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ABSTRAK 

Krisnawan, Aka. 2015. Kajian Estetik dan Simbolik Batik Banyumas (Studi Pada 

Perusahaan Batik Hadipriyanto). Skripsi Jurusan Seni Rupa Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Purwanto, 

M.Pd. 

 

Kata kunci : Kajian, Motif Batik, Estetika. 

Pengetahuan tentang nilai estetik dalam seni kerajinan batik merupakan hal 

yang tepat untuk menciptakan wawasan yang luas mengenai batik terhadap 

masyarakat. Kabupaten Banyumas menghasilkan kerajinan batik, meskipun tidak 

setenar Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Kerajinan batik sesungguhnya tidak 

semata-mata digunakan sebagai sandang saja, namun di dalamnya memiliki nilai 

estetik, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah (1) struktur bentuk motif batik Banyumas, dan (2) nilai 

estetik seni batik Banyumas, dan (3) nilai simbolik batik Banyumas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini 

adalah di Perusahaan Batik Hadipriyanto Banyumas yang bertempat di Jl. 

Mruyung 46 Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan; (1) observasi 

(pengamatan), (2) interview (wawancara), dan (3) studi dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa batik Banyumas yang 

dikembangkan di Perusahaan Batik Hadi Priyanto terdiri atas motif yang proses 

penciptaannya menggunakan referensi dari flora dan fauna. Berdasarkan 

keseluruhan motif batik yang berkembang di Kabupaten Banyumas di antaranya, 

terdapat  delapan motif batik khas yakni motif batik Babon Angrem, Serayuan, 

Merakan, Godong Kosong, Sekar Jagad, Gemek Setekem, Jae Srimpang, dan 

motif Pitik Walik. Batik Banyumas memiliki nilai estetik yang terdiri dari unity 

yang terbentuk dari keseluruhan motif hias yang ditampilkan, complexity yang 

terbentuk dari kerumitan dalam proses pembuatannya, serta intensity yaitu 

kesungguhan dalam proses pembuatan atau kesan yang ditampilkan pada motif 

batik. Delapan motif yang disebut di atas memiliki nilai simbolik atau nilai 

ekstrinsik yang hampir sama yaitu nilai toleransi bermasyarakat dan nilai-nilai 

kerakyatan serta gotong royong. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka Perusahaan Batik 

Hadipriyanto dalam mengembangkan batik Banyumas perlu: 1) Memberikan 

sumbangan berupa pengetahuan kepada masyarakat luas tentang nilai estetis batik 

Banyumas, 2) Memberikan pengetahuan akan nilai estetik yang diberikan kepada 

anak-anak didik, 3) Memberikan informasi kepada sentra industri batik tentang 

nilai estetis dan pengetahuan karya seni batik dari Kabupaten Banyumas dan, 4) 

Memberikan informasi tentang nilai estetis batik Banyumas kepada Dinas 

Pariwisata agar untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang tersebar dari 

Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai daerah dan suku-suku yang hampir 

pada setiap daerah tersebut mewariskan hasi-hasil karyanya berupa kesenian 

tradisional. Hasil kesenian tersebut ternyata sampai saat ini masih terpelihara dan 

dilestarikan bahkan baru-baru ini badan dunia PBB yaitu UNESCO telah 

menetapkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut 

memberi harapan tentang kelestarian seni-seni tradisi yang memiliki nilai-niai 

tinggi dengan berbagai variasinya, serta semakin besarnya perhatian masyarakat 

dan pemerintah dalam mengelola kelestarian kesenian tradisional. 

Kabupaten Banyumas adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

dengan Ibukota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes 

di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten 

Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung 

Slamet sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah terletak di ujung utara wilayah 

Kabupaten ini. Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya 

Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang 

dituturkan adalah Bahasa Bayumasan, yakni salah satu dialek Bahasa Jawa yang 

cukup berbeda dengan dialek standar Bahasa Jawa dan dijuluki “bahasa ngapak” 

karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhir kata (berbeda dengan 

dialek Mataram yang dibaca sebagai Glottal stop). 
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Kabupaten Banyumas juga menghasilkan kerajinan batik, meskipun tidak 

setenar Solo, Yogyakarta dan Pekalongan. Latar belakang penulis yang paling 

mendasar untuk melakukan kajian terhadap nilai estetik batik Banyumas yaitu, 

bahwa kerajinan batik sesungguhnya tidak semata-mata digunakan sebagai 

kebutuhan utama manusia dalam memenuhi aspek sandang saja, namun di 

dalamnya memiliki nilai estetik baik intrinsik maupun ekstrinsik yang patut 

diketahui oleh masyarakat.  

Nilai estetik di dalam seni batik merupakan jiwa atau roh dari batik itu 

sendiri. Nilai estetik di dalam seni batik terdapat dalam struktur pembentuk karya 

seni batik, yaitu motif batik, dan warna batik. Selain itu, batik juga memiliki 

makna yang terbentuk dari simbol-simbol yang kompleks yang berfungsi sebagai 

perwujudan visual dari suatu kepercayaan, norma-norma, etika, serta pandangan 

hidup masyarakat. Jadi batik merupakan ungkapan dari suatu budaya masyarakat 

itu sendiri, setiap daerah memiliki tatanan hidup dan aturan sendiri dan 

menjadikan budaya dan hasil budaya itu berbeda antara daerah satu dengan yang 

lainnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta didasarkan pada 

pertimbangan bahwa penulis adalah putra daerah Banyumas, maka penulis 

tertantang untuk melakukan kajian terhadap nilai estetis Batik Banyumas tersebut. 

Penulis berharap dengan cara ini penulis dapat mendedikasikan pengetahuan yang 

penulis miliki untuk kepentingan masyarakat luas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, permasalahan yang muncul 

adalah: “Bagaimana struktur bentuk, nilai Estetis dan simbolik seni batik 

Banyumas?”, yang diperinci menjadi rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah struktur bentuk motif batik Banyumas ? 

1.2.2 Bagaimanakah nilai estetik seni batik Banyumas? 

1.2.3 Bagaimanakah nilai simbolik seni batik Banyumas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1.3.1 Mengetahui dan menjelaskan ragam motif seni batik Banyumas. 

1.3.2 Mengetahui nilai estetik batik Banyumas. 

1.3.3 Mengetahui nilai simbolik seni batik Banyumas. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Secara Teoretis 

1.4.1.1 Memberikan gambaran nyata terhadap pembaca mengenai ragam motif 

yang terdapat pada kesenian batik di Kabupaten Banyumas 

1.4.1.2 Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap dunia seni rupa mengenai 

nilai estetik pada karya seni batik tradisional dari daerah Kabupaten 

Banyumas. 
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1.4.2  Secara praktis 

1.4.2.1 Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang nilai 

estetis dalam pengetahuan karya seni batik dari Kabupaten Banyumas. 

1.4.2.2 Memberikan pengetahan kepada akademisi tentang nilai estetik pada batik 

Banyumas. 

1.4.2.3 Memberikan informasi terhadap Sentra industri batik tentang nilai estetis 

dan pengetahuan karya seni batik dari Kabupaten Banyumas. 

1.4.2.4 Memberikan informasi kepada Dinas Pariwisata tentang nilai estetis pada 

batik Banyumas. 

1.4.2.5 Memberikan sumbangan terhadap bangsa tentang nilai estetis dan 

pengetahuan karya seni batik dari Kabupaten Banyumas 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi “Kajian Estetik Batik Banyumas” dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1  Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, abstrak, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.5.2  Bagian Isi 

Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan  penutup. 
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Bab 1 Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab 2 Landasan teori ini berisi: landasan secara teoretis tentang varibel yang 

ada pada penelitian ini. Landasan teori ini diperoleh dari sumber 

pustaka berupa buku-buku maupun penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, yaitu konsep seni batik, sejarah batik Indonesia, jenis 

batik, sebaran batik, motif batik dan konsep estetika.  

Bab 3 Metode penelitian yang berisi: uraian pendekatan penelitian, desain 

penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil dan pembahasan penelitian yang berisi: struktur bentuk, nilai 

estetik dan simbolik yang terdapat di dalam seni batik khas Banyumas. 

Bab 5  Penutup berisi : simpulan dan saran. 

1.5.3  Bagian Akhir 

Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Seni Batik  

2.1.1 Konsep Seni Batik 

Menurut Hamzuri (1985: 4) batik adalah lukisan atau gambaran pada mori 

yang dibuat dengan menggunakan alat yang bernama canting. Orang melukis atau 

menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik. 

Membatik menghasilkan batik atau batikan berupa bermacam-macam motif yang 

mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri. 

Menurut Dalijo (1983: 83) batik adalah suatu teknik menghiasi kain dengan 

proses menutup dan mencelup dalam zat warna, maksudnya agar bagian yang 

tertutup tidak terkena warna, sehingga akan tetap memiliki warna dari kain 

tersebut. Pada batik bahan penutupnya adalah dengan lilin batik yang dalam 

keadaan cair, karena dipanaskan, digambarkan pada kain dengan alat yang disebut 

canting. 

Batik merupakan salah satu wujud dari peninggalan budaya bangsa 

Indonesia yang harus dilestarikan, karena merupakan hasil dari seni budaya 

tradisional masa lalu Indonesia. Indonesia mempunyai beraneka ragam 

kebudayaan yang memiliki ciri dan karakter masing-masing dan salah satunya 

adalah  batik. Batik merupakan warisan tradisi budaya tradisional bangsa 

Indonesia yang patut dibanggakan dan dijaga kelestariannya. Menurut Syakur 

(2007:159) batik adalah roda kehidupan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. 
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Salah satu bentuk pelestarian warisan budaya Indonesia yaitu batik perlu adanya 

lembaga yang dapat melestarikan dan mengkomunikasikan warisan budaya 

tersebut. 

