
Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha 

Vol. 9(1), pp. 36-47, 2019 
p-ISSN : 2613-960x ; e-ISSN : 2613-9596 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPSP/index 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

36 
 

METODE PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER BATIK 

DI SMA NEGERI 1 ASEMBAGUS 

Indah Dwi Martasari, Hardiman, I Gusti Made Budiarta  

 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja, Indonesia 
 

e-mail: indahdwimartasari@gmail.com , hardiman@undiksha.ac.id , made.budiarta@undiksha.ac.id  

 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) proses pembelajaran ekstrakurikuler batik 

di SMA Negeri 1 Asembagus; (2) metode pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Data dianalisis berdasar model Miles dan 
Huberman: (1) reduksi data, (2) penyajian data (display), dan (3) kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian ini 

adalah (1) proses pembelajaran yang berlangsung pada ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus 
bersifat fleksibel dengan peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mengontrol jalannya 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsug pada ekst rakurikuler batik di SMA Negeri 1 
Asembagus terdiri dari empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu: masukan mentah (raw input), 

masukan sarana (instrumental input), masukan lingkungan (enviromental input), keluaran yang diharapkan 
(expected output); (2) Ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus menggunakan metode 

pembelajaran yang beragam, yaitu: metode ceramah, metode tugas dan resitasi,  metode diskusi, metode 
ekspresi bebas, metode demonstrasi eksperimen, dan metode kerja kelompok. Dimana dalam praktik 

pengggunaanya, metode-metode tersebut dapat saling dikombinasikan. Metode pembelajaran yang paling 
nampak sering dikombinasikan dengan metode lainnya adalah metode ceramah.  

Kata kunci: batik, ekstrakurikuler, proses pembelajaran 

 

Abstract 

This study aims to describe (1) the process of learning extracurricular batik at Asembagus 1 Public High 

School; (2) batik extracurricular learning methods at Asembagus 1 Public High School. This research is a 
qualitative descriptive study. Data collection in this study was carried out by techniques (1) observation, (2) 

interviews, and (3) documentation. Data were analyzed based on the Miles and Huberman models: (1) data 
reduction, (2) data presentation (display), and (3) conclusions (verification). The results of this study are (1) 

the learning process that takes place on extracurricular batik in Asembagus 1 Public High School is flexible 
with the teacher's role only as a facilitator who directs and controls the course of the learning process. The 

learning process that runs on batik extracurricular in Asembagus 1 Public High School consists of four main 
components which are interrelated, namely: raw input, input means (instrumental input), environmental input 

(environmental input), expected output (expected output ); (2) Batik extracurricular in Asembagus 1 Public 
High School uses diverse learning methods, namely: lecture method, assignment and recitation method, 

discussion method, free expression method, experimental demonstration method, and group work method.  
Where in the practice of using it, these methods can be combined with each other. The learning method that 

most often appears combined with other methods is the lecture method.  
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PENDAHULUAN 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Salah satu warisan 

budaya bangsa Indonesia adalah batik. Diketahui bahwa batik merupakan salah satu warisan 

budaya Indonesia yang memiliki keunikan serta kekhasan tersendiri, yang di dalamnya banyak 

terkandung kearifan lokal yang hingga saat ini mampu bertahan ditengah derasnya arus budaya 

global. Batik juga disebut sebagai karya seni yang indah dan berguna. Motif -motif batik dan 

warnanya mengandung makna filosofi yang mendalam. Batik sebagai salah satu karya seni 

budaya bangsa Indonesia yang mempunyai nilai luhur dan bernilai seni tinggi harus dilestarikan 

dan dikembangkan. Oleh sebab itu perlu adanya pendidikan seni yang mengenalkan keragaman 

budaya bangsa. Pembelajaran batik menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan hal tersebut. 

Pada dasarnya pembelajaran batik di sekolah termasuk dalam mata pelajaran Seni Budaya 

pada bidang Seni Rupa, yang bertujuan untuk memberi pengalaman estetik kepada peserta didik 

dalam bentuk kegiatan berekspresi, berkreasi dan berapresiasi. Sama halnya dengan 

pembelajaran batik yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Asembagus. SMA Negeri 1 Asembagus 

salah satu SMA di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan pembelajaran batik yang bertujuan 

untuk melestarikan salah satu warisan budaya Indonesia yaitu batik serta bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan motorik halus siswanya. Pembelajaran batik di SMA Negeri 1 

