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Abstract 

The purpose of this training is to provide knowledge about batik colet.  

The target activities are students of class XI Clothing Boutique in SMK 
Diponegoro Depok Sleman. 
 

The method used in this training is a demonstration and practice of 
making batik scarf with the application of color using a brush and dye. The 

colors used are indigosol and napthol. Evaluations were made on the 
results of student practice in which 97% of students were able to make a 

good motive. While the results of staining using a brush as much as 78% 
of students could color with very good category, while 22% in good 
categories. Based on the results of dyeing 90% of students were able to 

choose a base color that matches the color motif.  
 

The conclusion of this training is most students are competent in making 
batik colet. Suggestions that need to be submitted is the student needs to 

continue to practice in scraping wax batik that will smooth the results 
obtained. In staining students can try to combine several staining 
techniques that have been submitted in order to obtain the results 

beautiful and rich colors of batik 
.  
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A. PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi  

Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. 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. 
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Keberadaan batik tidak terlepas dari peran seorang pembuat batik 

ataupun pengrajin batik. Selama ini perajin membuat batik dikerjakan oleh 

pengrajin batik yang sudah berusia tua minimal usia lima puluh tahunan. 

Hal ini tentu saja akan menjadi masalah bagi keberadaan batik 

dikemudian hari, apabila generasi muda tidak dikenalkan dengan seni 

membatik ini. Apalagi batik sempat diklaim negara tetangga sebagai seni 

kerajinan negara tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa perlu 

ditumbuhkan jiwa melestarikan batik yang merupakan warisan budaya 

yang adiluhung.  

SMK Diponegoro adalah salah satu SMK Swasta yang berada di 

Kabupaten Sleman yang memiliki dua program keahlian, yaitu Otomotif 

dan Tata Busana. Siswa dari program keahlian Tata Busana  dari kelas X 

sampai XI sebanyak 40 siswa, yang sebagian besar berasal dari keluarga 

tidak mampu. Dengan kondisi yang demikian, kemungkinan untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sangat kecil. Melihat 

kondisi yang demikian sekolah mencanangkan program perintisan 

pengembangan diri dengan memberi bekal keterampilan yang 

memungkinan  siswa dapat berwirausaha di bidang busana dengan ada 

tambahan keterampilan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Salah 

satu keterampilan yang ingin diberikan yaitu pembuatan batik dengan 

teknik pewarnaan colet. 

Batik dengan teknik pewarnaan coletan atau dulitan ialah cara 

memberi warna pada kain batik setempat dengan larutan zat warna yang 

dikuwaskan atau dilukiskan dimana daerah yang diwarnai itu dibatasi oleh 

garis-garis lilin sehingga warna tidak membelobori daerah yang lain. 

Biasanya untuk coletan dipakai cat Rapid atau Indigosol.  

Melihat proses pembuatannya yang sangat mudah dan tingkat 

kebutuhan masyarakat dalam berbusana batik semakin meningkat, maka 

SMK Diponegoro menginginkan adanya program pengabdian masyarakat 
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ini dengan melatih siswa membuat batik coletan yang merupakan program 

lanjutan dari pelatihan yang sudah pernah dilakukan yaitu pembuatan 

batik jumputan (surat permintaan terlampir). Atas dasar pemikiran 

tersebut tim pengabdi merasa terpanggil untuk membantu memberikan 

pembinaan bagi siswa khususnya program keahlian Tata Busana agar 

kelak dapat menjadi wirausaha bidang busana yang handal sekaligus 

melestarikan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan 

kegiatan pelatihan pembuatan batik colet. 

 

2. Tujuan Kegiatan 

Tujuan yang akan dicapai dalam pelatihan ini adalah: 

Tujuan Umum 

a) Bagi warga belajar: memperoleh keterampilan tentang inovasi batik 

coletan yang meliputi motif dan teknik pewarnaan. 

b) Bagi lembaga: dapat mengamalkan ilmunya untuk membantu 

memecahkan persoalan yang dihadapi siswa setelah lulus sekolah 

c) Bagi masyarakat: untuk mengurangi pengangguran dan  

mengembangkan potensi masyarakat khususnya dalam 

melestarikan budaya bangsa Indonesia. 

Tujuan khusus: 

a) Mengembangkan motif batik coletan. 

b) Mengembangkan teknik pewarnaan batik coletan. 

 

3. Manfaat Kegiatan PPM 

Manfaat dari kegiatan PPM ini adalah: 

a) Menjalin kerjasama atau hubungan akademik dengan sekolah. 

b) Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang 

pembuatan batik colet sehingga dapat dijadikan bekal untuk 
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bekerja atau berwirausaha dalam bidang busana khususnya batik 

colet. 

