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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap 

orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat 

terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media 

elektronik maupun cetak. Pengertian globalisasi menurut bahasa yaitu suatu proses yang 

mendunia. Dalam era Globalisasi banyak yang akan terjadi, salah satunya munculnya 

persaingan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk memasuki era tersebut diperlukan 

sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global, sehingga 

diperlukan sumber daya manusia yang kreatif, kritis, berpikir sistematis logis, konsisten 

dan bekerja sama. Untuk memperoleh sifat yang demikian perlu diberikan pendidikan yang 

berkualitas dengan bermacam-macam mata pelajaran (Syaban, 2002). 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang merefleksikan sifat di atas karena 

matematika merupakan ilmu dasar dan melayani hampir setiap ilmu. Sehingga ada 

ungkapan bahwa matematika itu adalah ratu dan pelayan ilmu (Syaban, 2002). James dan 

James (Erman Suherman, 2001), mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan 

yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, 

analisis, dan geometri. 

Geometri merupakan salah cabang ilmu dalam mata pelajaran matematika yang 

tergolong sulit. Mempelajari geometri menyediakan banyak keterampilan dasar dan 

membantu untuk membangun kemampuan berpikir logika, penalaran analitis dan 

pemecahan masalah. Geometri memungkinkan siswa untuk memahami ruang dalam 

sebuah kehidupan nyata yang membantu siswa dalam memahami konsep-konsep. Bangun 

geometri dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak macamnya sebagai contoh permukaan 
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kertas, permukaan meja, bola, tempat kapur, dos,tempat es-krim, maupun topi ulang tahun; 

bermain di lapangan petak umpet, lapangan bola;bekerja/bermain dengan buku, pensil, 

penghapus, papan tulis, meja, kursi, mobil-mobilan. Travers dkk (1987:6) menyatakan bahwa: 

“Geometry is the study of the relationships among points,lines, angles, surfaces, and solids”. 

Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antaratitik, garis, sudut, bidang dan 

bangun-bangun ruang.  

Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. 

Kehidupan di zaman sekarang bahkan diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin 

berkembang ini sehingga manusia mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah 

modern. Adanya internet dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet ini 

merupakan salah satu contoh bukti nyata dari adanya teknologi yang semakin berkembang 

di sekitar kita. Teknologi sendiri sebenarnya digunakan manusia sebagai alat untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk 

semakin mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. 

Perkembangan teknologi ini juga dapat dimanfaatkan dalam mempermudah memahami 

matematika yaitu dengan menggunakan media. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam 

mempermudah pemahaman terhadap bidang ilmu geomeri adalah geogebra.  GeoGebra adalah 

(software) matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar 

matematika di sekolah yang diamati paling tidak ada tiga kegunaan yakni; media 

pembelajaran matematika, alat bantu membuat bahan ajar matematika, meyelesaikan soal 

matematika. Program ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap konsep yang telah dipelajari maupun sebagai sarana untuk mengenalkan atau 

mengkonstruksi konsep baru.  Menurut (Isman Nur, 2016) geogebra merupakan 

kependekan dari geometry (geometri) dan algebra (aljabar), tetapi program ini tidak hanya 

mendukung untuk kedua topik tersebut, tapi juga mendukung banyak topik matematika di 

luar keduanya. 
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 Perkembangan peradaban manusia terkait erat dengan matematika. Matematika 

sebagai disiplin ilmu, dapat berkembang dan tumbuh berdampingan dengan perkembangan 

manusia. Aktivitas manusia tidak terlepas dari matematika. Hakikat matematika membantu 

manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi juga alam dan 

budaya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat termasuk siswa di sekolah tidak 

menyadari bahwa matematika berhubungan erat dengan aktivitas mereka dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti yang dikatakan oleh Son, A. dalam Sudirman, 2018 bahwa anggapan 

matematika itu tidak ada hubungannya dengan dunia nyata yang konkret ini, bukan hanya 

dalam kalangan siswa di bangku pendidikan, tetapi juga oleh sebagian masyarakat. Mereka 

sering tidak menyadari telah menerapkan ilmu matematika dalam kehidupannya. Karena 

itulah mereka mempunyai pandangan bahwa matematika itu tidak ada hubungannya 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Salah satu aktivitas masyarakat yang secara tidak sadar menggunakan konsep 

geometri yakni dalam pembuatan pola batik. Menurut Sudirman, dkk (2017) motif batik 

banyak menggambarkan tema-tema alam berupa flora dan fauna khas daerah pesisir. Selain 

itu faktor yang begitu kuat mempengaruhi munculnya macam-macam motif batik adalah 

letak geografis, sifat, kepercayaan serta adat istiadat, dan tata kehidupan daerah tersebut, 

keadaan alam sekitar serta hubungan antar daerah perbatikan. Ketika budaya, matematika, 

dan pendidikan dikombinasikan seperti pembelajaran segibanyak tersebut, maka 

percampuran tersebut sering kali dinamakan ethnomathematics (Sudirman, 2017). 