Ada anggapan bahwa akhiran “tik” pada kata batik berasal dari menitik, 

menetes. Sebaliknya perkataan batik dalam bahasa Jawa (Krama) berarti “serat” 

dan dalam bahasa Jawa (Ngoko) berarti “tulis”, kemudian diartikan “melukis 

dengan (menitik) lilin”. Batik adalah sehelai wastra yaitu sehelai kain yang dibuat 

secara tradisional dan terutama digunakan dalam matra tradisional bemotif hias 

pola batik tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan 

malam atau lilin batik sebagai bahan perintang warna. Dengan demikian suatu 

wastra dapat disebut batik bila mengandung dua unsur pokok yaitu teknik celup 

rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang bemotif 

hias khas batik (Susanto, 2011: 51). 

Berdasarkan keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa batik 

merupakan suatu karya seni rupa yang pada umumnya pembuatannya 

menggunakan bahan dari kain, namun pada era sekarang menggunakan media lain 

misalnya dengan media kayu. Batik dibuat dengan canting serta cap yang 

digunakan untuk menorehkan malam atau lilin sebagai perintang warna di atas 

kain. Proses pewarnaan menggunakan cara mencelupkan ke dalam cairan warna 

dan diakhiri dengan proses pelorodan serta terdapat motif hias di dalamnya. 
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2.1.2 Sejarah Seni Batik Indonesia 

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui dunia internasional, 

namun hingga saat ini para ahli belum sepakat menentukan dari mana asal dan 

kapan bermulanya tradisi batik di Indonesia. 

Menurut G.P Rouffaer (dalam Kartika dan Surnarmi, 2007: 41) tidak dapat 

dijelaskan secara pasti sejak kapan seni batik mulai mewarnai kebudayaan Jawa 

(Indonesia). Mulai dan uraiannya yang lengkap mengenai asal-usul batik Jawa 

didatangkan oleh para pedagang dari India, dari Pantai Koromandel, berlangsung 

sampai berakhirnya pengaruh Hindu di Indonesia. Rouffaer lebih menekankan 

pada segi teknik dalam proses pembatikan “wax resist technique”, cara atau 

teknik itu sudah dikerjakan di Indonesia. 

Susanto (1974: 55) menentang pendapat batik Indonesia berasal dari India, 

karena perkembangan desain batik Indonesia sampai pada kesempurnaan pada 

abad ke 14-15, sedangkan perkembangan batik di India baru mencapai 

kesempurnaan pada abad ke 17-19. Masih dalam buku yang sama Susanto 

menyimpulkan  bahwa resist method yang digunakan dalam membuat batik tidak 

hanya terdapat di India. Dengan adanya hubungan Indonesia-Tiongkok pada 

zaman Sriwijaya yang erat, maka sangat mungkin adanya pengaruh timbal balik 

mengenai metode tersebut resist method  antara Indonesia-Tiongkok. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa batik Jawa baru dapat dibuat setelah 

pertengahan abad ke-18, karena kain pada masa sebelumnya terlalu kasar untuk 

dihias dengan desain rumit.  Namun dokumen menyebutkan bahwa Pulau Jawa 

telah mengimport kain katun India yang berkualitas sejak abad ke-10. Kata „batik‟ 
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bahkan tercantum dalam rekening muatan kiriman barang dari Batavia ke 

Sumatera pada abad 17 (Susanto, 1974: 55). 

Walau masih banyak silang pendapat tentang asal mula batik di Indonesia, 

sampai saat ini metode dan peralatan batik Indonesia masih dikagumi dan ditiru 

oleh praktisi pengolahan kain di seluruh dunia (Susanto (1974: 55). 

Menurut Hitchcock (1991:86) pada abad ke-19, para ahli dan pedagang 

Eropa mulai tertarik pada batik. Batik Indonesia dari abad ke 19 tersebut menjadi 

koleksi antara lain The British Museum yang didapatkan Sir Thomas Stamford 

Raffles saat bertugas di Jawa antara 1811- 1815. Koleksi Raffles ini tidak pernah 

dapat dinikmati publik secara lengkap karena saat beliau kembali ke Inggris 

kapalnya terbakar dan menghanguskan sebagian besar koleksinya. 

Selepas kembalinya Raffless dengan koleksi batiknya, pada abad itu 

beberapa usaha untuk memproduksi batik dilakukan di Eropa. Inggris 

mencoba  memproduksi imitasi batik cetak yang lebih murah dibanding keaslinya. 

Namun mereka tidak dapat menyamai pewarna tradisional Indonesia dan harus 

menggunakan banyak material untuk meniru desain buatan tangan. Akhirnya 

upaya ini terhalang oleh biaya produksi yang mahal (Hitchcock, 1991:86). 

Belanda menggunakan pendekatan berbeda. Beberapa pembatik Indonesia 

dikirim ke Belanda untuk mengajari para pekerja Belanda. Beberapa pekerja 

Belanda kemudian dikirim ke Jawa untuk memproduksi batik dalam perusahaan 

yang dikelola negara. Belanda juga membuat beberapa pabrik batik di negerinya 

sendiri, yang pertama dibangun di Leiden pada tahun 1835 (Hitchcock, 1991:86). 
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Swiss memulai ekspor imitasi batik satu dekade berikutnya, namun 

produksinya kemudian menurun. Jerman lebih sukses dengan memproduksi masal 

kain batik pada tahun 1900-an dengan pena kaca dan resist atau penolak warna 

yang dipanaskan dengan listrik (Hitchcock, 1991:86). 

Seniman dan industrialis Eropa mendapat keuntungan dari batik. Bahkan 

disebutkan bahwa gerakan art nouveau mendapat pengaruh dari Jawa, terutama di 

Belanda. Namun kemudian stagnasi ekonomi terjadi tahun 1920-an membuat 

permintaan batik hasil industri menurun, dan pasar batik akhirnya hanya dimiliki 

perusahaan batik berskala kecil di Eropa dan Indonesia (Hitchcock, 1991:86). 

Pengusaha batik di Eropa tetap bertahan selama 1930-an karena permintaan 

lokal. Namun produksi dan permintaan batik menurun lagi selama Perang Dunia 

II, walaupun kemudian bangkit lagi setelah perang usai. Kini batik memang telah 

menyebar ke seluruh dunia, namun Indonesia, terutama Pulau Jawa tetap 

merupakan pusat batik dunia (Hitchcock, 1991:86). 

Dari penjelasan-penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa  sejarah 

batik di Indonesia khususnya di Jawa, bahwa batik di dalam perkembangannya 

terjadi pada abad ke 14-19, selama itu batik Indonesia khususnya Jawa mengalami 

perkembangan awal mencapai kesempurnaan serta terdapat hubungan dengan 

Negara lain misalnya Tiongkok, Belanda, Swiss, dan beberapa Negara dari Benua 

Eropa. 

 

 

 



11 

 

 
  

2.1.3 Jenis Batik 

Batik dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu batik tulis 

dan batik cap. Gambar yang tertuang di dalam sehelai kain batik dihasilkan 

melalui proses yang terdiri atara penuangan malam yang menggunakan canting 

tulis yaitu canting cap, untuk batik cap, yang selanjutnya dilakukan pemberian 

warna melalui proses pencelupan dalam cairan zat pewarna. Kain batik yang 

penggambaran corak atau motifnya dilakukan dengan menggunakan canting tulis 

disebut batik tulis, sedangkan kain batik yang penggambaran motifnya dilakukan 

dengan menggunakan cap disebut batik cap (Pradito, dkk, 2010: 3). 

Proses pewarnaan kedua jenis batik adalah sama. Batik pada batik tulis 

maupun batik cap, proses pembubuhan malam dan pewarnaan dilakukan berulang 

kali untuk mencapai jenis warna dan gambaran ragam hias yang dikehendaki. 

Tahapan proses tersebut memerlukan keterampilan tangan yang tinggi, yang 

umumnya diperoleh atau dipelajari secara turun-temurun. Dengan demikian 

kegiatan membatik tergolong sebagai perilaku tradisi budaya, dan karenanya batik 

menjadi bagian dari kekayaan warisan budaya (Pradito, dkk, 2010: 4). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis batik ada dua 

macam yaitu batik tulis dan batik cap. Batik tulis yaitu jenis batik yang proses 

pembuatannya dilakukan dengan media canting tulis, sedangkan batik cap yaitu 

batik yang proses pembuatannya dilakukan dengan teknik cap dan menggunakan 

media cap atau stempel. 
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2.1.4 Sebaran Batik 

Batik dalam lingkup sebarannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok 

yaitu batik keraton, batik pedalaman, dan batik pesisir. Melalui warna, motif, dan 

ragam hiasnya, pada lembaran-lembaran kain batik dapat menyaksikan berbagai 

peristiwa akulturasi yang terjadi dalam perjalanan sejarahnya. Pengaruh asing 

yang dengan mudah terlacak dalam batik dari daerah-daerah tertentu, antara lain 

pengaruh China dan Eropa (Pradito, dkk, 2010: 3). 

Menurut Kusrianto (2013:36) batik keraton sebagai wastra batik tradisional, 

terutama tumbuh dan berkembang di keraton-keraton Jawa (termasuk keraton 

Cirebon dan Sumenep). Tata susun ragam hias dan pewarnaannya merupakan 

paduan yang menggunakan antara matra seni, adat, pandangan hidup dan 

kepribadian lingkungan yang melahirkan karya seni ini yaitu lingkungan keraton. 

Sebagian besar pola-pola batik keraton mencerminkan pengaruh Hindu-

Jawa yang pada zaman Pajajaran dan Majapahit berpengaruh sangat besar dalam 

seluruh tata kehidupan dan kepercayaan masyarakat Jawa. Pada perkembangannya 

setelah masuknya ajaran Islam, maka terjadi perubahan bentuk dengan stilisasi 

pada hiasan yang terkait dengan bentuk makhluk hidup (Kusrianto, 2013:36). 

