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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka ini menampilkan penjelasan mengenai kata kunci penelitian 

dalam hal ini adalah pembelajaran seni budaya, batik, jenis membatik menurut 

pembuatannya dan teknik kebyok.  

A. Kajian Teori 

1. SBDP 

Seni budaya dan prakarya merupakan suatu pembelajaran seni 

budaya yang diterapkan pada dunia pendidikan. Menurut (Permen No. 57 

Tahun 2014) pembelajaran seni di tingkat pendidikan dasar bertujuan 

untuk menggambarkan kesadaran seni dan keindahan dalam arti umum, 

baik dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, maupun tujuan-

tujuan psikologi-edukatif untuk mengembangkan kepribadian siswa secara 

positif, sehingga individu lebih memahami budaya sebagai salah satu 

tujuan dari pendidikan. Pembelajaran keterampilan membatik terdapat 

pada SK dan KD sebagai berikut. 

Tabel 2.1 SK dan KD Pembelajaran SBDP Kelas V Semester 2 

Standar kompetensi Kompetensi Dasar 

9. Mengapresiasikan karya seni rupa 9.2 menampilkan sikap apresiatif terhadap 

keunikan motif hias karya seni rupa nusantara 

daerah setempat 

    Olahan:Peneliti 
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2. Keterampilan  

Menurut John Travers ( dalam Mustofa.A, Muhammad.t, 2013:25) 

Kegiatan keterampilan berfokus pada pengalaman belajar melalui gerak 

yang dilakukan peserta didik. Kegiatan keterampilan ini melalui gerak 

yang dilakukan peserta didik. Kegiatan belajar ini merupakan panduan 

gerak, stimulus, dan respon yang tergabung dalam situasi belajar. Ketiga 

unsur ini menumbuhkan pola gerak yang terkoordinasi pada diri peserta 

didik. Kegiatan keterampilan terjadi jika peserta didik menerima stimulus 

kemudian merespon dengan menggunakan gerak. 

3. Batik 

Kain batik adalah suatu bentuk tekstil dengan teknik ragam hias 

yang permukaannya dihias dengan teknik wax-resist yaitu rintang-warna 

menggunakan lilin/malam dan paling luas penggunaannya di asia 

tenggara Moersid, (2013:122). Sedangkan menurut Lisbijanto (2013:6) 

kata batik berasal dari dua kata dalam bahasa jawa: yaitu amba, yang 

mempunyai arti titik, dimana dalam pembuatannya kain batik sebagian 

prosesnya dilakukan dengan cara menulis dan sebagian dari tulisan 

tersebut berupa titik. 

Berdasarkan pendapat diatas, batik adalah bentuk seni rupa murni 

dua dimensi dengan penggunaan bahan lilin/malam serta memiliki corak 

atau motif khas dan memiliki nilai estetika. Batik merupakan hasil karya 

peninggalan budaya Indonesia yang sampai saat ini masih dikembangkan 

dan dilestarikan oleh pengrajin batik. Oleh karena itu membatik sebagai 

kegiatan keterampilan dalam bentuk mengasah kreatifitas , maka perlu 
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diperhatikan dalam pembelajaran disekolah. Keterampilan membatik 

tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan 

praktik yang banyak dan teratur. 

4. Teknik Membatik 

Aprilia (2016:2) pada umumnya alat yang digunakan teknik 

membatik adalah canting. Alat canting merupakan alat membatik 

tradisional yang diwariskan dari nenek moyang sampai sekarang menjadi 

budaya yang dilestarikan. Canting memiliki fungsi untuk memindahkan 

cairan lilin batik pada kain yang akan di batik sesuai dengan bentuk pola.  

Penciptaan batik di era modern sekarang sangat berkembang, dapat 

dilihat dari jenis-jenis batik yang dibuat para pengrajin batik itu sendiri. 

Selain batik tulis, terdapat batik cap dan sablon. Perbedaan teknik cap 

dan tulis terdapat pada alat canting yang digunakan, tetapi tahapan 

pembuatan batik tergolong sama dengan proses pembuatan pola pada 

kain primissima, penempelan malam/lilin pada kain,  proses pewarnaan 

dan  pelunturan malam. 

