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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dikenal dengan keanekaragaman 

dan keunikannya. Terdiri dari berbagai suku yang mendiami di seluruh kepulauan 

Indonesia. Masing-masing suku memiliki keanekaragaman tersendiri yang 

menjadikan Indonesia kaya di mata dunia dan setiap keanekaragaman memiliki 

karakteristik yang membentuk kearifan budaya, salah satunya suku Jawa dengan 

kearifan budayanya berupa batik. 

Batik adalah salah satu peninggalan seni budaya suku jawa yang 

merupakan salah satu suku di Indonesia dan menjadi suatu peninggalan nasional. 

Batik yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai ciri khas kedaerahan, seperti 

batik Madura, batik Tuban, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Indramayu, 

batik Yogykarta, batik Surakarta dan sebagainya (Pujiyanto, 2010:1). Berbagai 

motif hias batik pada zaman dahulu tidak tercipta karena suatu keindahan saja 

tetapi juga memberi makna atau arti yang erat hubunganya dengan falsafah hidup 

masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa 

Indonesia wajib menjaga kelestarian budaya batik ini (Parmono, 2013:134). 

Pelestarian seni budaya salah satunya melalui pendidikan.  

Indonesia menaruh perhatian besar terhadap pelestarian seni budaya 

melalui pendidikan, terbukti dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
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mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan 

undang-undang. Dengan pernyataan undang-undang tersebut dapat diketahui 

bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah 

atas penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan berperan sangat besar, harapan 

lahirnya manusia-manusia yang cerdas sebagai salah satu hasil dari proses 

pendidikan dan manusia yang cerdas tidak akan lupa akan seni dan budayanya. 

Upaya dalam melestarikan seni budaya sebagai salah satu hasil dari proses 

pendidikan adalah dengan dimasukanya muatan seni dan budaya pada tingkat 

satuan pendidikan Sekolah Dasar oleh Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan poin 

g. dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 77I, yang menyatakan stuktur 

kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat atas muatan: a) 

pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; c) bahasa; d) matematika; e) 

ilmu pengetahuan alam; f) ilmu pengetahuan sosial; g) seni dan budaya; h) 

pendidikan jasmani dan olahraga; i) keterampilan/kejuruan; dan j) muatan lokal. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara kepada 

guru kelas V pada tanggal 8 Januari 2018 dan kepala sekolah pada tanggal 3 

Februari 2018 serta diperkuat dengan observasi lapangan pada tanggal 3 Februari 

2018, diketahui bahwa sekolah menggunakan Kurikulum 2006. Muatan seni 

budaya terdapat pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Pembelajaran 

seni budaya dan keterampilan pada aspek seni rupa tentang praktik batik pernah 

diajarkan pada kelas V yakni batik cap. Pembelajaran batik yang diajarkan pada 

kelas V tidak berpusat pada guru. Pembelajaranya dilakukan dengan metode 
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ceramah dan demonstrasi serta dalam pembelajaran menggunakan RPP. Siswa 

aktif dalam proses pembelajaran namun terkadang beberapa siswa ramai dan 

siswa kesulitan berkonsentrasi. Siswa juga memiliki tipe belajar yang berbeda-

beda. Sekolah masih kekurangan media alternatif untuk pembelajaran membatik 

sehingga media yang digunakan media pada umumnya yakni media dari 

tumbuhan untuk batik cap. Kurangnya media alternatif mengakibatkan tidak 

pernah melaksanakan pembelajaran batik lainnya berdasarkan jenis cara 

pembuatan seperti batik tulis. Siswa hanya mengenal batik cap sehingga siswa 

belum memiliki wawasan dan pengalaman membatik tulis padahal sesuai dengan 

muatan materi seni rupa daerah setempat juga terdapat batik tulis sebagai budaya 

yang harus dikenal dan dilestarikan. Siswa menginginkan belajar batik tulis 

dengan media yang dapat memudahkan dalam membatik tulis. Hasil belajar siswa 

sebagian terdapat belum tuntas sekitar 10% dari seluruh siswa dikelas V. Lebih 

lanjut menemukan fakta bahwa Media POBALIS LIDI untuk kegiatan batik tulis 

belum pernah diterapkan sebagai salah satu komponen pembelajaran. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di atas, terdapat permasalahan 

kegiatan membatik pada kelas V di Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang 