4. Landasan Teori 

a) Batik 

Secara etimologis batik mempunyai pengertian akhiran “tik” dalam 

kata “batik” berasal dari kata menitik atau menetes. Dalam bahasa kuno 

disebut serat, dan dalam bahasa ngoko disebut “tulis” atau menulis 

dengan lilin. Menurut Kuswadji (1981:2) “mbatik” berasal dari kata “tik” 

yag berarti kecil. Dengan demikian dapat dikatakan “mbatik” adalah 

menulis atau menggambar serba rumit (kecil-kecil). Arti batik dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah kain dan sebagainya yang 

bergambar (bercorak beragi) yang pembuatannya dengan cara titik (mula-

mula ditulisi atau ditera dengan lilin lalu diwarnakan dengan tarum dan 

soga) (WJS Poerwadarminta,1976:96). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa 

batik adalah bahan tekstil hasil pewarnaan menurut corak khas motif 

batik, secara pencelupan rintang dengan menggunakan lilin batik sebagai 

bahan perintang. 

b) Proses batik dan jenis batik 

Proses batik adalah teknik membuat batik dari tahap persiapan kain 

sampai menjadi kain batik. Pekerjaan persiapan meliputi segala pekerjaan 

pada kain mori hingga siap dibuat batik seperti nggirah/ngetel (mencuci), 

nganji(menganji), ngemplong(seterika, kalendering. Sedangkan proses 

membuat batik meliputi pekerjaan pembuatan batik yang sebenarnya 

terdiri dari pelekatan lilin batik pada kain untuk membuat motif, 

pewarnaan batik (celup, colet, lukis/painting, printing), yang terakhir 

adalah penghilangan lilin dari kain  (Sewan Soesanto, 1974). 

Untuk membuat motif batik dapat dilakukan dengan cara secara tulis 

tangan dengan canting tulis (batik tulis), menggunakan cap dari tembaga 
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disebut batik cap, dengan jalan dibuat motif pada mesin printing (batik 

printing), dengan cara dibordir disebut batik bordir, serta dibuat dengan 

kombinasi kombinasi cara cara yang telah disebutkan. Kain batik adalah 

kain yang motifnya bercorak batik yang dibuat/digambar dengan cara 

pelekatan lilin (malam). Sedangkan kain bermotif  batik adalah kain yang 

bermotif/bercorak batik tetapi motifnya tidak digambar melalui pelekatan 

lilin batik, biasanya dengan mesin printing tekstil. 

Teknologi pembuatan batik di Indonesia pada prinsipnya 

berdasarkan ”Resist Dyes Technique” (teknik celup rintang) dimana 

pembuatannya semula dikerjakan dengan cara ikat-celup motif yang 

sangat sederhana, kemudian menggunakan zat perintang warna. Pada 

mulanya sebagai zat perintang digunakan bubur ketan, kemudian  

ditemukan zat perintang dari malam(lilin) dan digunakan sampai sekarang. 

Haryani (2008) membedakan batik menjadi 3 macam. Pertama 

adalah batik tulis, pada batik ini kain dihias dengan motif atau corak batik 

dengan menggunakan canting tulis. Jenis batik yang kedua adalah batik 

cap, yaitu kain yang dihias dengan motif atau corak batik dengan 

menggunakan media canting cap (canting cap adalah suatu alat dari 

tembaga dimana terdapat desain suatu motif). Jenis batik yang ketiga 

adalah batik kombinasi, merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik 

cap. Sedangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan untuk 

menghindari lamanya proses produksi batik, saat ini telah digunakan 

screen printing agar batik dapat diproduksi dengan cepat.  Kain bermotif 

batik yang dibuat menggunakan screen printing tidak termasuk dalam 

kategori batik, dikarenakan tidak melalui proses pemalaman untuk 

merintangi warna dasar. Kain yang dibuat dengan screen printing ini 

disebut sebagai tekstil bermotif batik. 
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Batik tulis 

 

Batik cap 

 

Batik colet 

 

Tekstil bermotif batik 

 
 

c) Proses membuat batik colet 

Proses pembuatan batik tulis colet merupakan proses membuat batik 

menggunakan canting tulis dan pewarnaan menggunakan teknik colet 

pada motif yang diinginkan dan teknik celup untuk memberi warna dasar 

batik. Cara membuat batik tulis colet pertama-tama kain diberi pola 

terlebih dahulu, kemudian motif diklowong serta diberi isen-isen. Setelah 

selesai pembatikan pada beberapa motif yang diinginkan dicolet 

menggunakan formula zat warna indigosol yang sudah dipersiapkan sesuai 

resep. Setelah motif selesai diwarnai dengan teknik colet kemudian 

dijemur di bawah sinar matahari 3 menit tiap permukaan. Langkah 

berikutnya adalah melakukan fiksasi menggunakan air yang dicampur Hcl 

sesuai resep. Tujuan fiksasi selain membangkitkan warna juga mengunci 

warna agar warna tidak luntur. Setelah kain difiksasi kemudian diangin-

anginkan sampai kering. Setelah kain kering kemudian pada motif yang 

telah dicolet ditutup menggunakan lilin batik (ditembok). Proses 

selanjutnya adalah memberi warna dasar kain menggunakan zat warna 

napthol sesuai resep. Setelah pewarnaan dasar kain diangin-anginkan dan 
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diakhiri dengan proses penghilangan lilin dengan cara direbus pada air 

yang sudah dicampur soda abu sesuai ukuran. 

