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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI  

1. Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah produk 

dengan berdasarkan analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk supaya dapat 

di manfaatkan oleh masyarakat. (Sugiono, 2011: 297) 

Penelitian dan pegembangan mempunyai keterkaitan dengan teknologi pembelajaran. 

Teknologi pembelajaran merupakan teori dan praktik desain, pemanfaatan, pengelolaan, 

pengembangan, evaluasi, dan sumber-sumber belajar. Menurut Sells & Richey (dalam 

Setyosari, 2010: 199). Dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah sebuah 

penelitian yang menghasilkan produk atau mengembangkan produk yang sudah ada sesuai 

dengan analisis kebutuhan siswa, guru, dan sekolah dan memerlukan uji keefektifan dari 

produk tersebut.  

2. Batik Tulis Khas Malangan 

Teguh menyatakan (2010: 6) “Batik berasal dari kata amba berarti menulis dan tik dan 

diartikan proses pembuatan batik dengan cara menulis dan sebagian dari tulisan itu berupa 

titik.” Batik tulis berasal dari kain putih yang ditulis dengan menggunakan canting dan 

malam yang telah dipanaskan. Batik merupakan bentuk karya seni rupa dua dimensi, yaitu 

hanya dapat dilihat atau diamati dari satu sisi. Membatik merupakan kegiatan yang mengasah 

kreatifitas dan imajinasi siswa, sehingga perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran di 

sekolah.  

Batik merupakan hasil kreatifitas dari manusia yang menjadi ciri khas sebuah daerah. 

Menurut Teguh (2010: 7) Batik adalah ekpresi budaya tradisional dari masyarakat lokal yang 

diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 



14 

 

batik merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang wajib dilestarikan. Motif batik setiap 

daerah berbeda-beda dan memiliki filosofi tertentu.  

Menurut Hermawati 2018 “Batik tulis khas Malangan mempunyai keunikan tersendiri. 

Topeng malangan menjadi motif utama pada batik tulis khas Malangan. Motif ini berasal dari 

tarian topeng malangan.” Setiap topeng memiliki filosofi tersendiri, seperti warna merah dan 

memakai mahkota pada topeng menggambarkan karakter marah. Hampir semua karakter 

tokoh pada topeng Malangan digunakan sebagai motif batik, dari tokoh yang baik hingga 

jahat. Dapat disimpulkan bahwa setiap motif topeng malangan yang digunakan untuk desain 

batik tulis mempunyai makna dan filosofi tersendiri.  

Teguh menyatakan (2010:13) Teknik merupakan cara pembuatan batik tulis dengan 

bantuan alat seperti canting, kuas, sapu, karet pengikat, cetakan tembaga. Teknik dalam 

membatik yaitu, tulis, clup ikat, jumput, kebyok, lukis, cap, dan sablon. Dapat disimpulkan 

bahwa teknik dalam membuat batik tulis sangat beragam, kita bias menggunakan teknik 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan jenis batik yang akan dihasilkan.  

Alat dan bahan yang digunakan dalam membatik antara lain: kain mori (prima, primis, 

primisima), malam, canting, zat pewarna, gawang, kompor, wajan, dan water glass.  

3. Bahan Ajar  

Menurut Belawati (2013: 11) menyatakan bahwa, bahan ajar merupakan bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Menurut widodo & Jasmin (2008: 40) menyatakan bahwa, bahan ajar 

merupakan seperangkat sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan, dan cara 

mengevaluasi pembelajaran agar tercapainya kompetensi yang didesain secara sistematis dan 

menarik. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang 

disusun secara rapi dan sistematis. Bahan ajar yang dikembangkan peneliti merupakan bahan 

ajar cetak yang berbentuk buku.  
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Jenis-jenis Bahan Ajar Bahan ajar menurut bentuknya dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar 

interaktif. Menurut Andi Prastowo (2014: 24) 

a. Bahan ajar cetak merupakan sejumlah bahan ajar yang berbentuk kertas untuk keperluan 

pembelajaran atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Misalnya buku, modul, 

handout, lembar kerja siswa, brosur, foto atau gambar, bahn tutorial, buku kerja siswa dan 

lain-lain. Bahan ajar ini merupakan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Peneliti 

mengembangkan sebuah buku yang berisikan materi batik tulis khas Malang. 

b. Bahan ajar dengar atau program audio merupakan sistem pembelajaran yang 

menggunakan sinyal radio secara langsung, yang mana dapat dimainkan atau didengarkan 

oleh seseorang atau sekelompok orang. Mislanya kaset, radio, compact disk audio.  

c. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) merupakan kombinasi sinyal audio dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Misalnya film, video compact disk.  

d. Bahan ajar interaktif yakni kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, 

gambar, animasi, dan video) yang kemudian dimanipulasi oleh penggunanya atau diberi 

perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. 