Pengaruh Hindu-Jawa tercermin dengan jelas pada batik-batik keraton 

berpola semen. Meskipun susunan ragam hias batik keraton memiliki aturan yang 

baku, namun berkat kebebasan dalam menyusun serta memilih ragam hias utama, 

isen-isen dan ragam hias pelengkap, maka batik motif Semen memiliki banyak 

sekali ragamnya. Sebagian besar warisan budaya Indonesia klasik Jawa yang 

masih bertahan hingga kini tetap mengandung unsur Hindu-Jawa. Suatu akulturasi 
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budaya yang tetap terpelihara di dalam lingkup kehidupan keraton, sekalipun 

perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, dan pengaruh Hindu-Jawa 

perlahan-lahan semakin larut (Kusrianto, 2013:36). 

Sebaran batik selanjutnya merupakan batik pesisiran. Menurut Kusrianto 

(2013: 208) batik pesisiran adalah batik yang berkembang di kawasan Pantai 

Utara Pulau Jawa. Kemunculannya dengan membawa ciri yang sangat kuat 

membuat para pengamat batik di zaman pendudukan Belanda dengan tegas 

mengelompokkan batik Jawa menjadi dua, yaitu batik Vorstenlanden dan batik 

pesisiran. Fenomena kemunculan batik pesisiran adalah suatu “pemberontakan” 

terhadap bentuk batik klasik yang telah lama ada. Motif batik pesisiran dianggap 

“nyleneh”, tidak merupakan batik yang telah akrab dalam kehidupan orang Jawa, 

terutama dalam tampilan warna dan motifnya. Pada awal kemunculannya, orang 

Jawa sebagai pemakai aktif jarit batik memang sulit untuk menerima kenyataan 

bahwa yang seperti ini juga batik. Hal itu berkaitan dengan penggunaan batik 

sebagai sarana dalam menjalani suatu ritual misalnya hajatan, pemakaian pada 

saat akan menikah maupun upacara resmi lain. Jadi batik pesisiran sebagai batik 

baru atau batik modern. Berdasarkan tradisi batik pesisiran inilah akhirnya para 

pembatik mulai berani berekspresi untuk menuangkan kreasinya di luar pakem 

motif batik adat. 

Batik pesisiran tidak mengenal pengkhususan pengguna sebagaimana batik 

keraton. Batik pesisiran yang merupakan budaya silang berbagai bangsa yang 

pernah berinteraksi dengan penduduk di daerah pantai utara Pulau Jawa ini 

mampu menembus batas-batas bangsa, mengabaikan batas-batas kasta maupun 
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strata sosial. Dengan demikian, batik pesisiran cenderung lebih luwes, tidak kaku, 

dan bernuansa lebih ceria (Kusrianto, 2013:36). 

Selanjutnya merupakan batik saudagaran atau batik pedalaman. Menurut 

Kusrianto (2013: 78) batik saudagaran merupakan istilah yang diberikan oleh 

masyarakat ketika penggunaan batik sudah berkembang luas di luar tembok 

keraton atau masyarakat sering menyebutnya sebagai batik pedalaman, dan juga 

diproduksi oleh perusahaan-peusahaan rumahan. Penguasa sekaligus pedagang 

batik inilah yang disebut dengan saudagar batik. Batik saudaragan tidak lain 

adalah batik yang diproduksi oleh para saudagar batik itu. Saudagar batik ini 

melihat peluang dari keinginan masyarakat umum di luar keraton untuk ikut 

menggunakan motif-motif yang semula terlarang. Oleh karenanya, muncul karya-

karya baru yang merupakan turunan (pengembangan) dari batik-batik pakem milik 

istana yang dikombinasi dengan unsur-unsur ornamen lain, sehingga akhirnya bisa 

dikatakan bukan lagi batik keraton secara persis. Sebenarnya batik saudagaran itu 

bertolak dari batik keraton, tetapi kemudian berkembang secara terpisah dalam 

pengaruh lingkungan masing-masing (Kusrianto 2013: 78). 

Menurut Kusrianto (2013: 62) pengaruh batik keraton masuk ke batik 

Banyumas berawal dari kedatangan pengungsi Mataram saat pecah Perang 

Diponegoro. Selain motif-motif keraton yang ditampilkan secara berbeda, namun 

dalam pewarnaan masih mengacu pada warna-warna khas keraton yaitu cokelat 

soga, putih, biru tua, dan hitam. Sementara nuansa warna soganya berada di antara 

soga Surakarta dan Yogyakarta yaitu perpaduan antara warna coklat, kuning, dan 
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kemerahan. Sedangkan karena pengaruh saat proses pelorodan maka warna putih 

pada batik Banyumasan menjadi putih kekuningan. 

Dari keseluruhan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa batik 

Indonesia memiliki tiga sebaran, yaitu batik keraton, batik pesisiran, dan batik 

pedalaman. Dari ketiga sebaran tesebut memiliki masing-masing perbedaan dari 

sejarah dan aspek motif yang terkandung di dalamnya. 

 

2.1.5 Fungsi Batik 

Seni batik sebagai karya seni rupa mempunyai berbagai macam fungsi atau 

kegunaan. Menurut perkembangannya batik memiliki 2 fungsi atau kegunaan, 

yaitu fungsi religi dan fungsi profan. Menurut Maria Wronska-Friend (dalam 

Smend et al., 2006: 44) orang-orang yang bukan berasal dari Jawa menganggap 

batik sebagai pakaian dengan keindahan agung, busana untuk dipakai, dikagumi, 

dan dikoleksi, atau sering dianggap juga sebagai wujud kreatif kemampuan dan 

teknologi hebat, suatu konsekuensi dari pengalaman berabad-abad terutama dalam 

penguasaan warna alam. Selain itu, batik juga seharusnya dipandang sebagai 

kreasi yang memiliki simbol-simbol kompleks yang berfungsi sebagai wujud 

visual dari kepercayaan, etika, dan tatanan sosial masyarakat Jawa. Jadi, batik 

adalah kreasi tekstil yang menjadi salah satu ungkapan agung kebudayaan Jawa. 

Batik di Jawa Tengah (batik Keraton Surakarta dan Yogyakarta), tak semata karya 

kerajinan, tapi juga kreasi yang menyangkut soal disiplin dalam hal karya seni 

adiluhung yang disebut seni halus (Asikin, 2008: 25).  
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Dalam perkembangannya muncul banyak keunikan dan kemenarikan, yaitu 

adanya mozaika tradisi kultural yang direfleksikan dengan keragaman desain pada 

batik. Tradisi lokal yang telah turun temurun berpadu secara harmonis dengan 

tradisi dekorasi dari India, Cina, Arab, dan Eropa. Hal tersebut menjadi suatu 

fungsi kebudayaan yang berdaya, hingga kini menjadi ciri khas batik Jawa. 

Hingga sekarang, batik dipakai untuk keperluan upacara ritual, khususnya ritual 

yang menyangkut siklus hidup seperti perkawinan, upacara kehamilan, atau juga 

upacara keraton. Hal tersebut menjadi semakin kaya karena batik dapat dipakai 

sebagai perangkat berbusana yang beragam. Sebab, batik bisa dipakai sebagai 

kain, kemben, dodot, sorban, selendang, atau ikat kepala (Asikin, 2008: 25). 

Menurut Kusrianto (2013: 88) terdapat 6 fungsi batik yang digunakan 

sebagai busana, yaitu digunakan untuk jarit, sarung, kemben, selendang, 

selendang gendongan, dan iket atau udheg (ikat kepala yang biasa dipakai pria). 

Jarit atau dalam bahasa Jawa krama inggil nyamping, umunya dalam bahasa 

Indonesia disebut kain  panjang. Bentuknya persegi panjang dengan ukuran lebar 

sekitar 110 cm dan panjang sekitar 250 cm. dikenakan baik untuk pria maupun 

wanita denan cara membentangkannya pada pinggang, salah satu ujungnya 

membujur ke atas-bawah tepat di antara kedua paha. 

Sarung batik awalnya muncul pada daerah pesisir utara Pulau Jawa sebagai 

pengaruh budaya Melayu. Kemben adalah busana yang dikenakan kaum wanita 

sebagai penutup dada atau bagian atas. Selendang batik ukurannya mirip dengan 

kemben, namun penggunaannya berbeda. Selendang juga sebagai busana 

tambahan (aksesori). Pada penggunaan kebaya, selendang umumnya semotif dan 
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sewarna dengan jarit yang sengaja dibuat satu set. Selendang gendhongan 

merupakan selendang yang hampir sama dengan selendang biasa namun 

selendang gendhongan pada masyarakat pedesaan dan pedagang digunakan 

sebagai sarana penggendong, baik untuk menggendong balita maupun 

menggendong bakul (bahasa Jawa rinjing) hingga menggendong barang dagangan 

yang dibawa ke pasar. Iket dan udheng adalah ikat kepala yang biasa dipakai pria. 

Bentuknya bujur sangkar dengan ukuran sekitar 100 cm x 100 cm. Selain fungsi 

pakai sebagai busana, kain batik juga digunakan untuk ritual adat di dalam 

masyarakat. Ritual adat yang dimaksud terdiri dari Mitoni (upacara menjelang 

kelahiran), batik untuk tahapan lahir dan tumbuh kembang anak, batik untuk 

ruwatan, batik untuk mengisyaratkan cinta, batik untuk upacara lamaran dan 

peningsetan, batik untuk mengunjungi orang berduka, dan batik untuk rangkaian 

upacara pernikahan adat Jawa (Kusrianto, 2013: 88).  

Pada perkembangannya, batik bukan saja digunakan sebagai busana, tetapi 

juga sebagai kain perlengkapan rumah tangga, antara lain sebagai seprai (penutup 

ranjang) beserta sarung bantal guling, taplak meja, sarung bantal di kursi tamu, 

tirai, taplak meja makan beserta serbet makan, dan berbagai kerajinan tangan 

lainnya. Sebagai bahan busana modern, batik merupakan salah satu surface design 

(desain permukaan) yang dapat dijadikan bahan busana apa saja, baik untuk pria 

wanita, maupun anak-anak (Kusrianto, 2013: 95). 

