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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

Tetaplah bersabar dan kuatkan kesabaran karena sabar akan menjadikan segala 

sesuatu menjadi mudah dan beruntung. (QS. Al-Imron: 200) 

PERSEMBAHAN 

Atas segala rahmat dan Hidayah-Nya Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan 

kepada: 

1. Untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya. 
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ABSTRAK 

 

Ningrum, Fitri. 2019. Keefektifan Model CTL Berbantuan Media Lilin Dingin 

Terhadap Hasil Belajar Membatik Siswa Kelas V SD Gugus Supriyadi 

Semarang. Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Dra. Yuyarti, M.Pd. 145 halaman. 

 

Batik merupakan salah warisan bangsa Indonesia yang dikagumi oleh 

masyarakat dunia. Pada abad 19 batik mulai berkembang dan menetap di Jawa, 

namun  seiring berangsurnya waktu, batik mulai menyebar ke berbagai daerah di 

Indonesia bahkan ke Mancanegara. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta 

data dokumen hasil belajar siswa kelas V SD Gugus Supriyadi Semarang didapat 

bahwa hasil belajar membatik kurang maksimal dikarenakan pembelajaran belum 

menggunakan media yang kurang praktis, yaitu canting dan lilin panas, guru 

cenderung menggunakan model yang membuat siswa pasif, sehingga perlu 

penerapan model CTL. Tujuan penelitian ini yaitu menguji keefektifan model CTL  

berbantuan media lilin dingin terhadap hasil belajar membatik dan mendeskripsikan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran membatik. 

Jenis penelitian ini adalah quasi experimental dengan desain nonequivalent 

control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Gugus 

Supriyadi Semarang, sedangkan yang menjadi sampel adalah siswa kelas V SDN 

Kalicari 03 sebanyak 35 siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas V SDN 

Kalicari 01 sebanyak 30 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan non tes. Analisis data yang digunakan yaitu uji hipotesis, uji 

n-gain, dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model CTL berbantuan media lilin 

dingin efektif digunakan pada pembelajaran membatik. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan  bahwa nilai thitung yaitu 5,591 lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,998 

yang berarti model pembelajaran CTL berbantuan media lilin dingin efektif 

terhadap hasil belajar membatik. Hasil uji n-gain untuk kelas kontrol sebesar 0,2912 

yang menunjukkan peningkatan pada taraf rendah, sedangkan pada kelas 

eksperimen sebesar 0,5419 yang menunjukkan peningkatan pada taraf sedang. 

Simpulan penelitian ini yaitu model CTL  berbantuan media lilin dingin 

efektif digunakan pada pembelajaran membatik dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Saran dalam penelitian adalah guru perlu mengontrol waktu ketika 

pelaksanaan proses membatik. 

 

Kata kunci: hasil belajar; membatik; keefektifan; Contextual Teaching and 

Learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan 

kemampuan suatu bangsa karena dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berwawasan luas. Pendidikan Sekolah Dasar merupakan dasar dari pendidikan yang 

mengharuskan siswa dapat mengetahui berbagai ilmu yang ada.  

Penyelenggaraan pendidikan  dasar menengah di Indonesia telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab X mencakup pasal 36, 37,  38.  Pasal 

37 menjelaskan kurikulum pendidikan dasar menengah wajib memuat pendidikan 

agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 

keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. 

Seni budaya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu 

mata pelajaran, karena aspek budaya tidak dibahas tersendiri tetapi terintegrasi 

dengan seni. Badan  Standar Nasional Pendidian (2006: 186) juga menyatakan 

bahwa “Mata Seni Budaya dan Keterampilan meliputi aspek seni rupa, seni musik, 

seni tari, seni drama, dan keterampilan. 

Batik merupakan salah satu karya senirupa dua dimensi yang memiliki nilai 

praktis dan estetika. Menurut Soedewi Samsi (2007:7) batik merupakan proses 

melekatkan lilin pada kain putih sebelum kain tersebut diberi warna. Batik sebagai 

salah satu karya seni khas bangsa Indonesia yang dikagumi oleh masyarakat dunia. 
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Kebudayaan batik traditional mulai tumbuh dan berkembang di keraton Jawa, 

namun  seiring berangsurnya waktu, batik mulai menyebar ke berbagai daerah di 

Indonesia. Dapat kita lihat disetiap sekolah, perkantoran, bahkan dikampus 

menggunakan batik pada hari-hari tertentu. 

Perkembangan batik sangat pesat, banyak orang luar negeri yang belajar batik 

di Jawa karena mengagumi seni batik dan benar-benar mempelajarinya (Soedewi 

Samsi, 2007: 5). Batik telah menjelajah hingga ke Eropa, Australia, Asia, Afrika, 

dan Amerika. Umumnya di ekspor dalam bentuk kain panjang, kemeja, dan busana 

wanita, banyak pula dipasarkan dalam wujud seprai, sarung bantal, dan taplak meja 

(Sa’du Aziz, 2010: 14).  

Membatik di beberapa sekolah  sudah masuk dalam pembelajaran seni budaya 

dan keterampilan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, 

wawancara oleh siswa dan guru, dan data dokumen berupa hasil belajar membatik, 

diperoleh data beberapa masalah dalam pembelajaran di SD Gugus Supriyadi  pada 

kelas V. SD Gugus Supriyadi meliputi SDN Kalicari 01, SDN Kalicari 02, SDN 

Kalicari 03, SD Islam Supriyadi, dan SD Islam Primadana. Masalah yang ditemui 

peneliti yaitu rendahnya antusiasme belajar siswa dalam membatik, guru belum 

menggunakan media pembelajaran yang efektif dalam proses membatik, serta 

belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 

Berdasarkan hasil pengamatan, rendahnya antusiasme dapat dibuktikan dari 

aktifitas siswa yaitu: (1) pada setiap proses belajar mengajar, khususnya materi 

membatik siswa cenderung pasif, kurang menunjukkan gairah untuk belajar. Dalam 

proses belajar mengajar, guru sedang berinteraksi dengan siswa dengan bertanya, 
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akan tetapi tidak ada satupun siswa yang merespon pertanyaan dari guru; (2)  

sebagian besar siswa belum dapat berimajinasi membuat rancangan motif batik ( 

hanya mencontoh karya teman); (3) sebagian besar siswa kesusahan dalam 

menggunakan media canting yang menggunakan lilin panas; (4) sebagian besar 

siswa belum dapat berkreasi membuat pewarnaan batik dengan baik; (5) semangat 

siswa menurun dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan guru belum 

maksimal dalam penerapannya. Pada awal pembelajaran guru sekedar mentransfer 

ilmu dengan menyampaikan materi yang akan diajarkan, setelah penyampaian 

materi selesai guru melakukan praktik bersama siswa. 

Media yang digunakan guru belum efektif sehingga siswa masih kesulitan 

mengikuti proses pembelajaran dan hal ini berakibat hasil belajar siswa belum 

maksimal. Dalam materi membatik guru masih menggunakan media canting dan 

lilin panas yang pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan lilin panas dapat 

menetes dan dapat memberikan efek trauma pada anak jika mengenai tangan atau 

anggota tubuh lainnya. Wati (2016: 3) menjelaskan penggunaan media yang efektif 

dapat memotivasi siswa untuk belajar serta membantu mempermudah proses 

pembelajaran, karena media adalah alat bantu yang bersifat meyakinkan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri siswa  

Dalam penelitian ini digunakan media dalam pembuatan batik yaitu lilin 

dingin. Menurut penelitian sebelumnya oleh Asmi Intan Lestari (2018: ) 

penggunaan media lilin dingin lebih aman, praktis, dan mudah. Berbeda dengan 

biasanya yang menggunakan lilin yang dipanaskan dengan kompor, sehingga siswa 
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rawan terkena lilin panas, dan berakibat proses belajar mengajar tidak maksimal, 

serta keaktifan siswa dalam mengerjakan keterampilan membatik rendah. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa di SD Gugus Supriyadi  yaitu SDN 

Kalicari 01, SDN Kalicari 02, SDN Kalicari 03, SD Islam Supriyadi dan SD Islam 

Primadana dengan KKM 75 diketahui bahwa hasil belajar Membatik masih rendah 

yaitu dari 165 siswa, sebanyak 87 siswa (53%) yang nilainya dibawah KKM, dan  

hanya 78 siswa (47%) yang nilainya diatas KKM.  

Berdasarkan data nilai hasil belajar materi membatik siswa masih rendah, 

diperlukan membenahi proses pembelajaran membatik terutama mengenai model 

dan media yang digunakan dalam pembelajaran membatik. Peneliti berupaya 

menerapkan model CTL (Contextual Teaching and Learning)  berbantuan media 

lilin dingin diharapkan dapat mengatasi permasalahan membatik. Sistem CTL 

berhasil karena sistem ini meminta siswa untuk bertindak dengan cara yang alami 

(Johnson, 2014: 61). CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan proses 

pembelajaran holistik yang bertujuan membantu siswa untuk memahami makna 

materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, 

sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis dan fleksibel 

untuk mengontruksi sendiri secara aktif pemahamannya (Sumantri, 2015: 100).  

Penelitian yang relevan adalah penelitian Endriyani pada tahun 2015 dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan Mencolet dan Hasil Belajar Membatik 

Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Berbantuan 

Video” Menunjukan bahwa sebanyak 80% siswa terampil mencolet bati, dan 
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mendapatkan nilai diatas KKM, sehingga dapat disimpulkan penggunaan model 

CTL berbantuan video dapat meningkatkan keterampilan mencolet batik. 

Penelitian Asmi Intan Lestari pada tahun 2017 dengan judul “Pembelajaran 

Siswa dalam membatik Motif Berbasis Potensi Laut dengan Media Malam Dingin 

Pada Kelas V SD Negeri Degayu 02” menunjukan bahwa penggunaan malam 

dingin mudah, praktis, dan aman. Siswa dengan media malam dingin juga mampu 

membuat motif berbasis potensi laut secara variatif serta menunjukan antusiasme 

dan nilai rata-rata baik. 

Penelitian Erfan Sugiantoro pada tahun 2019 dengan judul “Pengembangan 

POBALIS LIDI (Pola Batik Tulis Lilin Dingin) Untuk Kegiatan Membatik di Kelas 

V Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang” menunjukkan bahwa validasi materi 

95,8%, validasi media 97,5 %, Validasi pembelajaran 87,5 %, setelah divalidasi 

kemudian diimplementasikan pada siswa yang menunjukan keefektifan media 

dengan dibuktikan rata-rata nilai sebesar 81,2.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model CTL berbantuan media 

lilin dingin terhadap hasil belajar membatik siswa kelas V SDN Gugus Supriyadi 

Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1.2.1 Rendahnya antusiasme belajar siswa disebabkan siswa tidak terlalu suka 

dengan mata pelajaran membatik karena dari setiap tahun pembelajaran 

membatik hanya sebatas mencanting. 

1.2.2 Siswa kesulitan pada materi membatik, karena pengajaran membatik masih 

menggunakan media lilin panas. 

1.2.3 Kurangnya  pengetahuan yang dimiliki guru mengenai model dan media 

pembelajaran membatik yang inovatif. 

1.2.4 Siswa masih pasif dibuktikan dengan saat dilakukan tanya jawab sebagian 

besar siswa tidak berani untuk bertanya. 

1.2.5 Belum tersedianya sarana dan prasana yang lengkap yang mendukung 

pembelajaran, seperti tidak tersedianya alat membatik di sekolah. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada pencapaian hasil 

belajar membatik kelas V SD Gugus Supriyadi yang masih rendah karena guru 

teridentifikasi belum optimal dalam menerapkan model. Dalam batasan masalah 

peneliti ingin membatasi permasalahan pada efektivitas model CTL dengan media 

lilin dingin terhadap hasil belajar materi membatik. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah:  

1.4.1 Bagaimanakah aktivitas belajar siswa menggunakan model CTL berbantuan 

media lilin dingin terhadap hasil belajar membatik siswa kelas V SD Gugus 

Supriyadi Semarang? 