Asembagus termasuk dalam kegiatan ektrakurikuler yang dilaksanakan setelah kegiatan belajar 

mengajar atau di luar jam pelajaran. SMA Negeri 1 Asembagus merupakan salah satu SMA yang 

ada di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler batik. Pembelajaran 

ekstrakurikuler batik biasa dimulai dengan pengenalan bahan, alat, dan teknik membatik yang 

dilanjutkan dengan praktek batik, serta memberikan pengetahuan tentang pengertian batik, 

sejarah perkembangan batik, dan keberadaan batik di Indonesia, khususnya di Kabupaten 

Situbondo. Batik yang berkembang di daerah Situbondo berupa batik pesisiran. Batik Pesisiran 

menurut Susanto (2011:51) adalah batik yang berkembang di luar dinding keraton. Di Situbondo 

motif biota laut dan kerang sering sekali menjadi objek utama dalam batik yang dihasilkan disana, 

sama halnya dengan batik yang dihasilkan di sekolah maupun di masyarakat. Lain halnya dengan 

batik yang dihasilkan oleh siswa SMA Negeri 1 Asembagus yang mulai mengeksplore bentuk -

bentuk alam sekitar yang hanya ada di Situbondo sendiri. Motif -motif yang biasa di eksplore oleh 

siswa SMA Negeri 1 Asembagus berupa bentuk tumbuhan dan hewan yang ada di alam Situbondo 

sendiri, seperti mengeksplore bentuk buah asem, monyet, merak dll.  

Batik telah sering menjadi objek dalam beberapa penelitian namun kebanyakan diantara 

penelitian tersebut membahas pada aspek estetisnya saja. Sepengetahuan peneliti, di Universitas 

Pendidikan Ganesha sangat sedikit mahasiswa yang mengangkat batik sebagai objek utama 

bahasan dalam  penelitian. Penelitian yang membahas tentang batik oleh mahasiswa Pendidikan 

Seni Rupa Undiksha dilakukan oleh Vony Wijayanti, dengan judul penelitian Nilai Estetis Batik 

Situbondo Hasil Transformasi Lukisan Vony Wijayanti.  

Berdasarkan deskripsi tersebut, pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 

Asembagus ini sangatlah menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian dengan judu l “Metode 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Batik di SMA Negeri 1 Asembagus” . Penelitian ini membatasi diri 

pada proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan pada ekstrakurikuler batik di 

SMA Negeri 1 Asembagus. 

 

METODE 

Rancangan penelitian ini adalah deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas tentang 

hal-hal yang tampak secara visual pada sasaran penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif 

yang menurut Moeleong (2004:3) adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat 

deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  
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Sasaran dari penelitian ini adalah ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus yang 

berlokasi di Jl. Awar-awar No. 99 Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Data dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengambilan sampel data dilakukan secara Purposive dan Snowball (Sugiyono, 2007) Data yang 

telah diperoleh kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Yang selanjutnya dianalisis berdasarkan 

teori belajar, teori proses pembelajaran, teori metode pembelajaran; dengan model Miles dan 

Huberman (Sugiyono, 2007:337). Model analisis ini memiliki tiga tahapan yaitu: (1) reduksi data; 

(2) penyajian data; dan (3) verifikasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Pembelajaran 
Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dalam ekstrakurikuler batik terjadi proses pembelajaran yang merupakan 

sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen- komponen 

tersebut seperti yang disebutkan oleh Enday Tarjo terdiri dari: (1) masukan mentah, (2) masukan 

sarana, (3) masukan lingkungan, dan (4) keluaran yang diharapkan. Keterkaitan antar komponen 

tersebut tergambarkan pada proses pembelajaran yang terjadi pada ekstrakurikuler batik di SMA 

Negeri 1 Asembagus.   

SMA Negeri 1 Asembagus merupakan salah satu sekolah menengah atas yang telah 

menerapkan sistem Full Day School. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, SMA Negeri 1 Asembagus 

memberlakukan jam efektif sekolah lima hari dalam seminggu (senin s/d Jumat) . Ekstrakurikuler 

merupakan sarana penyaluran minat dan bakat siswa di SMA Negeri 1 Asembagus yang  

dilakasanakan di luar jam efektif sekolah dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Terdapat 17 jenis  ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Asembagus, dimana setiap siswa 

kelas X dan XI dibebaskan dalam memilih ekstrakurikuler yang akan diikut inya sementara siswa 

kelas XII  di non aktifkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan pertimbangan memfokusan siswa 

kelas XII dalam menempuh ujian nasional. Setiap ekstrakurikuler dibimbing oleh guru yang 

berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. 