Misalnya compact disk interaktif. 

 Menurut Andi Prastowo (2014: 17) “Fungsi Bahan Ajar Fungsi bahan ajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi guru dan fungsi bagi siswa.”  

a. Fungsi bahan ajar bagi guru, antara lain:  

1) Menghemat waktu guru dalam mengajar. 

2) Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator.  

3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.  

4) Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 
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b. Fungsi bahan ajar bagi siswa, antara lain:  

1) Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. 

2) Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki.  

3) Membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri.  

4) Sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan 

dikuasainya, serta sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa. 

 Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan 

dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara sistematis, menurut Mimin 

(2007: 10) Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar buku diuraikan 

sebagai berikut:  

a. Kesesuaian Materi Kesesuaian materi yang terdapat dalam buku teks pelajaran berstandar 

yang akan dipilih melalui rapat guru yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

pertimbangan hal-hal sebagai berikut: 

1) Tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa;  

2) Materi yang dikembangkan memiliki kekuatan bagi proses pembelajaran;  

3) Materi memiliki kesejalanan dengan konsep guruan; 

4) Materi akurat, mutaakhir, dan sesuai dengan konteks dan kemampuan berpikir siswa;  

5) Materi dibahas secara mendalam sesuai dengan keperluan pembelajaran. 

b. Penyajian Materi Penyajian buku teks merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan 

oleh guru dalam memilih buku teks pelajaran berstandar nasional. Aspek-aspek yang perlu 

mendapat pertimbangan adalah:  

1) Penyajian peta konsep dan tujuan pembelajaran mudah dipahami oleh siswa; 

2) Urutan materi dan hubungan antarmateri disajikan sistematis dan logis; 

3) Penyajian materi dan ilustrasi atau gambar memotivasi siswa untuk belajar; 
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4) Materi disajikan mendorong umpan balik dan refleksi diri siswa;  

5) Anatomi buku disajikan dengan model yang mudah dipahami siswa. 

4. Bahasa, Keterbacaan, dan Grafis Aspek lain yang sangat penting bagi buku teks adalah 

bahasa yang digunakan. Aspek keterbacaan (readability) sangat menentukan 

keterpahaman dan kemenarikan buku teks. Aspek lainnya adalah grafika yang turut pula 

menentukan kualitas suatu buku teks.  

5. Hakikat Belajar  

a. Pengertian belajar  

 Belajar adalah seseorang yang melalukan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk 

merubah tingkah laku dari tidak tau menjadi tau. Slameto (2013: 2) menjelaskan bahwa 

“belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang sebagai hasil dari pengalamannya 

sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperoleh perubahan dalam tingkah 

laku secara keseluruhan.”  

 Menurut Hamalik (2014: 36) belajar merupakan modifikasi dari perilaku dengan 

berpedoman pada pengalaman sebagai proses kegiatan untuk menciptakan perubahan 

perilaku seseorang dengan berinteraksi dengan lingkungan. Tingkah laku manusia terdiri dari 

beberapa aspek yaitu pemahaman, pengetahuan, keterampilan, apresiasi, kebiasaan, 

emosional, hubungan sosial, etika, dan sikap,  maka jika sesorang telah belajar, secara tidak 

langsung ia akan mengalami perubahan pada beberapa aspek tersebut.  

b. Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sesorang dalam belajar sebagai berikut : 

menurut Anitah (2009: 2-7) faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua 

yaitu faktor (intern) dari dalam diri siswa dan (ekstern) dari luar diri siswa. Minat, bakat, 

kecakapan, motivasi, kesehatan, kelemahan dan kebiasaan siswa merupakan faktor yang 

terdapat pada dalam diri siswa. Faktor dari luar juga mempengaruhi siswa dalam belajar yaitu 
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faktor lingkungan, keluarga, sosial budaya, guru, sarana prasarana dan teman sekolah. Guru 

adalah faktor utama yang berpengaruh pada hasil belajar siswa, karena guru telah mengetahui 

karakteristik siswa dan mengetahui cara menanganinya.  Orang tua juga berpengaruh dalam 

menentukan hasil belajar siswa, karena siswa lebih banyak di rumah dan orang tua lebih 

leluasa untuk membimbing anak dalam belajar. 

c. Teori Belajar  

Untuk memperjelas pengertian belajar, Ngalim menjelaskan ada 4 teori belajar hasil 

penelitian dari ahli psikologi (2014: 89) :  

1) Teori belajar behavioristik  

Menurut teori belajar behavioristik belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

yang diperoleh dari belajar dan bersifat permanen. Hasil belajar disebabkan oleh adanya 

rangsangan yang ada di sekitar siswa, sehingga dapat memicu siswa untuk belajar untuk 

mendapatkan hasil optimal. 

