
 

SAIFUL ALLAAM, 2017 
PENGARUH KETERAMPILAN MENGGAMBAR MANUAL TERHADAP KREATIVITAS FIGURAL 
PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN GAMBAR INTERIOR DAN EKSTERIOR BANGUNAN 
GEDUNG KELAS XI SMK NEGERI 5 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu secara kreatif 

biasanya dapat terjadi ketika situasi dan kondisi sedang dalam keadaan 

mendesak, baik dalam ranah waktu pada detik-detik terakhir bekerja maupun 

dalam ranah eksternal pada lingkungan. Saat kita menggali suatu ide secara 

sengaja atau dalam kondisi normal, kreativitas justru sering buntu. Namun, 

dalam kondisi terdesak, asal kita menghadapi situasi tersebut dengan pikiran 

yang jernih, ide kreatif sering tiba-tiba muncul (Yudy Effendy, 2012). Banyak 

orang dewasa mengekang individualisme dan kreativitas peserta didik. 

Semestinya ada ikhtiar khusus untuk menemukan manfaat dan upaya 

mendorong berkembangnya potensi kreativitas tersebut. 

Mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung 

merupakan mata pelajaran yang menuntut untuk melakukan proses dan hasil 

yang kreatif. Tingkat kreativitas peserta didik akan mempengaruhi terampil 

tidaknya produk gambar yang dihasilkan. Produk gambar yang dihasilkan 

tersebut merupakan suatu proyek yang membutuhkan ketepatan waktu 

sehingga memunculkan suatu keadaan yang mendesak peserta didik untuk 

dapat mengejar waktu yang telah ditentukan. Keterampilan menggambar 

manual dapat dilihat dari proses kreatif yang dilakukan secara berkala. 

Observasi yang telah dilakukan Peneliti dalam kurun waktu kurang lebih satu 

bulan di SMK Negeri 5 Bandung terlihat bahwa keterampilan menggambar 

manual peserta didik paket keahlian Teknik Gambar Bangunan masih rendah, 

ditunjukkan dengan kurangnya keterampilan dalam mengefektifkan waktu 

pengerjaan tugas yang berpengaruh pada kemampuan menalar dan berpikir 

peserta didik terhadap produk gambar yang dihasilkan, seperti pada aspek 

visual, pengetahuan, mental dan motorik yang dikaji dalam keterampilan 

menggambar. Kreativitas biasanya akan terpengaruh oleh keterampilan yang 
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dimiliki oleh peserta didik, khususnya kreativitas figural, yaitu suatu adaptasi 

kreatif yang mengkaji aspek fleksibilitas, orisinalitas dan elaborasi. Aspek-

aspek yang terdapat pada keterampilan menggambar dan kreativitas figural 

justru kurang diperhatikan oleh kebanyakan peserta didik kelas XI TGB di 

SMK Negeri 5 Bandung yang berpengaruh pada keberhasilan dalam mata 

pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Sejumlah penelitian telah mengkaji kreativitas peserta didik yang 

mayoritasnya pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Contoh dalam 

penelitian Mujiyanti (2012) mengenai “Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak 

melalui Menggambar Bebas pada Anak Kelompok B TK Aisyiyah 2 Giriroto 

Tahun Ajaran 2011/2012”. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak kelompok B 

melalui Menggambar Bebas TK Aisyiah 2 Giriroto tahun pelajaran 2011/2012. 

Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, aspek keterampilan 

menggambar manual hingga kini belum dikaji dan diterapkan pada anak 

Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung. Keterampilan menggambar 

manual sangat penting dalam menggambar interior dan eksterior bangunan 

gedung, karena keterampilan menggambar berpengaruh pada kemampuan 

visual, pengetahuan, mental dan motorik peserta didik. 

Pada penelitian ini, penulis mengkaji pengaruh keterampilan 

menggambar manual terhadap kreativitas figural peserta didik. Secara khusus, 

penelitian ini akan menelaah lebih rinci mengenai proses kreatif dalam 

menggambar manual yang dilakukan peserta didik untuk menghasilkan suatu 

produk gambar pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan 

Gedung di SMK Negeri 5 Bandung. Data diperoleh menggunakan metode 

korelasional dengan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif sehingga 

penelitian bersifat noneksperimental dengan mengamati secara langsung 

peristiwa yang terjadi selama penelitian. Pengukuran data oleh skala interval 

dengan pengolahan data parametrik oleh uji statistik terhadap keterampilan 

menggambar manual dan kreativitas figural peserta didik. 
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Berdasarkan uraian di atas, Peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh keterampilan menggambar manual terhadap kreativitas figural 

peserta didik SMK Negeri 5 Bandung paket keahlian Teknik Gambar 

Bangunan dan penulis bermaksud melakukan penelitian yang diberi judul: 

“Pengaruh Keterampilan Menggambar Manual terhadap Kreativitas 

Figural Peserta Didik pada Mata Pelajaran Gambar Interior dan 

Eksterior Bangunan Gedung Kelas XI SMK Negeri 5 Bandung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi 

masalah menjadi beberapa pokok permasalahan, diantaranya: 

1. Keterampilan menggambar manual peserta didik masih rendah 

ditunjukkan pada belum tercapainya tujuan pembelajaran dalam mata 

pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

2. Peserta didik masih belum terampil dalam mengefektifkan waktu 

pengerjaan tugas gambar interior yang dibuktikan oleh sering terlambat 

mengumpulkan tugas dan atau tepat waktu tetapi tidak sesuai dengan 

perintah tugas dalam TOR. 