5. Jenis Batik Menurut Pembuatannya 

Dilihat dari proses pembuatannya, batik dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu batik tulis dan cap. Menurut Lisbijanto (2013:10-12) selain 

batik tulis dan cap juga terdapat jenis batik lukis. Jenis-jenis batik dari 

cara pembuatannya antara lain: 
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a. Batik Tulis 

Menurut GBRAY Muryanti (2015:94)Batik tulis adalah 

salah satu karya seni kriya bangsa Indonesia yang sangat indah, 

selain dapat dinikmati secara kasatmata, motif dan ragam motif / 

hiasnya mempunyai makna tersendiri yang mengandung nilai-

nilai kehidupan manusia serta nilai estetika.  

b. Batik Cap 

Menurut Lisbijanto (2013:11) Batik cap adalah kain yang 

cara pembuatan corak dan motifnya dengan menggunakan cap 

atau stempel yang terbuat dari tembaga. Cap tersebut 

menggantikan fungsi canting dalam membatik, dengan alat cap 

maka satu lembar kain dapat diselesaikan dalam waktu yang 

singkat. Namun kain batik cap ini kurang mempunyai nilai seni, 

karena hasil dari proses ini terlihat sama persis helainya dan 

kurang menarik bagi yang memahami batik. 

c. Batik Lukis 

Menurut Lisbijanto (2013:12) Batik lukis adalah kain batik 

yang proses pembuatannya dengan cara dilukis pada kain putih, 

dalam melukis juga menggunakan bahan malam yang kemudian 

diberi warna sesuai dengan kehendak pengrajin. Motif dan corak 

batik lukis ini tidak terpaku pada pakem motif batik yang ada 

tetapi sesuai dengan keinginan pelukis. Batik lukis ini 

sebenarnya merupakan pengembanagn motif batik diluar batik 
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tulis dan batik cap. Motif batik lukis ini dibuat dalam jumlah 

yang terbatas dan mempunyai ciri ekslusif. 

d. Batik Kontenporer (sablon puff) 

Sablon puff atau puff printing merupakan salah satu teknik 

sablon atau screen printing dengan menggunakan sejenis tinta 

plastisol mengandung zat adiktif berbahan busa karet yang 

membuatnya dapat mengembang apabila terkena panas. Teknik 

ini dapat diaplikasikan untuk membuat motif-motif batik pada 

kain berkesan lebih timbul dan berfungsi hampir sama seperti 

embroidery. Yaitu memberi kesan dimensi sekaligus sebagai 

aksen pada desain motif batik 

6. Alat Dan Bahan dalam Pembuatan Batik 

Proses pembuatan batik memerlukan alat dan bahan untuk 

pelaksanaannya. Lisbijanto (2013:13) bahan dan alat untuk berkarya 

batik terdiri dari kain prima, malam, canting, zat pewarna, gawangan, 

kompor, wajan, saringan malam, taplak, bandul, meja mal, bejana pelarut 

lilin, bejana pencelup.  

7. Teknik Batik Kebyok 

Batik kebyok merupakan jenis karya batik tradisional dengan 

penggunaan alat sapu lidi. Kata kebyok diartikan sebagai teknik dalam 

pembuatan batik yaitu dengan cara memukul. Penerapan teknik kebyok 

hampir sama dengan pembuatan batik teknik cap, namun alat yang 

digunakan berbeda. Pada pembuatan batik kebyok memiliki tahapan yang 

sama dengan jenis batik lainnya, pada umumnya pembuatan batik 
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menggunakan canting/cap. Berbeda dengan proses pembuatan batik 

kebyok, alat lidi daun kelapa digunakan sebagai pengganti alat canting 

untuk memindahkan lilin/ malam terhadap kain prima. Kelebihan dari 

penggunaan teknik kebyok yaitu mudah diterapkan di tingkat sekolah 

dasar, serta bahan yang digunakan dapat dengan mudah ditemukan di 

lingkungan sekitar. Dari penggunaan teknik kebyok yang diterapkan pada 

proses pembatikkan menimbulkan bentuk corak/ motif yang bersifat 

abstrak. Bentuk motif yang dihasilkan berupa bercak-bercak dan bentuk  

pola garis mengikuti bentuk alat lidi. 

Tabel 2.2 Indikator teknik kebyok untuk kegiatan membatik di SD 
No

. 