yaitu, kurangnya media alternatif dalam kegiatan membatik sehingga 

menggunakan media pada umumnya berupa media dari tumbuhan yang dipakai 

untuk kegiatan batik cap. Kurangnya media juga mengakibatkan tidak pernah 

melaksanakan kegiatan batik lainnya berdasarkan jenis cara pembuatan seperti 

batik tulis. Siswa hanya mengenal batik cap sehingga siswa belum memiliki 

wawasan dan pengalaman membatik tulis padahal sesuai dengan muatan materi 

seni rupa daerah setempat juga terdapat batik tulis sebagai budaya yang harus 
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dikenal dan dilestarikan. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan media 

yang efektif sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Arsyad (2010:2) 

menyimpulkan media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya.  

Berdasarkan paparan permasalahan dan kebutuhan yang telah di uraikan, 

maka perlu kiranya untuk mengembangkan sebuah media bernama POBALIS 

LIDI akronim dari media Pola Batik Tulis dan Lilin Dingin. Media POBALIS 

LIDI terdiri dari dua media yakni POBALIS dan LIDI. POBALIS berupa meja 

yang sudah desain khusus untuk memudahkan siswa dalam membatik tulis dan 

LIDI berupa lilin dingin yang dibuat dengan berbagai bahan. Media POBALIS 

LIDI dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Dengan media 

POBALIS LIDI, diharapkan siswa mampu berkarya batik tulis menggunakan 

media yang lebih efektif sehingga siswa dapat mengeksplorasi batik sebagai 

budaya yang harus dikenal dan dilestarikan. 

Penelitian ini berjudul “Pengembangan Media POBALIS LIDI Untuk 

Kegiatan Membatik Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang”. Hasil 

penelitian ini diharapkan memberi pengalaman media alternatif untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran seni budaya dan keterampilan khususnya kegiatan seni 

rupa batik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian pengembangan ini adalah: 
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1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran POBALIS LIDI yang layak 

pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran POBALIS LIDI yang 

layak pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten 

Ruang lingkup materi dalam pengembangan media POBALIS LIDI 

terdapat di mata pelajaran seni budaya dan keterampilan pada aspek seni rupa, 

namun juga disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi Dasar 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan di Sekolah Dasar. Pengembangan 

media POBALIS LIDI ini disesuaikan dengan standar kompetensi seni rupa 1. 

Mengapresiasi karya seni rupa dengan Kompetensi Dasar 1.2 Mengidentifikasi 

jenis motif hias pada karya seni rupa Nusantara daerah setempat. Media ini juga 

disesuaikan dengan indikator yakni 1. Mengidentifikasi jenis motif hias batik 

tulis malang dan 2. Menjelaskan jenis motif hias batik tulis malang. Tujuan 

pembelajaran yakni setelah praktik batik tulis diharapkan siswa mampu 

mengidentifikasi dan menjelaskan jenis motif hias batik tulis malang dengan 

benar. Materi seni rupa batik diantaranya, motif hias yang merupakan corak 

maupun pola yang dipakai untuk menghias benda. Membuat motif hias dapat 

berangkat dari bentuk lingkaran, segitiga, segi empat atau bentuk pilinan. 

Pembuatan motif hias pada suatu benda dapat dilakukan secara langsung maupun 
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menggunakan cetakan. Misalnya batik tulis yang dibuat dengan cara menghias 

langsung dengan teknik tulis. Tahapan pembuatanya dimualai dari pencantingan, 

pewarnaan dan pelorotan. Motif hias batik tulis terdiri dari berbagai motif, 

sebagai contoh adalah batik tulis malang bunga teratai yang melambangkan suatu 

keindahan alam yang penuh dengan kesuburan, batik tulis malang tugu yang 

melambangkan kekuasaan wilayah sebagai wujud keperkasaan dan keteguran, 

batik tulis malag teratai singo melambangkan suatu keindahan alam dan 

semangat yang menyala-nyala serta pantang menyerah, batik tulis malang ulat 

bulu melambangkan pentingnya keseimbangan ekosistem agar tidak munculnya 

wabah ulat bulu. 

