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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang  

 Pendidikan merupakan faktor penting dalam peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Pendidikan dapat menjamin keberlangsungan hidup 

manusia. Melalui pendidikan manusia dapat hidup dengan damai, adil, 

demokratis dan berdaya saing. Pendidikan merupakan interaksi antara 

pendidik dengan siswa dan terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Setiap 

jenjang pendidikan kurikulum yang digunakan berbeda-beda dan disesuaikan 

dengan jenjangnya.  

 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) pada pasal 37 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar 

menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, 

bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni 

dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan 

muatan lokal. Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang ada di sekolah dasar. Mata pelajaran ini dapat menggali 

kemampuan siswa dalam berkreasi, berimajinasi untuk menghasilkan sebuah 

karya yang bernilai dan bermanfaat bagi siswa. Berdasarkan pengertian 

tersebut mata pelajaran SBdP dapat membekali siswa dengan keterampilan 

untuk berkarya, berkreasi, dan berapresiasi dalam menghasilkan sebuah 

produk yang mempunyai nilai estetis dan bermanfaat bagi orang lain. 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan, menjelaskan bahwa muatan materi SBdP tidak 

hanya terdapat dalam satu mata pelajaran, karena budaya meliputi beberapa 

aspek dalam kehidupan, tetapi aspek budaya terintegrasi dengan seni yang 

berbasis budaya sehingga tidak dibahas secara terpisah.  

 Kurniawan Aris (2015:266) menyatakan bahwa “Mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan memiliki tujuan supaya siswa dapat mempunyai 

kemampuan sebagai berikut: memahami  konsep dan pentingnya seni budaya 

dan keterampilan, menampilkan sikap apresiasi dan menampilkan kreativitas 

terhadap seni budaya dan keterampilan, menampilkan peran serta dalam 

budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Ruang 

lingkup SBdP yaitu seni rupa, seni drama, seni musik, seni tari dan 

keterampilan.  

 Seni rupa dibagi menjadi 2 yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni 

rupa 2 dimensi merupakan sebuah karya seni yang dapat dilihat dari satu arah 

saja, seperti lukisan, gambar, foto dan kain batik. Seni rupa 3 dimensi 

merupakan sebuah karya seni yang dapat dilihat dari segalah arah, dari 

samping, atas, ataupun bawah seperti patung, gerabah, vas bunga dan lain-lain.  

 Ruang lingkup SBdP di Sekolah Dasar (SD) dibagi menjadi 4 aspek antara 

lain seni musik, seni tari, seni rupa dan keterampilan. Setiap aspek mempunyai 

peran dan fungsi berbeda-beda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 

siswa dalam berkarya, berkreasi, dan berapresiasi melalui seni. Kamaril (2002: 

2-5) menjelaskan bahwa seni rupa merupakan perwujudan dari sebuah kreasi 

atau karya estetis. Seni rupa merupakan ungkapan dari media rupa yang bisa 
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diraba dan dilihat. Seni rupa memiliki aspek kecakapan hidup pada 

keterampilan yaitu, keterampilan sosial, personal, vokasional dan akademik. 

Tingkat SD lebih menekankan keterampilan vokasional yaitu kerajinan 

tangan. Berdasarkan pengertian aspek pada seni peneliti akan mengkajiipada 

aspek seni rupa karena dengan seni rupa siswa dapat mengembangkan 

imajinasinya ke dalam sebuah karya. Batik tulis merupakan sontoh dari seni 

rupa yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini.  

 Batik tulis merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. 

UNESCO telah memberikan bahwa batik merupakan warisan kemanusiaan 

untuk budaya lisan dan non bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Batik tulis 

merupakan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Batik tulis merupakan karya 

seni rupa 2 dimensi yang diajarkan di sekolah dasar. Motif pada batik tulis 

sangat beragam sesuai dengan karateristik daerah. Perkembangan pada teknik 

batik tulis yang inovatif khususnya pada motif batik berkarakter lokal dapat 

mencerminkan identitas daerah asal batik tersebut. 

 Masyarakat kurang mengenal motif batik disetiap daerah karena 

kurangnya media untuk memberikan pengetahuan tentang batik tulis. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Zerlina, Aristarchus mahasiswa 

Universitas  Kristen Petra dan Margana mahasiswa Universitas  Negeri 

Surakarta pada tahun 2014 dengan judul “Perancangan Buku tentang Batik 

Tulis Khas Lasem”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa buku 

merupakan media yang tepat untuk menyampaikan informasi batik tulis 

kepada warga. Buku memiliki data-data yang valid jika dibandingkan dengan 

internet. Buku dapat dijadikan sebagai sumber informasi jangka panjang dan 
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bisa digunakan dari generasi ke generasi.  Buku bisa digunakan sebagai salah 

satu bahan ajar  atau media  pembelajaran yang dengan mudah diterima oleh 

masyarakat.  

