkan data, peneliti akan mempersingkat data atau 

meringkas penjelasannya, dimana kata-kata dan kalimatnya 

masih kurang jelas dan tidak dapat dipahami oleh peneliti dan 

pembaca. pengolahan data. Peneliti harus sangat berhati-hati saat 

mencatat setiap gerakan selama proses penelitian. 

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan peneliti 

dengan melalui wawancara dengan pendidik, dapat diketahui 

bahwasannya wali kelas telah menerapkan metode demonstrasi 

melalui pembelajaran kolase. Hal ini didasari karena mayoritas 

orangtua peserta didik merupakan petani yang menghasilkan biji-

bijian yang dapat digunakan sebagai bahan kolase, sehingga 

bahan kolase dapat diperoleh secara mudah. Pendidik 

melaksanakan atau menerapkan model tersebut dengan baik 

dalam pembelajaran materi SBdP peserta didik kelas IV. 

Pendidik pernah menerapkan metode pembelajaran yang beragam 

dan juga sudah pernah menggunakan metode Demonstrasi pada 

saat melaksanakan proses pembelajaran SBdP di dalam kelas. 

Peneliti memperoleh informasi bahwa pendidik memang sudah 

pernah menggunakan metode demonstrasi saat proses belajar 

mengajar yang selama ini telah berlangsung. Pendidik merasa 
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nyaman dengan penggunaan metode demonstrasi pendidik juga 

merasa para peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik. Selain itu kreativitas yang didapatkan oleh peserta 

didik sudah mencukupi dan keterampilan mereka juga bagus.
11

 

Metode pembelajaran demonstrasi membuat peserta didik 

berani untuk mennampilkan keterampilannya, aktif bertanya dan 

menampakan kerajinan tangan daam bentuk kolase. Harapan 

yang diingiinkan yaitu meningkatnya keterampilan dan 

peningkatan focus pembelajaran pada peserta didik dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik. Metode demonstrasi 

dipadukaan bersama pembelajaran SBdP dengan harapan 

meningkatkan keterampilan peserta didik pada proses belajar 

mengajar peserta didik. dalam proses pembelajaran kolase pada 

mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Dari uraian tersebut 

maka peneliti sangat tertarik melakukan penelitian ini dengan 

judul “Penerapan Metode Demonstrasi Melalui Pembelajaran 

Kolase Terhadap Kreativitas Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

SBdP Kelas IV”. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan asumsi masalah apa yang terkait dalam 

pembelajaran Seni Budaya Dan Prakarya proses kolase, 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Pentingnya kreativitas peserta didik yang merupakan salah 

satu aspek penting dalam pembelajaran SBdP. 

2. Metode demonstrasi melalui pembelajaran kolase 

merupakan metode yang tepat terhadap kreativitas peserta 

didik. 

 Dari beberapa masalah yang ada, penulis memberikan 

batasan masalah yaitu Penerapan Metode Demonstrasi Melalui 

Pembelajaran Kolase Terhadap Kreativitas Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran SBdP Kelas IV. 

 

                                                           
11 Respiana,Guru Kelas,Wawancara Dengan Penulis, Sd Negeri 15 Padang 

Cermin, 
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D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang dihadapi peneliti dapat di 

rumuskan masalah yaitu, Bagaimanakah penerapan metode 

demonstrasi melalui pembelajaran kolase merupakan metode 

yang tepat terhadap kreativitas peserta didik kelas IV SD Negeri 

15 Padang Cermin? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti 

paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan implementasi metode demonstrasi melalui 

pembelajaran kolase terhadap kreativitas peserta didik kelas IV 

SD Negeri 15 Padang Cermin. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dilakukan penelitiidalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoristis 

Hasil peneliti diharapkan memberikan pengetahuan 

terutama dalam implementasi pembelajaran kolase terhadap 

kreativitas peserta didik dengan menggunakan metode 

demonstrasi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik, 

Penerapan metode demonstrasi ini dapat meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, 

keaktifan, dan memotivasi peserta didik dalam belajar.  

b. Bagi Guru 

Menamba wawasan, referensi, inovasi, dan keterampilan 

guru dan calon guru dalam menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendaki 

diajarkan. 
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c. Bagi Sekolah, 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah sebagai 

dasar pengambilan kebijakan sekolah yang pada 

akhirnya meningkatkan mutu sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang 

penerapan pembelajaran kolase terhadap kreativitas 

peserta didik dengan menggunakan metode demonstrasi. 

 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian teoritis harus didukung oleh penelitian terkait. 

Penelitian terkait digunakan sebagai perbandingan atau referensi 

dalam penelitian ilmiah. Beberapa hasil penelitian sebelumnya 

serupa pada penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan 

kreativitas siswa melalui pengajaran kolase. Ini menunjukkan 

hasil yang relatif sama. Hasil penelitian serupa sebelumnya yang 

telah dilakukan dan dipublikasikan di makalah dan jurnal 

penelitian lainnya. Hasil penelitian digunakan sebagai 

perbandingan atau referensi dalam penelitian ini : 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Aspahani dari Universitas 

Tanjungpura yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Menggunakan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam”, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan ada pengaruh pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA terhadap hasil 

belajar, meningkatkan siklus I nilai rata-rata 61 meningkat 

disiklus II menjadi sebesar 82,6 terdapat peningkatan hasil 

belajar peserta didik sebesar 21,5 kategori tinggi.
12

 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian pengaruh metode 

demontrasi terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Rini Maryanti,”Pengaruh 

Penggunaan Media Kolase Anorganik Terhadap Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

                                                           
12 Aspahani, “Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Metode Demonstrasi 

Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam” (Skripsi Universitas Tanjungpura, 