Batik adalah kerajinan yang memilki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi bagian 

dari budaya Indonesia. Batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti menulis dan 

titik. Batik berarti gambar yang ditulis pada kain Batik berarti gambar yang ditulis pada 

kain dengan mempergunakan malam sebagai media sekaligus penutup kain batik 

(Yudoseputro, dalam Dyna, 2010). Motif merupakan unsur pokok dalam batik, karena 
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batik tidak bisa lepas dari motif itu sendiri. Motif pada kain batik yang beredar dipasaran 

antara lain motif geometri, motif flora, motif fauna, dan ada juga motif narasi. Motif-motif 

tersebut mengarah ke gaya figuratif, dekoratif, natural, geometri maupun stilasi. Motif 

batik yang ada dipasaran umumnya didominasi oleh motif flora  dan fauna. Hal ini 

berbanding terbalik dengan survey yang dilakukan pada beberapa produsen batik dan 

tempat-tempat perbelanjaan batik di wilayah Laweyan. Konsumen mereka cenderung 

menyukai motif-motif yang sederhana, terkesan tegas dan umumnya mengarah ke  bentuk 

geometri (Retno, dll, 2016). 

Menurut (Retno, 2016) motif geometri sendiri merupakan motif tertua dalam ragam 

hias, karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Ragam hias geometris mempunyai 

bentuk dasar bidang-bidang dalam ilmu ukur, seperti segitiga, segiempat, lingkaran, dan 

bangun lainnya. Motif Geometri, merupakan jenis bentuk yang dipakai sebagai titik tolak 

atau gagasan awal dalam pembuatan ornamen, yang berfungsi untuk menunjukan 

perhatian, mengenali dan   memberikan   kesan tegas, dan kuat memberikan karakter 

berbeda di tiap motif yang dihasilkan. Ragam hias geometri sendiri akan lebih banyak 

memberikan kemungkinan baru di dalam penciptaannya dengan bentuk-bentuk yang 

beraneka ragam. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dalam membuat karya ilmiah 

yang berjudul “Pemanfaatan Bangun – Bangun Geometri dalam Desain batik”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka masalah 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemanfaatan bangun-bangun geometri dalam desain batik? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka masalah 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan bangun-bangun geometri dalam 

desain batik? 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh pengetahuan mengenai bangun-bangun geometri yang dapat 

dimanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satu dalam bidang seni yaitu 

pembuatan desain batik. 

2. Dapat membatu mempermudah dalam mengembangkan pola motif yang ada 

dan merancangnya menggunakan aplikasi geogebra. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa 

di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan 

memanfaatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pemanfaatan adalah suatu 

kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi 

bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti 

faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan 

memanfaatkan Pengertian pemanfaatan dalam karya ilmiah ini adalah turunan 

dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna 

baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat 

bermanfaat. 

2.2 Pengertian Desain 

Pengertian desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan 

merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam 

rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan 

menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

salah satu pakar desain JB Reswick yang berpendapat bahwa desain adalah 

kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang 

belum ada sebelumnya (Gamal, 2016). 

Kata “desain” adalah kata baru yang indonesiakan dari bahasa 

inggris: design. Sebetulnya kata “rancang” atau “merancang” adalah terjemahan 

yang dapat digunakan.  Melalui kajian etimologi, diketahui bahwa design berasal 

dari bahasa latin yaitu: designare yang berarti: membuat, membentuk, menandai, 

https://www.etymonline.com/word/design
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menunjuk. Pengertian design sendiri dalam Kamus Oxford adalah Rencana atau 

gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, 

pakaian, atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat. Selain itu, oxford juga 

mencantumkan opsi definisi lain untuk desain, yaitu: “corak dekoratif”. 