1.4.2 Bagaimanakah hasil belajar membatik siswa kelas V SD Gugus Supriyadi 

Semarang menggunakan model CTL berbantuan media lilin dingin? 

1.4.3 Apakah pembelajaran model CTL berbantuan media lilin dingin lebih efektif 

digunakan dalam membatik siswa kelas V SD Gugus Supriyadi Semarang 

dibandingkan dengan media lilin panas? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.5.1 Untuk menguji aktivitas belajar siswa menggunakan model CTL berbantuan 

media lilin dingin terhadap hasil belajar membatik siswa kelas V SD Gugus 

Supriyadi Semarang 

1.5.2 Untuk menguji hasil belajar membatik siswa kelas V SD Gugus Supriyadi 

Semarang menggunakan model CTL berbantuan media lilin dingin. 

1.5.3 Untuk menguji keefektifan model CTL berbantuan media lilin dingin 

dibandingkan dengan media lilin panas dalam membatik siswa kelas V SD 

Gugus Supriyadi Semarang. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru, bahan 

referensi khususnya mengenai keefektifan model CTL berbantuan media lilin 

dingin dalam pembelajaran membatik, dan sebagai rujukan atau pendukung 

penelitian selanjutnya tentang penerapan model CTL dengan memanfaatkan media 

baru pembelajaran kreasi batik, yaitu lilin dingin dalam dunia pendidikan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Sekolah 

Penerapan menggunakan model CTL berbantuan lilin dingin dapat 

memberikan manfaat bagi sekolah yaitu menjadi bahan evaluasi dalam 

mengembangkan pembelajaran membatik yang efektif di sekolah, meningkatkan 

mutu pendidikan sekolah dan dapat membantu dalam peningkatan prestasi sekolah. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penerapan pembelajaran membatik dengan menggunakan model CTL 

berbantuan lilin dingin dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang 

penggunaan model inovatif, dan media baru dalam membatik, sehingga mampu 

menciptakan kegiatan belajar yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Dalam pembelajaran guru biasanya menerapkan model-model pembelajaran 

yang dapat menciptakan pembelajaran aktif, bermakna, menyenangkan serta dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Permendikbud No. 103 tahun 2014 menjelaskan 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran 

yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya disebut model 

pembelajaran. Sumantri (2015: 40)  menjelaskan model pembelajaran adalah 

perencanaan pembelajaran yang menggambarkan proses belajar mengajar agar 

dicapai perubahan spesifik pada sikap siswa seperti yang diharapkan. Sedangkan 

Joyce & Weil (dalam Rusman 2012: 133) mengemukakan model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, 

merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang 

lain. 

Shoimin (2014: 23) menjelaskan model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman 

perancang pembelajaran. 

Berdasarkan perndapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan rencana atau pola sebagai pedoman pembelajaran di kelas 
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agar tujuan belajar dapat tercapai optimal. Model pembelajaran banyak macamnya, 

salah satunya adalah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. 

2.1.2 Model Contextual Teaching and Learning 

Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontruksi pembelajaran. CTL 

membantu siswa memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap 

konteks kehidupan, sehingga siswa dapat mengontruksi sendiri secara aktif 

pemahamannya (Sumantri 2015: 100). CTL merupakan suatu pendekatan yang 

berbeda, menuntun siswa dalam menghubungkan subjek-subjek akademik sesuai 

keadaan mereka sendiri (Johnson, 2014: 66). Rusman (2014: 189) menjelaskan 

pembelajaran kontekstual adalah mengajar bukan transformasi pengetahuan dari 

guru kepada siswa dengan menghafal konsep pembelajaran, akan tetapi lebih 

ditekankan pada upaya mamfasilitasi siswa untuk bisa hidup dari apa yang 

dipelajarinya.. Sedangkan Shoimin (2014: 41) berpendapat CTL merupakan suatu 

konsep belajar guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Menurut Balim dalam penelitian Fahmi (2015) inti dari pembelajaran CTL 

adalah inquiry (menemukan) jadi pembelajaran harus dikemas dalam format “siswa 

menemukan sendiri” 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan model CTL merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 
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dengan situasi dunia nyata siswa, berpusat pada siswa, serta membuat hubungan 

pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

2.1.2.1   Karakteristik Model CTL 

Menurut Sumantri (2015: 103) Karakteristik pembelajaran kontekstual 

meliputi: 

1) Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran 

yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan 

nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan alamiah 

(learning in real life setting). 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas 

yang bermakna (meaningful learning). 

3) Memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (learning by doing). 

4) Dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi 

antarteman (learning in a group). 

5) Memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja 

sama, dan saling memahai antara satu dengan yang lain secara mendalam 

(learning to know each other deeply). 

6) Dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerja sama 

(learning to ask, to inquiry, to work together). 

7) Dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as an enjoy 

activity). 

8) Memperoleh dan menambah pengetahuan baru. 

9) Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. 
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Sedangkan menurut Shoimin (2014: 42) karakteristik Pembelajaran CTL 

meliputi: 1) kerjasama; (2) saling menunjang: 3) menyenangkan; 4) belajar dengan 

bergairah; 5) Pembelajaran terintegrasi; 6) menggunakan berbagai sumber; 7) siswa 

aktif; 8) sharing dengan teman; 9) siswa kritis dan guru kreatif; 10) laporan kepada 

orang tua bukan hanya rapor, melainkan hasil karya siswa, hasi praktikum, dll.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat didimpulkan karakteristik 

pembelajaran CTL meliputi: learning in real life setting, meaningful learning, 

learning by doing, learning in a group, learning to know each other deeply, 

learning as an enjoy activity, menambah pengetahuan baru, melakukan refleksi, 

kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, belajar dengan bergairah, 

pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber; siswa aktif, siswa kritis 

dan guru kreatif, dan aporan kepada orang tua bukan hanya rapor. 

2.1.2.2 Langkah-langkah Model CTL 

Sumantri (2015: 102-103) menjelaskan langkah-langkah penerapan model 

pembelajara Contextual Teaching and Learning sebagai berikut. 

1) Kontruktivisme  

Constructivism (kontruktivisme) merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual dengan siswa mengembangkan pemikiran agar belajar 

lebih bermakna. Siswa mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata.  

2) Inkuiri (Inquiry) 

Inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 
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hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri. Guru 

harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, apa pun 

materi yang diajarkannya.  

3) Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari ‘bertanya’. 

Questioning. Bertanya merupakan strategi utama yang berbasis kontekstual yang  

dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai 

kemampuan berpikir siswa. Bagi  siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian 

penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali 

informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahuinya.  

4) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila 

ada proses komunikasi dua arah. Hasil belajar yang diperoleh dari sharing 

antarteman, antarkelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Dalam 

masyarakat belajar, dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi 

pembelajaran saling belajar satu sama lain. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan 

masyarakat belajar informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus 

juga meminta yang diperlukan dari teman belajarnya.  
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5) Pemodelan (Modeling) 

Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. 

Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seseorang bisa ditunjuk 

untuk memodelkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang diketahuinya.  

6) Refleksi (Reflection)  

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir 

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Siswa 

mendengarkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, 

yang merupakan pengayaan atau revisi  pengetahuan sebelumnya. Refleksi 

merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru 

diterima. 

7) Penilaian Autentik (Authentic Assesment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan 

penilaian (assesment) bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. 

Pembelajaran seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu 

mempelajarai (learning how to learn), bukan ditekankan pada diperolehnya 

sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. 

2.1.2.3 Kelebihan Model CTL 

Kelebihan model CTL menurut Shoimin (2014: 44) yaitu: 1) menekankan 

aktivitas berpikir siswa secara penuh, baik fisik maupun mental; 2) mejadikan siswa 

belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam 

kehidupan nyata; 3) kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk 
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memperoleh informasi, melainkan sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 

mereka di lapangan; 4) materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, bukan hasil 

pemberian orang lain.  

Sumantri (2015; 106) menyebutkan kelebihan model CTL yaitu: 1) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar; 2) 

siswa dapat berpikir kritis dan kreatif  dalam mengumpulkan data, memahami suatu 

isu dan memecahkan masalah, serta guru dapat lebih kreatif; 30 menyadarkan siswa 

tentang apa yang mereka pelajari; 4) pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan 

siswa, tidak ditentukan oleh guru; 5) pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan; 6) membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok; 7) 

terbentuk sikap kerja sama yang baik antarindividu maupun kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan kelebihan 

model CTL yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa menjadi aktif, 

kritis, kreatif, dapat memecahkan masalah, belajar menjadi menyenangkan, 

mengasyikkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagi sumber belajar.  

2.1.3 Media Pembelajaran 

Media merupakan alat bantu yang digunakan guru dalam membantu 

mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Wati (2016: 3) media merupakan sesuatu 

yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa 

tersebut. Media digunakan dalam rangka mengefektifan komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. menurut Gerlach & Ely 
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(dalam Arsyad,2014: 3) media adalah manusia, materi/bahan, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. 

Asyhar (2012: 5) menjelaskan media adalah sarana atau perangkat yang 

berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara 

komunikator dan komunikan. Sedangkan menurut Briggs (dalam Sumantri, 2015: 

303) media sebagai wahana fisik yang mengandung materi instruksional. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan media adalah 

segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai penyampai 

pesan untuk merangsang proses belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2.1.3.1 Fungsi Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan minat siswa 

mengikuti proses pembelajaran secara fokus, serta memberikan rangsangan dalam 

kegiatan belajar siswa. Menurut Wati (2016: 10-11) fungsi media pembelajaran 

meliputi : 

1) Atensi 

Atensi yaitu mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada 

materi pembelajaran yang ditampilkan, sehingga siswa lebih mudah 

mengingat isi materi. 

2) Afektif  

Afektif yaitu membuat siswa nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran, 

sehingga dapat menggugah emosi dan sikap siswa.  
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3) Kognitif 

Kognitif yaitu membuat siswa memahami dan mengingat informasi yang 

terkandung dalam materi pembelajaran. 

4) Kompensatoris 

Kompensatoris yaitu memberikkan konteks untuk membantu siswa yang 

lemah dalam membaca kemudian mengorganisasikan informasi dalam teks 

selanjutnya sehingga dapat mengingatnya kembali. 

Sedangkan menurut Asyhar (2012 :29-35) media pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. 

1) Sebagai sumber belajar, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan 

lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2) Semantik, yaitu dapat menambah perbendaharaan kata atau istilah. 

3) Manipulatif, yaitu kemampuan suatu benda atau peristiwa dengan berbagai 

cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. 

4) Fiksatif, yaitu kemampuan media untuk menangkap, menyimpan, dan 

menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lampau. 

5) Distributif, yaitu dapat digunakan siswa dalam jangkauan yang luas. 

6) Psikologis, yaitu sebagai atensi, afektif, kognitif, imaginatif, dan motivasi. 

7) Sosio kultural, yaitu media dapat mempermudah siswa maupun guru pada 

saat pembelajaran. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki 

banyak fungsi yaitu: sebagai atensi, afektif, kognitif, kompensatoris, sumber 

belajar, semantik, manipulatif, fiksatif, distributif, psikologis, dan sosio kultural. 
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Selain itu media pembelajaran juga memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan 

oleh guru dan siswa. 

2.1.3.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi, salah satu manfaat 

media pembelajaran yaitu supaya proses komunikasi antara guru dan siswa dapat 

saling memberikan feedback yang baik. Menurut Wati (2016: 13-16) manfaat media 

pembelajaran meliputi: 

1) Manfaat umum, meliputi: 

a. Lebih menarik, yaitu lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

b. Materi jelas, yaitu materi pembelajaran lebih jelas maknanya, selain 

itu juga memungkinkan siswa menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Tidak mudah bosan, yaitu proses belajar mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal dari penuturan 

seorang guru. 

d. Siswa lebih aktif, yaitu siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan guru, akan tetapi aktif dalam 

pembelajaran seperti, mengamati, demonstrasi, dan lain sebagainya. 