Proses membuat batik colet 

 

 

B. METODE KEGIATAN  

Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM ini adalah: 

a) Demonstrasi digunakan untuk memberikan contoh kepada peserta 

mengenai cara pembuatan batik colet, baik pada saat nglowong, 

nyolet, nembok, dan nyelup. 

b) Praktek (untuk siswa) 

Setelah tim pelaksana mendemonstrasikan materi pelatihan siswa 

kemudian melakukan praktek sesuai dengan langkah kerja yang 

telah direncanakan yaitu membuat batik tulis dengan pewarnaan 

menggunakan teknik colet dan celup. 
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C. HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Kegiatan PPM  

Kegiatan PPM di SMK Diponegoro  Depok Sleman dengan materi 

membuat batik colet berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Rencana 

semula kegiatan dilaksanakan selama 2 hari efektif untuk praktek dan satu 

hari untuk evaluasi, dan terlaksana sesuai rancangan. Kegiatan PPM 

dilaksanakan tanggal 19, 20, dan 27 Juni 2014.  Tanggal 19 Juni 2014 

berupa kegiatan membuat pola batik sampai membingkai motif 

menggunakan malam batik. Tanggal 20 Juni 2014 kegiatan pewarnaan 

motif. Sementara tanggal 27 Juni 2014 merupakan kegiatan evaluasi hasil 

praktek yang sudah dibuat.   

Sejumlah 26 siswa dan 3 guru mengikuti pelatihan membuat batik 

colet dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian dari pelaksana lebih dari 

90% peserta dapat membuat batik colet dengan baik. Hasil demikian 

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta: 1) antusias dalam mengikuti 

kegiatan PPM ini; 2) membuat motif dengan warna yang bervariasi, hal ini 

menunjukkan peserta berusaha mempraktekkan membuat motif batik 

colet sesuai dengan kreativitas masing-masing.  

Jika dilihat dari hasil klowongan yang dibuat peserta 56% siswa 

mampu membuat klowongan batik dengan sangat baik dan 41% pada 

kategori baik. Sementara dari hasil pewarnaan colet sebanyak 78% siswa 

mampu membuat kombinasi warna pada kategori sangat baik sedangkan 

22% pada kategori baik. Berdasarkan hasil pencelupan warna dasar 90% 

siswa mampu memilih warna dasar yang sesuai dengan warna motif hasil 

coletan.  

Secara keseluruhan hasil kegiatan PPM sudah berhasil dengan sangat 

baik. Dengan demikian siswa SMK Diponegoro  Depok Sleman kompeten 

dalam membuat batik colet. Berdasarkan hasil kegiatan PPM yang sudah 

dilakukan, pihak sekolah mengharap ada keberlanjutan kegiatan untuk 
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waktu mendatang karena pelatihan ini merupakan salah satu cara 

memberikan bekal kepada siswa untuk dapat mengembangkan 

keterampilan sebagai bekal berwirausaha kelak khususnya di bidang batik.  

 

2. Pembahasan Hasil  Pelaksanaan Kegiatan  

Berdasarkan hasil kegiatan PPM yang telah dilaksanakan di SMK 

Diponegoro Depok Sleman dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPM 

dengan materi membuat batik colet dapat terlaksana dengan baik, sesuai 

dengan yang direncanakan. Dari awal sudah nampak bahwa peserta 

antusias dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan.  

Pelaksanaan kegiatan meliputi: 1)Menyiapkan alat dan bahan untuk 

membuat batik colet; 2)Siswa membuat pola batik pada kain sesuai 

dengan kreatifitas masing-masing menggunakan pensil; 3) Siswa 

menentukan pewarnaan motif yang direncanakan; 4) Siswa dibagi menjadi 

6 kelompok untuk mulai mengerjakan membatik pola yang sudah 

digambar pada kain (1 kelompok 4-5 orang dengan 1 buah kompor dan I 

buah wajah yang dilengkapi dengan lilin batik); dan 5) Setelah batikan 

selesai, dilanjutkan dengan mewarnai motif 

Dalam pelaksanaan kegiatan langkah demi langkah dalam membuat 

batik colet diikuti peserta dengan tertib. Jika ada hal yang dirasa 

membingungkan, peserta tidak malu-malu untuk bertanya kepada tim 

pengabdi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pada awal 

proses pencantingan peserta masih ragu dan takut dalam memegang 

canting, akan tetapi dengan bimbingan dan arahan yang terus menerus 

lama kelamaan peserta terbiasa menggoreskan malam menggunakan 

canting. Dikarenakan baru kali pertama menggoreskan malam batik 

menggunakan canting mengakibatkan besar garis klowongan masih belum 

stabil, akan tetapi fungsi dari klowongan itu sendiri sudah tercapai yaitu 

menolak zat warna masuk pada serat kain. 
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Pada saat proses membuat rencana motif stola siswa masih kurang 