2017), h. 13. 
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Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 74 Kota Bengkulu”, dan 

hasil pengembangan penelitian berupa teknik mengajar 

dengan menggunakan media kolase dan teknik yang 

digunakan yaitu teknik demonstrasi merupakan teknik 

mengajar dimana seorang guru menunjukkan, meragakan, 

suatu proses, situasi, kejadian, urutan melakukan suatu 

kegiatan atau benda terutama yang sedang dipelajari baik 

dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan yang sering 

disertai dengan penjelasan lisan.
13

 Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian adalah kolase biji-bijian. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sali Ismayati dari STKIP 

Melawi Kalimantan Barat yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Kerajinan Tangan 

Menggunakan Metode Demonstrasi Teknik Kolase”, hasil 

penelitian dan pembahasan yaitu terdapat peneliti telah 

mampu memperbaiki kelemahan dan kekurangan pada 

pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya Kolase dengan 

menggunakan Metode Demonstrasi.
14

 Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian penerapan metode demonstrasi untuk 

meningkatkan keterampilan kolase. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Tika Karyati dari UIN Raden 

Intan Lampung yang berjudul “Mengembangkan Motorik 

Halus Anak Melalui Tehnik Mozaik Dengan Kertas Origami 

di Paud Miftahul Huda Tribudisyukurkrbun Tebu Lampung 

Barat”, hasil penelitian dan pembahasan yaitu terdapat 

mengembangkan kreativitas anak, melatih kesabaran dan 

ketelitian dalam belajar.
15

 Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian tidak menggunakan metode demonstrasi terhadap 

pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dan pembahassan 

                                                           
13 Rini Maryanti, “Pengaruh Penggunaan Media Kolase Anorganik Terhadap 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) Pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri 74 Kota Bengkulu”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri, 2018), h. 36. 
14 Sali Ismayati, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Keterampilan Kerajinan 

Tangan Menggunakan Metode Demonstrasi Teknik Kolase”(Skripsi STKIP Melawi, 

215), h. 7. 
15 Tika Karyati, “Mengembangkan Motorik Halus Anak Melalui Tehnik 

Mozaik Dengan Kertas Origami diPaud Miftahul Huda Tribudisyukurkrbun Tebu 

Lampung Barat”(Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 61. 
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dari peneliti terdahulu proses mozaik dan pembahassan 

penelitian saya adalah kolase. 

Penelitian yang dilakukan oleh Samsiatul Makrifa dari 

Universitas Negri Semarang yang berjudul “Pemanfaattan Daun 

Kering Sebagai Media Berkarya Kolase Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Seni Rupa di SD Sekaran 01 Gunung Pati Semarang”, 

hasil peneliti dan pembahassan yaitu terdapat hasil pemanfaatan daun 

kering sebagai media berkarya kolase pada kegiatan ekstrakulikuler di 

SD Sekaran 01 menunjukkan rata-rata nilai yang baik.
16

 Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian ini tidak menggunakan metode 

demonstrasi dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kolase. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada 

filsafat postpostitivisme, yang digunakan untuk mengkaji kondisi 

objek yang bertentangan dengan eksperimen. Peneliti merupakan 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan 

secara purposive serta snowboal, teknik pengumpulan data dengan 

gabungan atau trianggulasi, analisis data bersifat kualitatif, serta hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada 

generalisasi.
17

 Penelitian Kualitatif menekankan makna dalam 

penelitiannya. 

Ditinjau dari tujuan penelitian deskriptif, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk 

mendeskripsikan secara sistematis dan akurat fakta dari objek dan 

subjek yang diteliti. Agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis 

maka perlu adanya perencanaan penelitian dengan melakukan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang 

mendeskripsikan objek, fenomena dan lingkungan sosial berupa teks 

                                                           
16 Samsiatul Makriva, “Pemanfaatan Daun Kering Sebagai Media Berkarya 

Kolase Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Rupa DiSD Sekaran 01 Gunung Pati 

Semarang, 2018), h. 9. 
17Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: IKAPI,2017)h.15 
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dan gambar melalui teks yang diperoleh berdasarkan data dan fakta 

yang terjadi saat itu juga.
18

 Peneliti dapat berharap bahwa uraian yang 

diperoleh melalui ucapan, tulisan, dan gambar dapat mencapai tujuan 

penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Peneliti dalam penelitian ini 

akan mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi melalui 

pembelajaran kolase terhadap kreativitas pada siswa kelas IV. Ruang 

Lingkup Pendidikan 

a) Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 15 Padang Cermin. 

b) Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan di semester genap 2021 

sampai selesai. 

c) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pendidik yang menerapkan metode 

demonstrasi melalui pembelajaran kolase terhadap kreativitas 

kelas IV.  

d) Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah penerapan metode demonstrasi 

melalui pembelajaran kolase terhadap kreativitas peserta didik 

kelas IV. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada penulisan kajian ini supaya mudah dibaca dan 

dimengerti oleh pembaca maka penulis akan membaginya ke pada 

sebagian bagian yakni bagian awal, dan bagian utama. Bagian 

pertama dari kajian ini ialah cover, halaman judul, dan daftar isi. 

Bagian utama terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab ini akan 

menguraikan mengenai: Penegasan Judul, Latar Belakang 

Permasalahan, Identifikasi dan Batasan Permasalahan, Rumusan 

Permasalahan, Maksud Kajian, Fungsi Kajian, Kajian Kajian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode penulisan dan Sistematika 

Pembahasan.  

                                                           
18Djama’an Santori, Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Alfabeta. 2017), h.28 
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Bab II Landasan Teoritik   Bab III Deskripsi Obyek 

Kajian, bab ketiga berupa Deskripsi Obyek Kajian yang terdiri 

dari: Gambaran Global Obyek dan Penyajian Fakta dan Data 

Kajian. Bab IV Analisis Penelitian, Temuan Penelitian dan Bab V 

Simpulan dan Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Metode Demonstrasi 

1. Pengertian Metode Demontrasi 

Metode demonstrasi mengacu pada metode pengajaran 

untuk memperjelas pemahaman menggunakan alat demonstrasi 

(untuk tujuan demonstrasi)
 19

, Atau tunjukkan kepada siswa cara 

melaksanakan dan mengintegrasikan proses manufaktur tertentu. 