2) Manfaat Praktis, meliputi: 

a. Meningkatkan proses belajar, yaitu dapat memperjelas penyajian 

pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar. 



19 
 

 
 

b. Memotivasi siswa, yaitu dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. 

c. Merangsang kepekaan, yaitu dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang, dan waktu. 

d. Terjadi interaksi langsung, yaitu media pembelajaran dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-

peristiwa dilingkungan mereka. 

Jadi, media pembelajaran memiliki banyak manfaat dalam proses belajar 

mengajar yang dapat mendatangkan pengaruh positif terhadap peserta didik. 

Peniliti menggunakan media lilin dingin untuk mempermudah siswa dalam 

mengerjakan batik. 

2.1.3.3 Media Lilin Dingin 

Lilin batik atau malam adalah bahan yang digunakan sebagai perintang 

warna dalam pembuatan batik (Giyarto dan Fibrianti 2011: 28). Perintang yaitu 

penghalang agar pewarna tidak mengenai kain yang dilapisi lilin, sehingga setelah 

lapisan lilin diluruhkan, kain tetap berwarna putih atau sesuai dengan warna dasar 

kain tersebut. Sa’du (2010: 48) menjelaskan lilin batik adalah bahan yang 

dipergunakan untuk membatik. Lilin batik terbuat dari bahan tumbuhan atau hewan 

seperti damar, gondorukem, dan sarang lebah. Lilin atau malam batik berdasarkan 

bahan pembuatannya terbagi menjadi lima sebagai berikut. 

1) lilin tawon, lilin yang terbuat dari sarang lebah (tala tawon) yang dipisahkan 

dengan telur lebah dengan cara direbus. 
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2) Lilin klanceng, lilin yang terbuat dari sarang lebah klanceng. 

3) Lilin kuning, lilin yang berasal dari olahan minyak bumi. 

4) Lilin putih, lilin yang berasal dari olahan minyak bumi. 

5) Lilin songkal, lilin yang trbuat dari minyak latung buatan pabrik. 

Sedangkan berdasarkan sifat dan kegunaannya terbagi menjadi empat 

sebagai berikut. 

1) Lilin carik, lilin yang berwarna agak kuning, tidak mudah retak(ulet), daya 

lekat kuat  berfungsi untuk membuat batik tulis halus. 

2) Lilin gambar, lilin ini berwarna kuning pucat, mudah retak, dan berfungsi 

untuk membuat remukan sehingga disebut lilin remukan. 

3) Lilin tembokan, lilin ini berwarna agak cokelat, mudah mencair, dan 

mengental, serta berfungsi untuk menutup blok (warna putih). 

4) Lilin biron, lilin ini berwarna cokelat, mudah mencair dan mengental, daya 

lekat kuat, serta berfungsi untuk menutup pola yang sudah diwarna biru. 

Media lilin dingin secara teknis hampir sama seperti media membatik pada 

umumnya, yang membedakan adalah media yang digunakan, yakni menggunakan 

lilin dingin. Pengaplikasian lilin dingin menggugunakan botol yang ujungnya 

runcing (dot). Menurut penelitian sebelumnya oleh Trihayu (2019) yang 

membedakan media lilin dingin dengan lilin panas adalah bahan dan cara 

pembuatan lilinnya. Untuk menghasilkan lilin dingin bahan yang disiapkan adalah 

1) Tepung Beras Ketan/ Tepung kanji, sebagai bahan utama dalam pembuatan lilin 

dingin; 2) Air , digunakan untuk mencairkan tepung dan gula merah; 3) Gula merah, 

berfungsi sebagai pengawet alami dan juga bisa sebagai pewarna alami pada lilin; 



21 
 

 
 

4) Tawas, berfungsi sebagai pengikat tepung agar nanti pada saat diaplikasikan ke 

kain tidak meleber atau menyebar ke samping kain.  

Cara membuat lilin dingin yaitu: 1) siapkan tepung beras dan aduk dengan 

air sampai tercampur dengan rata, untuk takarannya disesuaikan dengan banyaknya 

tepung yang digunakan; 2) kemudian panaskan di atas api sedang aduk rata sampai 

menjadi mengental, tidak perlu waktu lama dalam memanaskan tepung. Jika sudah 

dirasa menyatu dengan baik kemudian matikan api; 3) selagi menunggu tepung 

dingin masukkan gula merah yang juga sudah dicairkan menggunakan air dengan 

tektur sedikit kental tapi tetap encer sejumlah 3 sendok makan, aduk rata sampai 

gula benar-benar menyatu dengan adonan tepung. Jika dirasa membutuhkan warna 

lilin yang dihasilkan nantikan sedikit terlihat pada saat diaplikasikan pada kain 

boleh ditambahkan lagi gula merah sampai dengan warna yang diinginkan; 4) tahap 

terkahir dalam pembuatan lilin dingin, masukkan tawas yang juga telah dicairkan 

dengan air panas sebanyak 2 sampai 3 sendok makan, kemudian kembali aduk 

adonan tepung dan gula Jawa secara merata. 

2.1.4 Indikator dan Deskriptor Model Contextual Teaching and Learning 

Tabel 2.1 Indikator dan Deskriptor Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model 

CTL Berbantuan Media Lilin Dingin 

 

Variabel Indikator Deskriptor 

Model CTL 

berbantuan 

lilin dingin 

1.Menyimak materi 

oleh guru 

menggunakan media 

lilin dingin 

 

1.1 Siswa fokus memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru Siswa mengikuti 

pembelajaran  

1.2 Siswa mencatat hal-hal penting dari informasi 

yang diberikan guru  

1.3 Siswa menjaga ketenangan kelas saat guru 

menyampaikan informasi 

1.4 Siswa berani menanggapi media lilin dingin 

 2.Inti  
Tahap 1:  

2.1 Siswa mengemukakan pengetahuan dasar 

tentang batik dan media lilin dingin berdasarkan 
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Konstruktivisme pengalamannya sesuai materi  

2.2 Siswa mengemukakan hubungan materi 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari  

2.3 Siswa memberikan contoh terkait materi yang 

diajarkan sesuai pengalamannya 

2.4 Siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari 

 3.Kegiatan Inti 

Tahap 2: 

Inkuiri 

3.1 Siswa mencari informasi dari berbagai sumber 

sesuai dengan materi  

3.2 Siswa menanggapi informasi lain dari temannya  

3.3 Siswa mengemukakan informasi yang didapat 

sesuai materi 

3.4 Siswa menemukan titik temu terkait informasi 

yang diperoleh 

 4.Kegiatan Inti 

Tahap 3: 

Bertanya 

4.1 Siswa mengangkat tangan ketika bertanya dan 

menjawab pertanyaan  

4.2 Siswa bertanya sesuai materi  

4.3 Siswa menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan 

yang diajukan guru  

4.4 Siswa bertanya atau menjawab pertanyaan 

dengan kalimat jelas 

 5.Kegiatan Inti  

Tahap 4: 

Masyarakat Belajar 

5.1 Siswa tertib saat berdiskusi kelompok  

5.2 Siswa menjalankan tugas sesuai perannya  

5.3 Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok  

5.4 Siswa saling membantu 

 6.Kegiatan Inti 

Tahap 5: 

Pemodelan 

6.1 Siswa memeragakan cara menggunakan media 

lilin dingin  

6.2 Siswa memeragakan cara membatik 

menggunakan media lilin dingin  

6.3 Siswa memeragakan dengan runtut 

6.4 Siswa memperhatikan dengan baik ketika ada 

guru atau siswa yang memeragakan membatik  

 7.Kegiatan Inti 

Tahap 6: 

Penilaian Autentik 

7.1 Siswa berani mempresentasikan hasil karya 

batik  

7.2 Siswa menyampaikan hasil karya batik dengan 

percaya diri. 

7.3 Siswa mengapresiasi karya temannya  

7.4 Siswa menanggapi masukan dari siswa lain 

 8.Refleksi 8.1 Siswa berpartisipasi memberikan pendapat 

dalam menyimpulkan materi  

8.2 Siswa menyimpulkan materi menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami  

8.3 Siswa membuat kesimpulan sesuai materi yang 

dipelajari  

8.4 Siswa membuat ringkasan materi 
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2.1.5 Hakikat Belajar 

Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan individu secara terus menerus 

untuk menjadi individu yang lebih baik. Arsyad (2011:1) berpendapat belajar 

adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada individu selama hidupnya. Menurut 

Aunurrahman (2014: 33) Belajar merupakan aktifitas kehidupan manusia sehari-

hari, baik ketika seseorang melaksanakan aktifitas sendiri, maupun di dalam suatu 

kelompok tertentu. Susanto (2014: 4) menjelaskan belajar merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkingkan sesrang terjadinya perubahan perilaku yang relative tetap baik 

dalam berfikir maupun bertindak. 

Slameto (2013: 2) berpendapat bahwa dengan belajar seseorang dapat 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan 

menurut Witherington (dalam Aunurrahman 2014: 35) belajar adalah suatu 

perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari 

reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. 

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan belajar merupakan usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu bagi perubahan yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola baru berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu 

pengertian melalui pengalaman sendiri untuk memperoleh tujuan tertentu. 
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2.1.5.1 Prinsip Belajar 

Menurut Slameto (2010: 27-28) prinsip-prinsip belajar adalah sebagai 

berikut. 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

(1)  Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan 

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. 

(2)  Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada 

siswa untuk mencapau tujuan instruksional. 

(3)  Belajar perlu lingkungan yang menunjang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif. 

b. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungan.  

1) Sesuai hakikat belajar 

a) belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

b) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 

c) belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan response yang 

diharapkan. 

2) Sesuai materi bahan yang harus dipelajari 

a) belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 
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b) belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

3) Syarat keberhasilan belajar 

a) belajar merupakan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang. 

b) repetisi, dalam proses perlu ulangan berkali-kali agar pengertian, 

keterampilan, sikap itu mendalam pola siswa.  

Prinsip belajar menurut Hamdani (2011: 22) adalah: 1) kesiapan belajar; 2) 

perhatian; 3) motivasi; 4) keaktifan siswa; 5) mengalami sendiri; 6) pengulangan; 

7) materi pelajaran yang menantang; 8) balikan dan penguatan; 9) perbedaan 

individual. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip harus 

disesuaikan dengan syarat belajar, hakikat belajar, materi pelajaran dan 

keberhasilan belajar, meliputi (a) keterdekatan, (b) repetisi, (c) reinforcemet, (d) 

strategi belajar, (e) interaksi, (f) kemahiran intelektual, (g) kesiapan belajar, (h) 

perhatian, (i) motivasi, (j) keaktifan siswa, (k) mengalami sendiri, (l) pengulangan, 

(m) materi pelajaran yang menantang, (n) balikan dan penguatan, (o) perbedaan 

individual. 

2.1.5.2 Unsur-unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur 

yang mempunyai keterkaitan sehingga menghasilkan perilaku. Hal ini sejalan 

dengan Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2015:66) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-
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mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur-unsur dalam 

belajar adalah sebagai berikut.  

1) Siswa, diartikan sebagai warga belajar dan peserta pelatihan yang sedang 

melakukan kegiatan belajar. Siswa memiliki organ penginderaan untuk 

menangkap rangsangan; otak untuk mentransformasikan hasil  penginderaan 

ke dalam memori; dan  syaraf atau otot untuk menampilkan kinerja dari apa 

yang telah dipelajari. 

2) Rangsangan (stimulus) merupakan peristiwa yang merangsang penginderaan 

siswa. Contoh stimulus yang selalu berada dilingkungan adalah suara, sinar, 

warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang. 

3) Memori, berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya.  

