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SURAT PERNYATAAN 

 
 

Yang    bertandatangan    di   bawah   ini    menyatakan    bahwa   naskah   karya   inovasi 

pembelajaran yang berjudul 
 
 
 
 
 
 
 

adalah 

"PEMANFAATAN  MEDIA GETAH PISANG UNTUK MENINGKATKAN 

JIWA ENTREPRENEUR  DAN HASIL BELAJAR MEMBATIK PADA 

SISWA KELAS VI SD NEGERI 2 KEDUNGOMBO"

 

1.     Karya  inovasi pembelajaran ASLI yang  dibuat sendiri; 

2.     bukan karya untuk penyelesaian studi S-1, S�2 atau S-3; 
 

3.     sudah    diimplementasikan    dalam    pembelajaran   dan    didiseminasikan     kepada 

insan pendidikan; 

4.   tidak sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis, baik secara nasional maupun 

internasiona!. 

 
 

dan saya 
 

 
1.    belum    pernah  menjadi    juara  I, juara  II  atau  juara  Ill  pada  perlombaan  tingkat 

nasional  yang  diselenggarakan   oleh  Kemendikbud   dan  lnstansi  lain  tiga  tahun 

terakhir; 

2.    tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibiayai Pemerintah Pusat/Daerah 
 

3.    tidak sedang atau diusulkan mengajar di luar negeri; 
 

4.    tidak sedang menjabat kepala sekolah atau diusulkan sebagai kepala sekolah; 
 

5.    tidak sedang diusulkan pada jabatan fungsionai tertentu lainnya. 
 
 

Apabila   pernyataan   yang  saya  buat  tidak   benar,   saya  bersedia  didiskualifikasi   oieh 

panitia. 
 

Kedungombo, 5 Juni 2018 
 

Yang Membuat Pernyataan 
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ABSTRAK 

 
RISKA  SEPTIAN,  S.Pd.  Judul:     “PEMANFAATAN  MEDIA  GETAH  PISANG 

UNTUK MENINGKATKAN JIWA ENTREPRENEUR DAN HASIL BELAJAR MEMBATIK 

PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 2 KEDUNGOMBO”, karya inovasi pembelajaran 

guru SD Negeri 2 Kedungombo, Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Baturetno, 
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Tahun 2018. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Kedungombo pada 

metari membatik dengan teknik sederhana masih sebesar 60%. Guna mengatasi 
permasalah tersebut guru mengadakan karya inovasi pembelajaran. Karya inovasi yang 

diciptakan  berupa  media  getah  pisang.  Media  getah  pisang  adalah  cat  warna  atau 

pewarna  batik  yang  murni  terbuat  dari  bahan  getah  pisang  tanpa  adanya  campuran 

bahan yang lain. 
Tujuan    penelitian    ini    adalah    untuk    mendeskripsikan    peningkatan    jiwa 

entrepreneur  setelah  diberikan  pembelajaran  dengan  media  getah  pisang  pada  siswa 
kelas VI SDN 2 Kedungombo dan peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar 
membatik dengan media getah pisang pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo. 

Simpulan  penelitian  ini  adalah  pertama,  terjadi  peningkatan  jiwa  entrepreneur 
setelah diberikan pembelajaran menggunakan media getah pisang pada siswa kelas VI 
SDN 2 Kedungombo dari berpredikat rendah menjadi berpredikat tinggi yaitu dari 10,0 
menjadi 17,3. Kedua, terjadi peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar membatik 
setelah diberikan pembelajaran menggunakan media getah pisang pada siswa kelas VI 
SD Negeri 2 Kedungombo sebesar 40% yaitu dari 60% menjadi 100%. 

 

 
 

Kata kunci: media getah pisang, entrepreneur, membatik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang 
 

Sistem pendidikan nasional diatur dan diamanatkan dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu unsur yang tertuang dalam sistem pendidikan 

nasional  adalah  membentuk  peserta  didik  yang  kreatif.  Cara  untuk  membentuk 

peserta didik yang kreatif dilaksanakan melalui adanya mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK). Terdapat berbagai macam muatan materi dalam pelajaran SBK 

yang dapat membentuk kreatifitas siswa. Salah satu materi tersebut adalah membatik 

dengan teknik sederhana. 

Membatik  dengan teknik sederhana adalah materi yang terdapat pada mata 

pelajaran  SBK  kelas  VI  SD.  Membatik  wajib  diajarkan  pada  jenjang  pendidikan 

sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan budaya batik agar tetap terjaga di tengah-

tengah masyarakat. “Upaya untuk merumuskan pola atau bentuk suatu kebudayaan 

yang dapat menjadi ciri khas atau kekhususan suatu masyarakat maka kunci pokoknya 

adalah pendidikan” (Nazili Shaleh Ahmad, 2011:47). Jadi, kita dapat mengetahui 

seberapa pentingnya kedudukan pendidikan dalam membentuk ciri khas kebudayaan 

suatu daerah. 

Terdapat beberapa tokoh  yang  mengungkapkan ide  dan gagasan mengenai 

pengertian membatik. “Melukis atau menggambar pada kain putih dengan 

menggunakan alat canting dan lilin atau cairan malam sebagai bahan melukisnya 

disebut   membatik”   (Budiyono,   dkk,   2008:86).   Berdasarkan   pendapat   tersebut 

diperoleh   informasi   bahwa   alat   standar   yang   digunakan   dalam   pembelajaran 

membatik adalah canting dan malam atau lilin dengan alat tambahan berupa kompor 

batik,  gawangan,  pewarna,  dan  cairan  kunci  atau  cairan  pengawet  warna.  Alat 

tersebut harus tersedia jika menginginkan proses pembelajaran berjalan nyata sesuai 

dengan  prosedur  yang  ada  sehingga  siswa  benar-benar  mengalami  pengalaman 

nyata dalam membatik dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Muara dari kegiatan 

yang nyata tersebut adalah hasil belajar dalam membatik akan tinggi. 

Kenyataan di lapangan ternyata tidak berbanding lurus dengan harapan di atas. 

Pelaksanaan  pembelajaran  membatik  pada  tingkat  Sekolah  Dasar,  khususnya  di 

SDN 2 Kedungombo belum dilaksanakan menggunakan alat standar. Hal tersebut 

dikarenakan untuk mengadakan alat-alat tersebut memerlukan biaya yang cukup mahal.  

Akibat  dari  ketidaktersedianya  alat  tersebut  maka  proses  pembelajaran 

membatik hanya dilaksanakan dengan melukis di buku gambar kemudian diwarnai 
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dengan pensil warna. Hal tersebut tentu membuat siswa bingung karena siswa tidak 

mengalami pembelajaran yang nyata dalam membatik. Akibatnya, berdampak pada 

rendahnya hasil belajar membatik siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo. 

Hasil belajar siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo pada mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK) materi membatik dengan teknik sederhana 

menunjukkan  data  bahwa  rata-rata  hasil  belajar  siswa  berpredikat  cukup  yaitu 

sebesar 77 dengan tingkat ketuntansan sebesar 60%. Perlu kita ketahui bersama bahwa  

Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  pada  Kompetensi  Dasar  (KD)  2.1. membatik 

dengan teknik sederhana adalah 75. 

Guna mengatasi masalah tersebut dan guna mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan sesuai yang diamanatkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003, guru 

mengadakan  inovasi  dalam  pembelajaran  membatik  yaitu  dengan  menciptakan 

media  getah  pisang.  Media  tersebut  merupakan  cairan  pewarna  yang  digunakan 

untuk  membatik  yang  terbuat  dari  getah  pisang.  Cat  pewarna  dari  media  getah 

pisang seratus persen hanya terbuat dari getah pisang tanpa ada bahan campuran yang 

lain. Jadi, media getah pisang sangat aman dan cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran membatik pada anak sekolah dasar. 

Media getah pisang merupakan inovasi yang belum pernah ada selama ini. Hal 

tersebut dimungkinkan karena kebanyakan orang beranggapan bahwa inovasi selalu 

identik dengan hal-hal yang modern. Namun menurut saya hal tersebut tidak begitu 

tepat, karena kita bisa berinovasi dengan bahan sederhana yang telah disediakan 

alam secara gratis dan dapat diubah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih. 

Media  getah  pisang  diyakini  dapat  menjadi  solusi  tepat  untuk  mengadakan 

media membatik dengan biaya murah namun tidak mengurangi kualitas proses 

pembelajaran membatik. Melalui penggunaan media getah pisang, siswa kelas VI 

SDN  2  Kedungombo  dapat  merubah  proses  pembelajaran  membatik  yaitu  yang 

semula  abstrak  dengan hanya  membatik  di buku gambar kemudian  mewarnainya 

menjadi bersifat konkret dengan membatik di atas kain dengan langkah yang sesuai 

strandar membatik. 

Mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam pembuatan media getah pisang 

dan  selanjutnya  mengikuti  pembelajaran  membatik  menggunakan  media  getah 

pisang memberikan nilai lebih kepada siswa. Nilai lebih tersebut adalah dengan 

meningkatnya  jiwa  entrepreneur  siswa  kelas  VI    SDN  2  Kedungombo.  Perlu  kita 

ketahui bersama, bahwa jiwa entrepreneur masih sangat awam bagi siswa kelas VI SDN 

2 Kedungombo. Hal tersebut mengakibatkan jiwa entrepreneur siswa kelas VI SDN 2 

Kedungombo masih berpredikat rendah.
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Jiwa entrepreneur atau jiwa berwirausaha wajib dimiliki siswa sebagai sarana 

untuk menjawab tantangan pada abad ke-21. Untuk menjawab tantangan pada abad 

ke-21 siswa harus diperkenalkan pada jiwa entrepreneur sejak dini. Hal tersebut 

bertujuan agar mereka dapat bersaing dengan menjadi pribadi yang mampu 

menghasilkan  penghasilan  sendiri  dengan  menciptakan  industri  kreatif.  Sehingga 

kelak mereka dapat hidup mandiri tanpa manggantungkan sepenuhnya kepada orang 

lain. 
 