Tunjukkan atau peragakan. 
20

 Jika tekanan presentasi tentang cara 

proses tertentu dilakukan. Oleh karena itu, eksperimen mencakup 

melakukan eksperimen atau latihan langsung, atau melalui 

penelitian dan observasi yang cermat. Saat diimplementasikan, 

kedua metode ini dapat digunakan bersama atau bergantian. 

Metode demonstrasi dalam pelaksanaannya dapat 

digunakan terutama untuk penyampaian bahan ajar mata 

kpelajaran SBDP (Seni Budaya dan Kriya), misalnya cara 

membuat kolase yang berkualitas dan benar, serta cara membuat 

kolase yang benar. Karena kata "demonstrasi" muncul dari 

"Demonstrasi = Tunjukkan" (digunakan untuk 

mendemonstrasikan atau memperhatikan). 

Sagala, menyampaikan bahwa metode demonstrasi 

adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu 

proses atau cara kerja suatu proses atau cara kerja suatu benda 

yang berkenaan dengan bahan-bahan pelajaran. Penggunaan 

metode demonstrasi bermanfaat bagi peserta didik agar memiliki 

kesempatan untuk mengamati segala benda yang sedang terlibat 

dalam proses pembelajaran serta dapat mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang diharapkan. Metode demonstrasi semata-mata 

digunakan hanya untuk: 

a. Mengkongkritkan suatu konsep atau prosedur yang 

abstrak. 

                                                           
19 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), H.152 
20 Ibid, h. 144 
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b. Mengajarkan bagaimana berbuat atau menggunakan 

prosedur secara tepat. 

c. Meyakinkan bahwa alat dan prosedur tersebut bisa 

digunakan. 

d. Membangkitkan minat menggunakan alat prosedur 

Amitah. 

Metode demonstrasi mempunyai manfaat penting bagi 

peserta didik agar karakterristik metode demonstrasi pada 

dasarnya Untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa 

tentang pengembangan disiplin ilmu tertentu. Menerapkan 

metode demonstrasi guru, yang menjadi model, tetapi dapat 

mendemonstrasikan topik atas nama konsultan. Tujuan Majid 

Abdul adalah untuk mempelajari materi agar siswa dapat 

memahaminya.
21

 

2. Tujuan Metode Demonstrasi 

Alasan menggunakan metode demonstrasi dalam 

kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran SBDP (Seni 

Budaya Dan Prakarya) yang diharapkan peneliti adalah peserta 

didik menjadi lebih paham dalam penyampaian guru dan 

pembelajaran menjadi efektif. Namun tidak hanya itu, tujuan 

dasar belajar mengajar dengan metode demonstrasi sejalan 

dengan filosofi pendidikan. 

Secara umum tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh 

mata pelajaran SBDP (Seni Budaya Dan Prakarya) kolase dengan 

menggunakan metode demonstrasi sebagai berikut : 

a. Mengarahkan peserta didik mengembangkan bakat dan 

keaktivan mereka dengan seluas-luasnya dalam penggunaan 

metode demonstrasi pada mata pelajaran SBDP (Seni Budaya 

Dan Prakarya) proses kolase. 

b. Kegitan belajar mengajar dengan menggunakan metode 

demonstrasi bertujuan agar peserta didik lebih paham dalam 

pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. 

                                                           
21 Wahyu B.S, Nurhasanah, “penggunaan metode demonstrasi dan media 

audio visual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran ips”, 

jurnal pendas Mahakam. Vol 3 (2). 151-158. Agustus 2018  
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c. Meningkatkan kesadaran, apresiasi,keaktifan, dan 

pemahaman peserta didik terhadap keterampilan kolase 

dengan menggunakan metode demonstrasi.  

d. Membantu mengembangkan keterampilan kolase dari setiap 

peserta didik agar menjadi manusia sempurna, yaitu memiliki 

perkembangan jiwa, raga, dan keterampilan yang sempurna.  

e. Memberikan konteks dalam proses keterampilan proses 

kolase dengan begitu peserta didik akan mendapatkan 

kesempatan luas untuk merasakan secara langsung hal yang 

telah dipahami dalam teori proses kolase. 

f. Menciptakan keaktifan dan pemahaman keterampilan peserta 

didik dengan cara menggunakan metode demonstrasi pada 

proses pembelajaran berlangsung. 

g. Mengenalkan keterampilan kegiatan proses kolase dengan 

menggunakan media yang dapat membuat pembelajaran yang 

efektif dan kreatif dalam metode demonstrasi. 

h. Memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai dan 

menggunakan bahan biji-bijian dalam prosed kolase.  

i. Agar peserta didik memahami bahan yang sudah tidak 

terpakai bisa di daur ulang dalam proses kolase, dan 

menggunakan biji-bijian yang mudah didapatkan. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan pokok kegiatan belajar 

mengajar tentang materi kolase seorang guru tetap memegang 

peranan yang sangat penting dalam mengontrol reaksi dan respon 

peserta didik dalam pembelajaran berlangsung. Jadi tugas guru 

yang terpenting adalah membangun motivasi pelajaran terhadap 

hal apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam proses 

kolase, serta keaktifan dalam pembelajaran berlangsung dalam 

pengerjaan kolase menggunakan metode demonstrasi. 

3. Manfaat psikologis metode demonstrasi 

Muhibbin Syakh mencontohkan, ada asumsi psikologis 

yang menjadi dasar penggunaan metode demonstrasi, yaitu 

proses melakukan tindakan dan mengalami apa yang dipelajari. 