Berikut proses pembelajaran yang berlangsung pada ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 

Asembagus: Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus di awali 

dengan penyiapan ruangan oleh guru dan penyiapan peralatan secara mandiri oleh masin g-

masing siswa. Dimana kegiatan ekstrakurikuler batik ini berlangsung di dalam dan luar ruangan 

bengkel seni SMA Negeri 1 Asembagus. Yang dilanjutkan dengan berdoa bersama yang ditujukan 

untuk memohon kelancaran kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengabsenan Siswa. Pengabsenan 

ini dilakukan dengan penandatangan daftar hadir oleh masing-masing siswa setelah adanya 

instruksi oleh guru. 

Proses pembelajaran. Proses pembelajaran ditandai dengan dikerjakannya proses 

pengerjaan batik oleh siswa yang disertai dengan bimbingan dan evaluasi oleh guru. Dimana 

proses pengerjaan batik dilakukan berdasar pada progress yang dicapai oleh masing - masing 

siswa pada pertemuan sebelumnya. Proses pembelajaran yang berlangsung pada ekstrakurikuler 

batik di SMA Negeri 1 Asembagus Bersifat fleksibel dengan peran guru hanya sebagai fasilitator 

yang mengarahkan mengontrol jalannya proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung pada ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus pun sedikit banyak disadari 

sejalan dengan pandangan filsafat tentang manusia yang di kemukakan oleh John Locke dan 

Leibnitz yaitu: (1) psikologi behavioristik, dimana John Locke berpendapat bahwa pada dasarnya 

manusia itu adalah suatu organisme yang pasif dan tergantung pada rangsang -rangsang yang 

terdapat di lingkungannya. (2) Psikologi kognitif dan psikologi  humanistik yang dikemukakan oleh 

Leibnitz yang memandang manusia sebagai organisme yang aktif, yang menjadi sumber semua 
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kegiata, yang mempunyai kesadaran akan dirinya dan bebas menentukan pilihan dalam segala 

macam situasi. 

Akhir Pembelajaran. Ditandai dengan diberikannya motivasi dan pemberian tugas yang 

dilanjutkan dengan membersihkan peralatan serta diakhiri dengan doa.  Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, Tarjo (2004: 81) menjelaskan bahwa proses pembelajaran terdiri dari 

empat komponen utama yang saling berkaitan yaitu: (1) masukan mentah, (2) masukan sarana, 

(3) masukan lingkungan, (4) keluaran yang diharapkan. Keempat komponen dalam proses 

pembelajaran yang nampak dalam pengamatan langsung pada ekstrakurikuler batik di SMA 

Negeri 1 Asembagus yaitu:   
1) Masukan mentah (raw input), yaitu siswa SMA Negeri 1 Asembagus dengan beragam 

kemampuan maupun keterbatasannya memiliki minat dalam pembelajaran batik. tanpa 
adanya paksaan untuk mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 
Asembagus. Masukan mentah (siswa) mendapatkan pembimbingan melalui proses 
pembelajaran batik di SMA Negeri 1 Asembagus sehingga mampu mengembangkan minat 
dan bakatnya dalam membatik. 

2) Masukan sarana (instrumental input), yaitu berupa: 
a) Guru pengampu yang berpengalaman dalam hal pembelajaran batik. Hal ini tampak dari 

latar belakang pendidikan guru pengampu ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 
Asembagus yang merupakan lulusan S1 jurusan pendidikan seni rupa Unesa, dan telah 
beberapa kali mengikuti pelatihan mengenai proses membatik. Sehingga guru tersebut 
sudah dapat dikategorikan sebagai profesional dalam bidang batik, yang mana hal ini 
mampu mempermudah guru dalam melalukan pembimbingan terhadap siswa selama 
proses pembelajaran. 

b) Fasilitas peralatan pada ekstrakurikuler batik. SMA Negeri 1 Asembagus memfasilitasi 
hampir keseluruhan bahan dan peralatan yang dibutuhkan pada ekstrakurikuler batik 
yaitu: kain mori, malam, pewarna (alami dan sintetik), waterglass, gawangan, canting 
(tradisional dan listrik), dingklik (kursi), kompor, adaptor canting listrik, wajan, cetakan 
batik, kuas, celemek, peniti, tali. Sementara kertas dan alat tulis dibawa oleh masing -
masing siswa. Dari disediakannya hampir semua peralatan membatik, menjadikan proses 
pembelajaran batik dapat berjalan dengan lancar. 

c) Media pengajaran. Menurut Ibrahim dan Nana (2010) secara umum media pengajaran 
dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (1) media cetak, (2) media elektranik, dan (3) media realita.  
Dalam ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus media pengajaran yang 
digunakan adalah media realita yang berupa karya batik, dan orang yang ahli dalam hal 
membatik. 