4) Respon yaitu tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Siswa yang 

sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan respon 

terhadap stimulus tersebut. Respon dalam siswa akan terlihat pada akhir proses 

belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja 

(performance).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki 

berbagai unsur yang saling  terkait. Pada penelitian ini unsur-unsur dalam belajar 

meliputi siswa, rangsangan, memori, dan respon. Unsur-unsur tersebut saling 

terkait satu sama lain sehingga menghasilkan perubahan  perilaku. Perubahan 

perilaku tersebut terjadi pada siswa karena adanya interaksi antara stimulus dan 
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memori. Apabila terjadi perubahan perilaku, maka siswa dikatakan telah melakukan 

kegiatan belajar. 

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2013: 54-55) menyebutkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, namun dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor 

yang ada di luar individu. 

a. Faktor dari dalam diri siswa (intern) 

Sehubungan dengan faktor intern ini ada 3 faktor yang perlu dibahas yaitu 

faktor jasmani, faktor psikologi dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

Dalam faktor jasmaniah ini dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor kesehatan 

dan faktor cacat tubuh. 

a) Faktor Kesehatan 

Sehat bearti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian bagiannya bebas 

dari penyakit. Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar 

siswa, jika kesehatan terganggu atau cepat lelah, kurang bersemangat, mudah 

pusing, ngantuk, jika keadaan badannya lemah dan kurang darah ataupun ada 

gangguan kelainan alat indranya.  

b) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah 
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buta,  tuli, setengah tuli, dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat 

tubuh juga dapat mempengarui belajar. Siswa yang cacat belajarnya terganggu. 

Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari pengaruh kecacatannya.  

2) Faktor Psikologis  

Dalam faktor psikologis berupa intelegensi, perhatian, bakat, minat, 

motivasi, kematangan, kesiapan. 

a) Inteligensi 

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan 

efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun 

semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan objek. 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak 

menjadi perhatian maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka 

belajar. Untuk menjamin belajar yang lebih baik maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak 

menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia tidak lagi    

suka belajar. Agar siswa belajar dengan baik, usahakan buku pelajaran itu 

sesuai dengan hobi dan bakatnya.  
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c) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah : “the capacity to learn”. Dengan 

perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

d) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan.  

e) Motif  

Motif adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Motif erat 

sekali hubungannya dengan tujuan yang dicapai. Di dalam menentukan tujuan 

itu dapat disadari atau tidak, tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai 

daya penggerak/pendorongnya. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana 

alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Sedangkan 

menurut pendapat lain kematangan adalah tingkat perkembangan pada individu 

atau organ-organnya sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam 

belajar kematangan atau kesiapan itu sangat menentukan, oleh karena itu, 

setiap usaha belajar akan lebih berhasil bila dilakukan bersamaan dengan 

tingkat kematangan individu.  
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Berdasarkan pendapat di atas, maka kematangan adalah suatu organ atau alat 

tubuhnya dikatakan matang apabila dalam diri makhluk telah mencapai 

kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga dalam 

belajar lebih berhasil jika anak itu siap atau matang untuk mengikuti proses 

belajar mengajar. 

g) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever adalah preparedness to 

respond or react. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau 

reaksi. Kesedian itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan. 

3) Fakor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemahnya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena 

terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran didalam tubuh, sehingga darah 

tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang.  
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Dari uraian di atas maka kelelahan jasmani dan rohani dapat mempengaruhi 

prestasi belajar, agar siswa belajar dengan baik maka harus menghindari terjadinya 

kelelahan dalam belajarnya. 

b. Faktor yang berasal dari luar (faktor ekstern) 

Hamdani (2011: 143) menyebutkan bahwa faktor ekstrern yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor 

yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

(1) Keadaan keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama karena dalam keluarga inilah 

anak pertama-tama mendapat pendidikan dan bimbingan, sedangkan tugas 

utama dalam keluarga adalah sebagai peletak dasar bagi  akhlak dan pandangan 

hidup keagamaan. Adanya rasa aman dalam keluarga sangat penting dalam 

keberhasilan sesorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat seseorang 

terdorong untuk belajar secara aktif karena rasa aman merupakan salah satu 

kekuatan pendorong dari luar untuk belajar. 

(2) Keadaan sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan siswa untuk belajar lebih giat oleh karena itu 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong siswa belajar lebih giat. 

(3) Lingkungan Masyarakat  

Di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan. 

Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi 
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anak sebab dalam kehidupan sehari-hari anak lebih banyak bergaul dengan 

lingkungan.  

2.1.6 Hakikat Pembelajaran 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan belajar. Belajar dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, akan tetapi pembelajaran dilakukan di 

sekolah dimana guru dan siswa saling berinteraksi untuk mengolah informasi agar 

pengetahuan yang telah dilakukan dapat tertanam dalam diri siswa. Menurut 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 

20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

nomor 103 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran 

adalah suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap 

peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di 

sekolah, keluarga, dan masyarakat.  

Susanto (2016: 19) menjelaskan pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaa, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada 

siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pembelajaran adalah 

proses interaksi guru dan siswa yang bertujuan mengembangkan potensi dan 

pembangunan karakter yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
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2.1.7 Aktivitas Belajar 

Belajar adalah aktivitas, yaitu aktivitas mental dan emsional. Kegiatan 

bertanya, dan berdiskusi sudah menunjukkan adanya aktivitas belajar, akan tetapi 

perlu ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode mengajar lainnya (Anitah, 

2009: 1.12). Slameto (2013: 36) berpendapat aktivitas belajar merupaka kegiatan 

berpikir dan berbuat sepert bertanya, mengajukan pendapat, dan menimbulkan 

diskusi dengan guru. 

Aktivitas belajar siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2016: 101) 

antara lain: (1) visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; (2) oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi; (3) listening activities, seperti uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato; (4) writing activities, seperti menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin; (5) drawing activities, seperti menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram; (6) motor activities, seperti melakukan percobaan, 

membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, berternak; (7) mental 

activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan; (8) emotional activities, seperti menaruh minat, 

merasa bosa, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa merupakan keseluruhan kegiatan selama pembelajaran, menggunakan atau 

memanfaat bagian–bagian tubuh untuk melakukan berbagai kegiatan saat proses 

belajar meliputi kegiatan berfikir maupun berbuat. Selain kegiatan yang 
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berhubungan dengan anggota tubuh atau fisik dalam aktivitas belajar juga 

melibatkan psikologi. Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran SBdP dengan 

model Contextual Teaching and Learning berbantuan media lilin dingin  adalah: 

(1) siswa mengemukakan pengetahuan dasar yang dimiliki tentang membatik 

menggunakan media lilin dingin; (2) siswa menemukan hubungan materi membatik 

dengan kehidupan sehari-hari; (3) siswa melakukan tanya jawab tentang membatik; 

(4) siswa berkelompok untuk berbagi alat dan bahan dalam mengerjakan batik; (5) 

siswa memperhatikan guru memeragakan cara membuat batik menggunakan media 

lilin dingin; (6) siswa mempresentasikan hasil karya batik (7) siswa menyimak dan 

menanggapi hasil karya siswa lain ; (8) siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 

2.1.8 Hasil Belajar 

Keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan oleh prestasi atau hasil 

belajar yang dicapai siswa. Susanto (2016: 5) menjelaskan hasil belajar adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sisw, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Purwanto 

(2016: 44) menjelaskan hasil belajar adalah perolehan dari proses belajar siswa 

sesuai dengan tujuan pengajaran (ends are being attained) 

Dalam pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan baik kurikuler 

maupun intruksional, mengacu pada klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

(Sudjana 2011: 22-23) secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, 

yakni: (1) Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek. (2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. (3) 
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Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. 

Setiap ranah disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal 

yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah 

sampai hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkrit sampai hal yang abstrak. 

Namun, pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar ranah kognitif dan 

psikomotor. 

Adapun rincian ranah kognitif memiliki enam jenjang sebagai berikut. 

1) Pengetahuan (knowledge), yaitu siswa mengenali informasi yang telah 

dipelajari. Pengetahuan mencerminkan tingkatan hasil belajar paling rendah 

pada ranah kognitif. 

2) Pemahaman (comprehension), yaitu kemampuan memperoleh makna dari 

materi siswaan, melalui penterjemahan materi. Hasil belajar berada pada 

satu tahap di atas materi pengingatan materi sederhana. 

3) Penerapan (application), yaitu mengacu pada kemampuan menggunakan 

materi yang dipelajari di dalam situasi kongkrit yang mencakup aturan, 

metode, konsep, prinsip-prinsip, dalil, dan teori. Hasil belajar perlu tingkat 

pemahaman lebih tinggi dari tingkat pemehaman sebelumnya. 

4) Analisis (analysis), yaitu mengacu pada kemampuan memecahkan material 

kedalam bagian-bagian, analisis hubungan antar bagian, sehingga dapat 

dipahami struktur organisasinya, hasil belajar mencermikan tingkat 

intelektual lebih tinggi dari pemahaman dan penerapan, karena memerlukan 

pemahaman isi dan bentuk struktural materi yang dipelajari. 
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5) Sintesis (synthesis), yaitu mengacu pada kemampuan menghubungkan 

untuk membentuk struktur baru. Hasil belajar menekankan pada 

pembentukan struktur atau pola-pola baru. 

6) Penilaian (evaluation), yaitu mengacu pada kemampuan membuat 

keputusan tentang nilai materi sesuai dengan tujuan yang didasarkan pada 

kriteria tertentu. 

Sedangkan rincian ranah psikomotorik memiliki tujuh jenjang sebagi 

berikut. 

1) Presepsi (perception), penginderaan untuk memperoleh petunjuk kegiatan 

motorik yang akan dilakukan. 

2) Kesiapan (set), mengacu pada kegiatan tertentu meliputi kesiapan mental 

dan jasmani. 

3) Gerakan terbimbing (guided responses), tahap awal dalam belajar 

keterampilan meliputi meniru dan mencoba. 

4) Gerakan terbiasa (mechanism), berkaitan dengan tindakan kinerja dimana 

gerakan yang dipelajari menjadi gerakan yang mudah dilakukan. 

5) Gerakan kompleks (complex overt responses), berkaitan dengan kemahiran 

tindakan motorik yang mencakup pola gerakan kompleks. 

6) Penyesuaian (adaption), berkaitan dengan keterampilan yang 

dikembangkan sehingga dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang 

ada. 

7) Kreativitas (originality), mengacu pada penciptaan baru yang disesuaikan 

dengan situasi dan permasalahan. 
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Berdasarkan pemaparan tersebut disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu pengalaman belajar yang diperoleh melaui proses belajar 

mengajar sehingga menghasilkan perubahan perilaku baik kognitif, psikomotorik, 

dan afektif. Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi untuk penilaian ranah 

kognitif dan psikomotorik. Hasil belajar yang dimaksudkan diperoleh berdasarkan 

hasil tes yang akan mengukur pengetahuan dan keterampilan muatan pelajaran seni 

budaya dan prakarya materi membatik di kelas V. 

2.1.8.1 Indikator dan Deskriptor Hasil Belajar 

Indikator dan deskriptor hasil belajar (Susanto, 2016: 5 dan Rifa’i dan Anni, 

2012: 69) menggunakan taksonomi Bloom sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Penilaian Hasil Belajar Kognitif (Membatik) 

Variabel Indikator Deskriptor 

Hasil Belajar 

Kognitif 

1. Menganalisis batik sebagai 

budaya lokal indonesia 

1.1 Menganalisis batik sebagai 

budaya lokal indonesia 

2. Menganalisis unsur seni rupa 

batik 

2.1 Menganalisis unsur-unsur pola 

batik 

3. Menganalisis jenis-jenis batik 

menurut teknik pembuatannya 

3.1 Menganalisis jenis-jenis batik 

menurut teknik pembuatannya 

4. Menganalisis cara membuat pola 

batik 

4.1 Menganalisis cara membuat 

pola batik 

5. Menguraikan alat dan bahan 

membuat batik. 

5.1 Menguraikan alat dan bahan 

membuat batik. 