Sementara itu ketika diserap dan digunakan oleh Bahasa Indonesia, 

berdasarkan KBBI makna desain menjadi: 1. kerangka bentuk; rancangan, 

2.  motif; pola; corak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian desain adalah perencanaan 

dan perancangan untuk membuat suatu benda, baik dari segi tampilan maupun 

fungsinya. Desain juga dapat berarti benda atau gambar/grafis hasil dari kegiatan 

desain itu sendiri. 

2.3 Pengertian Batik 

Batik merupakan salah satu warisan dunia milik Indonesia. Hampir di 

seluruh daerah Indonesia memiliki batiknya masing-masing. Tentu hal ini 

menjadikan batik bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia saat ini. Selain 

itu, batik merupakan salah satu warisan nusantara yang unik. Keunikannya 

ditunjukkan dengan barbagai macam motif yang memiliki makna tersendiri. 

Menurut wikipedia Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara 

khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian 

pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik 

Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan 

budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan 

Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral 

and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober 2009. 

Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa ambhatik, dari 

kata amba yang berarti lebar, luas, kain; dan titik yang berarti titik 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desain
https://id.wikipedia.org/wiki/Kain
https://id.wikipedia.org/wiki/Malam_(zat)
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Motif
https://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan_Kemanusiaan_untuk_Budaya_Lisan_dan_Nonbendawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan_Kemanusiaan_untuk_Budaya_Lisan_dan_Nonbendawi
https://id.wikipedia.org/wiki/2_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
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atau matik (kata kerja dalam bahasa Jawa berarti membuat titik) dan kemudian 

berkembang menjadi istilah batik, yang berarti menghubungkan titik-titik 

menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga mempunyai 

pengertian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat titik-titik 

tertentu pada kain mori. Dalam bahasa Jawa, batik ditulis dengan bathik, 

mengacu pada huruf Jawa (tha) yang menunjukan bahwa batik adalah rangkaian 

dari titik-titik yang membentuk gambaran tertentu. Batik sangat identik dengan 

suatu teknik (proses), dari mulai penggambaran motif hingga pelodorannya. 

Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang 

menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam (lilin) yang 

ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap.  

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-

perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam 

membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan 

membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik 

Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada 

beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis 

maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", di mana di 

beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. 

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga 

kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. 

Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat 

ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh 

keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Keraton
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
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Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. 

Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa 

corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap 

berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para 

penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang 

juga memopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil 

minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak 

dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah 

(gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti 

warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai 

dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki 

perlambangan masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat 

dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan 

lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik 

dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang 

dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, 

sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan 

lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari 

Gambar 2.1 Batik Cirebon 
Gambar 2.1 Batik Mega Mendung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kain_mori
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutera
https://id.wikipedia.org/wiki/Poliester
https://id.wikipedia.org/wiki/Rayon
https://id.wikipedia.org/wiki/Motif
https://id.wikipedia.org/wiki/Lilin
https://id.wikipedia.org/wiki/Canting
https://id.wikipedia.org/wiki/Warna
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warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan 

warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang 

telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin. 

Menurut teniknya batik dibedakan menjadi tiga yaitu batik tulis, batik 

cap, batik lukis. Batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak 

batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang 

lebih 2-3 bulan. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik 

yang dibentuk dengan cap (biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan 

batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Batik lukis adalah 

proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih. 

2.4 Bangun – Bangun Geometri 

Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali 

oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk 

membentuk garis dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan 

dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak 

kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Dari sudut 

pandang psikologi, geometri berupa pengalaman visual dan spasial, misalnya 

bidang, pola, pengukuran dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang 

matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan 

masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan 

transformasi (Burger dan Shaughnessy dalam Widiyanto dan Rofiah, 2012). 

Seperti dikutip dari wikipedia pengertian Geometri adalah merupakan cabang 

matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif 

gambar, dan sifat ruang. Seorang ahli matematika yang bekerja di bidang 

geometri disebut ahli ilmu ukur. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_tulis
https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_cap
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_lukis
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Secara Umum geometri adalah merupakan suatu ilmu di dalam sistem 

matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang 

bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga 

menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. 

Menurut jenisnya Geometri dibedakan menjadi empat, yaitu: 

1. Geometri bidang yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan polygon 

dalam bidang. 