Menurut  Kusrianto (2013: 212) diperkirakan batik digunakan sebagai baju 

sudah ada sekitar tahun 1800-an. Bahkan menurut data yang tercatat di 

Deperindag, motif batik pohon kecil berupa bahan baju. Namun, perkembangan 
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yang signifikan diperkirakan baru terjadi setelah perang Diponegoro pada tahun 

1825-1830. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa batik merupakan 

ungkapan visual dari budaya manusia yang memiliki multifungsi, dapat berupa 

fungsi sebagai pakai (profan) dan berfungsi untuk kepentingan religi. Fungsi pakai 

hanya sebagai fungsi sandang, sedangkan fungsi religi yaitu bertujuan untuk 

keperluan upaca adat atau dalam suatu acara kepercayaan tertentu. Batik 

digunakan pada kehidupan sekarang disebut sebagai batik modern, batik modern 

biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya baju, sarung bantal, 

taplak meja dan sebagainya.  

 

2.2 Motif Batik 

2.2.1 Unsur Motif 

Menurut Kusrianto (2013: 5) motif batik disusun berdasarkan ragam hias 

yang sudah baku, susunannya terdiri atas tiga unsur, yakni: 

2.2.1.1 Bentuk motif Utama, berupa ornamen-ornamen bentuk motif gambar 

bentuk tertentu merupakan unsur pokok. Bentuk motif ini sering kali 

dijadikan sebagai nama motif batik. 

2.2.1.2 Bentuk motif pendukung, merupakan gambar-gambar yang dibuat untuk 

mengisi bidang di antara motif utama. Bentuknya lebih kecil dan tidak 

turut membentuk arti atau jiwa dari pola batik itu. Motif pengisi ini juga 

disebut bentuk motif selingan 
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2.2.1.3 Isen-isen, gunanya untuk memperindah pola batik secara keseluruhan. 

Komponen ini bisa diletakkan untuk menghiasi motif utama maupun 

pengisi, dan juga untuk mengisi dan menghiasi bidang-bidang kosong 

antara motif-motif besar. Isen-isen umumnya merupakan titik, garis 

lurus, garis lengkung, lingkaran-lingkaran kecil, dan sebagainya. Isen ini 

memiliki nama-nama tertentu sesuai bentuknya, dan tidak jarang nama 

isen ini disertakan pada nama motif batik. 

 

2.2.2 Bentuk Motif Utama 

2.2.2.1 Bentuk Motif Garuda 

Ragam hias garuda (sering disebut Grudha), banyak digunakan pada 

berbagai motif batik. Bentuk motif ini lebih mudah dimengerti karena di samping 

bentuknya yang sederhana juga melambangkan kekuatan dan keperkasaan. Bentuk 

motif garuda dengan dua sayap yang terkembang lengkap dengan ekornya disebut 

Sawat. Kata sawat berarti melempar (dalam bahasa Jawa disebut mbalang). Jika 

ornamen garuda tanpa ekor disebut elar (sayap). Elar dengan satu sayap saja 

disebut mirong brikut. 

Gambar garuda banyak kemungkinannya untuk dipadukan dengan ragam 

hias yang lain. dahulu ornamen ini termasuk dalam pola larangan karena saat 

peralihan Hindu ke Islam para penghuni Keraton saat itu masih mengkeramatkan 

gambar garuda yang dianggap sebagai tunggangan dewa. Oleh karenanya, 

ornamen ini hanya diperbolehkan dipakai oleh keluarga keratin (Kusrianto, 2013: 

14) 
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Gambar 2.1 Ornamen Garuda 

(sumber: Kusrianto, 2013:15) 

 

2.2.2.2 Bentuk Motif Burung 

Pada ornamnen burung, bentuk motif utama yang digambarkan adalah 

burung merak dan burung yang aneh dari dunia dongeng dan jenis unggas 

berjengger. Bentuk motif burung merak dipergunakan untuk melambangkan 

kesucian, kesakralan atau gambaran dunia atas, karena burung merak dan phoenix 

ini sebagai kendaraan para dewa. Di dalam pengembangannya bentuk motif 

burung maupun unggas yang lain banyak digunakan pada motif-motif batik 

rakyat. Di dalam bentuk motif burung terdapat bentuk motif yang sangat terkenal 

dalam perkembangan motif batik yaitu Burung Hong.  

Manurut Sunaryo (2009: 81) burung phonix dikenal di China sebagai 

burung mitos. Keramik berasal dai China yang banyak terdapat di Nusantara 

banyak yang dihias dengan burung phonix, dan kemudian motif ini menyebar di 

daerah-daerah yang melakukan kontak dengan China. Motif hias burung phonix 

banyak terdapat di daerah pesisir yang mendapat pengaruh China, misalnya di 
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Cirebon, Pekalongan, Lasem, juga di Bali. Bentuknya mirip burung merak, tetai 

ciri yang menonjol ialah pada ekornya yang panjang bergelombangtanpa bulatan. 

 
Gambar 2.2  Ornamen Burung Phoenix 

(sumber: Kusrianto, 2013: 18) 

 

Menurut Kusrianto (2013: 18) burung Hong atau disebut burung Phoenix 

atau burung Bennu, dalam mitologi Mesir merupakan burung legendaris yang 

keramat. Wujud burung ini adalah burung api yang berbulu emas yang biasa hidup 

abadi di berbagai kebudayaan. Burung ini digambarkan memiliki bulu yang sangat 

indah berwarna merah keemasan. Selain burung Hong, terdapat juga motif huk 

yaitu menggambarkan bentuk seekor anak burung yang baru saja menetas dan 

menggeleparkan sayap lemahnya dalam usaha membebaskan diri dari 

cangkangnya. Motif ini menggambarkan keikhlasan terhadap kehendak Sang 

Maha Kuasa. Motif ini biasa digabung bersama motif ceplokan dengan latar 

gringsing, menjadi selingan pada motif parang atau berbaur dengan pola nitik. 
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2.2.2.3 Bentuk Motif Naga 

 
Gambar 2. 3Bentuk motif naga 

(sumber: Kusrianto, 2013: 22) 

 

Bentuk motif ular atau naga secara filosofis menggambarkan simbol alam 

bawah. Pada beberapa bentuk motif ukir dan sungging, bahkan ular yang 

digambarkan kepalanya ada di bawah dan badannya menjulur ke atas sering 

digunakan sebagai bentuk motif border pada bentuk-bentuk yang dihiasi. Misal 

pada gunungan, ukiran pada gapura maupun kayu penyangga gong pada gamelan 

Jawa, adalah gambaran hubungan manusia yang hidup di alam bawah dan sang 

Pencipta yang ada di alam atas (Kusrianto, 2013: 22). 

 

2.2.2.4 Bentuk Motif Hewan Darat 

 

Ornamen hewan darat merupakan ornamen yang menggambarkan hewan 

darat misalnya rusa, kuda, kijang, gajah, dan sebagainya. Ornamen hewan darat 

banyak dipakai pada batik rakyat atau batik petani, selain ornamen yang 

menggambarkan tumbuh-tumbuhan. Di dalam menggambarkan ornamen-ornamen 
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tersebut pada motif kain batik, kebanyakan para pembatik yang berasal dari 

kalangan petani diilhami oleh apa yang dilihat dan dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berbeda dengan motif-motif batik keraton yang mengambil filosofi 

kehidupan yang tinggi, maka ornamen-ornamen binatang darat yang dimuat pada 

motif batik petani ini sepintas tidak memiliki pesan filosofi. Nyatanya karya seni 

rakyat (foklore) selalu memuat kritik-kritik sosial baik bertujuan untuk 

menertawakan diri sendiri maupun membuat satir pada kehidupan yang berbeda di 

luar jangkauannya (para bangsawan). Namun, sifat umum dari budata suku Jawa 

yang tidak frontal membuat filosofi dari ornamen lebih terasa membuat kritik 

pada diri sendiri (Kusrianto, 2013: 25). 

 
Gambar 2. 4 Bentuk Motif Hewan Darat 

(sumber: Kusrianto, 2013: 25) 
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2.2.3 Bentuk Motif Pendukung 
 

2.2.3.1 Bentuk Motif Pohon Hayat 

Menurut Vogel dalam Kusrianto (2013: 6) pohon hayat adalah adalah salah 

satu motif utama pada kain batik yang terdapat hampir terdapat di seluruh daerah 

di Indonesia. Catatan tentang pengertian “pohon” ditemukan pada masa 

pemerintahan Mulawarman pada tahun 400 Masehi, yakni 7 buah prasasti 

berbentuk yupa, tertera sebagai kalpavrksa, yaitu pohon dengan ciri khusus. 

Secara simbolis pohon tersebut dianggap pohon surga dan terdapat pada panil-

panil candi. 

 
Gambar 2.5 Ornamen Pohon Hayat 

(sumber: Kusrianto, 2013: 7) 

 

Pohon tersebut dianggap sebagai gambaran pengharapan manusia dalam 

kehidupannya untuk mencapai kesempurnaan. Penggambarannya merupakan 

perpaduan antara kuncup bunga, dahan dan akar, kadang dipadukan dengan motif 

utama lain seperti meru, gurda (garuda), burung, dan tumbuh-tumbuhan. 
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2.2.3.2 Bentuk Motif Meru (gunung) 

Melambangkan bentuk puncak gunung dari penampakan samping. Gunung 

ini diibaratkan sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewa. Motif ini 

menyimbolkan unsur tanah atau bumi yang di dalamnya terdapat berbagai macam 

kehidupan dan pertumbuhan.  

Baik itu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bnetuk bentuk motif 

meru adalah geometris berbentuk segitiga. Penggunaan bentuk motif meru sebagai 

dasar motif gelombang seolah untuk menggambarkan kehidupan manusia yang 

sering kali naik turun seperti gelombang (Kusrianto, 2013:13). 