2) Teori belajar kognitivistik 

Menurut Teori belajar kognitivistik  potensi yang dimiliki siswa berguna untuk mengenal 

dan memahami dunia luar, sehingga dapat merespon dalam proses belajar. Aktivitas belajar 

siswa menekankan pada pola berpikir siswa, yaitu proses mengola informasi yang di dapat 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Teori ini menekankan pada penggunaan pola 

pikir siswa untuk belajar, mengingat, dan memanfaatkan pengetahuan yang didapat dan 

disimpan dalam pikirannya secara baik.  

3) Teori belajar kontruktivistik 

Menurut teori belajar kontruktivistik belajar adalah proses menemukan dan mengolah 

informasi kompleks pada siswa, siswa harus melibatkan diri secara aktif supaya mampu 

melakukan kegiatan dalam belajar. Siswa merekontruksi pengetahuannya sendiri, dan guru 

sebagai fasilitator yang bertugas memperlancar proses pengkontruksian pengetahuan siswa 
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dengan cara membuat informasi bermakna, memberikan siswa kesempatan untuk 

mengungkapkan pendapatnya, dan membimbing siswa dalam menggunakan strategi 

belajarnya dan menanamkan kesadaran belajar.  

4) Teori belajar neo behavioristik 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa yang terjadi dalam periode waktu 

tertentu karena adanya interaksi antara kondisi internal seperti informasi verbal, kemahiran 

intelektual, strategi kognitif dengan kondisi eksternal seperti kontinguitas, pengulangan, 

penguatan yang menyebabkan perubahan perilaku siswa. Cara untuk mengetahui siswa telah 

melaksanakan kegiatan belajar atau tidak dapat diamati dari perubahan perilaku siswa setelah 

mengalami proses belajar. 

Teori belajar yang menonjol pada pengembangan buku batik tulis adalah teori belajar 

behavioristik, yaitu siswa diberikan rangsangan berupa buku oleh guru supaya respon siswa 

terhadap pembelajaran meningkat. Teori kontruktivistik karena teori ini mengacu 

pengetahuan awal siswa yang kemudian di rekontruksi ulang. Siswa merekontruksi sendiri 

pengetahuan yang dimilikinya dan guru hanya sebagai fasilitator.  

6. Hakikat Pembelajaran  

c. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses intraksi antara guru dengan siswa dan lingkungannya. 

Menurut Hamdani (2010: 23) pembelajaran adalah usaha guru untuk membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menggunakan media lingkungan dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengenal, ber-pikir, dan memahami sesuatu yang dipelajari.  

Sanjaya berpendapat bahwa (2014: 15) pembelajaran merupakan kerjasama dan 

komunikasi antara guru dengan siswa atau lingkungannya untuk mencapai sebuah tujuan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 
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proses interaksi antar guru dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk mecapai 

tujuan tertentu disertai perubahan tingkah laku.  

7. Komponen Pembelajaran  

Komponen pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, karena dapat 

mendukung dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Menurut Sanjaya 

(2014: 19) komponen yang diperlukan pada pembelajaran ada lima yaitu: tujuan, materi 

pelajaran, strategi pembelajaran, media, bahan ajar dan evaluasi:  

a. Tujuan  

Tujuan merupakan goal dalam proses pembelajaran. Apa yang diinginkan dalam 

pembelajaran baik secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Tujuan merupakan komponen 

penting dalam pembelajaran.  

b. Materi pelajaran 

Materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Materi yang disampaikan  

harus sesuai dengan KD dan indikator yang terdapat pada RPP. 

c. Strategi pembelajaran  

Strategi pembelajaran merupakan bagian terluar dari proses pembelajaran. Strategi 

pembelajaran adalah cara yang digunakan seorang guru dalam mengajar.  

d. Media pembelajaran  

Media merupakan alat yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan meteri 

pelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, belajar lebih bermakna, dan siswa merasa 

senang dalam mengikuti proses pembelajaran.  

e. Evaluasi  

Evaluasi dalam proses pembelajaran berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan melihat keberhasilan guru dalam mengelola pembelajaran.  
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8. Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

Seni Budaya dan Prakarya memiliki tujuan supaya siswa dapat mempunyai kemampuan 

sebagai berikut: memahami konsep pentingnya seni budaya dan keterampilan, menampilkan 

sikap apresiasi dan menampilkan kreativitas terhadap seni budaya dan prakarya, 

menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, 

maupun global. Menurut Kurniawan Aris (2015: 266) 

Ruang lingkup SBdP yaitu seni rupa, seni drama, seni musik, seni tari dan keterampilan. 