Nama Aspek  Kegiatan membatik Keterangan 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik 

Kebyok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan alat 

dan bahan dalam 

kegiatan membatik 

Siswa secara bersama-sama 

menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam 

kegiatan membatik dengan 

menerapkan teknik kebyok 

Melaui kegiatan 

ini siswa dapat 

mengenal alat dan 

bahan yang 

digunakan dalam 

kegiatan 

membatik 

Merangkai lidi 

daun kelapa 

membentuk tema 

hewan dan 

tumbuhan 

Siswa bersama kelompok 

merangkai lidi daun kelapa 

dengan menggunakan 

benang jahit secara 

bersama-sama 

Melalui kegiatan 

ini dapat terlihat 

kemampuan dasar 

siswa dalam 

kegiatan terampil 

 

 

 

 

Penerapan teknik 

kebyok 

Siswa secara bersama- 

sama menerapkan teknik 

kebyok terhadap kain 

primissima menggunakan 

alat lidi daun kelapa yang 

telah dirangkai  

Melaui kegiatan 

ini siswa dapat 

membuat batik 

dengan mudah 

dan akan 

menimbulkan 

kreatifikas yang 

berbeda-beda 

Proses pewarnaan 

terhadap malam 

Siswa secara berkelompok 

mewarnai kain primissima 

yang telah terdapat pola 

yang dihasilkan dari teknik 

kebyok menggunakan lidi 

daun kelapa yang telah 

dirangkai tersebut. 

Pada kegiatan ini 

kemampuan siswa 

dalam berkreasi 

dapat dilihat dari 

segi pemilihan 

warna yang akan 

diterapkan pada 

kain primissima 
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2.  Motif  

Batik  

Motif batik anak Pada kegiatan membatik, 

pola batik yang digunakan 

bertema tumbuhan dan 

hewan. 

Penggunaan tema 

tumbuhan dan 

hewan 

disesuaikan 

dengan KD pada 

mata pelajaran 

SBDP, sehingga 

pola motif yang 

dihasilkan tidak 

jauh dari tema 

yang diambil. 

  Olahan : Peneliti 

 

8. Pewarnaan Teknik Colet (Lukis) 

Teknik colet merupakan teknik yang terdapat dalam keterampilan 

membatik. Teknik colet diterapkan pada kain batik dengan cara lukis 

menggunakan kuas sebagai alat untuk mewarnai motif pada kain. 

Penggunaan teknik colet akan menghasilkan warna yang beragam dari 

perpaduan warna yang digunakan. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki relevansi dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal tersebut menjadi 

panduan atau pedoman bagi peneliti dalam melihat keefektifan dari 

pembelajaran membatik maupun teknik membatik. Adapun penelitian 

tersebut dijelaskan pada tabel berikut 
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Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan 

No Judul 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan Keterangan  

1.  Pembelajaran 

Batik Pada 

Mata Pelajaran 

Seni Budaya 

SMPN 39 

Purworejo 

Pawit 

Resmiyanti 

(2015) 

- Peneliti terdahulu 

menggunakan Jenis 

metode penelitian 

kualitatif, 

sedangkan peneliti 

menggunakan jenis 

metode 

pengembangan 

R&D 

- Peneliti terdahulu 

ditujukan pada 

siswa SMPN, 

sedangkan peneliti 

mengambil subjek 

terhadap tingkat 

sekolah dasar. 

- Peneliti terdahulu 

Membuat karya 

batik dengan 

menggambar, 

sedangkan peneliti 

membuat batik. 

- Peneliti sama-

sama mengambil 

pembelajaran 

membatik pada 

mata pelajaran 

SBDP 

- Peneliti sama-

sama membuat 

karya seni rupa 

batik 

 

Berdasarkan 

hasil analisis 

yang dilakukan, 

penelitian 

relevan tersebut 

tidak sama 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti hal 

tersebut 

dikarenakan 

peneliti 

melakukan 

kegiatan 

membatik dalam 

bentuk produk 

kain. 

2.  Pengembangan 

alat untuk 

pewarnaan batik 

wet on wet 

Nino Libriani 

(2014) 

- Peneliti terdahulu 

mengembangkan 

alat pewarnaan pada 

batik, sedangkan 

peneliti 

mengembangkan 

teknik pembuatan 

batik. 

- Peneliti terdahulu 

menggunakan 

Teknik pewarnaan 

batik menggunakan 

WOW.(Wet On 

Wet), sedangkan 

peneliti 

menggunakan kuas 

dalam teknik 

pewarnaan. 

- Peneliti terdahulu 

mengembangkan 

tekni pewarnaan 

Untuk Masyarakat 

Luas, sedangkan 

peneliti 

mengembangkan 

teknik membatik 

untuk pembelajaran 

keteramilan siswa 

sekolah dasar. 