 

 
Gambar 2.6 Ornamen Meru (Gunung) 

(sumber: Kusrianto, 2013:13) 
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2.2.3.3 Bentuk Motif Lidah Api 

 
Gambar 2. 7 Motif Lidah Api 

(sumber: Kusrianto, 2013: 24) 

 

Menurut Kusrianto (2013: 24) ornamen lidah api merupakan ornamen yang 

sering disebut sebagai cemukiran atau modang. Makna ini sering dikaitkan dengan 

kesaktian dan ambisi untuk mendapatkan apa yang diinginkan karena dalam 

pemakaiannya diambarkan dengan deretan api. Motif batik ini terdapat pada motif 

batik klasik yang digunakan pada kain kemben, dodot maupun ikat kepala. Motif 

lidah api yang digambarkan secara sederhana terdapat pada motif batik Merak 

Ngrigel maupun Ngreni. Selain itu, motif lidah api juga dapat dijumpai pada motif 

Semen Rama, Semen Candra maupun pada motif Cuwiri. 

 

2.2.3.4 Bentuk Motif Tumbuhan (Lung-lungan, semen/semian) 

Istilah Semen berasal dari kata ”semi” (bersemi). Dalam tumbuh-tumbuhan 

dapat berwujud tunas, daun, bunga dan tangkai yang pendek maupun panjang, 
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juga tangkai yang ada sulur-sulurnya. Sulur ini bisa berbentuk lurus maupun ikal 

(dalam bahasa Jawa = ukel). 

Motif semen termasuk satu kelompok dengan motif Lung-lungan yaitu 

motif-motif yang ornamen utama terdiri dari ornamen-ornamen tetubuhan. Di 

samping itu motif Semen dan Lung-lungan keduanya termaasuk motif non 

geometris.  

Terdapat beberapa jenis ornamen pada motif-motif Semen. Pertama adalah 

ornamen yang berhubungan dengan daratan, seperti tumbuhan atau binatang 

berkaki empat. Kedua adalah ornamen yang berhubungan dengan udara, seperti 

garuda, burung dan mega mendung. Sedangkan yang ketiga adalah ornamen yang 

berhubungan dengan laut atau air, seperti ular, ikan, dan katak. Jenis ornamen 

tersebut kemungkinan besar ada hubungannya dengan paham Triloka atau 

Triwabana. Paham tersebut adalah ajaran tentang adanya tiga dunia; dunia tengah 

tempat manusia hidup, dunia atas tempat para dewa dan para suci, serta dunia 

bawah tempat orang yang jalan hidupnya tidak benar yaitu dipenuhi angkara 

murka (Kusrianto, 2013: 9). 

 

Gambar 2. 8 Bentuk Motif Lung-Lungan, Semen/Semian 

(sumber: Kusrianto, 2013: 9) 
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2.2.4 Isen-isen 

 

Ragam hias yang biasa digunakan sebagai pengisi ruang di antara ornamen 

atau ragam hias utama disebut isen-isen. Ragam hias isen-isen ada berbagai 

macam, dan biasanya akan merupakan ciri bagi batik klasik atau batik dengan 

pengaruh klasik. Umumnya hias isen-isen berbentuk kecil-kecil, berupa titik-titik, 

garis lengkung, garis lurus, lingkaran-lingkaran, hingga ke bnetuk-bentuk bunga 

kecil. Berikut berbagai macam-macam contoh ragam hias isen-isen pada batik 

Jawa (Kusrianto, 2013: 28). 
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Nama isen-isen : 

1. Sisik 11. Kembang pala 21. Hiasan pinggir 1 31. Poleh bintulu aji 

2. Sungut 12. Awil-awil 22. Rawan  32. Cecek-cecek 

3. Cecek pitu 13. Galaran  23. Blarak sahirit 33. Hiasan pinggir 5 

4. Sisik melik 14. Blibar 24. Hiasan pinggir 2  

5. Soblok 15. Grompol  25. Sawut  

6. Kembang waru 16. Cecek sawut 26. Cecek sawut daun  

7. Ukel 17. Uceng  27. Hiasan pinggir 3  

8. Kembang kapas 18. Kembang waru 28. Kembang pepe  

9. Herangan/berangan 19. Gringsing 29. Mlinjon   

10. Sirapan 20. Mata dara 30. Hiasan pinggir 4  

 

Gambar 2. 9 Bentuk motif isen-isen 

(sumber: Kusrianto, 2013: 28) 

 

2.3 Estetika 

2.3.1 Konsep Estetika 

Istilah estetika muncul pertama kali pada tahun 1750 oleh seorang filsuf 

minor bernama A.G. Baumgarten (1714-1762). Istilah ini dipungut dari bahasa 

Yunani kuno, aistheton, yang berati “kemampuan untuk melihat penginderaan”. 

Baumgarten menamakan seni itu sebagai termasuk pengetahuan sensoris, yang 

dibedakan dengan logika yang dinamakannya pengetahuan intelektual. Tujuan 

estetika adalah keindahan, sedang tujuan logika adalah kebenaran (Sumardjo, 

2000: 24). 

Estetika menurut menurut Webster (dalam Iswidayati dan Triyanto: 5) 

merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan dan filsafat seni. Kata estetika 

dikutip dari bahasa Yunani aisthetikos, atau aisthanomai yang berarti mengamati 
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dengan indera. Pengertian tersebut juga berakitan dengan istilah aesthesis (bahasa 

Yunani) yang mempunyai pengertian pengamatan. Feldman dalam hal ini melihat 

estetika sebagai ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan inderawi, 

mengacu pada kesan-kesan inderawi. Demikian juga J. Addison, memadankan 

estetika dengan teori cita rasa, dilandasi tradisi empirisme dan teori yang mengacu 

kepada tradisi lain yakni menurut pandangan Platonisme dan Neo Platonisme. Di 

sisi lain John Hosper mendifinisikan estetika sebagai salah satu cabang filsafat 

yang berakitan dengan proses penciptaan karya estetik, artinya estetika tidak 

hanya sekedar mempermasalahkan tentang objek seni, melainkan seluruh 

permasalahan yang berkaitan dengan suatu “karya yang indah”. 

Suatu desain, selain mengandung nilai ekonomis dan nilai guna, juga 

mengandung nilai estetik. Fieldman mengartikan nilai esteik sebagai kemampuan 

suatu benda memberikan pengalaman keindahan. The Liang Gie mengungkapkan 

bahwa nilai yang berhubugnan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam 

keindahan disebut sebagai nilai estetik (Iswidayati dan Triyanto: 5). 

Secara spesifik, nilai estetik dapat diartikan sebagai kekuatan suatu benda 

untuk memuaskan keinginan manusia; atau sifat suatu benda yang merangsang 

keterkaitan seseorang atau sekelompok orang. Nilai tersebut merupakan nilai-nilai 

yang amat manusiawi dan tersusun dalam tiga kategori, yaitu (1) agung dan elok, 

(2) komis dan tragis, serta (3) indah dan jelek (Iswidayati dan Triyanto: 5). 

Secara lebih singkat dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa estetika merupakan jiwa dari suatu karya seni rupa maupun karya seni lain. 

Dalam hal ini estetika merupakan nilai di balik suatu karya. Pemahaman esteika 
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atau keindahan seni dapat dirasakan oleh para apresiator seni atau kurator seni. 

Tidak mudah dalam membaca suatu karya seni. Pengalaman estetika seseorang 

berbeda dengan orang lain. Begitu juga karya seni itu sendiri dapat 

menggambarkan peristiwa yang berbeda-beda pula.Pemahaman estetik dalam 

seni, bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan 

proses sadar yang dilakukan penghayat dalam menghadapi dan memahami karya 

seni. Apresiasi tidak sama dengan penikmatan, mengapresiasi adalah proses untuk 

menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam karya seni. Seorang pengamat 

yang sedang memahami karya sajian maka sebenarnya ia harus terlebih dahulu 

mengenal struktur organisasi atau dasar-dasar penyusunan karya yang harus 

dihayati (Iswidayati dan Triyanto: 5). 

Menurut Kartika dan Sunarmi (2007: 6) pemahaman atau apresiasi 

memiliki dimensi logis, sedang penikmatan sebagai proses dimensi psikologis, 

kurang memiliki aspek logis. Apresiasi menuntut ketrampilan dan kepekaan 

estetik untuk memungkinkan seseorang mendapatkan pengalaman estetika dalam 

mengamati karya seni rupa. Pengalaman estetik bukanlah sesuatu yang mudah 

muncul atau mudah diperoleh, karena itu memerlukan pemusatan atau perhatian 

yang sungguh-sungguh. 

Pengalaman estetika dari seseorang adalah persoalan yang dipersoalkan 

oleh para ahli pikir, ialah bagaimana seseorang pengamat menanggapi  atau 

memahami suatu benda indah atau karya seni? Seseorang tidak lagi hanya 

membahas sifat-sifat yang merupakan kualitas dari benda estetik, melainkan juga 

menelaah kualitas abstrak dari benda estetik, terutama usaha menguraikan dan 
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menjelaskan secara cermat, dan lengkap dari gejala psikologis yang berhubungan 

dengan karya seni (Kartika dan Sunarmi, 2007: 6). 

Untuk memahami kesenian dibutuhkan pengalaman estetika bagi seorang 

penghayat, pengalaman yang ditemukan dari hasil hayatan suatu karya seni 

disamping tergantung pada karya seni sendiri, juga tergantung pada kondisi 

intelektual serta kondisi emosional si penghayat. Kemampuan dalam menerima 

karya seni yang dihadapi, seolah-seolah menjadi suatu media informasi. Untuk 

dapat menangkap informasi tersebut tergantung pengalaman estetika yang dimilki 

seorang penghayat (Kartika dan Sunarmi, 2007: 7). 

Menurut Kartika dan Sunarmi (2007: 7) pengalaman estetik bukanlah 

suatu yang mudah muncul, atau mudah diperoleh, karena untuk itu memerlukan 

pemusatan dan atau perhatian yang sungguh-sungguh. Terhadap ini masih ada 

hambatan lain yaitu sifat emosional pengahyat. Seorang penghayat yang 

merasakan adanya kepuasan setelah menghayati suatu karya, maka orang tersebut 

dikatakan memperoleh kepuasan estetik.  