2. Geometri bangun ruang yaitu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan 

kurva polihedra dalam ruang tiga dimensi. 

3. Geometri diferensial yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk 

mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. 

4. Geometri deskriptif yaitu teknik matematika yang digunakan untuk 

mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan tiga dimensi pada 

suatu permukaan bidang. 

5. Geometri analitik yaitu aplikasi metode aljabar pada geometri dimana garis-

garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. 

Travers dkk (1987:6) menyatakan bahwa: “Geometry is the study of the 

relationships among points,lines, angles, surfaces, and solids”. Geometri adalah 

ilmu yang membahas tentang hubungan antaratitik, garis, sudut, bidang dan 

bangun-bangun ruang. Ada dua macam geometri , yaitu geometridatar dan 

geometri ruang. Geometri Bidang (Geometri Datar atau Geometri Dimensi Dua) 

membicarakanbangun-bangun datar; sedangkan Geometri Ruang membicarakan 

bangun-bangun ruang dan bangunbangundatar yang merupakan bagian dari 

bangun ruang. Suatu bangun disebut bangun datarapabila keseluruhan bangun itu 

terletak pada satu bidang. Suatu bangun disebut bangun ruang apabila titik-titik 
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yang membentuk bangun itu tidak semuanya terletak pada satu bidang yang 

sama. 

Geometri datar bersifat 2 dimensi sedangkan geometri ruang bersifat 3 dimensi. 

Berikut ini adalah macam-macam bangun Geometri baik bangun datar maupun bangun 

ruang. Contoh bangun-bangun geometri disajikan dalam tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Macam-Macam Bangun Geometri 

Bangun Datar Bangun Ruang 

Bujursangkar Bola 

Segitiga Kubus 

Belah ketupat Kuboid 

Persegi panjang Kerucut 

Jajaran genjang Silinder/tabung 

Trapezoid Prisma 

Trapesium Limas/piramida 

Heksagon  

Pentagon  

Oktagon  

Heptagon  

Lingkaran  

 

Adapun contoh gambar dari bangun – bangun geoetri yaitu bangun datar dan 

bangun ruang adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Bangun Datar Gambar 2.4 Bangun Ruang 
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Selain contoh yang telah disebutkan diatas ada pula garis, sudut, dan titik yang 

termasuk bangun geometri bidang datar. Sudut yang ada di dalam geometri 

merupakan suatu besaran rotasi pada sebuah ruas garis dari satu titik pangkalnya 

ke posisi yang lain. Tak hanya itu saja, dalam bangun dua dimensi yang 

beraturan, sudut bisa juga didefinisikan sebagai sebagai ruang antara dua buah 

ruas garis lurus yang saling berpotongan. Total besar dari sudut pada lingkaran 

adalah 360°. Total besar sudut pada segitiga siku-siku 180°. Besar sudut pada 

persegi atau segi empat adalah 360°. Untuk mengukur sudut bisa kita manfaatkan 

alat ata penggaris busur derajat. 

 

  

 

 

Titik adalah suatu noktah, sehingga tidak mempunyai panjang. Titik merupakan 

suatu bentuk yang paling sederhana dari geometri. Hal ini disebabkan titik hanya 

dipakai untuk menunjukkan posisi. 

 

Suatu garis (garis lurus) bisa kita bayangkan sebagai kumpulan dari titik – titik yang 

memanjang secara tak terhingga pada ke kedua arah. Jika 2 titik dihubungkan maka 

akan didapatkan suatu suatu garis. 

 

 

 

Gambar 2.5 Macam-Macam Sudut 

Gambar 2.6 Contoh Titik 

Gambar 2.7 Contoh Garis 
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2.5 Geogebra 

Aplikasi yang akan digunakan dalam mempermudah pembuatan desain 

batik geoetri adalah geogebra. GeoGebra merupakan suatu program dinamis 

yang memiliki fasilitas untuk memvisualisasikan atau mendemonstrasikan 

konsep matematika dan juga sebagai alat bantu guna membangun konsep-konsep 

matematika (Ali Syahbana, 2016). GeoGebra merupakan software multiguna 

untuk membantu proses belajar mengajar matematika di sekolah. Adapun 

manfaat aplikasi ini dalam pembelajaran matematika ialah sebagai berikut; 1) 

GeoGebra untuk media demontrasi dan visualisasi. 2) GeoGebra sebagai alat 

bantu kontruksi. 3) GeoGebra sebagai alat bantu penemuan konsep matematika. 

