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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sekolah dasar mendapatkan pembelajaran seni budaya 

untuk melatih keterampilan setiap siswa . Kegiatan seni anak usia sekolah 

seharusnya dioptimalkan, terutama di sekolah itu sendiri. Pemerintah telah 

mengatur bahwa kegiatan seni diberikan melalui pendidikan seni di 

sekolah. Menurut Suhaya (2016:2) kegiatan seni dinilai memiliki 

kreatifitas dan kecerdasannya masing-masing, kegiatan seni dapat 

memfasilitasi setiap orang untuk menuangkan atau mencurahkan segala 

kreatifitas berdasarkan kehendak masing-masing orang itu sendiri. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

Pasal 37 Ayat 1 G Bahwa setiap kurikulum satuan pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat mata pelajaran SBDP. Selanjutnya, peraturan 

pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 D dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006, 

mengatur bahwa muatan pembelajaran Seni Budaya tersebut termasuk 

dalam cangkupan kelompok mata pelajaran estetika. 

Pembelajaran seni budaya terdapat beberapa jenis seni didalamnya 

yaitu seni rupa, tari, drama, dan musik. Kegiatan pembelajaran seni rupa 

yang mempunyai estetika tinggi salah satunya adalah batik. Menurut 

Lisbijanto (2013:6) Kata batik berasal dari dua kata dalam bahasa jawa: 

yaitu amba yang mempunyai arti titik, dimana dalam pembuatannya kain 
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batik sebagai prosesnya dilakukan dengan kegiatan menulis dengan malam 

dan sebagian dari tulisan tersebut berupa titik. 

Saat ini pembuatan batik berkembang pesat hal ini dapat dilihat 

dari teknik pembuatan batik itu sendiri. Teknik dalam membatik yang 

diketahui masyarakat secara umum adalah canting biasa yang dikenal 

dengan batik tulis. Menurut Aprilia (2016:2) Canting merupakan salah 

satu alat membatik tradisional yang diwariskan dari nenek moyang sampai 

sekarang menjadi budaya yang dilestarikan. Pada zaman yang modern ini 

teknologi dan alat sudah berkembang, sehingga pembuatan batik lebih 

bervariasi seperti adanya batik cap dan batik print atau dikenal dengan 

batik sablon. Dari perkembangan pengrajin batik, proses pembuatan batik 

dibuat lebih singkat dibanding pembuatan batik tulis. Tetapi pembuatan 

batik cap dan print tidak terlalu memiliki estetika yang tinggi 

dibandingkan dengan batik tulis karena pembuatan batik cap menghasilkan 

motif yang sama. 

Batik juga dikembangkan oleh masyarakat umum seperti Batik 

Kebyok. Dilihat dari proses pembuatannya batik ini mudah dilakukan dan 

diajarkan kepada anak. Dinamakan Batik Kebyok diambil dari cara proses 

pembuatannya, yaitu kebyok dalam bahasa jawa yang artinya memukul. 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan batik dengan menggunakan 

alat lidi daun kelapa, sehingga hasil yang didapatkan berupa pola garis dan 

percikan lilin/malam. Batik kebyok dapat dikatakan sebagai bentuk dari 

perkembangan batik cap sederhana. 
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Teknik kebyok merupakan teknik yang dikembangkan dari teknik 

cap, hal yang membedakan adalah alat yang digunakan. Teknik cap pada 

pembuatan batik menggunakan rangkaian tembaga yang di desain 

membentuk pola, sedangkan teknik kebyok menggunakan alat lidi yang 

dimodifikasi membentuk pola-pola sederhana. Teknik kebyok digunakan 

untuk mengenalkan dasar membatik serta mendorong kreatifitas siswa 

sekolah dasar dalam pembelajaran seni budaya. Agar siswa tidak merasa 

kesulitan saat pelaksanaan kegiatan membatik di sekolah. 

Pembuatan batik menggunakan teknik kebyok akan diterapkan 

pada siswa kelas V di halaman SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. 

Malang dengan perlengkapan alat dan bahan yang telah disediakan oleh 

peneliti dalam kegiatan keterampilan membatik yang dilakukan di 

halaman sekolah dengan kapasitas seluruh siswa kelas V. 