6. Menguraikan langkah-langkah 

membatik 

6.1 Menguraikan langkah-langkah 

membatik 

7. Menganalisis langkah-langkah 

pewarnaan  batik 

7.1 Menganalisis langkah-langkah 

pewarnaan batik 

8. Menganalisis langkah-langkah 

pelorodan 

8.1 Menganalisis langkah-langkah 

pelorodan 

9. Menganalisis fungsi membatik 9.1 Menganalisis fungsi membatik 
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Tabel 2.3 Penilaian Hasil Belajar Keterampilan (Membatik) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
Desain 

gambar 

Desain sangat baik: desain batik sesuai tema yang 

ditentukan, terlihat rapi dan bagus, gambar memenuhi 

bidang yang ditentukan. 

4 

Desain baik: desain batik sesuai tema yang ditentukan, 

terlihat rapi dan bagus, gambar tidak memenuhi bidang 

yang ditentukan. 

3 

Desain cukup baik: desain batik sesuai tema yang 

ditentukan, terlihat kurang rapi dan bagus, gambar tidak 

memenuhi bidang yang ditentukan. 

2 

Desain kurang baik: desain batik tidak sesuai tema yang 

ditentukan, terlihat kurang rapi dan bagus, gambar tidak 

memenuhi bidang yang ditentukan. 

1 

2.  Mencanting 

Mencanting sangat baik : Cantingan sesuai dengan garis 

pola, terlihat rapi dan bagus ,pelekatan lilin baik dan 

tidak ada coretan lilin. 

4 

Mencanting baik : Cantingan sesuai dengan garis pola, 

terlihat rapi dan bagus ,pelekatan lilin baik, akan tetapi 

ada coretan lilin. 

3 

Mencanting cukup baik : Cantingan sesuai dengan garis 

pola, tetapi terlihat kurang rapi dan bagus ,pelekatan 

lilin kurang dan ada coretan lilin. 

 

2 

Mencanting kurang baik : Cantingan tidak sesuai dengan 

garis pola terlihat tidak rapi dan bagus ,pelekatan lilin 

kurang dan ada coretan lilin. 

 

1 

3.  Pewarnaan 

Pewarnaan sangat baik : kombinasi warna menarik, 

terlihat rapi, pewarnaan jelas 

4 

 

Pewarnaan baik : kombinasi warna menarik, terlihat rapi, 

akan tetapi pewarnaan tidak jelas 
3 

Pewarnaan cukup baik : kombinasi warna menarik, 

terlihat tidak rapi dan  pewarnaan tidak jelas 
2 

Pewarnaan kurang  baik : kombinasi warna tidak 

menarik, terlihat tidak rapi dan  pewarnaan tidak jelas 1 
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4.  
Kebersihan dan 

kerapian Batik 

Kebersihan dan kerapian sangat baik : pola terlihat jelas, 

Tidak ada coretan lilin , kombinasi warna menarik. 
 

4 

Kebersihan dan kerapian baik : pola terlihat jelas, Tidak 

ada coretan lilin akan tetapi kombinasi warna tidak 

menarik 

 

3 

Kebersihan dan kerapian cukup baik : pola terlihat jelas, 

ada coretan lilin dan kombinasi warna tidak menarik 

 

2 

Kebersihan dan kerapian kurang baik: pola terlihat 

tidak jelas, ada coretan lilin dan kombinasi warna 

tidak menarik 

1 

 

2.1.9 Seni Budaya dan Prakarya 

Seni merupakan karya manusia yang memiliki nilai-nilai tertentu (nilai 

indrawi, nilai bentuk, nilai pengetahuan, nilai ide). Nilai-nilai tersebut terwujud 

dalam bentuk lahir yang dapat dinikmati oleh indra manusia sehingga dapat 

memuaskan hati pendengar ( Hendriani, 2016: 1). Susanto (2016: 263) menjelaskan 

pendidikan SBK memiliki peranan dalam pembentukan  kebutuhan perkembangan 

anak (kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual, spasial, moral, emosional, 

musikal, logik, kinestetik, linguistik, matematis, dan naturalis. 

Berdasarkan pemendikbud Nomor 57 Tahun 2014 seni budaya merupakan 

aktivitas belajar yang menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang 

berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Pembelajaran 

SBK materinya terdiri dari seni rupa, seni tari, seni musik, dan kerajinan. Rohidi 

(dalam Susanto, 2016: 265) menjelaskan seni budaya sebagai media dalam 

pendidikan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, dan potensi yang dimiliki 

untuk bergenak secara bebas, dan dikembangkan secara optimal.  
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli, disimpulkan Seni Budaya dan 

Prakarya adalah pendidikan seni berbasis budaya dalam rangka  pembentukan  

kebutuhan perkembangan siswa yang meliputi kecerdasan intrapersonal, 

interpersonal, visual, spasial, moral, emosional, musikal, logik, kinestetik, 

linguistik, matematis, dan naturalis. 

2.1.9.1 Tujuan Pendidikan SBdP 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tujuan mata pelajaran 

SBdP yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik memahami seni dalam 

konteks ilmu pengetahuan, teknologi, serta berperan dalam perkembangan sejarah 

peradaban dan kebudayaan. Hendriani (2016: 113) Mata pelajaran SBdP bertujuan 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. (a) memahami konsep dan 

pentingnya seni budaya dan keterampilan; (b) menampilkan sikap apresiasi 

terhadap seni budaya dan keterampilan; (c) menampilkan kreaivitas melalui seni 

budaya da keterampilan; (d) menampilkan peran serta dalam seni budaya dan 

keterampilan pada tingkat lokal, regional, maupun global. 

Susanto (2016: 266) pendidikan SBdP memiliki tujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan siswa berkreasi dan peka dalam 

berkesenian, serta memverikan kemampuan dalam berkarya, dan berapresiasi.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, disimpulkan SBdP bertujuan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam berkreasi, berkarya, dan berapresiasi 

seni, serta memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

berperan dalam perkembangan sejarah peradaban kebudayaan. 
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2.1.9.2 Ruang Lingkup Pendidikan SBdP 

Ruang lingkup materi SBdP berdasarkan Lampiran III Permendikbud 

Nomor 57 Tahun 2014 mencakup: gambar ekspresif, mozaik, karya relief, lagu, 

elemen musik, musik ritmis, gerak anggota tubuh, meniru gerak, kerajinan dari 

bahan alam,... lagu daerah, dan lain-lain. Semua materi tersebut dikelompokkan 

menjadi empat aspek meliputi: seni rupa, seni musik, seni tari, dan prakarya. 

Pendidikan SBdP yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara (dalam Susanto, 

2016: 261) merupakan salah satu faktor penentu dalam membentukk kepribadian 

anak melalui bidang seni rupa yang memfokuskan pada pembinaan praktik 

pengalaman meliputi pengenalan alat, bahan, teknik berkaryaseperti makhluk luar 

angkasa, dan binatang imajinatif. 

Hendriani (2016: 113) ruang lingkup SBdP sebagai berikut. 

1) Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak mencetak, 

dan sebagainya. 

2) Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik. 

3) Seni tari, mecakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan 

tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap erak tari. 

4) Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan 

senimusik, seni tari, dan peran. 

5) Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills)yang 

meliputiketerampilan personal, sosial, vokasional, dan akademik. 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli, disimpulkan ruang lingkup SBdP 

meliputi seni rupa, seni musik, seni tari dan prakarya. Salah satu seni prakarya yang 

diajarkan di SD adalah batik. 

2.1.10 Batik 

Batik adalah pembuatan ragam hias pada permukaan kain dengan menutup 

bagian yang tidak dikehendaki menggunakan lilin batik. Batik bagian dari budaya 

indonesia dan memiliki nilai seni tinggi (Sa’du, 2010: 17). Kata batik berasal dari 

bahasa jawa “ambatik”, yang terdiri dari kata “amba” yang berarti menulis, dan 

“tik” yang berarti titik kecil, tetesan, atau membuat titik. Jadi, batik adalah menulis 

atau melukis titik (Sari, 2013: 3). Cara kerja membuat batik pada dasarnya adalah 

menutup permukaan kain menggunakan malam cair(wax) supaya ketika kain 

dicelup kedalam cairan pewarna, kain yang tertutup warna tersebut tidak ikut 

terkena warna. Teknik seperti ini dalam bahasa inggris dikenal dengan nama wax-

resist dyeing. 

Menurut Mila (dalam Suryani dan Nelmira (2019)) Batik adalah salah satu 

kegiatan yang berawal dari menggambar suatu bentuk misalnya ragam hias diatas 

sehelai kain dengan menggunakan lilin batik (malam). Menurut UNESCO sebagai 

organisasi badan dunia untuk kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, 

mengakui bahwa batik indonesia mempunyai nilai budaya yang memengaruhi 

seluruh kehidupan manusia sejak lahir hingga mati (Sari, 2002: 2). Sedangkan 

membatik adalah suatu proses kerja dalam menghasilkan batik. Proses-proses 

tersebut meliputi membuat pola (motif), melekatkan malam perintang, mencelup 

rintang, menyertakan warna, dan menghilangkan perintang (lilin). Giyarto dan 
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Fibrianti (2011: 14) menjelaskan membatik merupakan kegiatan menciptakan 

gambar atau motif melalui teknik perintangan dengan lilin. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan batik adalah 

bagian dari budaya indonesia yang berarti menulis atau melukis titik dan mempu 

nyai nilai seni tinggi. Membatik adalah proses kerja dalam menghasilkan batik 

melalui teknik perintangan dengan lilin. 

a) Kompetensi Inti  

KI 1  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI 3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

b) Kompetensi Dasar dan Indikator 
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Tabel 2. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Memahami karya seni rupa 

daerah 

 

3.4.1 Menganalisis batik sebagai budaya lokal 

indonesia 

3.4.2 Menganalisis unsur seni rupa batik 

3.4.3 Menganalisis jenis-jenis batik 

berdasarkan teknik pembuatannya 

3.4.4 Menganalisis alat dan bahan membuat 

batik 

3.4.5 Menganalisis langkah-langkah membuat 

batik 

3.4.6 Menganalisis  langkah pewarnaan dalam 

batik 

3.4.7 Menganalisis langkah pelorodan dalam 

batik 

3.4.8 Menganalisis manfaat membatik 

4.4 Membuat karya seni rupa 

daerah  

4.4.1 Membuat pola batik dikertas 

4.4.2 Membuat pola batik dikain 

4.4.3 Membuat pewarnaan batik 

4.4.4 Membuat pelorodan pada kain batik 

 

2.1.10.1 Unsur-unsur Pola Batik 

Motif batik termasuk dalam seni rupa dua dimensi. Unsur-unsur seni rupa 

dalam motif batik tidak berdiri sendiri, akan tetapi unsure-unsure tersebut saling 

mendukung. Pada dasarnya motif batik merupakan susunan unsur-unsur seni rupa 

yang saling mendukung. Unsur-unsur seni rupa dalam motif batik antara lain titik, 

garis, bidang dan warna.  

1. Titik 

Titik merupakan unsur seni rupa paling kecil. Dalam seni rupa dua dimensi, 

semua berawal dari titik. Jika dari sebuah titik ditarik akan menjadi garis. Demikian 

pula jika titik-titik dijajar rapat akan menghasilkan garis. Di dalam motif batik, titik 
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mempunyai peran yang sanagat penting karena titik banyak digunakan dalam 

pembuatan motif batik. 

2. Garis 

Garis terbentuk karena sebuah titik yang di tarik atau barisan titik-titik yang 

saling berimpitan. Ada beberapa jenis garis dalam seni rupa, antara lain ; garis lurus, 

garis lengkung, garis zig-zag, dan garis patah-patah. Dalam sebuah motif batik 

selalu terbentuk dari gabungan bermacam-macam garis. Bermacam-macam garis 

tersebut disusun menjadi suatu motif tertentu 

3. Bidang 

Garis-garis yang kedua ujungnya saling bertemu akan membentuk bidang. 