Seni rupa dibagi menjadi 2 yaitu seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Seni rupa dua 

dimensi merupakan karya seni yang dapat dilihat dari satu arah, seperti lukisan, foro, gambar, 

dan kain batik. Seni rupa tiga dimensi merupakan sebuah karya yang dapat dilihat dari segala 

arah, dari atas, bawah, ataupun samping contohnya seperti gerabah, patung, meja, dan vas 

bunga.  
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Tabel 2.2 Indikator Pengembangan Bahan Ajar Buku Batik Tulis Khas Malang untuk 

Kelas IV di Sekolah Dasar  

 KD dan Indikator                             Tahapan  Deskripsi Kegiatan 

KD 

3.1 Mengetahui gambar dan 

bentuk 2 dan 3 dimensi. 

Indikator : 

3.1.1 Membandingkan 

gambar 2 dimensi 

dengan 3 dimensi. (C2). 

3.1.2 Menggabungkan 

gambar dua dimensi . 

(A3)  

 

 

 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran  

 

 

Pembagian anggota 

kelompok.  

 

Guru menyajikan gambar 

2 dimensi dan 3 dimensi. 

Pembagian tugas kepada 

setiap kelompok.  

 

 

 

Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru 

tentang tujuan 

pembelajaran  

Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen 

Siswa mengamati gambar 

yang ditempelkan di 

depan kelas. 

siswa menggabungkan 

beberapa gambar 

sehingga meciptakan 

motif baru  

KD 

4.1  Menggambar dan 

membentuk dua dimensi. 

Indikator : 

4.1.1 Mengamati gambar 

dua dimensi. (C6) 

4.1.2 Mensketsa gambar dua 

dimensi . (P4) 

 

 

Guru memberikan tugas 

kepada kelompok untuk 

menggambar sketsa batik 

tulis.  

Pemberian kuis  

 

Evaluasi pembelajaran.  

 

 

Siswa membuat sketsa 

batik tulis khas Malangan. 

 

 

Siswa mengerjakan kuis 

yang telah dibagikan oleh 

guru.  

Siswa bersama guru 

melakukan evaluasi 

pembelajaran.   

Sumber: Olahan Peneliti 
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B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN  

Penelitian yang terkain dengan penelitian yang akan saya lakukan sebagai berikut:  

Tabel 2.1  Kajian Penelitian yang Relevan 

No Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

1.  Kelayakan Buku Pop Up 

Peka-longan The World’s 

City Of Batik. Warna-

Warni Batik Pekalongan 

Sebagai Media Edumotik 

(Edukasi Dan Promosi 

Batik) 

Peneliti : Hanindya Restu  

Tahun 2015 

1. Peneliti terdahulu menggunakan 

penelitian jenis metode deskriptif, 

sedangkan peneliti menggunakan 

metode pengembangan R&D. 

2. Penelitian ditujukan untuk media dalam 

mempromosikan batik, sedangkan 

peneliti membuat buku untuk bahan ajar.    

1. Peneliti sama-

sama mengambil 

materi batik tulis.  

2. Produk yang 

dihasilkan berupa 

buku.  

3.  Perancangan Buku 

Tentang Batik Tulis Khas 

Lasem  

Peneliti : Zerlina  

Tahun : 2014 

1. Penelitian terdahulu di tujukan untuk 

masyarakat dan wisatawan, sedangkan 

peneliti ditujukan untuk peserta didik.   

1. Produk yang 

dihasilkan berupa 

buku. 

2. Materi yang 

dibahas tentang 

batik tulis.  

 

4.  Malaysian Batik Sarongs: 

A Study of Tradition and 

Change. 

Peneliti : Nurul Ashykin 

Tahun : 2016 

1. Penelitian terdahulu ditujukan untuk 

melestarikan batik pada sarung yang 

ada di Malaysia, sedangkan peneliti 

bertujuan untuk melestarikan batik tulis 

pada kain mori. 

1. Peneliti sama-

sama mengambil 

materi batik  

Sumber : Olahan peneliti  
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C. KERANGKA PIKIR  

Berikut adalah bagan kerangka berpikir penelitian pengembangan batik tulis (Buratik) khas 

Malang untuk Kelas IV di sekolah dasar. 

 

 

zz         

 

Kondisi awal di lapangan :  

Materi pada soal ujian SBdP di 

kelas VI tidak sesuai dengan 

materi yang sudah di berikan 

saat di kelas IV. Materi  pada 

soal ujian di kelas IV telah di 

ajarkan di kelas IV dan V  

 Sumber : wawancara guru 

kelas IV SDN 2 Purwosekar  

Kondisi ideal: 

Pada kelas VI terdapat soal ujian yang membahas tentang 

cara membuat batik tulis beserta motif-motifnya. 

Kesesuaian materi yang telah disampaikan menciptakan 

generasi bangsa yang cerdas.  Tersedianya bahan ajar 

dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenang-

kan dan mampu mendorong terciptanya proses belajar 

yang dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa, dan 

dapat meningkatkan pemahaman siswa.  

Sumber: Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. 

Bandung: Pustaka Setia. 

 

  