memperhatikan letak motif jika nantinya stola dikenakan, sehingga perlu 

diarahkan agar simetris. Pada saat membingkai motif menggunakan 

canting, cara memegang cantingpun masih banyak yang belum pas, 

sehingga mengakibatkan banyaknya tetesan lilin pada stola yang dibuat. 

Selain itu dengan teknik memegang canting yang belum tepat 

mengakibatkan garis klowongan yang terbentuk menjadi besar. 

Penggoresan malam batik yang sudah dingin juga sering dilakukan oleh 

siswa sehingga tim pelaksana perlu memberikan arahan yang tepat. Hal 

ini jika dibiarkan akan mengakibatkan fungsi malam sebagai perintang 

warna tidak maksimal sehingga pada saat pemberian warna, warna akan 

keluar dari motif. Pada saat memberi warna dengan teknik colet, peserta 

diperbolehkan untuk berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing 

sehingga antar siswa tidak akan ditemui warna yang sama dalam 

karyanya. 

Kegiatan PPM dilaksanakan selama dua hari efektif dengan waktu 

200 menit dan dilanjutkan di rumah jika pengerjaan tugas belum selesai. 

Pada pertemuan pertama peserta diberi wawasan tentang batik colet, 

kemudian dikenalkan dengan bahan dan alat yang dipergunakan untuk 

membuat batik colet tersebut. Setelah menjelaskan teori pendukung 

tentang batik colet dilanjutkan dengan menggambar motif batik pada kain 

katun. Bentuk motif yang dibuat bebas menurut kreatifitas peserta. 

Setelah pembuatan motif selesai dilanjutkan dengan proses pencantingan 

dan pewarnaan motif dengan teknik colet. Setelah motif dicolet kemudian 

difiksasi untuk membangkitkan dan mengunci warna. Langkah selanjutnya 

adalah menutup motif yang sudah diwarnai dengan teknik colet tadi 

menggunakan malam batik (nembok). Untuk proses selanjutnya adalah 

pewarnaan dasar kain, yang dilakukan dengan teknik celup menggunakan 

pewarna naphtol. Setelah kain dicelup menggunakan warna dasar 
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kemudian lilin dihilangkan dengan cara direbus (dilorod) dan kemudian 

kain dicuci bersih dan diangin-anginkan. 

Secara keseluruhan selama kegiatan berlangsung siswa menguasai 

teknik membatik dan mewarnai batik dengan baik. Sebagian besar hasil 

praktik peserta sudah sesuai dengan yang diharapkan, walaupun ada juga 

yang kurang rapi dalam mencanting sehingga ada tetesan lilin yang 

terlihat. Sebagian besar siswa kelas XI Jurusan Busana Butik SMK 

Diponegoro Depok telah kompeten dalam membuat batik colet, maka hasil 

yang sudah maksimal tersebut dapat dijadikan modal awal untuk merintis 

usaha baru. Peserta dapat lebih berinovasi dalam pewarnaan sehingga 

menghasilkan karya yang lebih bervariasi. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan PPM ini adalah 

a) Sebagian besar (lebih dari 90%) siswa kelas XI Busana Butik 

mengikuti kegiatan pembuatan batik colet dengan baik. Jika dilihat 

pada saat praktek, peserta sangat antusias mempraktekkan materi 

yang diberikan. Hasil praktek pesertapun bervariasi dimana 

masing-masing peserta membuat kreasi motif yang berbeda-beda 

dengan mengkombinasikan warna sesuai kreatifitas masing-

masing. 

b) Peserta mendapatkan wawasan dan tambahan pengetahuan baru 

dalam pembuatan batik colet, sehingga dengan pengetahuan baru 

yang mereka peroleh dapat dijadikan sedikit bekal untuk 

pengembangan dirinya di masa depan. 

 

2. Saran 

Saran yang perlu disampaikan dalam kegiatan ini adalah: 
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a) Kompetensi membuat batik colet yang sudah dikuasai peserta 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan berlatih 

mempraktekkan sendiri di waktu luang. 

b) Siswa diharapkan lebih kreatif dakam mengembangkan motif 

dengan ide-ide segar dan juga mencoba eksplorasi dalam 

pewarnaan sebagai langkah awal belajar berwirausaha. 
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