Materi pembelajaran seni budaya mengenai batik terdapat pada 

siswa kelas 3,kelas 5, dan 6 di SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. 

Malang masih menerapkan kurikulum KTSP sehingga pembelajaran 

membatik terdapat pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 

semester genap. Pembelajaran seni budaya dan keterampilan kelas 5 

mempelajari tentang teknik membatik, berupa penggunaan teknik batik 

tulis dan cap.  

Hasil wawancara pada kegiatan observasi awal yang dilakukan 

oleh peneliti pada tanggal 18 Januari 2018 kepada guru kelas V bahwa 

pembelajaran keterampilan membatik terdapat pada mata pelajaran Seni 

budaya dan prakarya. 
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Siswa kelas 5 SDN 2 Sitirejo Kab.Malang sudah melakukan 

keterampilan membatik dengan menggunakan alat tumbuh-tumbuhan 

sebagai alat cap. Penggunaan alat lidi modifikasi yang pernah dilakukan 

dalam kegiatan membatik ialah penggunaan alat lidi tanpa membentuk 

pola sehingga bentuk yang dihasilkan hanya berupa garis lurus, sehingga 

peneliti melakukan pengembangan terhadap alat lidi modifikasi dalam 

keterampilan membatik dengan membuat bentuk pola pada alat lidi 

dengan membentuk pola tumbuhan, sehingga akan menghasilkan bentuk 

pola ketika alat lidi di gunakan dalam kegiatan keterampilan membatik. 

Peneliti mengangkat judul pengembangan teknik kebyok pada 

materi membatik dengan alat lidi daun kelapa untuk siswa kelas V mata 

pelajaran SBDP tingkat sekolah dasar untuk mengembangkan alat 

membatik berbahan lidi daun kelapa tersebut. Teknik kebyok yang 

digunakan untuk membantu siswa dalam pengenalan dasar membatik serta 

mendorong kreatifitas siswa dalam keterampilan membatik di mata 

pelajaran seni budaya. Penelitian dilakukan agar siswa kreatif dalam 

melalukan keterampilan membatik pada mata pelajaran seni budaya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

Bagaimana pengembangan teknik batik kebyok dengan alat lidi 

untuk siswa kelas V pada mata pelajaran Seni Budaya di SDN 2 Sitirejo 

Buwek Kec. Wagir Kab. Malang. 
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

pengembangan  ini yaitu : 

Untuk mengetahui pengembangan teknik batik kebyok dengan alat 

lidi untuk siswa kelas V pada mata pelajaran Seni Budaya di SDN 2 

Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. Malang. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan 

yaitu hasil kreatifitas dari penggunaan teknik kebyok melalui alat sapu lidi 

yang telah dimodifikasi untuk memudahkan siswa dalam proses membatik 

serta mendorong kreatifitas siswa sekolah dasar. Spesifikasi produk dari 

pengembangan batik kebyok terdiri sebagai berikut. 

1. Konten (isi) 

Proses pembuatan batik kebyok menggunakan alat lidi daun kelapa 

yang diragkai dengan benang jahit bertemakan hewan dan tumbuhan 

sesuai kreatifitas setiap siswa. Alat dan bahan yang digunakan dalam 

proses pembuatan batik dengan penerapan teknik kebyok yaitu lilin 

batik/ malam, pewarna batik, wajan, kompor, benang jahit serta alat 

lidi modifikasi sebagai pengganti alat canting batik dalam pembuatan 

batik. 
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2. Konstruk (Tampilan Produk) 

Produk yang dihasilkan berupa kain batik dengan ukuran 1 meter, 

pembuatan batik menggunakan bahan lilin/malam jenis remukan, 

pewarna batik remasol, lidi daun kelapa ukuran 67 cm yang telah 

dimodifikasi sebagai pengganti alat canting membatik, benang jahit, 

lem cyanoacrylate. Batik yang dihasilkan membentuk pola-pola 

sederhana yang dihasilkan oleh alat lidi daun kelapa. 