3) Masukan lingkungan (enviromental input), yaitu situasi dan kondisi sosial budaya yang baik 
antar warga sekolah. Hal tersebut nampak pada proses pembelajaran di lapangan, dimana 
baik antar siswa maupun guru dalam ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus 
mampu berkomunikasi dengan baik. Yang mana hal tersebut sangat mendukung terrjadinya 
proses pembelajaran berlangsung secara kondusif. Selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler 
batik SMA Negeri 1 Asembagus telah dikenal oleh satuan pendidikan yang ada di daerah 
Situbondo khususnya daerah Asembagus melalui pagelaran (lomba, pameran, peragaan 
busana) yang diikuti baik di dalam maupun di luar SMA Negeri  Asembagus. Dimana hal 
tersebut mengindikasikan bahwa SMA Negeri 1 Asembagus memiliki hubungan yang baik 
tidak hanya dengan warga sekolah saja, melainkan juga dengan masyarakat sekitar.  

4) Keluaran yang diharapkan (expected output), berupa perilaku kognitif, afektif dan psikomotor. 
Yang tampak di lapangan adalah melalui pembelajaran batik ekstrakurikuler batik di SMA 
Negeri 1 Asembagus, siswa mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pembuatan 
batik. Serta melalui adanya stimulus yang diberikan guru mampu memotivasi siswa untuk 
menghasilkan karya lebih baik dan lebih beranekaragam.  Motivasi tersebut biasa didapatkan 
siswa setelah ikut serta dalam beberapa ajang pagelaran yaitu lomba batik, pameran, dan 
fashion hasil karya batik.  
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2. Metode Pembelajaran 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus diterapkan enam 

metode pembelajaran yaitu: (1) metode ceramah, (2) metode tugas dan resitasi, (3) metode 

diskusi, (4) metode ekspresi bebas, (5) metode demonstrasi eksperimen, dan (6) metode kerja 

kelompok. Dimana dalam praktik pengggunaanya, metode-metode tersebut dapat saling 

dikombinasikan. Metode pembelajaran yang paling nampak sering dikombinasikan dengan metode 

lainnya adalah metode ceramah. 

Dengan diterapkannya pengkombinasian antar metode pembelajaran dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus, menjadikan proses penyampaian 

bahan pembelajaran oleh guru menjadi lebih mudah. Siswa tampak lebih mampu menerima  

pembelajaran melalui stimulus- stimulus yang tercipta dari diterapkannya pengkombinasian 

metode pembelajaran. Kelas menjadi nampak lebih hidup dan interaktif.  

1) Metode Ceramah 

Dalam praktik pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus metode 

ini biasa dikombinasikan dengan metode pembelajaran lainnya. Dalam proses pembelajaran 

ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus, metode ini sering tampak diterapkan pada 

saat pengenalan proses tertentu yang dikombinasikan dengan metode demonstrasi  

eksperimen, dan pengantar dalam metode tugas dan resitasi, serta pada saat tahap evaluasi 

dari hasil proses membatik. 

Siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus 

mendapatkan teori-teori mengenai membatik melalui metode ini. Dilapangan, penyampaian 

materi melalui metode ini biasa dilakukan secara singkat. Hal ini bagus bagi proses 

pembelajaran pada ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus karena dengan begitu 

siswa maupun guru tidak merasa bosan maupun lelah. Seperti yang tampak pada gambar 1 

 
Gambar 1 Proses Belajar dengan Metode Ceramah 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

Pada gambar 1 tampak guru tengah menjelaskan pemilihan warna pada karya seorang siswa 

menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan praktik pewarnaan batik yang 

dilakukan siswa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut. Di tengah proses pewarnaan, 

guru melakukan evaluasi yang disangkut-pautkan dengan penjelasan sebelumnya. (lihat 

gambar 2) 

 
Gambar 2Evaluasi Karya Melalui Metode Ceramah 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