Uraian dan penjelasan di atas, menginformasikan bahwa keberadaan media 

getah pisang ternyata dapat merubah proses pembelajaran membatik di SD Negeri 2 

Kedungombo. Pembelajaran membatik yang semula dilaksanakan secara abstrak 

dengan hanya menggambar batik di buku gambar dan memberikan warna dengan 

pensil warna kemudian berubah menjadi membatik nyata atau konkret sesuai dengan 

proses yang ada. Muara dari perubahan proses pembelajaran membatik tersebut 

adalah meningkatnya jiwa entrepreneur dan hasil belajar membatik pada siswa kelas 

VI SDN 2 Kedungombo. 

Berdasarkan uraian di atas maka guru mengadakan karya inovatif dengan judul 

Pemanfaatan Media Getah Pisang Untuk Meningkatkan Jiwa Entrepreneur Dan Hasil 

Belajar Membatik Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 2 Kedungombo. 

 

 

B.  Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
 

1.   Seberapa banyak peningkatan jiwa entrepreneur setelah diberikan pembelajaran 

dengan media getah pisang pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo? 

2.   Seberapa  besar  peningkatan  persentase  ketuntasan  hasil  belajar  membatik 

dengan media getah pisang pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo? 

 
 

C.  Tujuan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 
 

1.   Peningkatan  jiwa  entrepreneur  setelah  diberikan  pembelajaran  dengan  media 

getah pisang pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo. 

2.   Peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar membatik dengan media getah 

pisang pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo.
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D.  Manfaat 

 

Manfaat penelitian ini yaitu: 
 

1.   Bagi Siswa 
 

a.   Meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran membatik. 
 

b.   Meningkatkan  jiwa  entrepreneur  siswa  sebagai  jawaban  untuk  menghadapi 

tantangan pada abad ke-21. 

c.   Meningkatkan hasil belajar membatik. 
 

2.   Bagi Guru 
 

a.   Menumbuhkan semangat menjadi inovator dalam bidang pendidikan. 
 

b.   Memberikan  alternatif  media  dalam  melaksanakan  pembelajaran  membatik, 

yaitu menggunakan media getah pisang. 

3.   Bagi Sekolah 
 

a.   Meningkatkan   kualitas   proses   pendidikan   di   sekolah,   khususnya   dalam 

membatik. 

b.   Menambah  variasi  barang  atau  produk  yang  diperjualbelikan  di  koperasi 

sekolah. 

c.   Batik  yang  terbuat  dari  media  getah  pisang  menjadi  ciri  khas  produk  asli 
 

SDN 2 Kedungombo, Kecamatan Baturetno.



 

 

BAB II LANDASAN 

TEORI 

 
 

A.  Konsep/ Teori yang Melandasi Karya Inovasi Pembelajaran 
 

1.   Hakikat Media Getah Pisang 

a.   Pengertian Media 

“Kata  media  bukan  berasal  dari  bahasa  Indonesia  melainkan  dari 

bahasa latin, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang dapat 

diartikan suatu alat atau sesuatu yang terletak di tengah (antara dua kutub 

atau pihak)” (Sri Anitah, 2012:5). Lebih lanjut tokoh tersebut mengemukakan 

pendapatnya bahwa, “Peristiwa atau alat yang dapat membantu terciptanya 

kondisi yang membuat siswa atau pembelajar untuk menerima pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan disebut media” (Sri Anitah, 2012:6). 

“Segala sesuatu yang dapat membantu dalam menyalurkan dan 

menyampaikan pesan dari sumber secara terencana sehingga menciptakan 

lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sehingga penerimanya dapat 

melakukan kegiatan belajar yang efektif dan efisien disebut media pembelajaran” 

(Yudhi Munadi, 2008:8) 

Uraian tokoh-tokoh di atas memberikan informasi mengenai pengertian 

media, sehingga disimpulkan bahwa media adalah suatu alat atau peristiwa yang 

berfungsi membantu menyampaikan dan menyalurkan informasi atau pesan  

sehingga  penerimanya  dapat  melakukan  proses  belajar  efisien  dan efektif 

guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

b.   Media Getah Pisang 
 

Media getah pisang adalah suatu cairan pewarna atau tinta warna yang 

digunakan  untuk  membatik.  Media  getah  pisang  terbuat  dari  getah  pisang 

murni tanpa ada cairan tambahan yang lain. Jadi, media getah pisang seratus 

persen terbuat dari bahan alami sehingga aman digunakan untuk membatik 

terutama jika digunakan untuk anak usia SD. 

Pembuatan media getah pisang terbilang sangat sederhana. Walaupun 

sederhana, namun warna yang dihasilkan dari getah pisang sangat khas dan 

tidak  ditemukan pada pewarna batik  yang  lain. Warna yang  dihasilkan dari 

media getah pisang adalah warna yang lembut atau soft. Cara membuat media 

getah pisang adalah sebagai berikut: 
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1)  Memilih pohon pisang 

 

Pohon pisang yang kita pilih seharusnya yang berusia muda 

dikarenakan pohon pisang muda mengandung getah yang lebih banyak 

jika  dibandingkan  dengan  pohon  pisang  yang  lebih  tua.  Ukuran  pohon 

pisang yang dipilih juga menentukan banyak sedikitnya getah pisang yang 

diperoleh. Seharusnya kita memilih pohon pisang yang berukuran besar 

karena semakin besar pohon pisang maka kandungan getah pisang dalam 

pohon tersebut akan semakin banyak. Jika kandungan getah pisang pada 

pohon tersebut semakin banyak, maka media getah pisang yang diperoleh 

juga kan semakin banyak. 

2)  Menyadap getah pisang. 
 

Pada kegiatan menyadap getah pisang, kita dapat menyadap getah 

pisang pada bagian pelepah, batang dan jantung pohon pisang. Ada 

perbedaan antara menyadap pada bagian pelepah, batang, dan jantung 

pisang. Perbedaan tersebut yaitu: 

a)  Menyadap getah pada pelepah pisang 
 

Menyadap getah pisang pada pelepah pohon pisang mempunyai 

kelebihan  bahwa kegiatan  tersebut mudah  dilakukan terutama untuk 

anak usia SD dan tidak mengancam kelangsungan hidup pohon pisang 

tersebut. Namun terdapat kekurangan jika kita menyadap getah pisang 

pada  bagian  pelepah  pisang.  Kekurangan tersebut  yaitu getah  yang 

didapatkan tidak terlalu banyak dan kualitas getah tidak terlalu bagus 

dikarenakan   getah   bercampur   dengan   air.   Untuk   mengatasi   hal 

tersebut kita dapat memanaskan terlebih dahulu getah yang diperoleh 

kira-kira selama sepuluh menit, kemudian baru digunakan untuk 

membatik.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  menguapkan  kandungan  air 

yang terdapat pada getah pisang. 

b)  Menyadap getah pada batang pisang 
 

Menyadap getah pada batang pisang mempunyai kelebihan bahwa 

getah yang didapatkan akan lebih banyak jika dibandingkan dengan 

menyadap pada bagian pelepah pisang. Kualitas getah yang diperoleh 

dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan menyadap pada pagian 

pelepah pisang. Hal tersebut karena getah pisang yang dihasilkan dari 

batang pisang mengandung air yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan menyadap pada bagian pelepah pisang. Namun  terdapat  

kekurangan  jika  kita  menyadap  getah  pisang  pada
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bagian batang pisang. Kekurangan tersebut yaitu proses penyadapan 

pada bagian batang pisang tergolong sulit jika dilakukan oleh anak usia 

SD dan mengancam kelangsungan hidup pohon pisang tersebut. 

c)   Menyadap getah pada jantung pisang 
 

Menyadap getah pisang pada bagian jantung pisang mempunyai 

beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut adalah getah psang yang 

diperoleh merupakan getah pisang dengan kualitas terbaik jika 

dibandingkan dengan getah pisang yang diperoleh dari proses 

penyadapan pada bagian pelepah pisang dan batang pisang. Selain 

mengandung kelebihan, menyadap getah pisang pada bagian jantung 

pisang   juga   memiliki   kekurangan.   Kekurangan   tersebut   adalah 

membuat pohon pisang tidak berbuah dikarenakan jantung pisang 

dipotong terlebih dahulu sebelum dipanen. 

Menyadap getah pisang pada bagian jantung pisang tidak 

dianjurkan jika dilakukan oleh anak usia SD. Hal tersebut dikarenakan 

letak jantung pisang yang tinggi. Letak jantung pisang yang tinggi tersebut 

dirasa sangat membahayakan siswa SD jika melakukan penyadapan 

sendiri. Jika siswa SD ingin melakukan penyadapan pada bagian jantung 

pisang, hendaknya alat keamanan benar-benar dipersiapkan terlebih 

dahulu. 

3)  Memanaskan Getah 
 

Proses memanaskan getah dalam pembuatan media getah pisang 

merupakan proses terakhir dari rangkaian pembuatan media getah pisang. 

Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kandungan 

air  dalam getah  pisang  dan  juga  untuk  mendapatkan  warna  batik  yang 

lebih tua. Jika kita memanaskan getah pisang dengan durasi waktu yang 

berbeda-beda makan tingkat keterangan atau kecerahan yang diperoleh 

akan   berbeda-beda   pula   sehingga   jika   diaplikasikan   pada   proses 

pembuatan batik maka akan menghasilkan warna yang bervasiasi. 

Ketiga  tahapan  di  atas  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mebuat 

media getah pisang. Jika ketiga tahapan tersebut telah dilaksanakan maka 

media getah pisang siap digunakan untuk membatik. 

Penggunaan media getah pisang dalam kegiatan membatik dapat 

dikatakan sangat mudah dan dapat diaplikasikan pada berbagai macam teknik 

membatik  baik  itu  batik  tulis,  cap,  maupun  jumputan.  Berikut  adalah  cara
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penggunaan media getah pisang dalam membatik dengan teknik tulis, cap, 

dan jumputan. 

1)  Teknik Tulis 
 

Penggunaan  media  getah  pisang  pada  proses  membatik  dengan 

teknik  tulis  adalah  dengan  cara  memasukkan  getah  pisang  ke  dalam 

canting  kemudian  langsung  melukiskan  pada  bagian  kain  yang  telah 

dipola. Membatik dengan media getah pisang dengan teknik tulis berbeda 

dengan membatik dengan teknik tulis pada umumnya, karena membatik 

dengan  media  getah  pisang  tidak  memerlukan  malam  sehingga  warna 

yang dilukiskan akan langsung jadi warna alami dari getah pisang. 