Bidang mempunyai berbagai bentuk, misalnya segi tiga, segi empat, dan segi lima. 

Pada sebuah motif biasanya terdiri atas berbagai bentuk bidang sehingga akan 

terlihat menarik.  

4. Warna 

Warna dapat memperindah batik. Zat pewarna batik terbuat dari bahan alam 

maupun bahan sintetis (buatan). Warna alam terbuat dari daun-daunan, umbi, akar, 

kulit kayu. Contoh warna alam diantaranya adalah : Kulit kayu mahoni, jelawe, 

secang, tegeran, kayu nangka, hingga bahan jamu, pohon nila, dan daun tom. Untuk 

lebih jelasnya kita kelompokkan zat warna alam ini ke dalam nama latinnya, 

sebagai berikut. :  

a. Indigofera tinctoria (daun Tom)  = daun dan batangnya akan menghasilkan 

warna biru. 

b. Ceriops tagal (Tingi)  = kulit dan kayunya akan menghasilkan warna coklat. 
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c. Pelthophorum ferrugineum (pohon jambal)  = kulit dan kayunya akan 

menghasilkan warna coklat  kemerahan. 

d. Marinda citrifolia (pohon pace)  = kulit dan akar akan menghasilkan warna 

kuning/ orange. 

e. Terminalia belerica (pohon jalawe)  = buahnya menghasilkan warna biru/ 

hitam. 

f. Bixa oreliana (sumbo)  = bijinya menghasilkan warna kuning. 

g. Eupatorium odoratum (suket sriwing)  = daunnya menghasilkan warna 

kuning, hijau. 

2.1.10.2 Alat dan Bahan, serta Proses Membuat Batik Dengan Media Lilin 

Dingin 

1) Canting Khusus 

Menurut Sari (2013: 44) canting adalah alat pokok untuk membatik. Canting 

yang digunakan sebagai alat batik dengan media lilin dingin merupakan canting 

khusus. Canting khusus terbuat dari kemasan botol lem cair, yang biasa disebut 

dengan dot. Botol lem cair digunakan sebagai tempat untuk menyimpan lilin dingin 

sedangkan tutup lem yang runcing difungsikan untuk mengeluarkan lilin dingin. 

Cara menggunakan dot ini yaitu dengan cara ditekan padaa bagian tubuh botol. 

2) Kertas karton 

Kertas karton digunakan sebagai alas atau tatakan untuk mencanting. Selain 

itu, kertas karton berfungsi sebagai alas pada proses pencantingan apabila dilakukan 

di luar ruangan. Ukuran kertas karton disesuaikan dengan besarnya kain yang 

digunakan untuk membatik. 
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3) Kuas 

Kuas digunakan sebagai alat untuk melumurkan pewarna pada kain saat 

proses pewarnaan. Biasanya kuas yang digunakan adalah kuas cat minyak. Kuas cat 

minyak dipilih karena dirasa lebih efektif karena media yang digunakan adalah 

kain. Selain itu harganya terjangkau dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. 

4) Ember 

Untuk alat penunjang dibutuhkan beberapa ember. Ember digunakan untuk 

tempat air pada saat pewarnaan. Selain itu ember digunakan sebagai tempat untuk 

membuat warna. Ember juga digunakan untuk tempat mencuci kuas. 

5) Tempat pewarna 

Alat pendukung lainnya ialah tempat pewarna. Tempat pewarna dapat 

berupa mangkok-mangkok kecil atau gelas-gelas. Tempat pewarna digunakan 

untuk tempat berbagai pilihan warna. 

Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses membatik 

menggunakan media lilin dingin sebagai berikut. 

1) Lilin Dingin 

Sari (2013: 45) berpendapat lilin merupakan bahan perintang dalam seni 

batik. Yang dimaksud perintang yaitu menghalangi supaya pewarna tidak 

mengenai kain yang dilapisi lilin. Dengan demikian, setelah lapisan lilin 

diluruhkan, kain tetap berwarna putih atau sesuai dengan warna dasar kain 

tersebut.  
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Gambar 2.1. Lilin dingin 

(http://parasakti7970.blogspot.com/2013/08/kreasi-canting-dan-malam-

dingin.html) 

 

2) Kain Mori 

Kain merupakan bahan utama pembuatan batik (Giarto dan Febrianti, 2011: 

28). Jenis kain yang digunakan adalah kain mori atau kain katun. Kain mori 

terbuat dari benang kapas yang dipintal. Keunggulan jenis kain mori terletak 

pada permukaannya yang halus dan lembut karena mempunyai tingkat kerapatan 

bEnang yang tinggi. Kain mori berwarna putih bersih. 

Ada beberapa jenis kain mori yang digunakan dalam proses membatik, yaitu 

prismissima, prisma, mori biru, dan blacu. Dari keempat jenis kain mori tersebut, 

mori primissima merupakan jenis kain mori yang terbaik. Kain mori primissima 

sangat halus dan digunakan untuk membuat batik tulis. Mori prima mempunyai 

kualitas di bawah mori primissima. Kain mori prima digunakan untuk membuat 

batik tulis dan batik cap. Urutan kualitas kain selanjutnya yaitu mori biru dan 

blacu. 

http://parasakti7970.blogspot.com/2013/08/kreasi-canting-dan-malam-dingin.html
http://parasakti7970.blogspot.com/2013/08/kreasi-canting-dan-malam-dingin.html


49 
 

 
 

Seiring perkembangan zaman, bahan batik terus berkembang. Sekarang ini 

bahan kain yang digunakan bisa berupa sutra, polyster, rayon, dan wol.secara 

umum kualitas bahan kain yang digunakan akan memengaruhi kualitas batik 

yang dihasilkan. Semakin halus kualitas bahan kain semakin bagus pula batik 

yang dihasilkan. 

 
Gambar 2.2 Mori 

(Sa’du, 2010: 49) 

3) Pewarna batik 

Dalam pembuatan batik dengan media lilin dingin meggunakan pewarna 

sintesis. Menurut Sari (2013: 49) pewarna sintesis atau buatan berasal dari bahan 

kimia. Bahan kimia yang dipilih yaitu zat yang dipanaskan tidak akan merusak 

lilin, dan tidak menyebabkan kesulitan pada proses selanjutnya. Pewarna batik 

ini digunakan ketika batik sudah dalam keadaan dingin. Zat pewarna sintesis 

lebih mudah diperoleh di pasaran, ketersediaan warnanya terjamin, jenis warna 

bermacam-macam, dan lebih praktis dalam penggunaannya. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pewarna remasol. Pewarnaan pada kain menggunakan 

kuas kecil, sedang, sampai dengan besar. Ukuran kuas disesuaikan dengan 

seberapa besar dan kecilnya jangkauan media. 
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4) Larutan Pelorod Lilin (Penghilang Lilin) 

Larutan Pelorod malam merupakan larutan yang digunakan untuk 

menghilangkan lilin. Cara melorod adalah dengan cara direbus yang sebelumnya 

diolesi oleh waterglass untuk mengunci warna. 

Adapun proses pembuatan batik dengan lilin dingin secara teknis hampir 

sama dengan membatik pada umumnya, yang membedakan adalah media yang 

digunakan, yakni menggunakan lilin dingin. Berikut adalah langkah-langkah 

membuat batik dengan media lilin dingin. 

1) Persiapan 

Tahap persiapan membuat batik yaitu mempersiapkan bahan-bahan dan alat 

membuat batik. 

2) Membuat motif 

Menurut Sari ( 2013: 49) bahan dan peralatan yang digunakan pada tahap 

ini adalah kain mori, pola gambar, atau gambar desain diatas kertas. Menurut Sa’du 

(2010: 53) membuat desain batik dengan pensil, dikenal dengan molani. Pembuatan 

gambar motif pada kain dilakukan dengan cara menjiplak pola gambar yang telah 

dibuat di kertas.bisa juga motif dibuat dengan cara menggambar langsung di atas 

kain. Kegiatan membuat motif diatas kain ini biasa disebut dengan istilah 

mencorek. 
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Gambar 2.3. Membuat Motif 

(Sari, 2013: 55) 

3) Membatik 

Pada tahap ini bahan yang digunakan yaitu kain yang sudah diberi motif 

atau kain yang sudah dicorek dan lilin. Sementara lat yang digunakan adalah 

canting khusus, yaitu dot. Dot digunakan untuk melekatkan lilin pada kain dengan 

mengikuti motif batik yang telah dibuat sebelumnya. Cara penggunaan dot ini 

adalah dengan cara ditekan pada bagian tubuh botol dot.  

 
Gambar 2.4. Membatik dengan dot 

 (http://parasakti7970.blogspot.com/2013/08/kreasi-canting-dan-malam-

dingin.html) 

http://parasakti7970.blogspot.com/2013/08/kreasi-canting-dan-malam-dingin.html
http://parasakti7970.blogspot.com/2013/08/kreasi-canting-dan-malam-dingin.html
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4) Pewarnaan 

Teknik pewarnaan batik tulis ini menggunakan pencoletan. Pemberian 

warna dilakukan dengan cara mencoletkannya kebagian-bagian motif yang 

diinginkan. Menurut Sari (2013: 59) fungsi pewarnaan ini adalah memberikan 

variasi warna agar batik lebih menarik. Untuk bidang kain yang besar, pencoletan 

dilakukan menggunakan kuas besar. Sedangkan untuk bidang kecil, pencoletan 

dilakukan dengan kuas kecil. 

 
Gambar 2.5. Mewarnai dengan kuas 

(Sari, 2013: 59) 

5) Pelorodan 

Setelah proses pewarnaan selesai, proses selanjutnya adalah melorod atau 

melunturkan lilin dari kain. Cara melorod atau menghilangkan lilin adalah dengan 

cara direbus. Sebelum direbus, kain diolesi dengan water glass yang berfungsi 

untuk mengunci warna. Lilin yang terdapat pada kain akan hilang dengan 

sendirinya setelah direbus kemudian dibilas dengan air lalu dikucek. Kain yang 

telah bersih dar lilin diperas dan diangin-anginkan hingga kering.  
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Gambar 2.6. Melorod lilin  

(Sari, 2013: 66) 

 

 
Gambar 2.7. Proses Pencucian  

(Sari, 2013: 66) 

 

2.1.10.3 Alat dan Bahan, serta Proses Membuat Batik dengan Media Lilin 

Panas  

1) Canting  

Canting adalah alat pokok untuk membatik yang berfungsi melukis motif 

batik menggunakan malam. Ada banyak sekali jenis canting yang bisa digunakan, 
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masing-masing jenis memiliki fungsi byang berbeda, ada yang berfungsi sebagai 

pembentuk pola, isen atau yang lainnya. 

 

Gambar 2.8. Alat Canting 

(Sari, 2013: 66) 

2) Kertas karton 

Kertas karton digunakan sebagai alas atau tatakan untuk mencanting. Selain 

itu, kertas karton berfungsi sebagai alas pada proses pencantingan apabila dilakukan 

di luar ruangan. Ukuran kertas karton disesuaikan dengan besarnya kain yang 

digunakan untuk membatik. 

3) Wajan dan Kompor kecil 

Alat ini berfungsi sebagai tempat memanasi malam yang diletakkan diatas 

kompor. Wajan kecil yang digunakan untuk membatik biasanya terbuat dari 

alumunium atau tembaga. Kompor kecil merupakan alat yang berfungsi sebagai 

sumber panas untuk melelehkan lilin batuik, para pengrajin biasanya menggunakan 

jenis kompor minyak biasa. 
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Gambar 2.9. Wajan dan kompor batik 

(Sari, 2013: 66) 

4) Kuas 

Kuas digunakan sebagai alat untuk melumurkan pewarna pada kain saat 

proses pewarnaan. Biasanya kuas yang digunakan adalah kuas cat minyak. Kuas cat 

minyak dipilih karena dirasa lebih efektif karena media yang digunakan adalah 

kain. Selain itu harganya terjangkau dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar.\ 

5) Ember 

Untuk alat penunjang dibutuhkan beberapa ember. Ember digunakan untuk 

tempat air pada saat pewarnaan. Selain itu ember digunakan sebagai tempat untuk 

membuat warna. Ember juga digunakan untuk tempat mencuci kuas. 