Kepuasan estetika merupakan kombinasi antara sifat subjektif dan 

kemampuan persepsi secara kompleks. The aesthetic experience may be defined 

as satisfaction in contemplation or as satisflying ituition atau dapat diartikan 

“pengalaman estetik dapat didefiniasikan sebagai kepuasan dalam perenungan 

atau memuaskan intuisi”. Pada dasarnya pengalaman estetik merupakan hasil 

daripada suatu interaksi antara suatu karya seni dengan penghayatnya. Interaksi 

ini tidak akan terjadi tanpa adanya suatu kondisi yang memenuhi persyaratan. 
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Konsidi yang diamaksud adalah kondisi penangkapan atas karya seni yaitu 

kondisi intelektual dan kondisi emosional (Kartika dan Sunarmi, 2007: 8). 

Berdasarkan berbagai macam nilai estetik tersebut, kerapkali dibedakan 

antara nilai „subjektif‟ yang sifatnya individual dan nilai „objektif‟ yang memiliki 

sejumlah ukuran tertentu untuk memahaminya. Pembedaan ini kemudian 

memunculkan dia teori pendekatan dalam memahami nilai estetik, yaitu teori 

subjektif dan teori objektif. Teori subjektif menyatakan bahwa ciri keindahan 

suatu benda sebenarnya tidak ada; yang ada hanyalah perasaan yang ada pada diri 

pengamat. Dengan demikian, keindahan muncul jika si pengamat mendapatkan 

pengalaman estetik dari benda yang dilihatnya. Teori subjektif berkembang ke 

arah hubungan antara benda dan alam pikiran seseorang. Nilai estetik suatu objek 

tercipta jika terjadi pencerapan dan kesadaran akan keindahan pada diri seseorang, 

sehingga ia dapat menyukai dan menikmati benda tersebut. Beberapa tokoh yang 

menerapkan teori subjektif adalah Edmund Burke, Henry Home, dan Earl of 

Shaftesbury (Kartika, 2007: 8). 

Sementara itu, Teori Objektif menyatakan bahwa nilai estetik adalah sifat 

yang tercermin dalam suau benda, terlepas dari pengamatannya. Pengamatan 

hanya menemukan atau menyingkap sifat indah pada suatu benda, tanpa 

mengubah atau menilainya secara pribadi. Dalam teori ini kemudian berkembang 

asas objektif tertentu untuk merumuskan konsep keindahan  suatu benda. Di 

samping itu, ada pula yang membedakan nilai estetik dari sudut nilai ekstrinsik 

(ekstra estetik) dan nilai intrinsik (intra estetik) (Kartika, 2007: 9). 
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Sebaliknya, nilai intrinsik adalah sifat kebaikan bagi benda itu sendiri, baik 

sebagai tujuan ataupun eksistensi benda itu sendiri. Nilai intrinsik kerapkali 

disebut pula sebagai nilai konsumsi yang telah memenuhi sasarannya, dan nilai-

nilainya disebut sebagai suatu kebenaran, kebaikan, dan keindahan dan benda 

buatan manusia (Sachari dan Sunarya, 2001: 156). 

Pengertian estetika di Indonesia tidak terbatas pada wujud yang kasat 

mata, tetapi lebih pada pengalaman batin seseorang atau rasa. Jika menurut 

Zoetmulder (dalam Bastomi, 2012: 11) disebutkan pengalaman ekstatis, 

maksudnya pengalman estetik dipadu dengan  sifat mistis atau religious, bukan 

semata-semata tenggelam dalam keindahan alam yang sensual dan fenomental 

belaka, melainkan tenggelam dalam Yang Mutlak. 

Kata estetik menurut sebagian orang tentu sesuatu yang indah, dan 

keindahan itu diciptakan oleh manusia. Namun dibalik ungkapan yang sedehana 

itu terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan, antara lain, bagaimana yang indah itu. 

Padahal seni itu tidak harus indah (Bastomi, 2012: 11). 

Menurut Monroe ( dalam Kartika dan Sunarmi 2007: 95) dijelaskan bahwa 

terdapat 3 ciri yang menadi sifat-sifat membuat baik (indah) dari benda-benda 

estetik pada umumnya. 

Ketiga ciri termaksud ialah: 

1. Kesatuan (unity) ini berarti bahwa benda estetik ini tersusun secara baik atau 

sempurna bentuknya. 
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2. Kerumitan (complexity). Benda estetik atau karya seni yang bersangkutan 

tidak sederhana sekali, melainkan karya akan isi maupun unsur-unsur yang 

saling berlawanan ataupun mengandung perbedaan-perbedaan yang halus. 

3. Kesungguhan (intensity). Suatu benda estetik yang baik harus mempunyai 

suatu kualitas tertentu yang menonjol dan bukan sekedar sesuatu yang 

kosong. Tidak menjadi soal kualitas apa yang dikandungnya (misalnya 

suasana suram atau gembira, sifat lembut atau kasar), asalkan merupakan 

sesuatu yang intensif atau sunguh-sungguh. 

Dalam Sachari dan Sunarya (2001: 10) nilai estetik dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam 

pengertian keindahan. 

2. Nilai yang diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menimbulkan 

suatu pengalaman estetik. 

Pengertian nilai estetik mengalami transformasi yang panjang sebagai 

bagian dari proses transformasi budaya dunia. Demikian pula di Negara kita; 

pergeseran nilai estetik merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari 

transformasi budaya Indonesia, sejak zaman Hindu hingga masa modernisasi 

sekarang ini.  

Berbagai perubahan yang terjadi pada nilai estetik, dilihat dari „jejak‟ yang 

ada hingga sekarang, berjalan amat lambat, bahkan beberapa di antranya 

merupakan pengulangan dan bersifat „eklektik‟ dibandingkan dengan perubahan 

yang bersifat pembaruan yang cepat dalam bidang ilmu dan teknologi. Dengan 
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demikian, istilah pergeseran lebih tepat dibandingkan dengan istilah perubahan 

dalam mengaamati nilai esteik (Sachari dan Sunarya, 2001: 160). 

Sementara itu menurut Kant ( dalam Darsono Sony Kartika 2007: 13) ada 

dua macam nilai estetik, yakni : 

1. Nilai estetik atau nilai murni. Oleh karena nilainya murni, bila ada 

keindahan, dikatakan keindahan murni. Nilai estetik yang murni ini terdapat 

pada garis, bentuk warna dalam seni rupa. Gerak, tempo irama dalam seni 

teori. Suara, mentrum, irama dalam seni musik. Dialog, ruang, gerak dalam 

seni drama, dan lain-lain. 

2. Nilai ekstrinsik atau nilai tambahan. Nilai ekstrinsik (nilai luar estetik) yang 

merupakan nilai tambahan terdapat pada: bentuk-bentuk manusia, alam, 

binatang dan lain-lain; gerak lamban, sembahan dan lain-lain; suara tangis 

dan lain-lain. Keindahan yang dapat dinikmati penggemar seni yang 

terdapat pada unsur-unsur tersebut, disebut keindahan luar estetik atau 

tambahan . 

Dari keseluruhan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman estetik merupakan suatu tingkatan manusia dalam membaca makna 

seni. Pemahaman estetika dari suatu karya dari masing-masing individu berbeda-

beda. Pemahaman estetik dapat disimpulkan sebagai pendapat atau teori subjektif 

seseorang. 

Penelitian mengenai kajian terhadap nilai estetik batik Banyumas, 

mempunyai konsep estetika yaitu mengkaji keseluruhan dari nilai estetik yang 

terdapat di dalam motif khas batik Banyumas. Kajian terhadap motif batik 
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banyumas meliputi nilai ekstrinsik dan intra estetik. Sudah dijelaskan pada 

penjelasan para ahli bahwa nilai intra estetik merupakan apa yang ada di dalam 

wujud karya, sedangkan nilai ekstrinsik dalam penelitian ini penulis memilih 

konsep Beardsley dengan petimbangan yaitu bahwa konsep estetika yag 

dijelaskan oleh Monroe Beardsley mengandung tiga ciri yang membuat benda-

benda estetik menjadi baik (indah) yaitu unity (kesatuan), complexity (kerumitan), 

intensity (kesungguhan). 

2.3.2 Nilai Estetika 

Di dalam suatu karya seni terdapat niai yang terkandung di dalamnya. Nilai 

tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu nilai ekstrinsik dan intrinsik. 

Kata atau istilah ekstrinsik berarti sesuatu yang berada di luar atau di balik 

suatu objek atau benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstra estetik 

atau ekstrinsik berati berasal dari luar atau tidak merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sesuatu (Depdikbud, 1989: 223). Merujuk pengertian ini maka 

yang dimaksud dengan nilai ekstrinsik ialah kualitas atau harga yang berada di 

luar atau di balik suatu perwujudan fisik. Kualitas atau harga ini merupakan 

sesuatu yang tidak konkret yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran 

atau informasi lainnya yang berharga. Nilai yang demikian ini dapat pula disebut 

dengan nilai simbolis, artinya dalam posisi ini karya seni adalah sebagai simbol 

yang memiliki makna, pesan, atau harapan-harapan di luar bentuk fisiknya itu. 

2.3.2.1 Nilai Ekstrinsik 

Nilai ekstrinsik adalah sifat kebaikan suatu benda sebagai alat yang 

memiliki fungsi tertentu. Secara khusus juga acapkali disebut sebagai nilai 



38 

 

 
  

instrumental atau mkana kebenaran yang dapat membantu kegiatan manusia 

(Sachari dan Sunarya, 2001: 159). 

Dalam kenyataan, banyak sekali dijumpai karya seni yang hadir tidak hanya 

sekadar menciptakan bentuk fisik yang bernilai estetik semata melainkan juga 

membawa pesan-pesan, harapan-harapan, atau muatan-muatan makna di luar 

bentuk fisiknya itu. Sebagai contoh misalnya, karya-karya pelukis Indonesia di 

zaman pra- kemerdekaan yang menggelorakan semangat perjuangan atau 

nasionalisme melalui bentuk-bentuk fisik dengan tema-tema tertentu seperti tema 

perjuangan, penindasan, penderitaan, dan lain sebagainya akibat penjajahan 

Belanda dan Jepang. Dengan kata lain karya tersebut berfungsi sebagai simbol 

dari apa yang sejatinya dirasakan atau diinginkan (Iswidayati dan Triyanto, 32). 