Nn. Roymond Simammore menambahkan manfaat psikologis 

dari metode ini: 
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a.  Perhatian siswa dapat lebih terkonsentrasi. 

b. Proses pendidikan siswa didasarkan pada materi yang 

dipelajari. 

c. Pengalaman dan kesan membuat hasil belajar lebih melekat 

pada diri siswa. 

d. Dengan kata lain, metode demonstrasi memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengamati langkah-langkah yang akan 

mereka ambil saat menyelesaikan proses atau keterampilan..
22

 

4. Langkah pembelajaran metode demonstrasi 

Dalam merencanakan menggunakan metode demonstrasi 

guru harus mempunyai perencanaan dan persiapan yang matang. 

Sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dan siswa tidak 

melakukan kegiatan belajar yang diharapkan. 

a. Langkah persiapan 

Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh pada langkah 

persiapan ini, antara lain : 

1) Rumuskan apa tujuan yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah proses demonstrasi berakhir. 

2) Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang 

akan dilakukan. 

3) Lakukan terlebih dahulu uji coba demonstrasi. 

b. Langkah pelaksanaan 

Beberapa langkah untuk menerapkan metode demonstrasi, 

seperti yang diusulkan oleh Andayan idan Suyatno adalah 

sebagai berikut : 

1) Guru mentransfer kemampuan yang telah dicapai (tujuan 

pembelajaran khusus atau TPK). 

2) Guru memiliki pemahaman tentang materi yang akan 

disajikan. 

3) Siapkan bahan atau alat yang diperlukan, dan tugasi satu atau 

lebih siswa untuk memperagakan semua adegan yang telah 

disiapkan. 

                                                           
22 DUNAMIS,(Jurnal Teknologi dan Pendidikan Kristen)vol 1,no 2, tahun 

2017 
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4) Semua siswa memperhatikan presentasi dan analisis. 

5) Setiap siswa mempresentasikan hasil analisis mereka dan 

mendemonstrasikan pengalaman mereka. 

6) Guru dan siswa mengambil kesimpulan. 

 

5. Kelebihan metode demonstrasi adalah : 

Melihat beberapa banyaknya keuntungan menggunakan 

metode demonstrasi sebagai sumber belajar maka dapat dikatakan 

pula bahwa pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

sangat bagus, Dari segi peserta didik, metode demonstrai akan 

membuat peserta didik lebih fokus kepada titik berat yang 

dianggap pentingnya bagi guru dalam pembelajaran, sedangkan 

dari segi guru, dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran. 

Metode demonstrasi mampu menghilangkan kejenuhan, bagi 

peserta didik maupun guru.  

Secara rinci, kelebihan metode demonstrasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

a. Perhatian siswa dapat difokuskan pada aksen yang 

penting bagi guru. 

b. Melalui observasi dan eksperimen, siswa akan secara aktif 

berpartisipasi dalam proses tertentu, dan siswa akan 

memperoleh pengalaman praktis, dan biaya praktis ini 

bersifat jangka panjang. 

c. Hindari pengajaran lisan ketika siswa tidak dapat 

memahami dan memahami apa yang dikatakan 

(diucapkan dengan baik tetapi tidak memahami artinya) 

atau membaca bias 

d. Dibandingkan membaca buku bacaan sederhana dapat 

mengurangi kesalahan karena peserta didik memiliki 

pemahaman yang jelas terhadap hasil observasi langsung 

e. Menyaksikan peragaan dapat menjawab beberapa 

pertanyaan yang menggugah pertanyaan siswa. 
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6. Kelemahan Metode Demonstrasi 

Terdapat beberapa kelemahan dalam metode 

pembelajaran demonstrasi diantaranya awbagai berikut : 

a. Presentasi membutuhkan waktu dan persiapan yang matang 

serta dapat menyita waktu. 

b. Mendemonstrasikan implementasinya membutuhkan banyak 

uang dan tenaga, yang banyak (bila menggunakan alat yang 

mahal). 

c. Tidak semua yang bisa dibuktikan di kelas. Misalnya, ini 

mungkin terjadi jika alat peraga berukuran besar atau berat, 

atau terletak jauh. Misalnya dalam bidang agama, masalah 

tauhid atau keyakinan sulit diselesaikan dengan metode ini. 

Karena masalah kepercayaan itu abstrak dan tidak bisa 

divisualisasikan 

d. Demonstrasi tidak akan efektif, siswa tidak berpartisipasi 

aktif, dan suasananya sangat bising. Selain faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan saat menggunakan metode 

demonstrasi dalam mengajar, ada juga beberapa metode 

demonstrasi efektif yang direncanakan, diantaranya: 

1) Tetapkan tujuan yang jelas untuk keterampilan atau 

tindakan yang akan dicapai 

2) Tentukan garis besar dari langkah-langkah demonstrasi 

yang akan dilakukan (jika Anda pulih, silakan coba 

terlebih dahulu dan kemudian peragakan di depan 

kelas) 

3) Pertimbangkan waktu yang diperlukan, termasuk waktu 

bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan, memberikan 

komentar, menarik kesimpulan dan membuat catatan 

yang diperlukan. 

4) Saat peragaan, kami akan mengajukan pertanyaan, 

apakah siswa mendengar informasinya dan apakah 

instrumen terpasang dengan benar? dan masih banyak 

lagi. 

5) Kembangkan rencana penelitian untuk hasil yang 

dicapai melalui demonstrasi. 



 21 

6) Jika siswa merasa kurang memahami atau tidak 

memahami pertanyaan penelitian, mereka dapat 

merekam atau mengulang proses peragaan kembali. 