2. Konstruk 

Media POBALIS LIDI merupakan media rancangan. Media POBALIS 

LIDI ini terdiri atas 2 media yaitu POBALIS berupa meja dan LIDI berupa 

lilin/malam dingin yang digunakan untuk kegiatan batik tulis dengan pendekatan 

cap. Pendekatan cap terlihat dari kelengkapan media POBALIS berupa papan 

pola. Spesifikasi lebih lanjut, media POBALIS berupa meja yang terdiri dari 

empat komponen yaitu: 

a. Tiang kayu dengan ketinggian 25 sentimenter sebagai penyangga dan 

dibawahnya terdapat roda agar lebih fleksibel dalam memindahkanya 

b. Panjang meja berukuran 53 sentimeter dan lebar 38 sentimeter 

c. Bingkai kayu dengan ukuran panjang 50 sentimeter dan lebar 35 sentimeter. 

d. Papan kayu berukuran panjang 44 sentimeter dan lebar 29 sentimeter yang 

sudah didesain berlubang sesuai dengan pola batik tulis. 
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Media LIDI terdapat 2 komponen yaitu: 

a. Wadah berupa botol 

b. Lilin/malam dingin. 

Tampilan media POBALIS LIDI ini juga didesain semenarik mungkin dan 

melalui pengembangan media ini diharapkan menghasilkan produk yang bermutu. 

Media pembelajaran kegiatan membatik ini terdapat beberapa komponen 

pendukung, yaitu botol, kompor, kayu, roda dan bahan tepung beras ketan, air, 

gula merah, parafin cair serta tawas. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian pengembangan media POBALIS LIDI sangat penting dilakukan 

mengingat bahwa media merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

dapat menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Permasalahan kurangnya 

media pada kegiatan membatik sangat berdampak terhadap pembelajaran 

khususnya kepada siswa, dampaknya adalah siswa belum memiliki wawasan dan 

pengalaman membatik berdasarkan cara pembuatannya dikarenakan hanya 

menggunakan media pada umumnya yakni  berupa media dari tumbuhan yang 

dipakai untuk kegiatan batik cap.  

Siswa seharusnya dapat mengeksplorasi batik berdasarkan cara 

pembuatannya lebih dari satu jenis batik sebagai perwujudan apresiasi karya seni 

rupa batik yang harus dikenal dan dilestarikan pada daerah setempat misalnya 

selain batik cap adalah batik tulis. Hasil penelitian ini akan memberikan solusi 

atas permasalahan pembelajaran kegiatan membatik pada kelas V di Sekolah 

Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang 

lebih baik. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Pada penelitian pengembangan ini menghasilkan produk media POBALIS 

LIDI dengan memanfaatkan berbagai alat dan bahan dalam rangka memberikan 

solusi atas permasalahan pada pembelajaran membatik di Sekolah Dasar Negeri 

Sitirejo 02 Malang. Syarat media ini dapat digunakan dalam pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan adalah : 

a. Terdapat materi seni rupa membatik pada sekolah 

b. Guru memahami prosedur penggunaan media 

c. Siswa memahami prosedur penggunaan media 

2. Keterbatasan 

Pada penelitian pengembangan ini menghasilkan produk media POBALIS 

LIDI dengan memanfaatkan berbagai alat dan bahan dalam rangka memberikan 

solusi atas permasalahan pada pembelajaran membatik di Sekolah Dasar Negeri 

Sitirejo 02 Malang. Keterbatasan penelitian dan pengembangan media POBALIS 

LIDI ini adalah : 

a. Produk media POBALIS LIDI ini diaplikasikan pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang. 

b. Pengembangan media POBALIS LIDI ini hanya berpusat pada keterampilan 

siswa dalam membatik tulis. 

c. Penggunaan media POBALIS LIDI sesuai dengan prosedur penggunaan 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi suatu penafsiran yang berbeda mengenai terminologi 

yang digunakan, maka diperlukan suatu definisi, diantaranya adalah : 
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1. Membatik 

Membatik merupakan pengejawantahan keterampilan seseorang dalam 

menghasilkan produk seni rupa batik melalui berbagai tahapan proses 

pembuatan dengan menggunakan alat dan bahan. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan media yang dipakai sebagai salah satu 

komponen pembelajaran dan mengandung maksud-maksud pengajaran serta 

dapat berupa berbagai alat dan bahan. 

3. POBALIS LIDI 

Media POBALIS LIDI akronim dari media Pola Batik Tulis dan Lilin Dingin 

merupakan media yang dirancang untuk pembelajaran dalam kegiatan 

membatik tulis. 

4. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk membuat atau mengembangkan suatu produk tertentu dan menguji 

produk tersebut untuk menghasilkan produk yang bermutu. 
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