- Peneliti sama-

sama 

menggunakan 

metode Penelitian 

Pengembangan  

- Peneliti sama-

sama 

mengembangkan 

karya seni dalam 

kegiatan 

membatik 

 

Berdasarkan 

hasil analisis 

yang dilakukan, 

penelitian 

relevan tersebut 

tidak sama 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti hal 

tersebut 

dikarenakan 

peneliti 

mengembangka

n teknik 

membuat pola 

batik  
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3.  Batik Kebyok 

Buatan Anak 

SLB Pelita 

Bangsa 

Sih Wilujeng 

(2017) 

- Peneliti terdahulu 

Ditujukan pada 

siswa SLB sebagai 

subjek, sedangkan 

peneliti mengambil 

subjek pada siswa 

reguler/ normal. 

- Peneliti terdahulu 

menggunakan lidi 

daun kelapa tanpa 

merubah, sedangkan 

peneliti 

memodifikasi lidi 

daun kelapa 

menjadi suatu 

bentuk pola 

 

- Peneliti sama-

sama 

Menggunakan 

teknik kebyok 

dalam pembuatan 

batik 

- Peneliti sama-

sama 

menggunakan lidi 

daun kelapa 

sebagai pengganti 

canting 

membatik. 

 

Berdasarkan 

hasil analisis 

yang dilakukan, 

penelitian 

relevan tersebut 

tidak sama 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti hal 

tersebut 

dikarenakan 

peneliti 

melakukan 

pembaharuan 

atau 

pengembangan 

dari teknik 

kebyok yang 

telah digunakan 

sebelumnya. 
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C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran keterampilan membatik merupakan proses yang dilakukan 

oleh perserta didik atau siswa dalam pembelajaran seni budaya untuk melatih 

kreatifitas siswa dalam keterampilan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

bisa menjadi bisa. Proses tersebut dipengaruhi oleh faktor yang meliputi mata 

pelajaran, media, guru, sarana penunjang, dan lingkungan sekitar. 

Guru sebagai peranan utama dalam pembelajaran diharapkan dapat 

memilih metode dan media pembelajaran yang cocok sehingga pembelajaran 

dapat berjalan dengan optimal. Selain guru sebagai sumber belajar, media 

pembelajaran memberikan sumbangan yang signifikan terhadap ketertarikan 

siswa dalam kegiatan keterampilan. 

Media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran sangat cepat 

berkembang dan media pun cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan dalam 

kegiatan pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk mampu memilih dan 

terampil menggunakan media. Guru juga dapat membuat media pembelajaran 

dari lingkungan sekitar untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada 

siswa, agar siswa dapat memahami/ menerapkan media tersebut dengan 

mudah. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Teknik Kebyok 

Kenyataan: 

 Keterampilan membatik diterapkan

dalam bentuk kegiatan menggambar

oleh siswa

 Keterampilan batik cap  menggunakan

pewarna makanan dalam bentuk batik

cap

 menggunakan alat tumbuh

an sebagai media cap membatik yang

diterapkan pada media kertas gambar

Sumber:  

Observasi awal di SDN 2 Sitirejo Buwek Kab. 

Malang 

Pengembangan teknik kebyok dengan penggunaan lidi daun kelapa pada 

materi membatik untuk siswa kelas V mata pelajaran SBDP tingkat 

sekolah dasar 

Analisis 

Alat lidi modifikasi  daun kelapa dengan pola tumbuhan pada pembelajaran teknik 

batik kebyok agar siswa kelas V sekolah dasar dapat berkreasi dalam mata 

pelajaran seni budaya  

Ideal: 

 Melalui kegiatan membatik untuk

membentuk pemahaman terhadap

keburagaman kesenian nusntara

 Dengan kegiatan membatik siswa

mendapatkan ilmu pengetahuan dan

ilmu  keterampilan untuk melestari

-kan budaya indonesi

 Dengan pembelajaran mem

-batik siswa dapat mencipta

Kan produk batik

Sumber: 

 Heryanti. 2011. Pelaksanaan Pembelajaran 

Muatan Lokal Membatik Kelas X Di 

SMKN 1 Sewon Bantul 

desain pengembangan implementasi Evaluasi 

 Analisis karya

motif hias batik

 Analisis alat 

dan teknik 

membatik

 Perancangan

alat lidi modi

fikasi, dan 

motif 

 Pembuatan

pola pada

Lidi tema

Tumbuhan &

hewan

 Validasi alat

 Validasi

pembelajaran

 Penerapan batik

 Lembar

observasi

 Angket

respon

siswa

Produk batik penerapan teknik kebyok lidi modifikasi 