2)  Teknik Cap 
 

Penggunaan  media  getah  pisang  pada  proses  membatk  dengan 

teknik  cap  adalah  dengan  cara  menuangkan  getah  pisang  ke  dalam 

wadah, kemudian cap dimasukkan ke dalam wadah dengan tujuan untuk 

membasahi permukaan cap. Cap yang telah terkena media getah pisang 

selanjutnya ditempelkan ke kain. Kain yang terkena cap tersebut akan 

membentuk pola atau gambar sesuai dengan bentuk cap yang digunakan. 

Untuk memperoleh bentuk yang bervariasi, kita hendaknya membuat cap 

dengan bentuk yang berbeda-beda. 

3)  Teknik Jumputan 
 

Penggunaan media getah pisang pada proses membatik menggunakan  

teknik  jumputan  adalah  dengan  cara  memasukkan  kain yang telah diikat 

dengan batu, kelereng atau benda yang lain ke dalam wadah  yang  telah  

diisi  oleh  media  getah  pisang.  Proses  memasukkan ikatan  ke  dalam  

cairan  bertujuan  untuk  membasahi  ikatan  tersebut. Setelah kering ikatan 

tersebut kita buka. Ikatan yang telah dibuka tersebut akan menghasilkan 

motif batik yang bervariasi. 

 
 

2.   Hakikat Jiwa Entrepreneur 
 

a.   Pengertian Jiwa Entrepreneur 
 

Beberapa  tokoh  mengungkapkan  pendapatnya  mengenai  pengertian 

entrepreneur atau kewirausahaan. Suryana (2014:2) berpendapat : 

“Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah merupakan disiplin ilmu yang 
membahas dan mempelajari kemampuan (ability), nilai dan tingkah laku 

seseorang dalam menghadapi hambatan dan tantangan hidup serta cara 

memperoleh kesempatan atau peluang dengan meperhitungkan segala 

resiko yang mungkin dihadapinya”.
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Lebih lanjut tokoh tersebut berpendapat, “Disiplin ilmu tersendiri yang 

memuat proses sistematis dan dapat diaplikasikan ke dalam bentuk penerapan 

keinovasian dan kreativitas disebut kewirausahaan” (Suryana, 2014:2).  

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan entrepreneur adalah proses 

penciptaan  keinovasian dan kreatifitas dengan menciptakan hal baru dengan 

memperhitungkan segala bentuk resiko yang akan dihadapi. 

 
 

b.   Indikator Jiwa Entrepreneur 
 

Seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur yang sukses memiliki 

beberapa indikator. Indikator jiwa entrepreneur yang sukses menurut Suryana 

(2014, 29-35) adalah sebagi berikut: 

1)  Memiliki motif berprestasi yang tinggi; 
 

2)  Memiliki perspektif ke depan; 
 

3)  Kreativitas yang tinggi; 
 

4)  Mempunyai perilaku inovasi tinggi; 
 

5)  Memiliki komitmen dalam bekerja; 
 

6)  Bertanggungjawab; 
 

7)  Tidak bergantungan terhadap orang lain atau mandiri; 
 

8)  Senantiasa berani dalam menghadapi resiko; 
 

9)  Senantiasa mencari celah atau peluang. 
 

Berdasarkan pendapat di atas maka indikator jiwa entrepreneur dalam 

karya inovatif ini adalah sebagi berikut: 

1)  Memiliki motif berprestasi yang tinggi; 
 

2)  Mempunyai perilaku inovasi tinggi; 
 

3)  Memiliki komitmen dalam bekerja; 
 

4)  Bertanggungjawab; 
 

5)  Senantiasa berani dalam menghadapi resiko; 
 

 
 

c.   Indikator Kinerja Jiwa Entrepreneur 
 

Indikator kinerja yang diharapkan adalah jiwa entrepreneur berpredikat 

rendah sebelum pembelajaran membatik menggunakan media getah pisang
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meningkat menjadi jiwa entrepreneur berpredikat minimal tinggi setelah 

pembelajaran membatik menggunakan media getah pisang Predikat tersebut 

dirujuk berdasarkan rentang berikut: 

1)  Sangat tinggi  :  21-25 
 

2)  Tinggi               :  16-20 
 

3)  Sedang            :  11-15 
 

4)  Rendah            :  6-10 
 

5)  Sangat rendah: 1-5 
 

Kriteria   jiwa   entrepreneur   pada   materi   membatik   dengan   teknik 

sederhana adalah sebagai berikut: 

1)  Motif berprestasi tinggi, rentang skor 1-5. 
 

2)  Berani menghadapi resiko, rentang skor 1-5. 
 

3)  Perilaku inovasi tinggi, rentang skor 1-5. 
 

4)  Berkomitmen terhadap pekerjaan, rentang skor 1-5. 
 

5)  Tanggung jawab, rentang skor 1-5. 
 

Terdapat 5 indikator dengan total minimal adalah 5 dan total skor maksimal 

adalah 25. Predikat pemberian skor menggunakan rubrik sebagai berikut: 

1)  Skor 1 = tidak pernah. 
 

2)  Skor 2 = jarang. 
 

3)  Skor 3 = kadang – kadang. 
 

4)  Skor 4 = sering. 
 

5)  Skor 5 = selalu. 
 

 
 

3.   Hakikat Hasil Belajar Membatik 

a.   Pengertian Hasil Belajar 

“Kemampuan yang diperoleh atau dimiliki siswa setelah mendapatkan 

pengalamn belajar disebut hasil belajar” (Nana Sudjana, 2010:22). Purwanto 

(2009:47) mengungkapkan: 

“Hasil  belajar  adalah  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  persentuhan 

pribadi dengan lingkungan sehingga menimbulkan perubahan perilaku. 
Perubahan perilaku tersebut diakibatkan dari pengalaman yang mereka 

alami, perubahan perilaku akan dialami seseorang jika mereka 

mendapatkan suatu pengalaman. 
 

Berdasarkan pengertian tokoh-tokoh di atas, disimpulkan hasil belajar 

adalah segala bentuk perubahan tingkah laku dan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa atau seseorang setelah mendapatkan pengalaman belajar.
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b.   Pengertian Batik 

 

”Batik   adalah   gambaran   atau   hiasan   yang   dilukiskan   pada   kain, 

dikerjakan dengan proses penutupan malam atau lilin, selanjutnya diberi warna 

dengan cara mencelupkan kain tersebut ke dalam pewarna” (Abdul Mutholib, dkk, 

2011:52). Rizky Utami (2014:4) mengungkpkan: 

“Kata batik merupakan gabungan dari dua kata Bahasa Jawa yaitu amba 

dan titik. Amba memiliki arti kain sedangkan titik adalah proses atau cara 

dalam  memberi  motif  pada  kain  yaitu  dengan  mempergunakan  malam 

cair  dengan menggambarkan  titik-titik.  Dasar  dari cara kerja membatik 

adalah   menutupkan   malam   cair   (wax)   pada   permukaan  kain   yang 

bertujuan ketika kain dicelupkan ke dalam cairan pewarna, bagian kain yang 

tertutup malam cair (wax) tersebut tidak ikut terkena pewarna” 
 
 

“Melukis atau menggambar pada kain putih dengan menggunakan alat 

canting dan lilin atau cairan malam sebagai bahan melukisnya disebut membatik”  

(Budiyono,  dkk,  2008:86).  “Proses  pembuatan  ragam  hias  atau motif yang 

dilukiskan pada kain dengan dibantu alat perintangan disebut membatik” (Ari 

Subekti, Rantinah, dan Supriyantingtyas, 2010: 10). 

Tokoh di atas telah memberikan pendapatnya mengenai pengertian 

membatik, sehingga dapat disimpulkan bahwa membatik adalah melukis 

permukaan   kain   dengan   malam   atau   cairan   lilin   menggunakan   canting 

kemudian mencelupkan kain tersebut ke dalam pewarna. 

c.   Indikator Pencapaian Hasil Belajar Membatik 
 

Indikator  pencapaian  hasil  belajar  membatik  setelah  menggunakan 

media getah pisang diharapkan persentase ketuntasan hasil belajar membatik 

secara klasikal minimal sebesar 80%. 

 
 

B.  Hasil Inovasi yang Relevan 
 

1.  Karya inovasi Taufik Timur dan Achmad Budisusetyo yang berjudul Penelitian 

Mengenai Pengembangan  Industri kerajinan Batik Tulis  “Labako”  di Kabupaten 

Jember 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk memudahkan desain motif 

batik tulis Labako secara efisiensi, berkualitas   dan   meningkatkan pendapatan 

rumah tangganya. Adapun   Tahun Pertama adalah mengetahui proses produksi 

batik tulis Labako secara lebih mendalam terutama pada aspek kuantitas dan kualitas 

produksi berikut kajian tentang aspek sosial dan ekonomi para pengrajin; 

Mengembangkan  teknologi  tepat  guna  yang  langsung  dapat  diakses  dengan 

mudah oleh   perajin   melalui penyusunan sistem operasi TOOL LINUX Berbasis
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Metode  Fraksal (Tentatif).    Guna menjawab  tujuan  pertama digunakan analisis 

deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  yang     akan     disajikan  dalam  bentuk  tabel 

frekuensi.   Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa 1)   Sebagian besar (4,39%) 

responden   perajin   masih mengalami   akses penyediaan input produksi   cukup 

sulit.   Pada   aspek   proses produksi,   sebanyak 15%   perajin   mengalami   ada 

hambatan pada proses penjemuran dan pewarnaan yang mudah luntur. 

Pembubuhan corak dan motif pada kain sebanyak 36,67% masih menggunakan pola 

tradisi lama. Sementara itu, sebanyak 85% perajin sangat berminat untuk belajar 

mendesain corak dan   motiv batik melalui aplikasi program berbasis teknologi 

informasi; 2)  Rata-rata jumlah produksi  batik tulis labako mencapai  93 potong kain  

per bulan, tetapi sebanyak 53,33% perajin  masih merasa belum puas dengan apa 

yang diperolehnya,   dan 3) Peran pemerintah daerah dinilai sudah baik terhadap 

kemajuan kerajinan batik tulis oleh sebanyak 40% responden. 