4) GeoGebra untuk menyiapkan bahan-bahan pengajaran (Isman Nur, 2016).  

Berikut ini contoh pembuatan pola pada aplikasi geogebra yang dapat digunakan 

dalam pembuatan desain batik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pola Geometris 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Berdasarkan rumusan masalah dalam subbab 1.2, pada bab ini akan 

dijelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Berikut ini merupakan skema metode penelitian untuk 

membuat desain batik dengan bangu-bangun geometri (lihat Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Perancangan Desain 

Perancangan ini adalah bagaimana menciptakan motif batik dengan 

sumber ide visual geometri. Konsep desain diarahkan agar produk batik yang 

dibuat tidak hanya memnuhi fungsi sandang, namun juga memperhatikan unsur-

unsur yang lain seperti estetika, warna, motif. Dalam perancangan desain batik 

Perancangan Desain 

Pemodelan motif 

geometri 

Pembuatan Pola 

dengan Geogebra  

Visualisasi Model  

Selesai  

Gambar 3.1 Skema alur penelitian 
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ini diarahkan pada visual dengan mengambil tema bangun-bangun geometri 

seperti unsur garis/stripe, bidang/shape, kurva/curv. Batik motif bangun– 

bangun geometri ini nanatinya terdiri dari beberapa visual garis dan bidang, 

pengolahan garis dan bidang akan mendominasi dalam perancangan desain. 

Disamping visual garis dan bidang yang mendominasi, ada visual kurva yang 

akan digunakan pula. Konsep perancnagan ini bertujuan mengembangkan 

karakter-karakter dari bangun – bangun geometri yang berbeda dengan motif 

batik pada umumnya. Perancanagn ini diharapkan dapat memperkaya ragam 

motif batik yang ada di Indonesia. 

3.2 Pemodelan Motif Geometri 

Bangun-bangun yang digunakan dalam pembuatan desain/motif geometri 

yaitu garis dan bidang. Garis yang digunakan yaitu garis lurus dan garis 

lengkung, sedangkankan bidang/bangun yang digunakan anatara lain yaitu 

bangun segi empat, lingkaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain menggunakan bangun-bangun geometri. Dalam proses pembuatan desain 

kita juga menerapkan geometri transformasi yaitu konsep pencerminan/refleksi.  

Gambar 3.2 Pemodelan Motif Geometri 
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3.3 Pembuatan Pola dengan Geogebra 

Motif geometri yang merupakan citra paling awal yang dihasilkan 

manusia dalam menggambarkan berbagai fenomena yang seringkali tampak 

lebih realistik selain representasi binatang dan manusia. Pola-pola itu 

diantaranya adalah bentuk-bentuk zigzag, meder, spiral atau pilin, dan sulur-

suluran. Motif geometri sendiri merupakan motif yang mengambil kata asal geo 

yang berarti keadaan sedangkan metric adalah garis, pada prinsipnya ilmu yang 

mempelajari seluk beluk tentang garis. Didalam perkembanganya motif 

geometrik selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Motif geometrik mempunyai 

bentuk dasar bidang-bidang dalam ilmu ukur seperti kotak, bulat, dan segitiga, 

bentuk tersebut sangat berarti dan mengandung  bentuk  yang  baru  ketika  

seseorang berusaha mengabungkan menjadi bervariatif, ketika bentuk yang satu 

dengan yang lain berpadu maka akan muncul inspirasi bentuk yang baru, 

sungguh sesuatu yang merangsang seseorang untuk memunculkan suatu bentuk 

yang baru. Aplikasi yang digunakan dalam mempermudah pemuatan desain 

batik bangun geometri adalah geogebra. Berikut ini adalah contoh pembuatan 

desain batik bangun geometri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3 Pembuatan Pola dengan Geogebra 
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3.4 Visualisasi Model 

Batik Inovasi yang dibuat melalui aplikasi geogebra dengan 

memanfaatkan bangun–bangun geometri dapat dilihat pada gambar 3.4. Desain ini 

memfokuskan pada pengolahan bangun segi empat, lingkaran, yang dipadukan 

dengan garis-garis baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Perpaduan warna 

kuning, hijau memberikan kesan segar dan lebih modern. Berikut ini adalah 

visualisasi model dari batik bangun – bangun geometri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Visualisasi Model 
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