6) Tempat pewarna 

Alat pendukung lainnya ialah tempat pewarna. Tempat pewarna dapat 

berupa mangkok-mangkok kecil atau gelas-gelas. Tempat pewarna digunakan 

untuk tempat berbagai pilihan warna. 
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Sedangkan bahan membuat batik dengan media lilin panas sebagai berikut. 

1) Lilin Panas 

Lilin merupakan bahan perintang dalam seni batik. Yang dimaksud 

perintang yaitu menghalangi supaya pewarna tidak mengenai kain yang dilapisi 

lilin. Dengan demikian, setelah lapisan lilin diluruhkan, kain tetap berwarna putih 

atau sesuai dengan warna dasar kain tersebut.  

 

Gambar 2.10. Lilin Panas 

(Sari, 2013: 66) 

2) Kain Mori 

Kain merupakan bahan utama pembuatan batik. Jenis kain yang digunakan 

adalah kain mori atau kain katun. Kain mori terbuat dari benang kapas yang 

dipintal. Keunggulan jenis kain mori terletak pada permukaannya yang halus dan 

lembut karena mempunyai tingkat kerapatan benang yang tinggi. Kain mori 

berwarna putih bersih. 

Ada beberapa jenis kain mori yang digunakan dalam proses membatik, yaitu 

prismissima, prisma, mori biru, dan blacu. Dari keempat jenis kain mori tersebut, 

mori primissima merupakan jenis kain mori yang terbaik. Kain mori primissima 
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sangat halus dan digunakan untuk membuat batik tulis. Mori prima mempunyai 

kualitas di bawah mori primissima. Kain mori prima digunakan untuk membuat 

batik tulis dan batik cap. Urutan kualitas kain selanjutnya yaitu mori biru dan blacu. 

Seiring perkembangan zaman, bahan batik terus berkembang. Sekarang ini 

bahan kain yang digunakan bisa berupa sutra, polyster, rayon, dan wol.secara umum 

kualitas bahan kain yang digunakan akan memengaruhi kualitas batik yang 

dihasilkan. Semakin halus kualitas bahan kain semakin bagus pula batik yang 

dihasilkan. 

3) Pewarna batik 

Dalam pembuatan batik dengan media lilin dingin meggunakan pewarna 

sintesis. Menurut Sari (2013: 49) pewarna sintesis atau buatan berasal dari bahan 

kimia. Bahan kimia yang dipilih yaitu zat yang dipanaskan tidak akan merusak lilin, 

dan tidak menyebabkan kesulitan pada proses selanjutnya. Pewarna batik ini 

digunakan ketika batik sudah dalam keadaan dingin. Zat pewarna sintesis lebih 

mudah diperoleh di pasaran, ketersediaan warnanya terjamin, jenis warna 

bermacam-macam, dan lebih praktis dalam penggunaannya. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pewarna remasol. 

4) Larutan Pelorod Lilin (Penghilang Lilin) 

Larutan Pelorod malam merupakan larutan yang digunakan untuk 

menghilangkan lilin. Cara menghilangkan lilin dengan cara direbus yang 

sebelumnya diolesi water glass untuk mengunci warna. 
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Adapun langkah-langkah membuat batik dengan media lilin panas yaitu: 

1) Persiapan 

Tahap persiapan membuat batik yaitu mempersiapkan bahan-bahan dan alat 

membuat batik. Siswa mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam 

membatik, yaitu: kain mori, malam (lilin), canting, kompor, wajan, pewarna., serta 

waterglass. 

2) Membuat motif 

Menurut Sari ( 2013: 49) bahan dan peralatan yang digunakan pada tahap 

ini adalah kain mori, pola gambar, atau gambar desain diatas kertas. Menurut Sa’du 

(2010: 53) membuat desain batik dengan pensil, dikenal dengan molani. Pembuatan 

gambar motif pada kain dilakukan dengan cara menjiplak pola gambar yang telah 

dibuat di kertas.bisa juga motif dibuat dengan cara menggambar langsung di atas 

kain. Kegiatan membuat motif diatas kain ini biasa disebut dengan istilah 

mencorek. 

Dalam membuat motif batik, siswa diberikan contoh oleh guru motif batik, 

kemudian siswa menemukan sendiri motif yang akan dibuat sesuai dengan tema 

yang ditentukan yaitu: benda hidup di lingkungan sekitar. 

3) Membatik 

Pada tahap ini bahan yang digunakan yaitu kain yang sudah diberi motif 

atau kain yang sudah dicorek dan malam (lilin). Sementara alat yang digunakan 

adalah canting, kompor, dan wajan. Canting digunakan untuk melekatkan malam 

(lilin) pada kain dengan mengikuti motif batik yang telah dibuat sebelumnya.  
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Dalam penelitian ini, siswa menggunakan canting dan malam (lilin panas) 

untuk membatik. Siswa mengerjakan batik secara individu, dan sharing dengan 

teman dalam menggunakan alat dan bahan batik, seperti kompor, wajan, serta lilin 

(malam). 

 

Gambar 2.10. Membatik dengan canting 

4) Pewarnaan 

Teknik pewarnaan batik tulis ini menggunakan pencoletan. Pemberian 

warna dilakukan dengan cara mencoletkannya kebagian-bagian motif yang 

diinginkan. Fungsi pewarnaan ini adalah memberikan variasi warna agar batik lebih 

menarik. Untuk bidang kain yang besar, pencoletan dilakukan menggunakan kuas 

besar. Sedangkan untuk bidang kecil, pencoletan dilakukan dengan kuas kecil. 

Dalam penelitian ini, siswa mewarnai sesuai dengan kreatifitas masing-

masing. Guru menyiapkan 3 pewarna primer, yaitu warna merah, biru, dan kuning. 

Guru memberikan kebebasan siswa untuk berkreasi mencampurkan warna.  

5) Pelorodan 

Setelah proses pewarnaan selesai, proses selanjutnya adalah melorod atau 

melunturkan lilin dari kain. Proses ini dilakukan dengan cara merebus kain yang 
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sebelumnya diolesi larutan waterglass untuk mengunci warna. Dalam proses. Kain 

yang telah bersih dari lilin diperas dan diangin-anginkan hingga kering.  

2.1.10.4 Manfaat Membatik  

Kegiatan membatik sebagai upaya memperkenalkan budaya indonesia 

kepada siswa. Menurut Sari (2013: 69) manfaat membatik sebagai berikut. 

1) Melestarikan budaya membatik. 

Melalui pengajaran membatik disekolah, siswa diperkenalkan budaya batik 

indonesia yang sudah ada ssejak jaman dulu. Siswa mengetahui berbagai motif 

batik di indonesia, jenis batik,  alat dan bahan membuat batik, teknik membuat 

batik, serta cara membuat batik. Hal ini supaya siswa dapat melestarikan keindahan 

batik indonesia 

2) Menyeimbangkan otak kiri dan kanan. 

Melalui belajar membatik siswa diberi kesempatan untuk menuangkan 

kreativitas seninya. Imajinasi mereka berkembang dan konsentrasi siswa terlatih. 

Siswa menjadi tekun belajar karena membatik membutuhkan detail hingga hal-hal 

kecil seperi titik-titik. Belajar membatik juga melatih siswa untuk konsisten, sabar 

dalam berlatih, dan terus menerus melakukan secara berulang-ulang sehingga siswa 

menghargai proses daripada hal-hal instan. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

efektifitas model CTL terhadap hasil belajar SBdP materi membatik. Penelitian 

yang relevan adalah selvia anggraeni (2014) dengan judul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan Contextual Teaching And Learning 
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Berbantuan Modul Interaktif ”. Hasil penelitian yaitu terdapat peningkatan hasil 

belajar sebesar 0,776 dengan kriteria peningkatan tinggi. Sementara ketuntasan 

hasil belajar secara klasikal diperoleh presentase 88,09%. Rata-rata hasil belajar 

ranah psikomotorik dan afektif kelas uji coba skala besar secara berturut – turut 

adalah 4,1 (baik) dan 4,15 (baik).Siswa memberikan tanggapan positif terhadap 

pembelajaran hasil pengembangan. Simpulan penelitian ini yaitu perangkat 

pembelajaran dengan pendekatan CTL berbantuan Modul Interaktif pada materi 

Larutan Asam-Basa valid dan efektif sebagai perangkat pembelajaran di SMA N 1 

Comal. 

Penelitian oleh Adelina Candra pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kontekstual Dengan Teknologi Multimedia Untuk 

Peningkatan Penguasaan Konsep Dan Pengembangan Karakter Siswa Sma Kelas 

XI” menunjukkan bahwa hasil analisis data diperoleh thitung sebesar 7,457 dan 

dengan α = 5 % didapatkan ttabel sebesar 1,993. Hasil tersebut menyimpulkan nilai 

peningkatan penguasaan konsep kelas eksperimen lebih besar daripada kelas 

kontrol, dengan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 84,00 dan nilai rata-rata 

kelas kontrol sebesar 63,33. Selanjutnya untuk ketuntasan belajar secara klasikal 

dari kelas eksperimen mencapai 86,84% dan ketuntasan dari kelas kontrol 41,67 %. 

Ketuntasan belajar secara klasikal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia lebih efektif diterapkan 

daripada penerapan model pembelajaran kooperative dan diskusi kelompok. 

Penelitian oleh Fitriani pada tahun 2016 dengan judul “The Effectiveness of 

CTL Model Guined Inquiri-Based In Topic Of Chemicals In Daily Lfe To Improve 
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Students Learning Outcomes And Activeness” menunjukkan bahwa hasil kelas 

eksperimen meningkat dengan ngain 0,62 kategori sedang. Rata-ra aktivitas kelas 

eksperimen juga meningkat. hal ini dapat disimpulkan model CTLberbasis inkuiri 

efektif digunakan untuk meningkatkan aktivitas siswa. 

Penelitian oleh Yuliana susanti pada tahun 2016 dengan judul “The 

Development Of Audio-Visual Student Portfolios (LKS) Contextual Teaching And 

Learning-Based (CTL) On Sound Chapter Of Science Subject For Deaf Students” 

menunjukkan bahwa Nilai hasil validasi buku siswa dari segi materi adalah 3,37 

sedangkan dari s`egi tampilan adalah 3,12 dengan katagori “valid” dan layak untuk 

digunakan berdasarkan revisi dari masing-masing validator. Persentase siswa yang 

memberikan respon positif terhadap buku siswa mencapai 54,6% dan data yang 

diperoleh dari tes hasil belajar siswa mencapai 77%. Koefisien determinasi (R2) = 

0,69. Artinya 69 % pengaruh pengembangan bahan ajar matematika berbasis 

kontekstual terhadap hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini pengembangan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan 

menggunakan model Borg and Gall dikatakan Valid dan Efektif terhadap 

pembelajaran pada materi bilangan bulat kelas IV SDN 3 Rensing Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

Penelitian oleh Katek, Sugiyono, dkk pada tahun 2016 dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan Model Contextual Teaching and 

Learning SD 03 Paling Bengkayang” menunjukkan bahwa (1) kemampuan guru 

dalam merancang pembelajaran siklus I yaitu 2,97 (cukup) dan siklus II 3,02 (baik). 

(2) Kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran pada siklus 
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pertama yaitu 3,27 (baik) dan siklus kedua 3,48 (baik). (3) Hasil belajar Siwa 

menggunakan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV paling tidak pada siklus pertama 67,06 dan 79,41 

untuk siklus kedua. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran IPS 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV 03 Paling, Bengkayang. 