2.   Karya inovasi Putri Mulyanti yang berjudul Studi Tentang Motif Batik Druju Dusun 
 

Wonorejo Kabupaten Malang 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai latar 

belakang, karakteristik, serta fungsi dari batik Druju. Penelitian ini tergolong ke dalam 

penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan mulai dari reduksi data, 

sajian  data, dan  diakhiri dengan  penarikan kesimpulan.  Dari visualisasi motif 

batik Druju, diperoleh temuan motif flora, fauna, sinar matahari dan pemandangan, 

serta benda teknologis sebagai peralatan hidup manusia. Warna kombinasi kontras 

mengarah gelap merupakan susunan warna dari motif batik  Druju.  Batik  Druju 

diciptakan  dengan  desain  cap  dan  teknik  tulis dengan sutera sebagai bahan 

utama.



 

 

BAB III 
 

KARYA INOVASI PEMBELAJARAN 
 

 
 

A.  Ide Dasar 
 

Membatik  merupakan  salah  satu  materi  yang  terdapat  pada  mata  pelajaran 
 

Seni  Budaya  dan  Keterampilan  (SBK),  tepatnya  pada  Kompetensi  Dasar  (KD) 
 

2.1.   Membatik   dengan   teknik   sederhana.   Pembelajaran   membatik   di   SDN   2 
 

Kedungombo selama ini hanya dilaksakan dengan membatik di atas kertas yaitu di 

buku gambar kemudian siswa mewarnai batik tersebut dengan pensil warna. Hal 

tersebut dikarenakan biaya guna membeli peralatan membatik yang lengkap untuk dapat 

mempraktikkan membatik dengan langkah yang benar dirasa cukup mahal. Kondisi  

tersebut  ternyata  membuat  siswa  tidak  terlalu  tertarik  dalam  mengikuti pelajaran  

membatik.  Hal  tersebut  mengakibatkan  hasil  belajar  membatik  siswa rendah. 

Melihat kondisi tersebut, guru menemukan inovasi untuk melaksanakan 

pembelajaran membatik dengan biaya yang sangat murah namun tidak mengurangi 

kualitas batik yang dihasilkan. Inovasi tersebut adalah dengan membuat media getah 

pisang. Media getah pisang murni hanya terbuat dari getah pisang saja tanpa ada 

campuran bahan yang lain. Jadi konsep dasar dari inovasi pembelajaran ini adalah 

membuat tinta atau cat pewarna batik dari media getah pisang. 

Inovasi  yang  dilakukan  guru  tidak  hanya  berhenti  pada  penggunaan  getah 

pisang untuk membatik, namun guru juga memberikan nilai tambah yaitu dengan 

penanaman konsep meningkatkan jiwa entrepreneur atau jiwa berwirausaha pada diri 

siswa. Alasan yang mendasari hal tersebut, dikarenakan salah satu jawaban untuk 

menghadapi  tuntutan  pada  abad  ke-21  salah  satunya  adalah  dengan 

mengembangkan jiwa entrepreneur sehingga kelak siswa dapat hidup mandiri dengan 

mengembangkan potensinya untuk membuka industri kreatif. 

Proses yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi pembuatan media getah 

pisang adalah sebagai berikut: 

1.  Membatik dengan menggunakan malam, canting, dan pewarnaan yang sesuai 

langkah yang benar dirasa membutuhkan biaya yang mahal, sehingga untuk 

mendapatkan alat-alat membatik yang standar tersebut dirasa sangat sulit 

mengingat  jumlah  siswa  SDN  2  Kedungombo  sangat  sedikit  yaitu  49  siswa 

sehingga penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah terbilang minim. 

2.   Getah pisang sering kali dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Mereka 
 

menganggap getah pisang sebagai sesuatu yang tidak berguna bahkan ada yang 
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beranggapan  bahwa  getah  pisang  hanya  akan merusak  pakaian  yaitu 

meninggalkan noda merah di pakaian. Kondisi tersebut mengakibatkan selama ini 

belum pernah ada pengembangan inovasi yang memanfaatkan getah pisang 

sebagai media membatik. 

3.   SDN  2  Kedungombo,  Kecamatan  Baturetno,  Kabupaten  Wonogiri  terletak  di 

daerah pedesaan yang mayoritas lahannya digunakan sebagai kebun pisang 

demikian  juga  dengan  kebun  SDN  2  Kedungombo  yang  juga  ditanami  oleh 

tanaman pisang, dengan demikian untuk mendapatkan getah pisang dirasa sangat 

mudah.  Secara  umum, pohon  pisang  dapat  tumbuh  hampir  di  seluruh  wilayah 

Indonesia bahkan di dunia. Jadi semua orang dapat memperoleh getah pisang 

dengan   mudah.   Dengan   demikian,   media   getah   pisang   tidak   hanya   bisa 

digunakan  di  SDN  2  Kedungombo  saja,  namun  semua  warga  di  daerah  atau 

wilayah lain dapat menggunakan media getah pisang. 

4.   Media getah pisang murni terbuat dari getah pisang saja tanpa adanya bahan 

campuran yang lain. Dengan demikian media tersebut sangat ramah lingkungan 

sehingga tidak menimbulkan polusi atau pencemaran. Media getah pisang yang 

terbuat murni dari bahan alami membuat media tersebut sangat aman untuk 

digunakan dalam membatik pada anak usia SD. Hal tersebut tentu sangat 

berlawanan dengan pewarna yang biasa digunakan untuk mewarnai batik yang 

dibuat dari bahan kimia. Pewarna batik yang terbuat dari bahan kimia dinilai lebih 

berbahaya jika digunakan untuk membatik pada anak usia sekolah dasar. 

5.   Membatik  dengan  menggunakan  media  getah  pisang  terbilang  sangat  murah, 

karena tidak perlu membeli. Guna mendapatkan getah pisang tersebut tidak 

diperlukan biaya sedikitpun yaitu cukup dengan mencari di kebun sekolah atau 

kebun-kebun di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno. 

6.   Getah  pisang  memiliki  warna  yang  khas  yaitu  warna  yang  soft  atau  lembut 

sehingga sangat tepat jika diaplikasikan untuk membatik. Warna khas tersebut 

memberikan pilihan warna tersendiri kepada para pecinta batik. 

7.   Warna dari getah pisang tidak luntur dan dapat dikatakan awet walaupun dicuci 

berkali-kali. 

8.   Selama ini mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Kedungombo adalah 

petani sehingga mereka belum mempunyai jiwa untuk berwirausaha atau jiwa 

entrepreneur.  Mereka  menjual  langsung  hasil  pertanian  dalam  keadaan  hasil 

panen murni tanpa diolah menjadi barang matang terlebih dahulu. Hal tersebut 

berakibat pada rendahnya harga jual dan pendapatan penduduk di Desa 

Kedungombo.  Dengan  adanya  inovasi  pembelajaran  membatik  dengan  media
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getah pisang diharapkan memberikan wawasan baru kepada siswa untuk berlatih 

berwirausaha  dengan  mengolah  barang  mentah  atau  murni  menjadi  barang 

matang atau suatu produk yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. 

9.   Kegiatan membatik dengan media getah pisang membuat jiwa etrepreneur siswa 

berkembang sehingga kedepannya siswa dapat mengembangkan industri kreatif 

yang lain. 

Inovasi media pembelajaran membatik menggunakan media getah pisang 

merupakan inovasi yang asli atau dapat dikatakan belum pernah ada. Hal tersebut 

terbukti bahwa batik-batik yang beredar di pasaran, baik itu batik tulis, cap maupun 

jumput proses pewarnaannya sebagian besar menggunakan bahan pewarna kimia. 

Belum ada salah satu penjual kain batik yang pewarnaannya menggunakan warna 

dari getah pisang. 

 
 

B.  Rancangan Karya Inovasi Pembelajaran 
 

Rancangan media getah pisang diimplementasikan dalam bentuk zat atau cat 

pewarna batik yang berasal murni dari getah pisang tanpa adanya campuran dari zat 

pewarna kimia yang lain. Cairan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai sarana 

media membatik seperti pewarna batik pada umumnya. Media getah pisang dapat 

digunakan dalam pembuatan batik tulis, cap, maupun jumput. 

Penggunaan inovasi pembelajaran berupa media getah pisang dalam proses 

membatik memiliki kespesifikan tersendiri jika dibandingkan dengan proses membatik 

yang telah ada selama ini, kespesifikan tersebut antara lain: 

1.   Ditinjau dari segi keamanan. 
 

Pada umumnya bahan membatik terbuat dari bahan-bahan kimia sehingga 

mengakibatkan bahan membatik dinilai mengandung unsur kimia berbahaya. Hal 

tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan media getah pisang. Media getah 

pisang terbuat dari bahan getah pisang murni sehingga dinilai ramah lingkungan. 

Dengan demikian media getah pisang sangat cocok untuk digunakan siswa sekolah 

dasar. 

2.   Ditinjau dari proses pembuatan 
 

Media getah pisang sepenuhnya terbuat dari getah pisang. Untuk 

mendapatkan getah pisang dinilai sangat mudah karena pohon pisang dapat tumbuh   

dimana-mana.   Dengan   demikian   semua   oarang   dimanapun   dapat membuat 

media getah pisang.
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3.   Ditinjau dari bahan membatik. 

 

Pada umumnya membatik identik dengan penggunaan malam dan pewarna 

pakaian. Namun dengan menggunakan media getah pisang membatik tidak 

memerlukan malam dan pewarna, cukup dengan pewarna yang dihasilkan dari 

media getah pisang. Hal tersebut tentu membuat biaya produksi batik media getah 

pisang menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan membatik menggunakan 

bahan malam dan pewarna pakaian. 