 

B. Kolase 

1. Pengertian Media Kolase 

Di jelaskan dalam al quran surat An Nahl ayat 125 sebagai 

berikut : 

ِدۡنهُم بِٱنَّتِي ِهَي أَۡحَسُهُۚ  ٱۡدُع إِنَىَٰ َسبِيِم َربَِّك بِٱۡنِحۡكَمِة َوٱۡنَمۡىِعظَِة ٱۡنَحَسىَِةۖ َوَجَٰ

  ٥٢١إِنَّ َربََّك هَُى أَۡعهَُم بَِمه َضمَّ َعه َسبِيهِهِۦ َوهَُى أَۡعهَُم بِٱۡنُمۡهتَِديَه 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.(An Nahl: 125)
23

 

Ayat diatas secara langsung mengungkapkan strategi 

pembelajaran sudah digunakan bersama turunya ayat tersebut, 

dalam mengubah tingkah laku beragama, yaitu hikmah 

(bijaksana) pelajaran yang baik dan beragumen yang baik, 

dengan terciptanya media yang dapat membantu proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Dalam dunia pendidikan, seorang guru yang hendak 

mengajarkan suatu materi kepada peserta didik di tuntut 

menggunakan media sebagai pembantu dalam mata pelajaran 

yang diajarkan guru. Oleh karena itu, setiap pendidik (guru) harus 

dituntut untuk dapat menggunakan media. Untuk memahami apa 

itu seni kolase, pertama-tama kita perlu mengetahui arti kolase 

yang sebenarnya. Kata collage dalam bahasa Inggris disebut 

"collage" dan berasal dari bahasa Perancis "coller" yang berarti 

"lengket". Selain itu, kolase dipahami sebagai teknik artistik 

perekatan berbagai bahan (seperti kertas, kain, kaca, logam, dll.) 

                                                           
23 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ( CV Penerbit J-

ART,2016),h.281 
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Selain cat, atau dikombinasikan dengan penggunaan cat atau 

teknik lainnya.
24

 Kolase merupakan teknik dalam sebuah gambar, 

kolase merupakan penggunaan media-madia yang lain yang dapat 

dipakai sebagai unsur seni rupa, kolase merupakan teknik yang 

kaya akan aktivitas meremas, melipat, merobek, menempel, serta 

menggunting yang memungkinkan untuk mengembangkan 

keterampilan anak. Anal dapat menggerakkan jari-jarinya untuk 

menempelkan lem dan bahan-bahan lainnya. 
25

 

Bahan yang biasa digunakan dalam kolase sangat 

beragam, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, tanaman kering, 

biji-bijian atau bahan lain yang sesuai untuk kebutuhan 

produksinya. Anda dapat menggunakan kolase untuk menghias 

barang-barang yang kita gunakan setiap hari, seperti kartu 

ucapan, tas kertas, kotak kado, kotak serbet, sampul buku, 

bingkai foto, dll. Orang tua, guru taman kanak-kanak, dan siswa 

muda harus memahami pengetahuan dan keterampilan membuat 

kolase. Hal ini diperlukan karena kolase merupakan permainan 

sekaligus kegiatan seni yang dapat mengembangkan potensi 

anak. Ketika orang tua atau guru menerapkan keterampilan ini 

kepada anak-anak mereka dan secara aktif mengembangkan 

psikologi anak-anak mereka. 

Material atau bahan-bahan dasar dalam membuat kolase 

untuk anak usia TK dan SD tentu berbeda dengan bahan yang 

digunakan secara umum. Bahan yang digunakan harus lebih 

sederhana dan tidak membahayakan. Bahan tersebut misalnya 

kertas, biji-bijian, tumbuhan, dan kain. Selama pembuatan seni 

kolase tersebut, meskipun bahan yang digunakan sederhana, 

sebaiknya guru atau orang tua berperan aktif untuk membimbing 

dan mengawasi anak. Karena dalam proses pembuatannya, seni 

kolase juga membutuhkan penggunaan alat yang mungkin saja 

beresiko untuk anak seperti gunting, atau cuter yang digunakan 

untuk memotong bahan. Selain itu, sering dijumpai anak yang 

                                                           
24 Syakir Muharrar & Sri Verayanti, Ibid h. 7 
25 Ibid, h.8 
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tertarik dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan seni 

kolase yang mungkin memasukkannya kedalam tubuh. 
26

 

2. Peralatan dan Teknik Pembuatan Kolase 

Alat dan teknik yang digunakan untuk membuat kolase 

harus disesuaikan dengan materi yang ada di buku, karena simbol 

tiap bahan berbeda. Jenis alat dan teknik yang digunakan untuk 

membuat kolase natural berbeda dengan jenis alat dan teknik 

yang digunakan untuk membuat kolase sintetis. Secara umum, 

perlengkapan dasar dibutuhkan: 

1) Alat potong: pisau, gunting, pisau, gergaji, tang, dll. 

2) Perekat: lem kertas, lem vinil, lem putih atau PFC, lem 

plastik, jarum dan benang jahit serta jenis lem lainnya 

(tergantung jenis bahannya). Misal lem kertas biasa hanya 

bisa digunakan untuk menempelkan bahan kertas tipis, namun 

jika bahannya agak lebih tebal sebaiknya gunakan lem yang 

lebih kuat, seperti lem putih, seperti lem rubah. Saat 

menggunakan bahan yang membutuhkan daya rekat lebih 

tinggi, gunakan perekat yang mudah kering dan memiliki daya 

rekat yang kuat pada tabung atau tangki, seperti alteco atau 

lem suhu cair. 

Dari segi teknologi, secara umum karya kolase dapat 

menggunakan teknologi yang berbeda-beda, seperti teknologi 

robek, teknologi pemotongan, teknologi pemotongan, teknologi 

rakit, teknologi ikatan, teknologi jahitan, teknologi penjilidan, 

dll.
27

 

3. Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran Kolase 

Langkah-langkah mempelajari kolase adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. 

Dalam bentuk bidang dasar, kertas gambar, HVS atau karton 

dapat digunakan sebagai areal candi. 

2) Siapkan biji yang akan direkatkan pada seluruh permukaan 

kertas. 

