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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

 

Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah pada masa kepemimpinan Bupati  Drs. H. Seno Samodro tahun periode 

(2010-2020) pemerintah kabupaten Boyolali telah menetapkan beberapa ikon Kota 

Boyolali, seperti Patung Arjuna Wijaya, Gedung Lembu Sora, Monumen Pahlawan 

dan beberapa ikon lain sebagai ikon Kota Boyolali yang diterapkan dalam batik. 

Boyolali juga memiliki ikon yang berupa maskot Kota Boyolali yang menggunakan 

beberapa objek yang berkaitan dengan ciri khas Kota Boyolali di dalamnya, seperti 

pegunungan ( Gunug Merapi dan Merbabu ), Daun Tembakau, Kepala sapi, Jagung 

dan sebagainya dengan makna filosofi di dalamnya. Satu ikon Boyolali lainnya 

berupa lele yang sudah menjadi ikon nasional ( Tim Penelitian dan Pengembangan 

Perkreditan dan UMKM,2010:6).  

Visualisasi dari ikon kota Boyolali yaitu berupa bangunan Gedung Lembu 

Sora yang menjadi  ikon kultural di Boyolali, yang berada di alun-alun kidul 

Boyolali yang akrab disebut dengan Patung Sapi Ndekem. Kemudian adanya sebuah 

menara jagung yang didirikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan 

jagung di Boyolali. Dalam kondisi ini ikon dari kota Boyolali dapat dijadikan sebuah 

karya batik yang dapat menjadi sebuah ciri khas dari kota Boyolali.  

Berkaitan dengan produksi batik yang mengusung ide ikon Boyolali ,terdapat 

sebuah wadah kegiatan membatik yaitu Workshop Sriekandi Patra  yang merupakan 

salah satu hasil dari kepedulian PT Pertamina Fuel Terminal Boyolali dalam 

programnya yaitu CSR (Courporate Social Responsibility) dengan mendirikan 

Workshop sebagai wadah berkarya  untuk penyadang Disabilitas untuk mereka 

mengembangkan kreasinya melalui batik tulis.  
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Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4  Tahun 1997 tentang penyangdang 

Cacat (difabel) bertujuan untuk menciptakan/agar: 1. Upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, 2. Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan. Namun batik yang di produksi dalam 

workshop tersebut belum mengeksploasi keragaman  visual ikon yang ada di 

Boyolali yang memiliki berpotensi besar untuk menarik perhatian konsumen batik 

dengan corak visual yang menggambarkan keberanekaragaman Kota Boyolali.    

Corak batik tulis  di dalam workshop tersebut cenderung menggunakan visualisasi 

bentuk-bentuk geometris dan beberapa motif flora. Sedangkan corak yang 

digunakan dalam motif desain batik yang mengangkat ikon Boyolali masih terbatas 

oleh karena itu, perlunya perkembangan variasi visual yang lebih fokus pada corak 

motif dengan mengangkat tema ikon Boyolali, sebagai ide motif utama ke dalam 

bentuk kain batik tulis dalam salah satu pengembangan desain motif batik.   

Berdasarkan hal tersebut, maka di perlukan pengembangan sebuah desain 

yang dikembangkan dalam komunitas workshop Sriekandi Patra serta dengan 

adanya media pembelajaran yang menarik untuk membantu instruktur workshop 

Sriekandi Patra dalam menyampaikan pembelajaran cara mendesain batik dengan 

benar dan mudah dimengerti. Video tutorial dipilih sebagai alternatif dalam media 

pembelajaran yang berisikan wawasan serta pengetahuan mengenai teori dan 

penerapan materi dalam penciptaan sebuah desain batik. Diharapkan dengan 

pembuatan video tutorial pembelajaran dalam proses penciptaan desain batik dapat 

membantu dan mempermudah Instruktur dan peserta Workshop Sriekandi Patra 

untuk belajar mandiri dalam penciptaan sebuah desain batik. 

 Berdasarkan penjabaran diatas maka media pembelajaran berupa video 

tutorial dapat membantu peserta didik memahami materi dengan mudah dan 

mandiri. Menurut Emidal Putri & Iswari (2018: 179) media pembelajaran melalui 

video tutorial merupakan  salah satu alat atau media yang dapat mendeskrisikan 
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langkah-langkah untuk mengerjakan suatu hal yang ada kaitannya dengan suatu 

pembelajaran video tutorial dapat dilihat atau diputar berulang-ulang untuk 

membantu pemahaman dalam proses pembelajaran. Baharuddin (2014) video 

tutorial merupakan sebuah rekaman yang memiliki fungsi sebagai media dalam 

pembelajaran dan sebagai sarana pembimbing belajar yang dapat diberikan untuk 

proses belajar siswa. Sehingga media ini diharapkan mampu untuk meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan instruktur dan peserta didik workshop dalam 

menciptakan sebuah desain batik. 