4.   Ditinjau dari proses pelaksanaan membatik. 
 

Proses membatik sangat identik dengan urutan membuat atau menggambar 

pola pada kain, kemudian menutup pola tersebut dengan malam atau lilin, 

selanjutnya adalah proses pewarnaan, dan yang terakhir adalah proses perendaman 

guna melunturkan lilin atau malam. Kegiatan tersebut dirasa sangat panjang  atau  

kurang  efisien.  Jika  kita  membatik  menggunakan  media  getah pisang proses 

tersebut dapat dikurangi. Langkah membatik menggunakan media getah pisang 

adalah pola atau gambar yang telah kita buat tidak  perlu ditutup dengan malam 

atau lilin. Pola yang terbentuk langsung kita lukis dengan pewarna dari media getah 

pisang. Dengan demikian, proses membatik dengan media getah pisang dinilai 

sangat efisien waktu. 

5.   Ditinjau dari proses pewarnaan. 
 

Batik menggunakan media getah pisang setelah proses pewarnaan selesai batik 

tidak  perlu  direbus  untuk  menghilangkan  malam.  Cukup  dengan  warna  media 

getah pisang warna asli langsung jadi sehingga menghemat waktu. Hal tersebut 

tentu jauh berbeda dengan proses membatik pada umumnya. Proses pewarnaan 

membatik pada umumnya adalah dengan langkah memanaskan pewarna pakaian 

yang akan digunakan untuk proses pewarnaan selanjutnya barulah proses 

pewarnaan dilaksanakan dengan mencelupkan kain batik ke pewarna tersebut, 

dan yang terakhir baru merebus kain batik tersebut guna menghilangkan malam yang 

menempel pada kain batik. 

 
 

C.  Proses Penemuan/ Pembaharuan 
 

Media getah pisang dalam proses pembelajaran membatik mengandung unsur 

kebaharuan inovasi pembelajaran jika dibandingkang dengan proses membatik pada 

umumnya. Unsur kebaharuan inovasi pembelajaran tersebut antara lain:
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1.   Alami 

 

Perlu kita ketahui bahwa bahan pembuatan media getah pisang seratus persen 

terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari getah pisang. Hal ini sangat berbeda 

dengan kebanyakan batik yang pewarnaannya menggunakan bahan kimia. Jadi 

terobosan  penggunaan  media  getah  pisang  dinilai  sangat  ramah  lingkungan. 

Bahan alami media getah pisang memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 

a.   Aman jika digunakan untuk anak usia SD; 
 

b.   Tidak menimbulkkan adanya limbah atau pencemaran; 
 

c.   Tidak menimbulkan sampah. 
 

2.   Warna khas 
 

Warna yang  dihasilkan dari pewarna media getah  pisang  memiliki warna  yang 

khas. Warna tersebut sangat berbeda jika kita dibandingkan dengan warna batik 

pada umumnya. Warna yang dihasilkan sangat soft atau lembut. Jika kita melihat 

batik dari media getah pisang dan keesokan harinya kita melihata lagi, kita pasti 

langsung dapat mengatakan bahwa itu adalah batik dari media getah pisang. Hal 

tersebut dikarenakan warnanya yang sangat khas. 

3.   Meningkatkan jiwa entrepreneur atau kewirausahaan 
 

Kebaharuan inovasi pembelajaran menggunakan media getah pisang tidak hanya 

berbicara   tentang   apa   yang   dihasilkan   dari   media   tersebut,   namun   guru 

memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran yaitu meningkatkan jiwa 

entrepreneur. Peningkatan jiwa entrepreneur dapat tercipta dikarenakan siswa 

mengikuti   langsung   proses   pembelajar   dari   awal   hingga   akhir,   yaitu   dari 

pembuatan media getah pisang, proses pembelajaran membatik dengan media 

getah pisang, dan cara memasarkan hasil tersebut. Jadi dengan melewati 

serangkaian   proses   pembelajaran   tersebut   jiwa   entrepreneur   siswa   akan 

meningkat dan kelak siswa dapat mengembangkan batik media getah pisang. 

Bahkan  mereka  dapat berkembang  dengan  menemukan  industri-industri kreatif 

yang lain. 

Mekanisme kerja yang digunakan dalam mengimplementasikan media getah 

pisang dalam proses pembelajaran membatik dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tiga 

tahapan implementasi tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Tiga 

tahapan implementasi tersebut adalah sebagai berikut:
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Tahap 1. Masukan 

Proses pembuatan media 

getah pisang 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tahap 2. Proses 

Penerapan media getah 

pisang dalam proses 

pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 

Tahap 3. Keluaran/ 

Produk 

1.   Terciptanya tinta atau 

pewarna dari getah 

pisang. 

2.   Terciptanya batik dan 

diikuti peningkatan 

jiwa entrepreneur. 

 
Gambar 1. Bagan Tahapan Implementasi Pembelajaran Membatik Menggunakan 

 

Media Getah Pisang 
 

 
 

Bagan di atas memuat tentang tahapan-tahapan implementasi pembelajaran 

membatik menggunakan media getah pisang. Implementasi tersebut terdiri deri tiga 

tahapan yaitu tahap masukan, tahap proses, dan tahap keluaran atau produk. Secara 

rinci tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1.   Tahap 1. Masukan 
 

Tahap masukan meliputi kegiatan pembuatan tinta batik dengan menggunakan  

media  getah  pisang,  yaitu  dari  tahap  menyadap  getah  pisang hingga media 

getah pisang siap untuk digunakan membatik.
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2.   Tahap 2. Proses 

 

Tahap proses adalah tahap pengaplikasian atau penerapan media getah 

pisang dalam pembelajaran membatik pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo. 

3.   Tahap 3. Keluaran 
 

Tahap keluaran juga dapat disebut tahap hasil. Pada tahap ini meliputi 

dihasilkannya produk-produk dari pembelajaran membatik dengan menggunakan 

media getah pisang. Produk-produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran 

membatik   menggunakan   media   getah   pisang   adalah   terciptanya   tinta   atau 

pewarna dari getah pisang, terciptanya batik dan diikuti peningkatan jiwa 

entrepreneur,  dan  meningkatnya  hasil  belajar  membatik  pada  siswa  kelas  VI 

SDN 2 Kedungombo. 

 
 

D.  Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran 
 

Aplikasi   produk   inovatif   berupa   tinta   dari   media   getah   pisang   pada 

pembelajaran  membatik  dengan  teknik  sederhana  pada  siswa  kelas  VI  SDN  2 

Kedungombo terdiri dari tiga tahapan, yaitu sebagai berikut: 
 

1.   Tahap masukan 
 

Tahap masukan dapat dikatan juga sebagai tahap persiapan. Pada tahap ini 

meliputi beberapa kegiatan pembuatan tinta batik dari media getah pisang, yaitu 

dari tahap menyadap getah pisang hingga terciptanya media getah pisang yang 

siap digunakan untuk membatik. 

Kegiatan menyadap getah pisang diawali dengan memilih pohon pisang. Siswa 

diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pohon pisang mana yang 

getahnya   akan   mereka   sadap.   Dalam   mencari   pohon   pisang   tentu   tidak 

mengalami kendala, hal tersebut dikarenakan kebun sekolah ditumbuhi berbagai 

jenis pohon pisang. 

Menyadap getah pisang dapat dilakukan pada dua bagian pohon pisang, 

yaitu pada bagian batang pohon pisang dan bagian pelepah pohon pisang. 

Keputusan  bagian  mana  yang  akan  disadap  siswa,  sepenuhnya  diserahkan 

kepada  siswa.    Ada  beberapa  siswa  yang  memilih  menyadap  bagian  pelepah 

pisang dan ada beberapa siswa yang menyadap bagian pohon pisang. 

Kegiatan menyadap pada bagian pelepah pohon pisang dilakukan dengan cara 

memotong bagian pelepah pisang kemudian mewadahi tetesan-tetsan getah pohon 

pisang pada wadah yang telah disediakan. Menyadap getah pohon pisang pada  

bagian pelepah  pisang  harus dilakukan dengan sabar dikarenakan getah yang 

dihasilkan dari pelepah pisang tidak begitu banyak
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Gambar 2. Menyadap getah pisang pada bagian pelepah pohon pisang 
 

 
 

Kegiatan menyadap getah pohon pisang pada bagian batang pohon pisang 

dapat dilakukan dengan memotong atau melubangi batang pohon pisang tersebut 

kemudian  mewadahi  getah  pada  wadah  yang  telah  tersedia.  Cara  menyadap 

getah pada bagian pohon pisang dinilai lebih efisien waktu dan getah yang dihasilkan 

akan lebih banyak jika dibandingkan dengan menyadap pada bagian pelepah pohon 

pisang. 

 
 

Gambar 3. Menyadap getah pisang pada bagian batang pohon pisang 
 

 
 

Getah pisang  yang  diperoleh  dari proses  penyadapan  diwadahkan  dalam 

botol-botol yang  tertutup  rapat.  Hal tersebut  bertujuan  agar getah  pisang  tidak 

tumpah.  Kegiatan  menyadap  getah  pisang  dapat  diakhiri  setelah  getah  pisang 

yang diperoleh kira-kira cukup untuk digunakan membatik dengan media getah 

pisang. 

 
 

Gambar 4. Hasil menyadap getah pohon pisang
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2.   Tahap proses 

 

Tahap proses adalah tahap pengaplikasian tinta warna dari media getah pisang 

pada proses pembelajaran membatik dengan teknik sederhana pada siswa kelas  VI  

SDN  2  Kedungombo.  Teknik  membatik  yang  dipilih  adalah  teknik jumputan  atau  

ikat  celup.  Teknik  jumputan  dipilih  dikarenakan  teknik  tersebut mudah 

dipraktekkan oleh pembatik pemula. Proses membatik dengan teknik sederhana  

menggunakan  media  getah  pisang  dengan  teknik  jumputan dilaksanakan dengan 

langkah sebagai berikut: 

a.   Menyiapkan alat dan bahan membatik 
 

Alat  dan  bahan  yang  digunakan  untuk  membatik  teknik  jumputan 

dengan media getah pisang antara lain adalah getah pisang, kain, kelereng, batu,  

dan  karet.  Pada  pembelajaran  membatik   siswa   kelas   VI   SDN   2 

Kedungombo alat-alat tersebut telah dipersiapkan sebelum proses pembelajaran  

dimulai  hal  ini  bertujuan  agar  proses  pembelajarn  membatik dapat berjalan 

dengan lancar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Persiapan alat dan bahan membatik 

b.   Mengikatkan benda ke kain 
 

Langkah kedua dari proses membatik menggunakan teknik jumputan 

dengan media getah pisang adalah dengan cara mengikatkan benda ke kain. 