Penelitian oleh Fitria Novi pada tahun 2016 dengan judul “Pendekatan 

Contextual Teaching And Learning Bervisi Sets Dalam Mengoptimalkan Multiple 

Intelligence Dan Hasil Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan persentase skor 

multiple intelligence kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada kelas 

kontrol. Sembilan aspek multiple intelligence peserta didik, meliputi verbal, 

matematis, kinetis, musikal, visual-spatial, interpersonal, intrapersonal, naturalis, 

dan eksistensial pada kelas eksperimen terlihat berkembang. Hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotor pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Gain score kelas eksperimen sebesar 0,75 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hasil uji t signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan CTL bervisi SETS mampu mengoptimalkan 

multiple intelligence dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu sebaiknya guru 

dapat menerapkannya pada pembelajaran IPA dengan materi yang lain. 

Penelitian oleh Tika Anggraeni pada tahun 2017 dengan judul “The 

Difference of Ability to Ask, Scientific Attitude, Motivation Before and After 

Following Contextual Teaching and Learning Model” menunjukkan bahwa 

kemampuan bertanya siswa sebelum dan sesudah mengikuti model pembelajaran 
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CTL tidak mengalami perbedaan positif yang signifikan sedangkan sikap ilmiah 

dan motivasi siswa mengalami perbedaan positif yang signifikan. Hal ini diperkuat 

oleh hasil uji hipotesis 1 yang tidak diterima karena nilai α = 0, 066 di atas nilai α 

= 5%. Selain itu, hasil hipotesis 2 dan 3 adalah nilai α di bawah α = 5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Ika tahun 2017 dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

Terhadap Hasil Belajar Bilangan Cacah Di Kelas II SDN Dander 1 Bojonegoro”. 

Hasil penelitian ini adalah (1) nilai thitung untuk karakter kejujuran; disiplin; dan 

tanggung jawabnya adalah 4,118; 3.709; dan 7.950 masing - masing,> ttabel 2,003, 

itu berarti ada perbedaan dalam karakter antara kontrol dan kelas eksperimen; (2) 

nilai thitung untuk motivasi siswa adalah 3,506> ttabel 2,003, itu berarti ada 

perbedaan motivasi belajar siswa antara kontrol dan kelas eksperimen. Tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran dalam eksperimen kelas sebesar 82,59% dalam 

kategori sangat baik. 

Penelitian Muhammad Mifta ,dkk tahun 2017 berjudul “Pengaruh 

Pendekatan CTL Berbasis NHT Terhadap Motivasi Hasil Belajar IPA Dan Retensi 

Siswa” Penelitian ini setiap deskriptor motivasi belajar siswa di kelas eksperimen 

lebih tinggi dibanding di kelas kontrol. Hasil rerata secara klasikal terhadap 

motivasi belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol sudah menunjukkan 

perbedaan yang cukup signifikan. Kelas eksperimen yang menggunakan 

pendekatan CTL berbasis NHT, rerata klasikal motivasi belajarnya sebesar 4,1 yang 

berarti secara keseluruhan terdapat sekitar 20 sampai 26 siswa yang menunjukkan 

aktivitas seperti pada deskriptor motivasi. Adapun rerata klasikal motivasi belajar 
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kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional dan tanya-jawab sebesar 

2,9, hal ini berarti secara keseluruhan hanya terdapat sekitar 14 sampai 18 siswa 

yang menunjukkan aktivitas seperti pada deskriptor motivasi. Nilai rerata post-test 

siswa pada kelas eksperimen sebesar 80,7, sedangkan kelas kontrol sebesar 74,3 

Penelitian oleh Depi Adela, dkk pada tahun 2018 dengan judul “Pembelajaran 

Matematika Menggunakan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada 

Materi Kubus dengan Konteks Tahu di Kelas VIII” menunjukkan bahwa nilai siswa 

pada kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan nilai kelas kontrol dimana 

dilihat dari nilai rata-rata kelas VIII.D (Kelas Eksperimen) 84,19 dan rata-rata nilai 

kelas VIII.G (kelas control) 73,11 Kriteria perhitungan hipotesis berdasarkan 

thitung sebesar 3,39 dan ttabel sebesar 1,701 menurut kriteria pengujian jika thitung 

= 3,39 >ttabel = 1,701 ini berarti H0ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat di 

simpulakan bahwa Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning(CTL) 

dengan konteks tahu berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada materi 

kubus dengan konteks tahu di Kelas VIII SMP Negeri 1 Muara Pinang Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Penelitian oleh Ummul Uslima pada tahun 2018 dengan judul “Contextual 

Learning Module Based on Multiple Representations: The Influence on Students’ 

Concept Understanding”. Hasil penelitian menunjukkan data diuji dengan analisis 

N-gain, uji normalitas, uji homogenitas, dan Uji Sampel Independen. Hasil dari 

nilai T-test Sampel Independen dari nilai Sig. (2-Tailed) kurang dari 0,05 yaitu 

0,036, maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari modul 

pembelajaran kontekstual berdasarkan beberapa representasi terhadap pemahaman 
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konseptual siswa. Berdasarkan nilai N-gain, pemahaman konsep N-gain rata-rata di 

kelas eksperimen adalah 0,56 (kategori sedang), sedangkan kelas kontrol adalah 

0,46 (kategori sedang). Modul pembelajaran kontekstual berdasarkan beberapa 

representasi dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa. 

Penelitian oleh Sudaryati pada tahun 2019 dengan judul “Classification 

Learning Effectiveness of Living with Contextual Teaching and Learning (CTL) 

and Cooperative Learning (CL) Type Group Investigation (GI)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi dan sikap ilmiah berada dalam kategori baik. 

Perhitungan kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 yang dinyatakan oleh KKM 

adalah 84,38% dan 81,25%. F hitung> F tabel (16.086> 3.094), maka Ho ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata postes 

kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kontrol. Belajar CTL dan CL tipe GI 

mendapat respons yang sangat positif dan positif. 

Penelitian oleh Surya dan Rahmawat pada tahun 2017 dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Terhadap Hasil Belajar Bilangan Cacah di Kelas II SDN Dander 1 Bojonegoro” 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Setelah dikonsultasikan dengan ttabel, diketahui bahwa nilai thitung 

lebih besar dari ttabel yaitu 2,680 >2,021; sehingga Ha : µ1 ≠ µ2, yang artinya 

terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol diterima; dan Ho : µ1 = µ2 ditolak. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching 
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Learning (CTL) berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas II SDN 

Dander I Bojonegoro. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faudany Agustiyal, Ali Sunarso & Sri 

Haryani tahun 2017 dengan judul “Influence of CTL Model by Using Monopoly 

Game Media to The Students’ Motivation and Science Learning Outcomes” Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CTL dengan menggunakan 

permainan Monopoli terhadap motivasi dan hasil belajar sains.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar melalui CTL dengan menggunakan media Monopoli dan hasil 

belajar siswa dalam proses belajar mengajar tanpa Media Monopoli (N-Gain = 0, 

71); (2) ada perbedaan antara hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

melalui CTL dengan menggunakan media Monopoli dan hasil belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar melalui CTL tanpa Media Monopoli (tcount = 7,876> ttabel 

(2,042)) , dan peningkatan motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari 

kelas kontrol, sebelum perlakuan itu adalah 51%, dan setelah perawatan itu 86%. 

(3) hasil uji regresi linier berganda pada hasil belajar sains siswa Colum adalah 

0,000 dan motivasi belajar siswa Colum adalah 0,000. Hasil signifikan ini lebih 

rendah dari signifikansi 0, 05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Metode 

CTL dengan menggunakan media permainan Monopoli terhadap motivasi belajar 

siswa dan hasil belajar sains. 

Penelitian yang telah dipaparkan merupakan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, yang memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang model pembelajaran 

CTL, media lilin dingin, dan hasil belajar siswa. Akan tetapi, penelitian-penelitian 
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yang telah dipaparkan memilki perbedaan pada tempat penelitian, subjek penelitian, 

dan pada sebagian penelitian tersebut terdapat perbedaan variabel bebas dan 

terikatnya dengan peneliti ini. 

Penelitian yang telah dilaksanakan sebagai bahan pengembangan bagi 

peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berjudul 

“Keefektifan Model Contextual Teaching and Learning Berbantuan Media Lilin 

Dingin Terhadap Hasil Belajar SBdP Materi Membatik Siswa Kelas V SD Gugus 

Supriyadi Semarang”. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Permasalahan pada penelitian adalah hasil belajar materi membatik cukup 

rendah, dipengaruhi oleh guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan, guru menggunakan model demonstrasi dalam 

pembelajaran dan belum dapat menarik perhatian siswa. Dalam pelakasanaan 

model demonstrasi hanya beberapa siswa yang aktif dalam pembelajaran baik 

bertanya jawab, berdiskusi, dan bekerja sama saat pembelajaran. 

Hasil belajar membatik merupakan salah satu variabel yang dikaji dalam 

penelitian ini. Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam memahami materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes. Pada penelitian ini dibatasi pada ranah kognitif dan 

psikomotorik. Model pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran menjadi 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar membatik. 
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Model pembelajaran adalah perencanaan yang digunakan sebagai pedoman 

guru melaksanakan pembelajaran menyenangkan dikelas, dan memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk memahami. Media pembelajaran adalah alat peraga 

yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat 

menumbuhkan semangat belajar siswa, serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran SBdP materi membatik 

adalah model Contextual Teaching And Learning. Sedangkan media yang 

digunakan adalah lilin dingin batik. 

 

Gambar 2.8 Kerangka Berfikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berfikir tersebut, 

maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Model Contextual Teaching and Learning sama efektif dengan model 

demonstrasi terhadap hasil belajar SBdP materi membatik siswa kelas V SD Gugus 

Supriyadi Semarang. 

Ha : Model Contextual Teaching and Learning lebih efektif bila dibandingkan 

dengan model demonstrasi terhadap hasil belajar SBdP materi membatik siswa 

kelas V SD Gugus Supriyadi Semarang 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan simpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran SBdP materi membatik 

siswa kelas V SD Gugus Supriyadi Semarang menunjukkan kriteria keaktifan 

sangat baik yakni dengan rata-rata skor 76%, sedangkan rata-rata aktivitas 

siswa kelas kontrol ialah 58% dengan kriteria baik. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa model Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

lilin dingin dapat menambah antusias dan aktivitas siswa. 

2. Hasil belajar membatik menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning berbantuan media lilin dingin lebih tinggi 

dibandingkan dengan media lilin panas. Hasil uji-t menunjukkan bahwa harga 

thitung  (5,591) > ttabel (1,1998), artinya terdapat perbedaan rata-rata kelas kontrol 

dan eksperimen. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 83,8, 

sedangkan rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 76,83. 

3. Hasil n-gain kelas kontrol 0,2912 menunjukkan kriteria rendah dengan rata-

rata pretest ke posttest dari 58.67 menjadi 71.37. Sedangkan nilai n-gain kelas 

eksperimen 0,5419 menunjukkan kriteria sedang dengan rata-rata pretest ke 

posttest dari 61.54 menjadi 83,8. Hasil perhitungan disimpulkan bahwa di kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, sehingga membatik 

dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan 

media lilin dingin lebih efektif dibandingkan dengan media lilin panas. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran dari penulis 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media lilin dingin perlu perencanaan pembelajaran diantaranya: (1) 

guru perlu menguasai langkah-langkah model Contextual Teaching and 

Learning; (2) guru perlu mengontrol waktu ketika jalannya diskusi; (3) dalam 

penggunaan media lilin dingin dapat juga memperbanyak jenis ukuran canting 

khusus yang digunakan untuk mencanting, sehingga siswa akan belajar 

mencanting menggunakan variasi canting khusus. 

2. Pembelajaran dengan Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

lilin dingin, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

memaksimalkan aktivitas siswa, seperti: (1) mengubah pola pikir siswa agar 

aktif dan kreatif, (2) melibatkan seluruh siswa saat diskusi; (3) memancing 

siswa dengan berbagai pertanyaan terbuka sehingga akan meningkatan 

aktivitas siswa. 
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