2) Metode Tugas dan Resitasi 
Metode tugas banyak dilakukan dalam setiap mata pelajaran, khususnya dalam sistem 

pembelajaran yang mengutamakan aktivitas siswa (CBSA, pemecahan masalah, inkuari, 

peraktek). Intinya adalah guru memberikan tugas tertentu, baik di kelas, di laboraturium, di 
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perpustakaan, maupun di rumah. Tugas yang dapat diberikan kepada siswa bermacam-

macam jenisnya, sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Resitasi berarti mengutip kembali, 

menjelaskan kembali, menghafal kembali berati juga bahwa siswa hendaknya mengkaji 

kembali apa yang diperoleh atau dikerjakan, dan melaporkannya kepada guru maupun ke 

forum diskusi. Dalam penerapan metode ini, Tarjo (2004: 130-131) menjelaskan bahwa 

terdapat tiga prosedur yang harus diikuti yaitu: (1)  fase pemberian penjelasan, (2) langkah 

pelaksanaan tugas, (3) pertanggungjawaban tugas (resitasi).  

Dalam praktik pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus metode 

tugas dilakukan baik sebelum proses pengerjaan maupun saat proses membatik sedang 

berlangsung. Sedangkan metode resitasi dilakukan setelah dikerjakannya tugas yang 

diberikan. Metode tugas dan resitasi dapat berlangsung dalam sekali pertemuan biasa 

diterapkan saat setelah guru memperhatikan tiap proses yang dikerjakan siswa (jika dirasa 

ada kekurangan dalam prosesnya). Hal tersebut baik dilakukan untuk menghindari proses 

pengerjaan batik yang berulang dan hasil karya yang kurang memuaskan. Seperti yang 

tampak pada gambar 3 

 

Gambar 3a Metode Tugas (Fase Pemberian Penjelasan) 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

Pada gambar 3a tampak guru (berkerudung biru tua) tengah mengevaluasi karya siswa. Hal 

tersebut menjadi awal dari fase pemberian penjelasan pada penerapan metode tugas setelah 

mendengar mendengar penjelasan, siswa dengan sigap melaksanakan tugas yang 

diberikan.(lihat gamar 3b). 

 

 

Gambar 3b Metode Tugas (langkah pelaksanaan tugas) 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

Pada gambar 3b tampak siswa tengah mengerjakan tugas yang diberikan guru sebelumnya. 

Proses tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Sementara proses itu 

berlangsung guru sesekali memperhatikan proses yang dilakukan siswa tersebut. Setelah 

tugas yang diberikan tersebut selesai, guru mendatangi siswa tersebut dan kembali 

melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan itu (lihat gambar 3c). Proses evaluasi 

ini disebut metode resitasi (pertanggung jawaban tugas)  
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Gambar 3c Metode Resitasi (Pertanggungjawaban tugas) 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

Selain dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yang dilakukan di SMA Negeri 1 

Asembagus, penerapan metode tugas dan esitasi dapat berlangsung pada dua kali pertemuan 

(bergantung pada tingkat kesulitan dari tugas yang diberikan). Seperti pada saat guru 

memberikan  tugas untuk membuat desain motif batik dengan tema tertentu yang memakan 

waktu cukup lama sehingga mengharuskan siswa mengerjakannya di rumah (di luar jam 

pembelajaran ekstrakurikuler batik) dan guru akan  mengevaluasi tugas tersebut pada 

pertemuan selanjutnya.  

Atau  pada saat pengerjaan proses nglorot yang biasa ditugaskan guru untuk 

dikerjakan di rumah masing-masing siswa karena proses pengerjaannya yang memakan 

waktu lebih lama daripada waktu jam pembelajaran batik. Dimana dalam fase pemberian 

penjelasan dilakukan pada sepuluh  menit terakhir sebelum pembelajaran ditutup, pengerjaan 

tugas dilakukan di rumah siswa masing-masing, dan resitasi (pertanggung jawaban tugas) 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya (seminggu setelah pemberian tugas). 

3) Metode Diskusi 
Metode diskusi adalah cara pembelajaran yang memberi kesempatan kepada para 

siswa untuk membahas bersama suatu permasalahan.Di dalam diskusi terjadi interaksi antara 

siswa yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, kritik 

seni. 

Pada pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus, metode diskusi 

biasa diterapkan baik melalui instruksi guru terlebih dahulu, maupun tanpa adanya instruksi 

dari guru. Hubungan sosial yang baik baik antar siswa maupun guru, sangat membantu 

berlangsungnya metode ini. Hal ini karena diskusi yang baik akan melibatkan partisipasi siswa 

secara merata, sebaliknya diskusi  kurang baik jika pembicaraan didominasi oleh hanya satu 

dua siswa saja. Metode diskusi ini sering tampak dilakukan pada saat proses pewarnaan batik 

baik antar siswa maupun antar siswa dan guru.  