Pada proses pembelajaran membatik di kelas VI SDN 2 Kedungombo, alat 

yang diikatkan berupa kelereng dan batu. Pemilihan kedua benda tersebut 

dikarenakan  setiap  siswa  memiliki  kelereng  dan  batu  dapat  ditemukan  di 

mana-mana. 

Batu dan kelereng diikatkan pada bagian kain yang titiknya telah 

ditentukan oleh siswa. Penentuan titik ikat tersebut berpengaruh kepada motif 

yang  dihasilakan. Pemilihan titik  ikat antara siswa yang  satu dengan siswa 

yang lain berbeda-beda tergantung dengan motif yang diinginkan oleh masing- 

masing siswa.
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Setelah titik ikat ditetukan kemudian batu dan kelereng diikat 

menggunakan karet. Proses mengikat haruslah erat dan tidak boleh kendor sama 

sekali.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  menghambat  atau menahan laju serapan 

getah pohon pisang. Jadi jika eratan kuat, maka tepat pada ikatan tersebut akan 

terbentuk warna asli dari kain tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Proses mengikatkan benda ke kain 

c.   Celupkan kain yang telah diikat ke dalam media getah pisang 
 

Langkah ketiga dari membatik menggunakan teknik jumputan dengan 

media  getah  pisang  adalah  mencelupkan  kain  yang  telah  diikat  ke  dalam 

media  getah  pisang.  Kegiatan  mencelupkan  kain  ke  dalam  getah  pisang 

diawali dengan cara memindah dan menjadikan satu getah yang semula 

ditempatkan dalam botol-botol kecil ke ember besar. Pemindahan ke ember 

bertujuan agar proses mencelupkan kain ke media getah pisang dapat 

dilaksanakan dengan mudah. 

Kegiatan  mencelupkan  ikatan  ke  dalam  media  getah  pisang 

dilaksanakan dengan hati-hati. Ikatan diturunkan pelan-pelan ke dalam media 

getah pisang sampai melewati ikatan karet. Kegiatan tersebut dilakukan berulang 

sampai semua ikatan tercelup media getah pisang. Lama proses pencelupan 

pada tiap ikatan kurang lebih selama satu menit. 

 
 

Gambar 7. Proses mencelupkan kain ke media getah pisang
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Proses pencelupkan ikatan ke dalam media getah pisang dilaksanakan 

secara bergantian. Siswa yang  belum mendapat giliran mencelupkan dapat 

membantu siswa yang lain yang mendapatkan giliran untuk mencelupkan dengan 

cara memegangi ikatan yang telah dicelupkan agar tidak menempel pada sisi 

akin yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga motif batik yang diinginkan 

dan kebersihan kain batik. 

 
 

d.   Keringkan batik 
 

Langkah keempat dari serangkaian membatik dengan teknik jumputan 

menggunakan  media  getah  pisang  adalah  mengeringkan  batik.  Batik  yang 

telah selesai dicelupkan ke media getah pisang selanjutnya dijemur. Proses 

penjemuran sebaiknya berada di tempat yang panas dengan sirkulasi angin yang 

baik agar batik cepat kering. 

Hal  yang  terpenting  pada  proses  mengeringkan  batik  adalah.  Pada 

waktu mengeringkan batik, ikatan jangan dilepas terlebih dahulu. Karena jika kira  

melepas  ikatan  batik  maka  pola  yang  kita  bentuk  akan  rusak  atau terbentuk 

dengan tidak sempurna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Proses mengeringkan batik 

e.   Lepas ikatan 
 

Melepas ikatan merupakan langkah terakhir dalam proses membatik 

menggunakan teknik jumputan dengan media getah pisang. Hal terpenting dalam 

kegiatan melepas ikatan adalah lepaslah ikatan jika batik benar-benar sudah 

kering. Jangan sampai melepas ikatan jika batik belum benar-benar kering 

karena hal tersebut akan merusak motif batik yang telah kita buat. Sesudah 

semua ikatan kita lepaskan, kemudian rentangkan batik guna merapikan 

kerutan-kerutan pada kain sebagai akibat dari proses pengikatan.
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Kegiatan  tersebut  juga  berfungsi  untuk  mengoptimalkan  pengeringan  batik. 

Semakin kering batik, maka motif akan terlihat dengan sempurna. 

 
 

Gambar 9. Proses melepaskan ikatan 
 

3.   Tahap keluaran atau produk 
 

Tahap keluaran disebut juga  sebagai produk  yang  dihasilkan dari proses 

pembelajaran membatik pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo menggunakan 

teknik jumputan dengan media getah pisang. Produk yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran membatik menggunakan media getah pisang adalah sebagi berikut: 

a.   Terciptanya tinta atau pewarna dari getah pisang. 

Rangkaian pembelajaran membatik menggunakan media getah pisang 

telah selesai dilaksanakan. Dari serangkaian tahapan tersebut dihasilkanlah 

suatu tinta warna yang terbuat dati bahan getah pisang. Tinta tersebut mampu 

menghasilkan warna yang khas yang berbeda dari warna batik pada umunya. 

Pewarna batik tersebut adalah tinta dari media getah pisang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10. Tinta batik dari media getah pisang 

b.   Terciptanya batik dan diikuti peningkatan jiwa entrepreneur. 
 

Setelah melewati serangkaian proses membatik dan proses finishing maka 

terciptalah batik dengan media getah pisang. Batik media getah pisang terlihat 

sangat khas dan mempunyai daya tarik tersendiri sehingga dapat disandingkan 

dengan batik-batik yang sudah ada.
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Gambar 11. Hasil batik dari media getah pisang 
 

 
 

Langkah tambahan yang memberikan nilai lebih dalam pembelajaran 

membatik dengan teknik sederhana dengan media getah pisang adalah 

memasarkan hasil batik tersebut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk 

kegiatan  untuk  meningkatkan  jiwa  entrepreneur  pada  siswa  kelas  VI  SDN  2 

Kedungombo. Pemasaran batik dari media getah pisang dilaksanakan melalui 

pemasaran pada kegiatan jeda tengah semester dan pemasaran melalui koperasi 

sekolah. 

Pemasaran pada saat jeda tengah semester dilaksanakan pada saat agenda 

marketing day, siswa kami menyebutnya sebagai hari berjualan. Pada saat marketing 

day, siswa diperbolehkan menjual segala macam barang yang dinilai positif sesuai 

dengan usia anak SD. Khusus untuk siswa kelas VI SD Negeri 2 

Kedungombo, mereka memasarkan batik dari media getah pisang. Mungkin cara 

ini  dinilai  kurang  efektif,  namun  sisi  positif  dari  kegiatan  pemasaran  tersebut 

adalah  kelas-kelas  yang  lain  dapat  mengetahui  karya  batik  dari  media  getah 

pisang.
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Gambar 12. Penyerahan batik dari media getah pisang kepada 
 

Tutik Endrawati,S.Pd. selaku pengelola koperasi SD Negeri 2 Kedungombo 
 

 
 

Selain pemasaran melalui kegiatan marketing day, batik dari media getah 

pisang juga dipasarkan melalui koperasi sekolah. Cara ini dinilai lebih efektif 

dikarenakan  hasil  batik  dari  media  getah  pisang  langsung  dibeli  oleh  sekolah. 

Batik  dari media getah pisang  tersebut digunakan  untuk  alas permukaan meja 

guru  dalam  bahasa  jawa  disebut  taplak  meja.  Penggunaan  batik  media  getah 

pisang sebagai taplak meja merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan 

batik   dari   media   getah   pisang   ke   sekolah   lain.   Hal   tersebut   dikarenakan 

SDN 2 Kedungombo sering digunakan untuk rapat, dan pada saaat rapat tersebut 

pasti meja selalu diberi taplak meja. Dengan melihat taplak tersebut diharapkan 

sekolah dasar yang lain tertarik bahkan selanjutnya dapat memesan produk taplak 

dari media getah pisang sehingga dapat memberikan nilai ekonomis. 

 
 

 
 

Gambar 13. Penggunaan batik media getah pisang sebagai taplak meja
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E.  Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

 

1.   Data Jiwa Entrepreneur 
 

a.   Data jiwa entrepreneur sebelum menggunakan media getah pisang. 
 

Tabel 1 
 

Jiwa Entrepreneur Siswa Dalam Pembelajaran Membatik Dengan Teknik Sederhana 
 

Sebelum Menggunakan Media Getah Pisang 
 

 
 

 

 
 

N0 

 

 

Nama 

 

Indikator Motivasi Siswa 
 

Skor 
 

Predikat 

1 2 3 4 5   

1 Alfira Herawati 2 2 2 1 1 8 Rendah 

2 Arief Setiawan 1 2 2 1 1 7 Rendah 

3 Frizandika Alfa A. 2 2 2 3 1 10 Rendah 

4 Galih Azhar M. 1 1 2 2 1 7 Rendah 

5 Hadi Praptika K. 2 2 2 3 1 10 Rendah 

6 Intan Tri B. 3 2 3 2 3 13 Sedang 

7 Nabila Amanda B. 3 2 2 2 3 12 Sedang 

8 Rasya Faris A. 2 1 3 2 2 10 Rendah 

9 Risya Nadira S. 2 2 2 2 3 11 Sedang 

10 Silviana Eka D. 2 2 3 2 3 12 Sedang 

Jumlah skor 20 18 23 20 19 100  

Rata-rata 2,0 1,8 2,3 2,0 1,9 10,0  

Predikat Ja 
 

rang 

Ja 
 

rang 

Ja 
 

rang 

Ja 
 

rang 

Ja 
 

rang 

Rendah  

 

 

Keterangan : 
 

1)  Indikator motivasi siswa meliputi: 
 

a)  Indikator 1 =  Memiliki motif berprestasi yang tinggi. 

b)  Indikator 2 =  Mempunyai perilaku inovasi tinggi. 

c)   Indikator 3 =  Memiliki komitmen dalam bekerja. 

d)  Indikator 4 =  Bertanggungjawab. 

e)  Indikator 5 =  Senantiasa berani dalam menghadapi resiko 
 

2)  Predikat pemberian skor menggunakan rubrik sebagai berikut : 
 

a) Skor 1 = Tidak pernah 

b) Skor 2 = Jarang 

c) Skor 3 = Kadang – kadang 
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d)  Skor 4        = Sering 

e)  Skor 5        = Selalu 

3) Predikat observasi motivasi siswa dirujuk dari keterangan rentang penilaian 
 

sebagai berikut : 
 

a) Sangat tinggi = 21 – 25 

b) Tinggi = 16 – 20 

c) Sedang = 11 – 15 

d) Rendah = 6-10 

e) Sangat rendah = 1-5 

 
 

Tabel di atas memberikan informasi kepada kita bahwa rata-rata klasikal 

jiwa   entrepreneur   pada   siswa   kelas   VI   SDN   2   Kedungombo   pada 

pembelajaran membatik dengan teknik sederhana sebelum menggunakan 

media getah pisang adalah berpredikat rendah yaitu masih sebesar 10,0 dengan 

sebaran sebagi berikut: 

1)  Indikator 1 yaitu memiliki motif berprestasi yang tinggi. 
 