                                                           
26 Silvana silichah & N.Ayusari, KETERAMPILAN KOLASE, ( Bandung: 

Penerbit INDOPUBLIKA, 2017).h.1-2. 
27Syakir Muharrar, Sri Verayanti, Ibid. h. 19-21. 
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3) Rekatkan bijinya sehingga seluruh permukaan kertas tertutup 

rapi. Jika ada garis-garis yang melintasi tepi kertas, kertas 

tersebut harus dipangkas. 
28

 

4. Jenis Kolase 

Pelajaran SeniiBudaya Dan Prakarya pada proses 

keterampilan Karya kolase dapat dibedakan menjadi beberapa 

segi, yaitu segi fungsi, matra, corak, dan material sebagai berikut: 

a) Menurut Fungsi 

Dibagi menurut fungsinya, kolase dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu seni. Penggunaan atau penerapan seni (seni 

terapan). Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat khusus 

untuk memenuhi kebutuhan artistik. Orang membuat karya seni 

rupa, biasanya untuk mengekspresikan cita rasa estetika mereka. 

Kebebasan berekspresi dalam seni visual memiliki prioritas. 

Kolase berfungsi sebagai karya seni murni, sekadar untuk 

menunjukkan keindahan atau nilai estetika, tanpa pertimbangan 

fungsional praktis. Karya itu hanya bisa digunakan untuk 

pajangan dinding atau dekorasi rumah. 

Sedangkan seni terapan merupakan karya seni yang 

diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Sebagai 

sejenis seni terapan, kolase berarti dibuat dari barang bekas 

dengan fungsi praktis. Sebagai salah satu jenis seni terapan, 

aplikasi kolase biasanya menampilkan komposisi kualitas artistik 

dekoratif. Pada saat yang sama, sebagai aplikasi pembuat kolase 

gratis yang murni artistik, tampaknya akan lebih berani untuk 

mengeksplorasi kreativitas, bahan, dan teknik untuk membuat 

karya kolase yang unik.
29

 

b) Menurut Matra 

Menurut ukurannya, jenis kolase dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu kolase pada bidang dua dimensi (dwimatra) dan kolase 

pada bidang tiga dimensi (tiga dimensi). Karya kolase kendi hias 

adalah kolase pada bidang tiga dimensi. Pada saat yang sama, 

kolase dapat bekerja pada permukaan yang datar, sehingga 

                                                           
28 Sinta Fazira, Musnar Indra Daulay, Lusi Marleni,jurnal pengaruh bermain 

kolase terhadap kemampuan motorik halus usia dini . 2018, 1(1), 60 
29 Ibid,h 62 
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dekorasi dinding (seperti biji atau kain perca) diklasifikasikan 

sebagai kolase 2D.
30

 

c) Menurut Corak 

Menurut gaya, bentuk kolase dapat dibagi menjadi dua 

jenis: representatif dan non-representatif. Sarana representatif 

menggambarkan suatu bentuk nyata, dan bentuknya masih dapat 

dikenali, sedangkan sarana non-representatif dibuat tanpa 

menunjukkan bentuk aslinya, bersifat abstrak dan hanya 

menunjukkan unsur-unsur visual. Komposisi yang indah. 

d) Menurut Material 

Saat membuat kolase, material (material) apa saja bisa 

digunakan (jika desainnya menarik atau unik). Jika bahan kolase 

yang berbeda relatif datar atau dapat dipasang, bahan tersebut 

akan melekat pada jenis permukaan yang berbeda, seperti kayu, 

plastik, kertas, kaca, keramik, tembikar, karton, dll. 

Secara umum jenis bahan kolase dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: bahan alami (daun, ranting, bunga kering, 

cangkang, biji-bijian, cangkang, batu, dll) dan bahan limbah 

sintetis. (Plastik, serat sintetis, logam, kertas bekas, tutup botol, 

kertas pembungkus permen atau coklat, serbet, dll.).
31

 

5. Kolase dan Awal Perkembangannya 

Dalam hidup, manusia selalu membutuhkan kecantikan 

dan bekerja keras untuk itu. Kegiatan artistik (termasuk dekorasi) 

adalah cara orang memenuhi harapan mereka akan keindahan 

atau nilai estetika. Kegiatan mendekorasi suatu benda bertujuan 

untuk meningkatkan nilai estetikanya dengan cara menempelkan 

benda atau bahan tertentu pada permukaan benda tersebut, dan 

dianggap sebagai kerajinan tangan tertua yang dibuat oleh umat 

manusia.  

Menurut para ahli, aktivitas ini dimulai di Venesia, Italia, 

sekitar abad ke-17. Saat itu, kota Venesia berada di garis depan 

percetakan Eropa. Sejak itu, seni kolase berkembang pesat di 

Prancis, Inggris, Jerman, dan kota-kota lain. Lainnya di Eropa. 

                                                           
30 Ibid,h 63 
31 Ibid,h 67 
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Dalam perkembangannya, baik dipadukan dengan cat maupun 

hanya dengan kolase, kolase secara kreatif telah digunakan 

sebagai elemen estetika pribadi dalam seni lukis. 

6. Pembelajaran Kolase Bagi Anak 

Pembelajaran kolase bagi anak-anak, khususnya di 

PAUD/TK atau SD, tentunya perlu dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal : 

1) Gunakan alat potong yang mudah digunakan (seperti 

gunting), namun sebaiknya guru mendampingi siswa saat 

memotong. Atau guru bisa membantu mempersingkat materi 

yang diberikan. 

2) Bahan yang diberikan harus mudah dipotong agar tidak 

mengganggu siswa, seperti daun kering, kertas, karton 

bekas, dll. 

3) Kertas tebal, karton atau kertas dua sisi digunakan untuk 

area utama kolase. Mereka tidak terlalu besar, jadi siswa 

tidak kesulitan untuk menempelkan seluruh area. 

4) Teknik dapat dikombinasikan dengan gambar tangan dan 

tambalan atau kolase. Misalnya, siswa menggambar kepala 

untuk figur manusia, mungkin tentang diri mereka sendiri, 

ibu atau teman mereka. Selain itu, detail lainnya (baju, 

celana, rok, dll.) Dibuat menggunakan teknologi kolase. 