 

Gambar 4 Diskusi antar siswa dan guru 
(Foto: Indah Dwi Martasari) 

Metode diskusi ini memang efektif dalam pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Namun 

metode ini tampak tidak merata dilaksanakan oleh siswa. Hal ini karena tidak semua siswa 

mau langsung mengikutsertakan dirinya dalam diskusi jika dirasa siswa yang terlibat 

didalamnya bukan siswa yang akrab dengannya. Sehingga dalam hal ini diperlukan peran 
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guru untuk membangun hubungan sosial yang baik diantara siswa demi berlangsungnya  

metode ini. 

 

4) Metode Ekspresi Bebas 

Metode ekspresi bebas adalah suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat 

mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. Pada pembelajaran ekstrakurikuler 

batik di SMA Negeri 1 Asembagus, metode ini secara utuh dilakukan  pada proses pembuatan 

desain motif batik yang dikerjakan siswa secara mandiri. Dimana tidak ada campur tangan 

guru dalam proses tersebut. Guru membebaskan siswa dalam menentukan tema dan gayanya. 

Bagi siswa yang memiliki motivasi dan bakat yang tinggi, metode ini dapat berlangsung 

pada setiap proses membatik mulai dari proses desain, nyorek, mbathik, pewarnaan, hingga 

proses nglorot. Hal ini biasa diterapkan guru pada siswa yang telah mengikuti ekstrakurikuler 

batik pada tahun kedua yang memiliki bakat lebih tinggi. Meski begitu, bukan  lantas guru tidak  

berperan pada setiap prosesnya. Guru dalam hal ini hanya mengawasi dan melakukan 

pembimbingan jika dirasa siswa kesulitan dalam hal tertentu. Metode ini biasa dikombinaikan 

dengan metode diskusi, dimana keputusan akhir dari metode diskusi ini tetap berada di tangan 

siswa.  Hasil karya dengan motif dan warna yang beragam menjadi indikasi bahwa metode ini 

telah berhasil diterapkan pada esktrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus.(lihat gambar 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 5 Hasil Karya Siswa dengan Melalui Metode Ekspresi Bebas 
(Foto: Indah Dwi Martasari) 

 

5) Metode Demonstrasi Eksperimen 

Demonstrasi adalah penyajian bahan pelajaran yang meragakan atau 

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses atau situasi yang sedang dipelajari. Eksperimen 

adalah siswa mencoba sendiri setelah memperhatikan suatu proses pengerjaan yang 

didemonstrasikan guru.  
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Dengan metode demonstrasi-eksperimen, pelajaran akan lebih berkesan mendalam, 

pemahaman lebih baik, karena siswa dapat menggunakan hampir seluruh indera dan 

kemampuannya, sejalan dengan prinsip belajar: dengar/lihat,kerjakan,periksa. Metode 

demonstrasi-eksperimen baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses membuat sesuatu, proses bekerjanya 

sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya, sekaligus melihat kebenaran sesuatu.  

Pada proses pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus , metode 

ini diterapkan pada siswa tahun pertama yang mengikuti ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 

Asembagus. Hal ini karena tidak semua siswa sudah memiliki bakat dalam hal membatik 

sebelumnya dan sebagian besar hanya memiliki pengetahuan verbal  mengenai proses 

membatik (verbalistis: tahu kata tetapi tidak tahu hakikat realitasnya). Seperti yang tampak 

pada gambar 6. 

 

Gambar 6a Guru Mendemonstrasikan Proses pengolesan Waterglass 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

 

 

Gambar 6b Siswa Melakukan Eksperimen dalam Proses Pengolesan Waterglass 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

 

Pada gambar 6a tampak guru sedang mendemonstrasikan proses pemolesan cairan 

waterglass yang telah tercampur dengan air sembari menjelaskan bahwa proses pemolesan 

tersebut harus dilakukan secara merata dan dilakukan bolak balik dari bagian atas kain dan 

bawah kain. Hal tersebut ditujukan agar cairan waterglass tersebut terserap sempurna pada 

kain. Setelah guru mendemonstrasikan cara pemolesan, siswa pun ditugaskan untuk ikut 

mempraktikkan cara pemolesan tersebut (eksperimen). (lihat gambar 6b) 

Dari pengalaman itu, menjadikan siswa mengalami sendiri (eksperimen), sehingga 

siswa memperoleh keterampilan khas dan nyata. Hal ini baik karena dengan begitu 

pengajaran lebih jelas dan konkret serta terhindar dari pengajaran verbalistik (verbalistis: tahu 

kata tetapi tidak tahu hakikat realitasnya) 

 
6) Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan peserta 

didik dalam suatu kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam 

https://idtesis.com/
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kelompok tersebut. Prawira (2017: 129) menyebutkan bahwa “ada dua macam metode kerja 

kelompok dalam pendidikan seni rupa, yaitu kerja paduan (group work) dan kerja kolektif 

(collective painting). 