 

 

 

 

   
     Sumber : Dokumentasi Pribadi  

Gambar 1.1 Lidi Modifikasi Bentuk Pola 
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

1. Teoritis 

Penelitian ini mendeskripsikan pembelajaran membatik 

pada mata pelajaran seni budaya yang memberikan manfaat dalam 

tata cara dan pemahaman yang lebih luas bagi sekolah. Baik yang 

dilakukan secara teori maupun pembelajaran secara praktik. 

Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

yang baik bagi SDN 2 Sitirejo Buwek, kec. Wagir Kab. Malang 

dalam peningkatan mutu pembelajaran tersebut. 

2. Praktis 

Penelitian terhadap pengembangan batik kebyok dengan 

pemanfaatan lidi daun kelapa sebagai alat dalam pembuatan batik 

pada siswa kelas V diharapkan dapat membantu serta memudahkan 

siswa dalam proses kegiatan membatik pada pembelajaran seni 

budaya. Pengembangan batik kebyok ini akan diujikan coba pada 

salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Wagir, yaitu SDN 2 

Sitirejo Buwek, pengembangan batik kebyok ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah serta peneliti. 

a. Bagi siswa 

Proses pembelajaran membatik melalui teknik kebyok dapat 

dijadikan pengenalan tahap dasar dalam pembuatan batik oleh 

siswa tingkat sekolah dasar, serta mengajak siswa untuk 

berkreasi di waktu usia muda. Pengembangan batik kebyok ini 

diharapkan dapat meminimalisir kesulitan siswa dalam proses 
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pembuatan batik serta meningkatkan kreatifitas siswa dalam 

bentuk keterampilan. 

b. Bagi Guru 

Produk dari hasil pengembangan teknik batik kebyok yang 

telah dibuat dengan alat lidi daun kelapa modifikasi diharapkan 

dapat memotifasi guru untuk memanfaatkan alat-alat sederhana 

dalam pembuatan batik. 

c. Bagi Sekolah 

Produk batik kebyok yang telah dikembangkan diharapkan 

dapat menjadi acuan untuk memproduksi batik sendiri bagi 

sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan informasi tentang pengembangan batik kebyok 

dengan menggunakan alat lidi daun kelapa modifikasi. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan alat lidi daun kelapa modifikasi pada pembuatan batik 

terdapat beberapa asumsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan batik kebyok di dukung dengan adanya pelajaran 

seni budaya dengan materi membatik di kelas V SDN 2 Sitirejo 

Buwek Kec. Wagir 

b. Pengembangan alat lidi modifikasi menggunakan lidi daun kelapa 
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c. Pengembangan alat lidi daunkelapa modifikasi merupakan 

alternatif dalam pemecahan masalah dalam pembuatan batik di 

tingkat sekolah dasar pada pembelajaran SBDP 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan teknik kebyok dalam pembuatan batik dengan 

penggunaan alat lidi daun kelapa modifikasi terdapat beberapa 

keterbatasan antara lain: 

a. Pembelajaran membatik dengan penerapan teknik kebyok 

diterapkan di tingkat sekolah dasar. 

b. Menggunakan lidi daun kelapa 

c. Pembuatan batik dengan penerapan teknik kebyok sesuai dengan 

kreatifitas setiap siswa. 

d. Penggunaan bahan lilin/malam jenis remukan 

e. Kain prima panjang 1 meter 

f. Pewarna jenis remasol (Hitam, Merah, Kuning, Biru) 

g. Penelitian pengembangan teknik kebyok dalam pembuatan batik 

hanya dilakukan pada siswa kelas V pada mata pelajaran SBDP di 

SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. Malang.  
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G. Definisi Operasional

1. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta

didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

2. Seni budaya merupakan mengekspresikan ide dan pemikiran estetika

dalam sebuah bentuk karya seni yang termasuk dalam lingkup

kebudayaan.

3. Teknik kebyok adalah salah satu pengembangan teknik membatik. Kata

kebyok yang berasal dari bahasa jawa yang dapat diartikan memukul.

4. Batik adalah sebuah kain yang memiliki bentuk motif atau pola yang

dibuat dengan canting batik untuk mengoleskan malam/lilin terhadap

kain.

5. Sapu lidi yaitu alat kebersihan terbuat dari lidi daun kelapa