 Buku bisa digunakan sebagai bahan ajar  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat pada pengetahuan. Buku dapat berupa teks, gambar, dan teks 

bergambar, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan utama penulis 

dalam menyampaian informasi. Batik tulis merupakan karya seni rupa yang 

proses pembuatannya menggunakan canting untuk membuat gambar, atau 

desain utama. Corak atau motif pada batik tulis tidak terlalu rapi, karena 

proses pembuatannya dengan menggunakan tangan (manual). Buku pembuat-

an batik tulis merupakan bahan ajar yang berisikan proses pembuatan batik 

tulis secara keseluruhan dan dilengkapi oleh gambar-gambar pendukung yang 

dicetak dalam bentuk buku dan disertai lembar kerja peserta didik.   

 Berdasarkan observasi pada hari Senin, 21 Oktober 2019 di SDN 2 

Purwosekar Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang sekolah ini terletak di 

Desa Purwosekar dan termasuk kategori 3T yaitu terluar, terpencil, dan 

tertinggal. Kegiatan pembelajaran dilakukan hari Senin-Sabtu jam 07.00 – 

12.00. Khusus hari Jum’at jam 07.00-11.00. Sarana dan prasarana cukup baik 

untuk menunjang proses pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV pada hari Senin, 28 

Oktober 2020 jika mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada kelas IV 

hanya membahas materi seni rupa dua dan tiga dimensi. Materi yang dibahas 

saat pembelajaran kurang, karena materi yang terdapat pada  soal-soal ujian di 

kelas VI membahas materi cara membuat batik tulis. Seperti ujian sekolah dan 
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praktik. hal ini sebabkan materi yang diujikan mulai dari kelas IV sampai 

kelas VI.  Ujian sekolah sudah dihapus oleh pemerintah, akan tetapi untuk 

wilayah Kabupaten Malang menggunakan otonomi daerah yang memiliki hak 

dan wewenang khusus sehingga ujian sekolah tetap dilaksanakan. Penulis 

ingin melakukan penelitian ini karena dengan adanya buku ini dapat 

membantu siswa untuk memahami materi yang belum ada di buku tematik. 

 Pada mata pelajaran SBdP terdapat materi yang membahas batik tulis. 

Materi yang dibahas jenis, cara membuat dan alat-alat membatik. Batik tulis 

merupakan sebuah karya seni rupa daerah. Buku tematik tidak memuat proses 

pembuatan batik tulis pada mata pelajaran SBdP di kelas IV. 

 Berdasarkan analisis kebutuhan melalui observasi, wawancara dan 

pengumpulan data pada pelaksanaan pembelajaran SBdP di SDN 2 

Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang pada tanggal 21 dan 28 

Oktober 2019. Peneliti ingin mengembangkan buku dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Buku Batik Tulis Khas Malang Untuk Kelas 

IV di Sekolah Dasar”. Buku ini berupa bahan ajar yang memuat materi 

proses pembuatan batik tulis khas Malangan yang dilengkapi dengan motif 

batik Malangan dan lembar kerja peserta didik. Siswa dapat dengan mudah 

memahami batik tulis dan siswa dapat membedakan motif batik tulis 

malangan dengan batik tulis khas daerah lain. Melalui bahan ajar ini siswa 

dapat mengembangkan kreatifitas dan imajinasinya melalui lembar kerja 

peserta didik yang terdapat pada buku tersebut.  



6 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar buku batik 

tulis khas Malang untuk kelas IV di sekolah dasar ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian mengenai pengembangan bahan ajar di SDN 2 Purwosekar 

memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan bahan ajar buku batik tulis khas 

Malang untuk kelas IV di sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Penelitian ini akan akan menghasilkan produk berupa bahan ajar yang 

didesain menarik sehingga siswa tertarik dan mempermudah siswa dalam 

memahami materi cara membuat batik tulis beserta motif-motifnya, dengan 

spesifikasi sebagai berikut:  

1. Konten (isi): (BURATIK) ditujukan untuk siswa kelas IV pada mata 

pelajaran SBdP yang memuat materi karya seni rupa dua dimensi yaitu batik 

tulis dengan kompetensi dasar 3.1 mengenal karya dua dan tiga dimensi 

berdasarkan pengamatan dan 4.1 menggambar dua dimensi. Adapun 

komponen dari bahan ajar ini adalah:  

a. Bagian pertama terdiri dari komponen cover dan judul buku. 

b. Bagian kedua yaitu kata pengantar. 

c. Bagian ketiga yaitu daftar isi.  

d. Bagian keempat BAB I berisi materi batik tulis. 

e. Bagian yaitu kelima BAB II berisi materi alat dan bahan yang dibutuhkan  

untuk membuat batik tulis yang dilengkapi dengan gambar yang 

mendukung materi tersebut. 
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f. Bagian keenam yaitu BAB III berisi materi cara membuat batik tulis khas 

Malangan. 

g. Bagian ketujuh yaitu BAB IV membahas tentang motif batik tulis khas 

Malangan.  

h. Bagian kedelapan yaitu BAB V berisikan lembar kerja peserta didik.  