Pada proses pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus, metode 

ini diterapkan dengan pertimbangan jumlah fasilitas yang tersedia dan jenis pekerjaan yang 

berikan. Metode ini diterapkan pada saat pengerjaan proses pembuatan batik cap.  Batik cap 

adalah batik yang dibuat menggunakan alat berbentuk cap atau Stamp, baik proses coletan 

maupun keliran (Wulandari, 2011:99). Hal tersebut dikarenakan fasilitas peralatan batik cap 

yang terbatas yang mengharuskan siswa menggunakan peralatan secara bergantian (hanya 

terdapat satu wajan datar untuk mencairkan malam dan hanya ada satu cetakan untuk tiap 

motif) dan dalam pengerjaannya yang membutuhkan lebih dari satu orang. Dimana dalam 

prosesnya, siswa akan secara bergantian menggunakan cetakan dan dalam penggunaan 

cetakan tersebut siswa akan saling membantu ketika mencetak motif pada kain. Satu siswa 

mencetak dan siswa lainnya yang memegang serta memberi pengarahan dimana cetakan 

tersebut akan diletakkan. 

Selain itu, metode ini biasa diterapkan pada proses pewarnaan dan pengolesan 

waterglass. Pada proses pewarnaan, metode ini dilakukan ketika salah ada siswa yang telah 

selesai menyelesaikan proyek yang dikerjakannya. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak 

menganggur sekaligus untuk mengasah kemampuan siswa. Jenis kerja kelompok yang 

dilakukan siswa ini adalah kerja paduan (group work). Dimana siswa yang memiliki proyek 

inilah yang melakukan proses sebelumnya dan melalukan penentuan penggunaan warna 

(lihat gambar 7). Sementara siswa yang lain hanya membantu dalam proses pewarnaan 

berdasar pengarahan siswa yang memiliki proyek. (proyek: tugas membuat batik pada 

selembar kain mori). Sementara pada proses pengolesan waterglass, metode ini dilakukan 

demi mengefisienkan waktu pengerjaan proses tersebut. Hal ini karena proses pengolesan 

waterglass dapat dilakukan oleh setiap siswa tanpa membutuhkan kemampuan khusus (lihat 

gambar 8).  

 
Gambar 7 Proses Pewarnaan dengan Metode Kerja Kelompok 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 

 

 
Gambar 8 Proses Pengolesan Waterglass dengan Metode Kerja Kelompok 

(Foto: Indah Dwi Martasari) 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  proses 

pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus: Kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus di awali dengan penyiapan ruangan oleh guru 

dan penyiapan peralatan secara mandiri oleh masing-masing siswa. Pengabsenan Siswa. 

Pengabsenan ini dilakukan dengan penandatangan daftar hadir oleh masing-masing siswa setelah 

adanya instruksi oleh guru. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran ditandai dengan 

dikerjakannya proses pengerjaan batik oleh siswa yang disertai dengan bimbingan dan evaluasi 

oleh guru. Dimana proses pengerjaan batik dilakukan berdasar pada progress yang dicapai oleh 

masing- masing siswa pada pertemuan sebelumnya. Proses pembelajaran yang berlangsung pada 

ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus Bersifat fleksibel dengan peran guru hanya 

sebagai fasilitator yang mengarahkan mengontrol jalannya proses pembelajaran. Akhir 

Pembelajaran. Ditandai dengan diberikannya motivasi dan pemberian tugas yang dilanjutkan 

dengan membersihkan peralatan serta diakhiri dengan doa.   

Sementara proses pembelajaran terdiri dari empat komponen utama yang saling berkaitan yaitu: 

(1) masukan mentah, (2) masukan sarana, (3) masukan lingkungan, (4) keluaran yang diharapkan. 