Sementara itu menurut Kartika dan Sunarmi (2007: 14) nilai ekstrinsik 

berarti susunan dari arti-arti di dalam  (makna dalam ) dan susunan media 

inderawi (makna kulit) yang menampung proyeksi dari makna dalam, harus 

dikawinkan. Nilai-nilai itu (keindahan mencakup) semuanya, meliputi semua arti 

yang diserap dalam seni dari cita yang mendasarinya. 

Berdasarkan keseluruhan pendapat para ahli nilai ekstrinsik merupakan 

suatu jiwa atau makna yang terdapat dalam suatu karya seni. Setiap manusia 

berbeda dalam menilai dan memaknai suatu karya baik memaknai hanya dari 

warna saja maupun secara keseluruhan unsur yang terdapat dalam suatu karya 

seni. 
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2.3.2.2 Nilai Intrinsik 

Kata instrinsik atau intrinsik artinya adalah yang terkadung di dalamnya. 

Berdasarkan arti kata ini kata instrinsik menunjuk pada sesuatu yang ada pada 

atau dalam suatu objek. Pada karya seni, dengan demikian, yang dimaksud dengan 

nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu itu terletak 

pada bentuk fisiknya. Dengan kata lain nilai intra estetik karya seni adalah nilai 

pembentukan fisik dari suatu karya, yaitu kualitas atau sifat dari pembentukan 

fisik itu yang menimbulkan rasa atau kesan indah (Iswidayati dan Triyanto, 30). 

Menurut Anwar suatu pembentukan fisik karya seni yang menimbulkan rasa 

indah dianggap memiliki nilai normal karena memperlihatkan fungsi-fungsi 

psikologis dan sosiologis yang bersangkutan dengan terbentuknya keselarasan 

(harmoni). Sebaliknya, karya seni mempunyai nilai negatif, abnormal, jelek, bila 

gagal memenuhi salah satu fungsinya yakni memperlihatkan arah yang 

menimbulkan rasa atau kesan tidak indah atau bertentangan dengan tujuannya 

(Iswidayati dan Triyanto, 31). 

“Nilai” (yang ada dalam) seni itu teradapat pada „bentuk‟nya”. Yang disebut 

„bentuk‟ ialah penyusunan medium inderawi atau „permukaan‟ karya seni. Jika 

demikian, maka isinya (pandangan cinta dan emosi yang menyertainya) yang 

terdapat dalam bentuk itu dapat dikatakan tidak relevan (Kartika dan Sunarmi, 

2007: 13). 

Nilai instrinsik dari keseluruhan para ahli dapat disimpulkan merupakan 

kualitas dari sautu karya itu sendiri. Kualitas dapat di ukur dari unsur-unsur di 
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dalamnya. Dapat di katakan bahwa nilai intra estetik berupa bentuk atau wujud 

semata yaitu besar, kecil, gelap, terang, tinggi, lebar, halus, kasar dan sebagainya. 

Dapat disimpulkan bahwa nilai estetik yaitu suatu nilai yang terdapat 

didalam suatu karya seni, baik itu dari seni rupa, musik maupun seni tari. Nilai 

estetik dapat terbentuk dari unsur-unsur pembentuk suatu karya, misalnya dalam 

salah satu cabang seni yaitu seni rupa, unsur pembentuk nilai estetiknya 

merupakan titik, garis, warna, tekstur, bidang, ruang, bentuk dan lain sebagainya.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan penelitian 

Dalam suatu penelitian ilmiah penggunaan pendekatan penelitian haruslah 

sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji agar memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, 

penulis mengkaji tentang ragam nilai estetik yang terdapat pada karya seni batik 

Banyumasan. Pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan tentang 

fenomena, uraian permasalahan dalam bentuk kalimat, tidak berdasarkan 

perhitungan angka-angka. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah bentuk 

penelitian yang mampu mencakup berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi 

yang penuh nuansa lebih berharga dari sekedar pernyataan ataupun frekuensi 

dalam bentuk angka (Suharsimi, 1998:245). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif.  Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem artinya kajian dilihat 

sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan 

mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Suharsimi, 1998:88). 

Dalam penelitan kualitatif data dihasilkan bukan sekadar pernyataan jumlah 

maupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat mendeskripsikan gejala, 

peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Penelitian kualitatif juga 
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menghasilkan data berupa gambaran atau uraian tentang hal-hal yang berkaitan 

denga keadaan fenomena, status kelompok, suatu subyek, suatu system pemikiran 

atau peristiwa masa sekarang. 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang lebih 

menekankan pada masalah nilai estetik, maka penelitian ini mneggunkan strategi 

penelitian deskriptif kualitatif. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif karena penulis ingin berusaha menelusuri, memahami, dan menjelaskan 

gejala dan kaitan antara segala yang diteliti, dalam hal ini adalah nilai estetik seni 

batik Banyumasan. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Perusahaan Batik Hadipriyanto Banyumas 

yang bertempat di Jl. Mruyung 46 Banyumas. Adapun alasan penulis memilih 

lokasi tersebut karena Perusahaan Batik Hadipriyanto Banyumas merupakan 

perusahaan dan industri pembuatan batik khas Banyumasan serta terdapat galeri 

batik di dalamnya., sehingga penulis dapat meneliti tentang nilai estetik seni batik 

Banyumas. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka sasaran dari penelitian ini adalah 

keseluruhan motif khas di dalam batik Banyumas. 
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3.2.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti akan melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepentingan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong 2007: 65). 

Fokus dari penelitian ini adalah; (1) Identifikasi terhadap beragam motif 

batik Banyumas, dan (2) Identifikasi terhadap nilai estetis yang terkandung di 

dalam karya seni batik Banyumas. 

 

3.2.4 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan 

diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. 

Dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, 

dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang 

dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau 

informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Mereka adalah 

informasi kunci (keyperson) yang dapat memberikan informasi terkait masalah 

yang akan diteliti. Subjek penelitian ini adalah tentang nilai ekstra estetik dan intra 

estetik pada batik Banyumas yang meliputi : 

3.2.4.1 Subyek  Primer 

Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik Perusahaan Batik Badipriyanto 

Banyumas, karena beliau memiliki pengetahuan yang cukup tentang batik di 

Kabupaten Banyumas. 
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3.2.4.2 Subyek  Sekunder 

Informan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Sentra Industri Batik 

Informan sentra industri batik digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang sejarah perkembangan batik di Kabupaten Banyumas dan aspek 

pemasaran batik.  Sentra industri batik yang digunakan merupakan sentra industri 

batik yang dimiliki oleh Bapak Slamet Hadipriyanto yang beralamatkan di Desa 

Sodagaran Jl. Mruyung no 46 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. 

b. Budayawan Banyumas 

Informan budayawan Banyumas digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang sejarah peekembangan batik di Kabupaten Banyumas, kebudayaan 

Banyumas, serta informasi yang berkaitan tentang nilai esteteik yang terkandung 

di dalam batik Banyumas. Budayawan Banyumas yang dimaksud adalah Bapak 

Darwan Arjasentana yang beralamatkan di Desa Tinggarjaya Rt 07/ Rw 07 

Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas 

c. Pemilik Perusahaan dan Galeri Batik 

Pemilik perusahaan batik digunakan sebagai informan untuk mendapatkan 

informasi tentang ide penciptaan motif batik Banyumas dan informasi yang 

berkaitan dengan nilai estetik batik Banyumas. Pemilik Perusahaan dan Galeri 

batik yang dimaksud yaitu Bapak Slamet Hadipriyanto yang beralamatkan di Desa 

Sodagaran Jl. Mruyung no 46 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), dan teknik dokumentasi. 

3.3.1 Teknik Observasi (pengamatan) 

Istilah obeservasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan 

“memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antar aspek dan fenomena tersebut. Obeservasi seringkali menjadi 

bagian dalam penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun 

ilmu-ilmu sosial. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium 

(eksperimental) maupun konteks alamiah (Rahayu dan Ardani, 2004: 1). 

Observasi suatu pengamatan adalah kegiatan pengamatan dengan 

menggunakan indera penglihatan. Observasi disebut pula pengamatan yang 

meliputi pemusatan terhadap suatu objek. Observasi dilakukan  dengan cara 

pengamatan langsung terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data 

selengakpnya. Observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian, mengamati semua yang tampa pada objek penelitian dengan dilakukan 

melalui beberapa kali pengamatan dan pencatatan. 

Observasi langsung adalah cara pengamatan dan pencatatan periatiwa atau 

tingkah laku subjek secara langsung dan tepat, pada saat situasi dan kondisi yang 

terjadi. Sedangkan observasi tak langsung adalah cara pengamatan tidak langsung 
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pada tempat atau situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi melalui dokumen dari 

kamera maupun video-tape. 

Penggunaan teknik observasi yang diambil peneliti adalah teknik obervasi 

langsung, yaitu observasi dengan cara mengamati, mencatat fenomena atau 

peristiwa secara langsung di tempat. Observasi yang dilakukan peneliti 

mengambil gambaran umum terhadap kondisi sentra pembuatan batik serta 

perusahaan batik, kegiatan membatik, serta motif batik produksi Perusahaan Batik 

Hadipriyanto. 

Hasil observasi dipergunakan untuk mendukung teknik dokumentasi 

terhadap batik Banyumas. Sasaran observasi yang dilakukan yaitu berupa foto 

batik yang diproduksi di sentra pembuatan batik Banyumas serta kondisi fisik 

sentra insudsri batik di Kabupaten Banyumas. 

3.3.2 Teknik interview (wawancara) 

Wawancara adalah metode pengmpulan data dengan Tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan dengan sistematik, yang berdasarkan kepada tujuan penyelidikan. 

