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Kota Pekalongan memiliki kebudayaan beranekaragam dengan corak yang khas 
serta berbeda dengan kota lainya. Kota Pekalongan terkenal dengan kerajinan batik, 
sehingga Pekalongan dijuluki sebagai kota batik, salah satu kebudayaan masyarakat 
Pekalongan yang harus dilestarikan. Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan 
berusaha mempertahankan dan memperkenalkan kebudayaan kepada siswa sejak dini, 
antara lain melalui muatan lokal di sekolah. Melalui muatan lokal sekolah dapat 
mengembangkan dan menjaga kebudayaan yang menjadi unggulan potensi daerahnya, 
maka sekolah pun ikut berpartisipasi terhadap pelastarian kebudayaan. Sekolah di 
Pekalongan yang berpatisipasi dalam pelastarian kebudayaan adalah SMP Negeri 2 
Pekalongan yang memasukan kurikulum muatan lokal membatik disekolah 
tersebut.SMP Negeri 2 Pekalongan melalui muatan lokal keterampilan membatik ikut 
berpatisipasi dalam pelestarian kebudayan khususnya kebudayaan batik, namun 
bagaimana partisipasi siswa dalam muatan lokal keterampilan membatik khususnya 
partisipasi siswa perempuan kelas VII B. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
ini yaitu Bagaimana partisipasi siswa perempuan kelas VII B dalam mengikuti pelajaran 
keterampilan membatik dan Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat siswa 
perempuan kelas VII B dalam mengikuti pelajaran keterampilan membatik. Tujuan 
daripada penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui partisipasi siswa perempuan kelas 
VII B dalam mengikuti pelajaran keterampilan membatik di SMP Negeri 2 Pekalongan, 
2) Untuk mengetahui faktor pedorong dan faktor penghambat apa saja yang 
mempengaruhi siwa perempuan kelas VII B dalam mengikuti pelajaran membatik di 
SMP Negeri 2 Pekalongan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi 
penelitianberada di SMP Negeri 2 Pekalongan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
perempuan kelas VII B. Informan pendukung penelitian guru pengampu dan wakasek 
kurikulum SMP Negeri 2 Pekalongan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi non partisipasi dengan mengamati pembelajaran keterampilan membatik, 
wawancara mendalam dengan siswa perempuan sebagai subjek, waksek serta guru 
sebagai informan dan dokumentasi.Validitas data yang digunakan adalah teknik 
triangulasi data. Teknik analisis data mencakup empat hal yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah 1) Partisipasi siswa perempuan kelas VII B adalah 
partisipasi semu, pembelajaran muatan lokal membatik di SMP Negeri 2 Pekalongan 
masih membutuhkan partisipasi yang lebih dari para siswanya dan masih dibutuhkan 
kemauan dan keterlibatan siswa 2). Sarana dan Prasarana membatik yang lengkap, 
membatik merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti dan suasana kegiatan praktik 
yang menyenangkan menjadi faktor pendorong partisipasi siswa perempuan dan Proses 
pembuatan batik yang lama, mata pelajaran muatan lokal keterampilan membatik 
dianggap mata pelajaran tambahan yang materinya sulit dipahami dan dihafalkan dan 



bahan yang sulit diperoleh merupakan faktor penghambat siswa perempuan dalam 
pembelajaran muatan lokal membatik. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi yang dilakukan siswa 
perempuan SMP Negeri 2 Pekalongan adalah bentuk partisipasi semu, kejenuhan siswa 
perempuan dalam kegiatan pembelajaran praktik membatik timbul karena proses 
pembuatan batik yang lama dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi serta 
kesabaran. Saran bagi guru, sebaiknya memanfaatkan media pembelajaran. Bagi 
sekolah, seharusnya mendukung muatan lokal membatik dengan cara mengadakan 
ektrakurikuler batik. Bagi siswa, siswa harus meningkatkan wawasan tentang batik dan 
cinta kebudayaan. 
 