2. Konstruk (Tampilan Produk): bahan ajar terbuat dari kertas yang berukuran 

A5 dan dicetak dengan menggunakan kertas art paper yang kemudian 

disatukan hingga membentuk sebuah buku. Berikut adalah gambar dari bahan 

ajar.  

 
Gambar 1.1 Sampul Buku 

 
Gambar 1.2 Redaksi Penyusun 
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Gambar 1.3 Kata Pengantar 

 
Gambar 1.4 Daftar isi 

 
Gambar 1.5 BAB I 

 
Gambar 1.6 BAB II 
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Gambar 1.7 BAB III 

 

Gambar 1.8 BAB IV 

 

Gambar 1.9 BAB V 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji 

keefektifan dari produk tersebut. Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah 

mengembangkan sebuah produk untuk menyempurnakan produk yang sudah ada 

dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Produk yang dihasilkan oleh 

peneliti adalah sebuah bahan ajar seni rupa untuk memberikan dampak dalam 

pembelajaran. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat toritis 

dan praktis:  

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat mendukung terlaksana tujuan 

pembelajaran seni rupa untuk kemampuan menggambar desain batik tulis dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Tujuan utama adalah untuk 

melestarikan budaya di Malang melalui bahan ajar ini.   

2) Secara Praktis 

a) Bagi Guru 

Melalui pengembangan bahan ajar cara membuat batik tulis pada 

pembelajaran SBdP dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar yang bisa 

digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dapat meningkatkan 

wawasan baru dan keterampilan guru dalam menggunakan bahan ajar yang 

inovatif sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan (PAIKEM). 

b) Bagi Siswa 

Melalui pengembangan bahan ajar cara membuat batik tulis pada 

pembelajaran SBdP dapat menciptakan minat, motivasi, dan semangat siswa pada 
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pembelajaran SBdP kelas IV SDN 2 Purwosekar.  

c) Bagi Peneliti  

Pengembangan bahan ajar cara membuat batik tulis untuk menambah 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengembangkan bahan ajar 

ini.   

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi enelitian dan Pengembangan 

 Penelitian dan pengembangan bahan ajar buku pembuatan batik tulis dalam 

mata pelajaran SBdP memiliki beberapa asumsi, antara lain:  

a. Buku Batik Tulis Khas Malang untuk Kelas IV di Sekolah Dasar adalah 

pengembangan bahan ajar berupa buku yang membahas batik tulis khas 

Malang dengan menggunakan model ADDIE. 

b.Pembelajaran dengan menggunakan buku ini disesuaikan dengan kebutuhan, 

karakteristik, dan lingkungan tempat siswa tinggal. 

c. Bahan ajar ini dapat melestarikan budaya atau kearifan lokal di Malang yaitu 

batik tulis khas Malang. 

d.Buku  ini dapat melatih imajinasi siswa dalam menggambar motif batik tulis. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

 Produk pengembangan bahan ajar buku batik tulis mempunyai beberapa 

keterbatasan, yaitu: 

a. Produk yang dihasilkan terbatas yaitu berupa Buku.  

b.Materi yang dibahas adalah cara membuat batik tulis, alat dan bahan untuk 

membuat batik tulis, filosofi dari motif batik tulis khas malangan dan lembar 

kerja peserta didik. 
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c. Motif batik tulis yang disajikan khusus batik tulis yang ada di Malang.  

G. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap judul “Pengembangan Bahan 

Ajar Buku Batik Khas Malang Untuk Kelas IV di Sekolah Dasar” dalam 

penelitian ini maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut :  

1. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana pembelajaran yang disusun secara 

sistematis untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah dan siswa 

memahami materi tersebut, supaya dapat mencapai kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.   

2. Buku bergambar merupakan sebuah buku yang menyajikan materi proses 

pembuatan batik tulis secara keseluruhan, alat dan bahan, dan motif batik tulis 

yang dilengkapi oleh gambar-gambar pendukung.  

3. Batik tulis khas Malang merupakan batik tulis khas Malangan dengan motif 

topeng Malangan.  

4. Buratik adalah buku yang memuat materi cara membuat batik tulis, jenis-jenis 

motif dari batik khas Malangan, dan lembar kerja peserta didik. 
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