Keempat komponen dalam proses pembelajaran yang nampak dalam pengamatan langsung pada 

ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus yaitu:  Masukan mentah (raw input), yaitu siswa 

SMA Negeri 1 Asembagus dengan beragam kemampuan maupun keterbatasannya memiliki minat 

dalam pembelajaran batik. tanpa adanya paksaan untuk mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler 

batik di SMA Negeri 1 Asembagus. Masukan mentah (siswa) mendapatkan pembimbingan melalui 

proses pembelajaran batik di SMA Negeri 1 Asembagus sehingga mampu mengembangkan minat 

dan bakatnya dalam membatik. Masukan sarana (instrumental input), yaitu berupa: 
a. Guru pengampu yang berpengalaman dalam hal pembelajaran batik.  
b. Fasilitas peralatan pada ekstrakurikuler batik. SMA Negeri 1 Asembagus memfasilitasi 

hampir keseluruhan bahan dan peralatan yang dibutuhkan pada ekstrakurikuler batik yaitu: 
kain mori, malam, pewarna (alami dan sintetik), waterglass, gawangan, canting (tradisional 
dan listrik), dingklik (kursi), kompor, adaptor canting listrik, wajan, cetakan batik, kuas, 
celemek, peniti, tali. Sementara kertas dan alat tulis dibawa oleh masing-masing siswa. 
Dari disediakannya hampir semua peralatan membatik, menjadikan proses pembelajaran 
batik dapat berjalan dengan lancar. 

c. Media pengajaran. Dalam ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus media 
pengajaran yang digunakan adalah media realita yang berupa karya batik, dan orang yang 
ahli dalam hal membatik. 

Masukan lingkungan (enviromental input), yaitu situasi dan kondisi sosial budaya yang baik antar 
warga sekolah. Hal tersebut nampak pada proses pembelajaran di lapangan, dimana baik antar 
siswa maupun guru dalam ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus mampu 
berkomunikasi dengan baik. Yang mana hal tersebut sangat mendukung terrjadinya proses 
pembelajaran berlangsung secara kondusif. Selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler batik SMA 
Negeri 1 Asembagus telah dikenal oleh satuan pendidikan yang ada di daerah Situbondo 
khususnya daerah Asembagus melalui pagelaran (lomba, pameran, peragaan busana) yang diikuti 
baik di dalam maupun di luar SMA Negeri  Asembagus. Dimana hal tersebut mengindikasikan 
bahwa SMA Negeri 1 Asembagus memiliki hubungan yang baik tidak hanya dengan warga 
sekolah saja, melainkan juga dengan masyarakat sekitar. Keluaran yang diharapkan (expected 
output), berupa perilaku kognitif, afektif dan psikomotor. Yang tampak di lapangan adalah melalui 
pembelajaran batik ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus, siswa mendapatkan 
pengetahuan dan kemampuan dalam pembuatan batik. Serta melalui adanya stimulus yang 
diberikan guru mampu memotivasi siswa untuk menghasilkan karya lebih baik dan lebih 
beranekaragam.  Motivasi tersebut biasa didapatkan siswa setelah ikut serta dalam beberapa 
ajang pagelaran yaitu lomba batik, pameran,dan fashion hasil karya batik.  

Keterkaitan keempat komponen tersebut nampak berpengaruh dalam keberhasilan proses 

pembelajaran ekstrakurikuler batik. Keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut 

dapat terlihat melalui progress yang dicapai siswa selama pembelajaran berlangsung. Selain 
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itu, diperoleh juga melalui penghargaan terhadap hasil belajar yang dapat dilihat melalui 

pameran, pagelaran, dan berbagai lomba batik.  

Unsur terpenting dalam proses belajar mengajar adalah metode pembelajaran yang 

digunakan. Ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 Asembagus menggunakan metode 

pembelajaran yang beraneka ragam, yaitu: (1) metode ceramah, (2) metode tugas dan resitasi, 

(3) metode diskusi, (4) metode ekspresi bebas, (5) metode demonstrasi eksperimen, (6) metode 

mencontoh. Dimana dalam praktik pengggunaanya, metode-metode tersebut dapat saling 

dikombinasikan. Metode pembelajaran yang paling nampak sering dikombinasikan dengan 

metode lainnya adalah metode ceramah. Dengan diterapkannya pengkombinasian antar 

metode pembelajaran dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler batik di SMA Negeri 1 

Asembagus, menjadikan proses penyampaian bahan pembelajaran oleh guru menjadi lebih 

mudah. Siswa tampak lebih mampu menerima pembelajaran melalui stimulus- stimulus yang 

tercipta dari diterapkannya pengkombinasian metode pembelajaran. Kelas menjadi nampak 

lebih hidup dan interaktif.  
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