 

C. Kreativitas 

1. PengertianiKreativitas 

Menurut kamus Vernister Anika Pamil, kreativitas adalah 

kemampuan kreatif seseorang yang bercirikan orisinalitas 

ekspresi gambar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kreativitas adalah kreativitas dan kreativitas. Menurut James J. 

Gallagher dari Yeni Rahmavati, “Kreativitas adalah proses 

psikologis di mana orang dapat menciptakan ide atau produk 

baru, atau menata ulang ide dan produk yang sudah ada menjadi 

sesuatu yang baru baginya. Mode." (Kreativitas adalah proses 

psikologis yang diterapkan orang dalam bentuk ide-ide baru atau 
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produk baru atau kombinasinya, dan akhirnya ditugaskan 

padanya). 
32

 

Kreativitas adalah proses psikologis individu, yang 

menghasilkan ide, proses, teknologi, atau produk baru yang 

efektif dengan imajinasi, fleksibilitas, konsistensi, dan 

diskontinuitas. Ide, proses, teknologi, atau produk baru yang 

efektif ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai bidang 

masalah. Karenanya, kreativitas adalah bagian dari bisnis kami. 

Ketika seseorang melakukan sesuatu, kreativitas menjadi seni. 

Berdasarkan ide sederhana ini, penulis melakukan semua 

aktivitas yang bertujuan untuk merangsang atau mengeksplorasi 

kreativitas.
33

 

2. Fungsi pengembangan kreativitas pada anak 

Mundandar meyakini bahwa mewujudkan perkembangan 

kreativitas anak merupakan salah satu sarana pengajaran untuk 

menunjang perkembangan kreativitas anak. Hal ini dapat dinilai 

dari fungsi perkembangan kreatif anak:
34

 

a. Fungsi mengembangkan kemampuan kreatif untuk 

perkembangan kognitif anak. 

Karena perkembangan kemampuan kreatif, anak memiliki 

kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekspresi diri dan 

menciptakan hal-hal baru dengan caranya sendiri. 

Aktivitas yang menghasilkan sesuatu dapat menumbuhkan 

sikap terhadap aktivitas inovatif yang merangsang 

perkembangan kognitif atau keterampilan berpikir. 

 

 

                                                           
32 Nila Septianingsih, Luluk Asmawati, and Tri Sayekti, “Meningkatkan 

Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Media Bahan Bekas,” Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 2 (2017): 137. 
33 Hendra Erik Rudyanto, “Pengembangan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar 

Melalui Pembelajaran Matematika Open-Ended,” Premiere Educandum : Jurnal 

Pendidikan Dasar dan Pembelajaran 3, no. 02 (2016): 184–192. 
34 Kurnia Puspita Sari, Neviyarni, and Irdamurni, “Pengembangan Kreativitas 

Dan Konsep Diri Anak SD Development Of Creativity And Self-Concept Of Children 

Pendahuluan Kreativitas Merupakan Suatu Digali Seorang Anak Sebaiknya Sejak 

Dini Kreativitas Dalam Tuntutan Pendidikan Dan Kehidupan Yang Penting Pada,” 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar VII, no. 1 (2021). h.55 
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b. Kembangkan efek kreativitas pada kesehatan mental. 

Memupuk kreativitas memiliki nilai terapeutik, karena 

dengan aktif, anak dapat menularkan emosi yang 

menimbulkan ketegangan, seperti berlebihan, depresi, 

cemas, takut, dan emosi lain yang tidak dapat 

diungkapkan. 

c. Kembangkan kemampuan kreatif untuk mempromosikan 

fungsi pengembangan estetika. 

Selain membuat kegiatan untuk anak-anak, mereka juga 

dibiasakan dan dilatih untuk mengapresiasi segala macam 

keindahan, seperti keindahan alam, melukis, menari, 

musik, dll. 

3. Strategi Pribadi, Pendorong, Proses,dan Produki (4P) 

Menurut Utami Munandar, meski setiap orang berada 

dalam bidang dan level yang berbeda, pada dasarnya setiap orang 

memiliki kemampuan kreatif dan ekspresif. Yang paling penting 

bagi sektor pendidikan adalah bahwa bakat semacam ini dapat 

dan harus dikembangkan dan ditingkatkan. Berkaitan dengan 

pengembangan kreativitas siswa, perlu diperhatikan empat aspek 

kreativitas, yaitu: personal, driving, news, process, process atau 

product (kreativitas 4P).
35

 

a. Pribadi 

Kreativitas merupakan ekspresi (ekspresi) dari keunikan 

seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ekspresi 

diri yang kreatif mencerminkan orisinalitas seseorang. Melalui 

ekspresi diri yang unik ini, ide-ide baru dan produk-produk 

inovatif dapat diharapkan. Oleh karena itu, guru perlu 

mengapresiasi keunikan dan bakat individu siswa (jangan 

berharap setiap orang melakukan atau menghasilkan hal yang 

sama atau memiliki minat yang sama). Guru hendaknya 

membantu siswa menemukan dan menghargai bakat mereka. 

 

 

                                                           
35 Ibid. 
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b. Pendorong (press) 

Jika mereka mendorong dan mendukung lingkungannya, 

atau memiliki keinginan batin yang kuat (motivasi batin) untuk 

menghasilkan sesuatu, maka bakat kreatif siswa akan terwujud. 

Bakat inovatif dapat berkembang di lingkungan yang 

mendukung, tetapi mereka juga dapat diblokir di lingkungan yang 

tidak bersahabat. Dalam keluarga, sekolah, pekerjaan dan 

masyarakat, sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok 

individu harus dihormati dan didukung.
36

 

c. Proses 

Untuk berkembang secara kreatif, anak perlu diberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

kehidupannya. Pendidik harus mampu mendorong kreativitasnya 

dengan membantu menciptakan ruang dan infrastruktur yang 

diperlukan. Dalam hal ini, penting untuk memberikan hak kepada 

anak untuk secara bebas mengekspresikan diri dengan bebas, 

asalkan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. 

d. Produk 

Kondisi yang memungkinkan seseorang untuk 

menciptakan produk kreatif yang bermakna adalah kondisi 

pribadi dan lingkungan, yaitu sejauh mana mereka mendorong 

("menekan") seseorang untuk berpartisipasi dalam proses kreatif 

(sibuk, aktivitas). 