 Menurut Reswich dalam buku Tinjauan Desain Tekstil (2006:35) 

menyatahan bahwa suatau aktifitas kreatif untuk mendapat hasil yang berguna, baru 

dan belum pernah ada sebelumnya. Pentingnya pengembangan dalam desain motif 

batik Boyolali dengan menggali sumber ide ikon kota Boyolali guna menarik minat 

wisatawan atau konsumen dalam Batik tulis dengan sumber ide ikon Boyolali yang 

dibuat oleh peserta workshop sriekandi patra. Dengan menggunakan sumber ide 

Lembu Sora, Patung Jagung, Lele,  Daun Tembakau, Kates (pepaya). Ikon tersebut 

merupakan komuditas yang tersohor di Boyolali dan ditetapkan sebagai ikon kota 

Boyolali. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dalam menciptakan media pembelajaran penciptaan desain 

motif batik ikon Boyolali yang diharapkan dalam produksi batik memiliki 

keberagaman motif desain sehingga dalam penjualannya konsumen atau wisatawan 

tertarik dengan keanekaragaman ikon Boyolali yang ditungkan dalam sebuah karya 

batik tulis yang dibuat oleh peserta komunitas workshop Sriekandi Patra, serta 

kawan-kawan disabilitas dapat selalu menyalurkan kreativitasnya dalam membuat 

batik tulis. Sehingga penulis perlu melakukan sebuah penelitian dengan judul 

sebagai berikut:  

“VIDEO TUTORIAL PENCIPTAAN DESAIN MOTIF BATIK IKON 

BOYOLALI DI WORKSHOP SRIEKANDI PATRA” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut  :  

Bagaimana produk media video tutorial penciptaan desain motif batik dengan 

sumber ide ikon kota Boyolali yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

proses desain di Wokshop Sriekandi Patra ?  

C. Tujuan Penelitian 

Melihat permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Menciptakan sebuah media pembelajaran berbentuk video tutorial dalam 

penciptaan desain motif batik di workshop Sriekadi Patra yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan desain motif batik dengan 

menggunakan sumber ide lokal ikon kota Boyolali.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memperoleh 

manfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

a. Memberikan pengetahuan tentang proses pengembangan penciptaan desain 

motif batik ikon Boyolali melalui video tutorial di workshop sriekandi patra.  

b. Memberikan inovasi baru dalam penciptaan desain motif batik ikon Boyolali 

di workshop sriekandi patra. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Instruktur Workshop 

Memberikan media belajar yang baru melalui video untuk meningkatkan 

kreativitas dan inovasi pada peserta workshop yang lebih luas dalam 

bidang penciptaan desain batik. 
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b. Bagi peneliti  

Memberikan wawasan atau pengalaman bagi peneliti sehingga dapat 

menambah wawasan dan menerapkan wawasan yang diperoleh ke dalam 

dunia pendidikan. 

 

E. Asumsi dan Batasan Pengembangan  

Penelitian pengembangan ini dapat diasumsikan sebagai berikut :  

1. Membuat media pembelajaran berbentuk video tutorial.  

2. Penciptaan desain motif batik dengan sumber ide ikon kota Boyolali yang 

menggunakan sumber ide berupa  lembu sora, lele, pepaya, tembakau, serta 

patung jagung. 

3. Visualisasi desain motif batik yang dihasilkan berupa validasi oleh dosen ahli 

dan pihak CSR Pertamina Fuel Terminal Boyolali dengan Bapak Afiarta Akbar 

Alfiyansyah S.Ant. 

4. Pengembangan desain batik ikon Boyolali di workshop sriekandi patra dilakukan 

untuk menambah karya desain batik yang bersumber ide dari ikon kota Boyolali   

untuk workshop sriekandi patra serta media video digunakan instruktur dalam 

proses pembelajaran kepada peserta didik.  

 

F. Spesifikasi Produk  

Spesifikasi produk pengembangan penciptaan desain motif batik ikon Boyolali 

di workshop sriekandi patra yang diharapkan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran video tutorial 

penciptaan  dan desain motif batik yang bersumber ide dari ikon kota Boyolali. 

2. Jumlah desain batik yang diciptakan berjumlah tiga desain yang bersumber pada 

ikon kota Boyolali, berupa  lembu sora, lele, pepaya, tembakau, serta patung 

jagung. 

3. Desain batik dibagi dari ikon kota boyolali dari segi flora dan fauna.  

4. Media pembelajaran berupa video tutorial memiliki durasi kurang lebih 10 menit. 
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5. Produk berupa media pembelajaran video tutorial menjelaskan tentang proses 

penciptaan, mulai dari cara membuat desain sanggit, penentuan sumber ide, 

membuat sketsa, membuat desain master, hingga melakukan pengaplikasian 

desain dalam permukaan kain.  

6. Video tutorial dapat dioperasionalkan menggunakan perangkat laptop, tablet, 

komputer bahkan smartphone yang memiliki aplikasi pemutar video.  
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