3. Kemampuan visual, pengetahuan, mental dan motorik peserta didik 

belum seimbang yang ditunjukkan pada kualitas gambar di bawah 

standar yang telah ditentukan dalam luaran pembelajaran. 

4. Aspek fleksibilitas, orisinalitas dan elaborasi pada kreativitas figural 

peserta didik masih terbatas yang ditunjukkan pada produk gambar yang 

relatif masih sama dengan teman lainnya dan kelengkapan gambar masih 

kurang. 

5. Aspek-aspek dalam keterampilan menggambar dan kreativitas figural 

justru kurang diperhatikan oleh kebanyakan peserta didik kelas XI TGB 

di SMK Negeri 5 Bandung yang berpengaruh pada keberhasilan dalam 

mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 
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C. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar lebih terarah, fokus dan 

tidak menyimpang dari penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, Peneliti 

membatasi penelitian ini pada aspek sebagai berikut: 

1. Dalam mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung 

kelas XI paket keahlian Teknik Gambar Bangunan melibatkan aspek 

visual, pengetahuan, mental, dan motorik untuk mengkaji keterampilan 

menggambar manual peserta didik dari segi teknis gambar. 

2. Dalam mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung 

kelas XI paket keahlian Teknik Gambar Bangunan melibatkan aspek 

fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi untuk mengkaji kreativitas figural 

peserta didik dari segi teknis gambar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan menggambar manual peserta didik dalam mata 

pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung? 

2. Bagaimana kreativitas figural peserta didik dalam mata pelajaran 

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung? 

3. Berapa besar pengaruh keterampilan menggambar manual terhadap 

kreativitas figural peserta didik dalam mata pelajaran Gambar Interior 

dan Eksterior Bangunan Gedung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis 

membuat berbagai tujuan, diantaranya: 

1. Mengetahui keterampilan menggambar manual peserta didik dalam mata 

pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 
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2. Mengetahui kreativitas figural peserta didik dalam mata pelajaran 

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

3. Mengetahui pengaruh keterampilan menggambar manual terhadap 

kreativitas figural peserta didik dalam mata pelajaran Gambar Interior 

dan Eksterior Bangunan Gedung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penulisan karya ilmiah dan tujuan-tujuan di atas, penulis 

menemukan beberapa manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh 

keterampilan menggambar manual terhadap kreativitas figural peserta 

didik pada gambar interior dan eksterior bangunan gedung, dan 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau kepustakaan 

untuk penelitian selanjutnya dengan tema dan topik yang relevan terkait 

pendidikan kreativitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang pengaruh keterampilan 

menggambar manual terhadap kreativitas figural peserta didik pada 

gambar interior dan eksterior bangunan gedung serta melatih 

kemampuan menulis sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. 

b. Bagi Guru 

Menumbuhkan rasa penghargaan terhadap perbedaan 

pendapat dan pekerjaan peserta didik untuk menumbuhkembangkan 

kreativitas peserta didik dalam menggambar interior dan eksterior 

bangunan gedung. 

c. Bagi Peserta Didik 

Meningkatkan motivasi untuk mengembangkan kreativitas 

figural pada keterampilan menggambar manual dalam setiap 

pekerjaan di dalam maupun di luar sekolah. 
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G. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan skripsi ini terdiri atas lima buah bab yang 

pada setiap babnya diperinci lagi ke dalam beberapa sub-bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan, pada dasarnya menjadi bab perkenalan yang terdiri 

atas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka, ditunjukkan the state of the art dari teori yang 

sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang 

ilmu yang diteliti. Berisikan kajian teoritik yang mendasari 

masalah yang hendak dibahas dan kajian empirik yang 

menunjukkan studi literatur dari jurnal-jurnal penelitian terkait 

judul skripsi, serta hipotesis atau jawaban sementara yang belum 

diuji kebenarannya. 

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang desain dan metode penelitian, 

prosedur penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, 

analisis data dan teknik pengolahan data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyimpulkan dua hal utama 

yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis 

data, dan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V Simpulan dan Saran, menyajikan penafsiran dan pemaknaan 

peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut. 
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