Karena bakat dan kualitas orang-orang kreatif, dan 

keinginan untuk berkreasi (internal dan eksternal), produk-produk 

kreativitas yang penting muncul secara otomatis. Pendidik harus 

menghargai produk kreatif anak-anak dan menyebarkannya 

kepada orang lain. Misalnya memajang atau memamerkan karya 

anak. Ini akan semakin membangkitkan minat anak pada 

kreativitas.  

                                                           
36 Yuli Nur Khasanah, “Meningkatan Kreativitas Melalui Kegiatan Kolase 

Pada Anak,” Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 4, no. 1 

(2019): 1–69. 
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Tabel 1 Indikator Kreativitas dalam Pembelajaran
37

 

Sub 

Variabel 

Indikator Dimensi 

Aspek    yang 

dikembangkan 

dalam teori Utami 

Munandar 4P 

Dalam 

pengembangan 

kreativitas 

1. Pribadi 

Kreatif 

a. Percaya diri 

b. Ketekunan 

2. Press 

(dorongan) 

a. Memberikan 

semangat 

b. Pantang 

menyerah 

3. Proses 

kreatif 

a. Persiapan 

b. Inkubasi 

c. Luminasi 

d. Verivikasi 

 4. Produk   

   Kreatif 

a Pengetahuan 

 b  Keterampilan 

 

Berdasarkan alat ini, telah berkembang menjadi kisi alat 

penelitian. 

6. Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Peserta Didik 

Mulyasa meyakini bahwa proses pembelajaran terutama 

ditujukan untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa 

melalui berbagai interaksi dan pembelajaran. Namun dalam 

pelaksanaannya biasanya kita tidak menyadari bahwa masih 

banyak kegiatan pendidikan yang justru menghambat aktivitas 

dan kreativitas siswa.
38

 

                                                           
37 Suciati Nur Apriyanti and Syarip Hidayat, “Pendidikan Karakter; 

Penumbuhan Kreativitas Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Teater Di Sekolah 

Dasar,” PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6, no. 1 

(2019): 229–235. 
38 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Bandung: 

Rineka Cipta, 2016). H. 55 
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Berkaitan dengan peningkatan aktivitas dan kreativitas 

peserta didik dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di 

samping penyediaan lingkungan yang kreatif, guru dapat 

menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut:
39

 

1) Metode harga diri 

Dengan cara ini, guru hendaknya lebih memperhatikan 

perkembangan harga diri (self esteem). Guru hendaknya tidak 

hanya membimbing siswa dalam mempelajari materi ilmiah, 

tetapi juga memperhatikan perkembangan sikap. 

2) Jadilah kreatif 

Beberapa saran untuk metode ini meliputi pengembangan 

pemecahan masalah, brainstorming, eksplorasi, dan bermain 

peran. 

3) Cara klarifikasi nilai dan pengembangan moral 

Dengan metode ini, pengembangan pribadi adalah tujuan 

utama, dan pendekatan holistik dan humanistik adalah fitur utama 

dari pengembangan potensi realisasi diri manusia. Dalam hal ini 

perkembangan kecerdasan akan dibarengi dengan perkembangan 

pribadi peserta didik. 

4) Pendekatan multidisiplin 

Pendekatan ini menekankan pada pengembangan potensi 

penuh siswa, karena manifesto pengembangan potensi akan 

membentuk harga diri yang mendukung kesehatan mental. 

5) Metode permintaan 

Dengan cara ini, siswa memiliki kesempatan untuk 

menggunakan proses berpikir untuk menemukan konsep atau 

prinsip ilmiah dan meningkatkan potensi intelektual mereka. 

6) Metode misterius 

Metode ini merupakan salah satu cara untuk 

menumbuhkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi 

kelompok. Metode ini sangat membantu untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif Anda. 

 

                                                           
39 Ibid. 45 
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7) Pendekatan komprehensif 

Pada intinya metode ini menitikberatkan pada 

kemampuan siswa dalam mengembangkan berbagai bentuk 

metafora untuk mengeluarkan kecerdasan dan mengembangkan 

kreativitasnya. Kegiatan dimulai dengan kegiatan kelompok yang 

tidak masuk akal, dan kemudian secara bertahap menemukan 

pemecahan masalah yang merosot dan rasional. 

Dari uraian di atas, dapat dianggap bahwa aktivitas dan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran sangat bergantung pada 

aktivitas dan kreativitas guru dalam pembelajaran, serta 

menciptakan lingkungan belajar yang baik. Untuk tujuan ini, guru 

dapat merancang kursus menara, seperti modul, dan dapat 

menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas siswa.
40

 

 

D. Kerangka Berfikir 

Penelitian tentang kriya budaya menekankan pada 

ketrampilan, karena sejauh menyangkut mata kuliah kriya budaya 

mahasiswa perlu memiliki ketrampilan dalam prosesnya. 

Penelitian tentang kerajinan budaya bertujuan agar siswa 

memiliki pengetahuan dan kemampuan belajar yang berbeda. 

kerja. Dapat membantu Anda memahami keterampilan kolase 

secara mendalam. Metode demonstrasi merupakan metode 

pengajaran yang mendemonstrasikan atau mendemonstrasikan 

proses yang diteliti kepada siswa dengan memperkenalkan bahan 

ajar. Dalam proses peragaan, guru juga dapat menggunakan 

benda atau alat tertentu, baik alat maupun benda asli atau hanya 

benda tiruan, tetapi guru harus menjelaskan secara lisan.  

                                                           
40 Ibid. h.66 
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