Rata-rata indikator memiliki motif berprestasi yang tinggi pada siswa kelas VI 

SDN 2 Kedungombo yang berjumlah 10 siswa adalah sebesar 2,0 dan 

tergolong pada predikat jarang. 

2)  Indikator 2 yaitu mempunyai perilaku inovasi yang tinggi. 
 

Rata-rata indikator mempunyai perilaku inovasi yang tinggi dari sebanyak 
 

10 siswa  SDN 2  Kedungombo  adalah sebesar 1,8  dan termasuk  pada 

predikat jarang. 

3)  Indikator 3 yaitu memiliki komitmen dalam bekerja. 
 

Rata-rata indikator memiliki komitmen dalam bekerja yang dimiliki siswa 

kelas VI SDN 2 Kedungombo yang berjumlah 10 siswa yaitu sebesar 2,3 dan 

berpredikat jarang. 

4)  Indikator 4 yaitu bertanggungjawab. 
 

Rata-rata indikator bertanggungjawab dari sejumlah 10 siswa SD Negeri 2 
 

Kedungombo adalah sebesar 2,0 dan termasuk berpredikat jarang. 
 

5)  Indikator 5 yaitu senantiasa berani dalam menghadapi resiko. 
 

Rata-rata indikator senantiasa berani dalam menghadapi resiko dari 10 

siswa  kelas  6  SDN  2  Kedungombo  masih  sebesar  1,9  dan  termasuk 

dalam predikat jarang.
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Tabel 2 

 

Sebaran Predikat Indikator Jiwa Entrepreneur Pada Pembelajaran Membatik 
 

Dengan Teknik Sederhana Sebelum Menggunakan Media Getah Pisang 
 

No Predikat Jumlah Siswa Persentase 

1. Sangat Tinggi 0 0 % 

2. Tinggi 0 0 % 

3. Sedang 4 40 % 

4. Rendah 6 60 % 

5. Sangat Rendah 0 0 % 

 Jumlah 10 100 % 

Tabel  di  atas  memberikan  informasi  bahwa,  sebesar  0%  berpredikat 
 

sangat   tinggi,   sebesar   0%   berpredikat   tinggi,   sebesar   40%   tergolong 

berpredikat sedang, sebesar 60% tergolong berpredikat rendah dan sebesar 

0% siswa tergolong berpredikat sangat rendah. 
 

b.   Data jiwa entrepreneur setelah menggunakan media getah pisang 
 

Tabel 3 
 

Jiwa Entrepreneur Siswa Dalam Pembelajaran Membatik Dengan Teknik Sederhana 
 

Setelah Menggunakan Media Getah Pisang 
 

 

 
 

N0 

 

 

Nama 

 

Indikator Motivasi Siswa 
 

Skor 
 

Predikat 

1 2 3 4 5   

1 Alfira Herawati 4 3 4 3 2 16 Tinggi 

2 Arief Setiawan 3 3 3 3 4 16 Tinggi 

3 Frizandika Alfa A. 3 4 4 3 3 17 Tinggi 

4 Galih Azhar M. 3 3 4 3 3 16 Tinggi 

5 Hadi Praptika K. 4 3 4 4 2 17 Tinggi 

6 Intan Tri B. 4 4 4 4 3 19 Tinggi 

7 Nabila Amanda B. 4 4 4 4 4 20 Tinggi 

8 Rasya Faris A. 3 3 4 3 3 16 Tinggi 

9 Risya Nadira S. 4 3 4 4 4 19 Tinggi 

10 Silviana Eka D. 4 3 3 4 3 17 Tinggi 

Jumlah skor 36 33 38 35 31 173  

Rata-rata 3,6 3,3 3,8 3,5 3,1 17,3  

Predikat  
Sering 

Kadan- 

kadang 
 

Sering 

 
Sering 

Kadang- 

kadang 

Tinggi  
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Keterangan : 

 

1)  Indikator motivasi siswa meliputi: 
 

a)  Indikator 1             =  Memiliki motif berprestasi yang tinggi. 

b)  Indikator 2             =  Mempunyai perilaku inovasi tinggi. 

c)   Indikator 3             =  Memiliki komitmen dalam bekerja. 

d)  Indikator 4             =  Bertanggungjawab. 

e)  Indikator 5             =  Senantiasa berani dalam menghadapi resiko 
 

2)  Predikat pemberian skor menggunakan rubrik sebagai berikut : 
 

a)  Skor 1       = Tidak pernah 

b)  Skor 2       = Jarang 

c)   Skor 3       = Kadang – kadang 

d)  Skor 4       = Sering 

e)  Skor 5       = Selalu 

3) Predikat observasi motivasi siswa dirujuk dari keterangan rentang penilaian 

sebagai berikut : 
 

a) Sangat tinggi = 21 – 25 

b) Tinggi = 16 – 20 

c) Sedang = 11 – 15 

d) Rendah = 6– 10 

e) Sangat Rendah = 1 – 5 

 
 

Tabel 3 memberikan informasi kepada kita bahwa rata-rata klasikal jiwa 

entrepreneur pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo pada pembelajaran 

membatik  dengan  teknik  sederhana  setelah  menggunakan  media  getah 

pisang adalah berpredikat tinggi yaitu sebesar 17,3 dengan sebaran sebagai 

berikut: 

1)  Indikator 1 yaitu memiliki motif berprestasi yang tinggi. 
 

Rata-rata indikator memiliki motif berprestasi yang tinggi dari sebanyak 10 

siswa adalah sebesar 3,6 dan tergolong pada predikat sering. 

2)  Indikator 2 yaitu mempunyai perilaku inovasi tinggi. 
 

Rata-rata  indikator  mempunyai  perilaku  inovasi  tinggi  dari  sejumlah  10 

siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo adalah sebesar 3,3 termasuk pada 

predikat kadang-kadang.
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3)  Indikator 3 yaitu memiliki komitmen dalam bekerja. 

 

Rata-rata indikator Memiliki komitmen dalam bekerja yang dimiliki siswa 

kelas VI SDN 2 Kedungombo yang berjumlah 10 siswa yaitu sebesar 3,8 dan 

termasuk berpredikat sering. 

4)  Indikator 4 yaitu bertanggungjawab. 
 

Rata-rata  indikator  bertanggungjawab  dari  sejumlah  10  siswa  kelas  VI 

SDN 2 Kedungombo adalah sebesar 3,5 dan termasuk berpredikat sering. 

5)  Indikator 5 yaitu senantiasa berani dalam menghadapi resiko 
 

Rata-rata indikator senantiasa berani dalam menghadapi resiko dari 10 

siswa  kelas  6  SDN  2  Kedungombo  masih  sebesar  3,1  dan  termasuk 

dalam predikat kadang-kadang. 

 
 

Tabel 4 
 

Sebaran Predikat Indikator Jiwa Entrepreneur 
 

Pada Pembelajaran Membatik Dengan Teknik Sederhana 
 

Setelah Menggunakan Media Getah Pisang 
 

 
 

No Predikat Jumlah Siswa Persentase 

1. Sangat Tinggi 0 0 % 

2. Tinggi 10 100 % 

3. Sedang 0 0 % 

4. Rendah 0 0 % 

5. Sangat Rendah 0 0 % 

 Jumlah 10 100 % 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa dari sejumlah 10 siswa 

kelas VI SD Negeri 2 Kedungombo, sebesar 0% berpredikat sangat tinggi, 

sebesar 100% tergolong berpredikat tinggi, sebesar 0% berpredikat sedang, 

sebesar 0% berpredikat rendah, dan sebesar 0% tergolong berpredikat sangat 

rendah.
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2.   Data Hasil Belajar Membatik Dengan Teknik Sederhana 

 

a.   Data hasil belajar membatik dengan teknik sederhana sebelum menggunakan 

media getah pisang. 

 
 

Tabel 5 
 

Hasil Belajar Membatik Dengan Teknik Sederhana 
 

Sebelum Menggunakan Media Getah Pisang 
 

 
 

No Nama Nilai Tuntas Tidak Tuntas 

1 Alfira Herawati 70   

2 Arief Setiawan 70   

3 Frizandika Alfa 80   

4 Galih Azhar M. 70   

5 Hadi Praptika K. 70   

6 Intan Tri B. 90   

7 Nabila Amanda 80   

8 Rasya Faris A. 80   

9 Risya Nadira S. 80   

10 Silviana Eka D. 80   

Jumlah 770 6 4 

Persentase  60% 40% 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data persebaran hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran membatik menggunakan teknik sederhana sebelum 

menggunakan media getah pisang. Data tersebut adalah sebagai berikut: 

sebanyak 4 siswa atau sebesar 40% mendapatkan nilai 70, sebanyak 5 siswa 

atau sebesar 50% mendapatkan nilai 80, dan sebanyak 1 siswa atau sebesar 

10% mendapatkan nilai 90. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa baru 

sebesar  60%  atau  sebanyak  6  siswa  dan  siswa  yang  tidak  tuntas  KKM 

sebesar   40%   atau   sebanyak   4   siswa.   Perlu   kita   ingat   bahwa   kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) materi membatik dengan teknik sederhana adalah 

sebesar 75.
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b.   Data   hasil   belajar   membatik   dengan   teknik   sederhana   setelah   setelah 

menggunakan media getah pisang. 

 
 

Tabel 6 
 

Hasil Belajar Membatik Dengan Teknik Sederhana 
 

Setelah Menggunakan Media Getah Pisang 
 

 
 

No Nama Nilai Tuntas Tidak Tuntas 

1 Alfira Herawati 80   

2 Arief Setiawan 80   

3 Frizandika Alfa 90   

4 Galih Azhar M. 80   

5 Hadi Praptika K. 80   

6 Intan Tri B. 90   

7 Nabila Amanda 90   

8 Rasya Faris A. 90   

9 Risya Nadira S. 80   

10 Silviana Eka D. 90   

Jumlah 850 10 0 

Persentase  100% 0% 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data persebaran hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran membatik menggunakan teknik sederhana setelah 

menggunakan media getah pisang adalah sebagai berikut: sebanyak 5 siswa 

atau sebesar 50% mendapatkan nilai 80 dan sebanyak 5 siswa atau sebesar 

50% mendapatkan nilai 90. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran  materi  membatik  dengan  teknik  sederhana  adalah  sebesar 

100%.
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F.  Analisis Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

 

1.   Peningkatan jiwa entrepreneur 
 

Tabel 7 
 

Peningkatan Jiwa Entrepreneur dari Sebelum dan Setelah Menggunakan 
 

Media Getah Pisang 
 

No Sebelum Menggunakan Media 
 

Getah Pisang 

Setelah Menggunakan Media 
 

Getah Pisang 

1. Rata-rata 10,0 Rata-rata 17,3 

2. Predikat Rendah Predikat Tinggi 

 

 

Tabel di atas memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan rata-rata jiwa 

entrepreneur pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo yaitu sebesar 7,3 dari 10,0 

pada waktu sebelum menggunakan media getah pisang menjadi 17,3 pada waktu 

setelah menggunakan media getah pisang. Meningkatnya rata-rata jiwa entrepreneur   

pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo ternyata diikuti dengan meningkatnya 

predikat, yaitu dari berpredikat rendah pada waktu sebelum penggunaan media 

getah pisang menjadi berpredikat tinggi pada waktu setelah menggunakan media 

getah pisang. 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator kinerja jiwa entrepreneur pada siswa 

kelas VI SDN 2 Kedungombo dinyatakan tercapai. Hal tersebut didasarkan pada 

pemeroleh data setelah menggunakan media getah pisang jiwa entrepreneur pada  

siswa  kelas  VI  SDN  2  Kedungombo  mengalami  peningkatan  menjadi 

berpredikat tinggi. 
 

2.   Peningkatan hasil belajar  
 

Tabel 8

Peningkatan Hasil Belajar Membatik dengan Teknik Sederhana 

dari Sebelum dan Setelah Menggunakan Media Getah Pisang 
 

No Sebelum Menggunakan Setelah Menggunakan 
 

Media Getah Pisang Media Getah Pisang 

1. Persentase  

60% 
Persentase  

100% 
Ketuntasan Ketuntasan 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data bahwa terjadi peningkatan persentase  

ketuntasan  hasil  belajar  pada  siswa  kelas  VI  SDN  2  Kedungombo materi  

membatik  dengan  teknik  sederhana  sebesar  40%,  yaitu  dari  60%  pada
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waktu   sebelum   menggunakan   media   getah   pisang   menjadi   100%   setelah 

menggunakan media getah pisang. 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator kinerja hasil belajar pada siswa 

kelas   VI   SDN   2   Kedungombo   materi   membatik   dengan   teknik   sederhana 

dinyatakan tercapai. Hal tersebut didasarkan pada pemeroleh data setelah 

menggunakan media getah pisang persentase ketuntasan hasil belajar meningkat 

menjadi sebesar 100% 

 
 

G.  Diseminasi 
 

 
 

Gambar 14. Deseminasi karya inovasi pembelajaran 
 

 
 

Karya inovatif dengan judul Pemanfaatan Getah Pisang Untuk Meningkatkan 
 

Jiwa Entrepreneur Dan Hasil Belajar Membatik Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 2 

Kedungombo telah dideseminasikan pada kegiatan seminar penyusunan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan Penyusunan Tindakan Sekolah (PTK) yang diselenggarakan  

oleh  Forum  Kelompok  Kerja  Guru  (FKKG)  Kecamatan  Baturetno pada Sabtu, 28 

April 2018 di SD Negeri 2 Kedungombo. Seminar tersebut dihadiri oleh seluruh 

peserta yang berjumlah 60 guru. Pembahahas pada acara seminar tersebut adalah 

Hery Hartanto, M.Pd. selaku pengawas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 15. Panitai deseminasi
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Acara  seminar  tersebut  berjalan  lancar.  Pada  proses  seminar  terdapat  dua 

pertanyaan  yang  disampaikan  oleh  Wasito,  S.Pd.  selaku  kepala  SD  Negeri  2 

Belikurip dan Siti Zulaicha, S.Pd. selaku guru SD Negeri 6 Baturetno. Wasito,S.Pd. 

memberikan   pertanyaan   tentang   bagaimana   ciri   khas   dari   warna   batik   yang 

dihasilkan dari media getah pisang, sedangkan Siti Zulaicha, S.Pd. bertanya apakah 

proses membatik dengan media getah pisang dapat selesai dalam satu pertemuan. 

Jawaban pertama ditujukan kepada Wasito, S.Pd. yaitu warna khas dari batik dari 

media getah pisang adalah warna merah yang soft atau lembut yang berbeda dengan 

warna  yang  dihasilkan  oleh  pewarna  batik  yang  lain.  Jawaban  kedua  ditujukan 

kepada  Siti  Zulaicha,  S.Pd.  yaitu  idealnya  proses  membatik  dengan  media  getah 

pisang dapat diselesaikan selama dua pertemuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 16. Proses tanya jawab dalam proses deseminasi



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 
 

A.  Simpulan 
 

1. Terjadi  peningkatan  jiwa  entrepreneur  setelah  diberikan  pembelajaran 

menggunakan media getah pisang pada siswa kelas VI SDN 2 Kedungombo dari 

berpredikat rendah menjadi berpredikat tinggi yaitu dari 10,0 menjadi 17,3. 

2.   Terjadi   peningkatan   persentase   ketuntasan   hasil   belajar   membatik   setelah 

diberikan pembelajaran menggunakan media getah pisang pada siswa kelas VI 

SDN 2 Kedungombo sebesar 40% yaitu dari 60% menjadi 100%. 
 

B.  Saran  
 

Pada  akhir  karya  inovatif  ini,  penulis  memberikan  beberapa  saran  yang
 

berkaitan dengan karya inovatif ini: 
 

1.   Bagi siswa 
 

Adanya karya inovatif ini mendorong siswa untuk senantiasa meningkatkan jiwa 

entrepreneur sehingga kelak akan menemukan inovasi-inovasi di bidang yang lain 

dan dapat memunculkan industri kreatif guna mengarungi persaingan pada abad ke-

21. 

2.   Bagi guru 
 

Adanya karya inovatif ini mendorong guru untuk senantiasa menjadi inovator 

khususnya dalam bidang pendidikan sehingga guru tidak bergantung dengan hanya 

menggunakan media-media pembelajaran yang terdahulu. 

3.   Bagi sekolah 
 

Adanya karya inovatif ini menjadi referensi penggunaan media getah pisang pada 

pembelajaran membatik, khususnya di SDN 2 Kedungombo dan sekolah-sekolah 

yang lain pada umumnya. 
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lnstansi lnduk Anda: 

 

SON 2 KEDUNGOMBO 
Kota/Kab:  Kab. Wonogiri 
Provinsi:  Jawa Tengah 
NPSN/Jnstaosi ID:20311635 

 
 

Kamf ucapkan Selamal, dan Terima kas-lh telah berpar�sfpasl dalam 

Peningkatan Mulu Pendidlkan Nasional. 
 

Jakarta, 9 Septembe,2013 

 
Hormat kami, 

 

BPSOMPK-PMP KEMDIKSUD 
 

 
 
 
 
 

Unluklnformasl per1cembangan soputer NUPll<. 

Anda dapat mengunjungi  hHp),bpsdmpl<.komdikbud.gojd/padamu 
 

Jlka terjadl kendala, l'l'lda dapat menghubungl  Admtn SIAP P/>DNl!J LPMP setempat 
alau email ke padamu@kemdikbud.goJd 
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mailto:padamu@kemdikbud.goJd


 

,t 

 

 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH  KABUPATEN WONOGIRI 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SD NEGERI 2 KEDUNGOMBO WILAYAH 

BIDANG PENDIDIKAN KECAMArAN BATURETNO Alamat: JI. 

Zebra 2, Kedungombo,  Kode Pos: 57673 
 

 
 
 

SURAT REKOMENDASI 
 

Nomor: 421.2/ 44/ 
2018 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 

NIP 

Jabatan 

 

Drs. Eko Purwanto Nugroho 
 

:     19590403 197802 1   001 
 

:     Kepala Sekolah
 

Memberikan rekomendasi kepada: 
 

Nama                             Riska Septian, S.Pd. 
 

NIP/ NUPTK                  19860921  201001  1  008/ 4253764666110033 
 

Pangkat/ Gol. Ruang  :     Penata Muda Tk. I/ Ill B
 

Jabatan 
 

Tugas 
Mengajar 

 

Guru Pertama 
 

:   Guru Kelas SD

 

Untuk mengikuti perlombaan Karya lnovasi Pembelajaran (!NOBEL) Guru SD Tahun 
2018 

 

Kategori    SORAM   SD   dengan   judul   "Pemanfaatan    Media   Getah   Pisang    Untuk 

Meningkatkan   Jiwa  Entrepreneur Dan  Hasil  Belajar  Membatik  Pada  Siswa  Kelas  

VI SD Negeri 2 Kedungombo". 

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk dipergunakan  sebagaimana 
mestinya. 

 

 
 

         Kedungombo 
 

5 Juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan
: 

 



 

1.   Kantor Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan 
Baturetno 

 

2.   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Wonogiri
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