Tanya jawab sepihak yaitu menerangkan perbedaan tingkat kepentingan anata 

kedua belah pihak. Wawancara adalah perbincangan yang menjadi sarana untuk 

mendapatkan informasi tentang orang lain, dengan tujuan penjelasan atau 

pemahaman tentang orang tersebut dalam hal tertentu. Hasil wawancara 

merupakan suatu laporan subjektif tentang sikap seseorang terhadap 

lingkungannya dan terhadap dirinya. Suatu wawancara berbeda dari perbincangan 

biasa, dalam hal tujuan dan kedalaman informasi yang digali dalam wawancara 

(Rahayu dan Ardani, 2004: 63). 
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Mendefinisikan interview adalah , wawancara antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide malalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topic tertentu. Sasaran wawancara pada penelitian ini yaitu 

kepada pemilik sentra industri batik, budayawan batik Banyumas, pemilik 

perusahan batik, serta pemilik galeri batik. Tekhnik wawancara yang dilakukan 

penulis bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari informan tanpa adanya 

pihak kedua. 

3.3.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata document, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Dokumentasi atau 

study documenter adalah teknik pengumpulan data penelitian dokumen-dokumen 

atau peninggalan (sudah ada sebelum penelitian dilakukan) yang relevan dengan 

masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi diarahkan untuk mendapatkan   sumber informasi yang 

ada kaitannya dengan penelitian, berupa buku-buku dan foto mengenai proses dan 

teknik pembuatan karya seni batik Banyumasan. Hasil dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data yang melengkapi atau mendukung data hasil 

wawancara dan pengamatan (Arikunto, 2010:274).. 

Sasaran dokumentasi yang dilakukan merupakan dokumentasi berupa data 

tertulis tentang batik banyumas, foto batik Banyumas yang di dalamnya 

terkandung motif batik, serta gambar kegiatan membatik di sentra pembuatan 
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batik. Tujuan menggunakan teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan 

data berupa foto tentang keseluruhan jenis batik Banyumas. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 

2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu observasi/pengamatan, wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian 

dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

adalah: 1) pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan 

dengan data penelitian yang ada di lapangan melalui data dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 

kemiripan data; 2) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data 

yang terkumpul untuk dikategorikan. Data yang telah dikategorikan tersebut 

diorganisir sebagai bahan penyajian data; 3) penyajian data yaitu sekumpulan 
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informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang 

didasarkan kepada aspek yang diteliti. Dengan demikian, kemungkinan dapat 

mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti; 

4) simpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.Simpulan 

ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan 

dibuat dalam pertanyaan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada 

pokok permasalahan yang diteliti (Moleong, 2007:249).  

Simpulan yang ditarik perlu diverifikasi dengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan 

agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Simpulan final mungkin tidak 

muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-

kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpangan dan metode pencarian 

atau pengamatan ulang yang digunakan untuk catatan penelitian (Sugiyono, 

2009:338). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data 

(dikutip dari Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2009:338) 
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3.5 Reduksi Data 

Kegiatan mereduksi data yaitu meliputi pemilihan data dengan memilah 

bagian-bagian yang dinyatakan sebagai data pendukung dan menyimpan data-data 

yang dianggap kurang sesuai dengan sasaran penelitan (Sugiyono, 2010:337). 

3.6 Penyajian Data 

Pada tahap ini berisi uraian data yang telah dipilah sesuai dengan sasaran 

penelitian, dengan menyajikan melalui tulisan yang sistematis. Data yang 

disajikan merupakan data yang telah lolos seleksi dari tahap reduksi data 

(Sugiyono, 2010:337). 

3.7 Manarik Simpulan 

Tahap ini merupakan usaha untuk mengungkapkan hasil atau pokok selama 

proses pelaksanaan penelitian yakni dengan mengungkapkan keseluruhan hasil 

peneliti yakni dengan mengungkapkan keseluruhan hasil dari kesimpulan ini 

merupakan tahap ahir dalam menyajikan data dan dujadikan sebagai isi dar 

laporan penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif ini, nantinya 

akan diperoleh data yang sebenar-benarnya. Disamping itu, metode penelitian 

kualitatif cocok doguakan dalam penelitian yang mengharuskan langsung terjun 

ke lapakgan dan di tuntut untuk mengumpulkan berbagai data sehingga dapat 

dianalisis menurut fakta yang diperoleh (Sugiyono, 2010:337). 

Dalam penyusunan penelitian ini antara peneliti dan informan bertemu 

secara langsung untuk mengadakan interaksi terhadap permasalahan yang dikaji. 

Melalui cara inilah permasalahan dalam penelitian dapat diungkap lebih dalam 
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dan jelas, jadi peneliti lebih aktif dan kreatif dalam mencari data yang objektif 

yang berhubungan dengan seni batik dari Kabupaten Banyumas. Dalam 

mendapatkan informasi, hal yang kurang penting, penulis tidak masukan dalam 

laporan penelitian atau tidak ditulis dalam laporan penelitian.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provisi Jawa 

tengah Ibukotanya adalah Purwokerto.Kata Banyumas berasal dari dua suku kata 

yaitu “Banyu” dan “Mas” atau “Emas”.“Banyu” berarti air, dan “mas” berarti 

emas.Secara astronomis Kabupaten Banyumas terletak antara - 108 0 „ 17 ”- 109 0 

27‟15” Bujur Timur dan- 7 0 15 „05” – 7 0 37 „10” Lintang Selatan (lihat gambar 

4.1). 

Jarak Kabupaten Banyumas dengan kota-kota disekitarnya yaitu jika ke 

Kabupaten Tegal menempuh perjalanan dengan jarak 114 km, ke Kabupaten 

Pemalang  dengan jarak 114 km, ke Kabupaten Brebes dengan jarak 127 km, ke 

Kabupaten Purbalingga dengan jarak 20 km, ke Kabupaten Banjarnegara dengan 

menempuh jarak 65 km, Ke Kabupaten Kebumen  menempuh jarak 85 km, serta 

jika ke Kabupaten Semarang menempuh perjalanan dengan jarak sejauh 211 km. 

Wilayah Banyumas seluas 132.759 Ha sekitar 4.08% dari luas wilayah 

Provinsi Jawa Tengah ( 3254 juta Ha ). Berdasarkan wilayah seluas 132.759 Ha, 

yang merupakan lahan sawah sekitar 32.881 Ha atau sekitar 24,77% dari wilayah 

Kabupaten Banyumas dan sekitar 10.468 Ha sawah dengan pengairan teknis. 

Sedangkan yang 75,23% atau sekitar 99.878 Ha adalah  lahan bukan sawah 

dengan 18.627 Ha atau 18,65% merupakan tanah untuk bangunan dan 

pekarangan/halaman.Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.328 

km
2 

yang didiami oleh 1.605 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk 
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Kabupaten Banuyumas adalah sebanyak 1.209 orang per km
2
. Kecamatan yang 

paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Purwokerto Timur yakni 

sebanyak 6.874 per km
2
, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan 

Lumbir dengan kepadatan sebanyak 428 orang per km
2
. 

 

 

Gambar 4.1  Denah Lokasi Kabupaten Banyumas 

(Sumber: 2.bp.blogspot.com) 

 

Kabupaten Banyumas terdapat sentra pembuatan batik yaitu di Komplek 

Kauman Sokaraja Tengah Rt 02-06 Rw 01, Kecamatan Sokaraja.Serta terdapat 
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Perusahaan batik yaitu Perusahaan Batik Hadipriyanato.Lokasi penelitian ini 

adalah di Perusahaan Batik Hadipriyanto yang beralamatkan di Jl. Mruyung No. 

46, Desa Sodagaran, KecamatanBanyumas.Perjalanan menuju Peruasahaan Batik 

Hadipriyanto sekitar ±30 menit sertamenempuh jarak ±15 kilometer dari jalan 

provinsi yaitu dari pertigaan Klenteng Hok Tek Bio di Sokaraja Tengah menuju 

arah selatan. Melewati SMA Sokaraja dan eks Pabrik Gula Kalibagor. Jika 

menggunakan kendaraan mikromini  dari pertigaan Klenteng Hok Tek Bio hanya 

membayar Rp. 5000.- kemudian turun di pertigaan Bank Mandiri kemudian 

masuk pertigaan arah kanan dan dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 10 menit, 

karena dari pertigaan Bank BRI hanya berjarak ± 50 meter. Perusahaan Batik 

Hadipriyanto terletak di komplek pasar Desa Sodagaran.Alasan penulis 

melakukan penelitian dikarenakan di dalam Perusahaan Batik Hadipriyanto 

dikarenakan di dalam Perusahaan Batik tersebut memproduksi batik khas 

Banyumas. 

Kondisi fisik Perusahaan Batik Hadipriyanto yaitu mempunyai empat area 

sesuai fungsi dan kegunaan.Keempat area tersebut terdiri dari bagian depan, 

bagian galeri batik, tempat pembatikan teknik canting, serta tempat dibagian 

belakang perusahaan yaitu tempat untuk pembuatan batik teknik cap serta 

pewarnaan dan teknik printing. 

Untuk bagian depan perusahaan digunakan untuk menjemur kain batik 

setengah jadi dan batik yang sudah jadi. Area ini hanya halaman yang cukup lebar 

untuk menjemur kain batik.kain batik dijemur dengan cara di letakkan diatas batu-

batu pada halaman depan perusahaan. Penejmuran dilakukan pada siang har ketika 
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matahari terik, sekitar pukul 08.00 pagi sampai 16.00 sore.Penjemuran dilakukan 

oleh dua orang pekerja atau lebih.Batik yang dijemur biasanya berjumlah banyak 

biasanya sampai puluhan lembar kain batik. 

 

Gambar 4.2 Bagian Depan Perusahaan Batik Hadipriyanto 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Area selanjutnya merupakan bagian tengah atau galeri batik serta tempat 

untuk memajang hasil batik yang sudah jadi. Batik yang dipajang terdiri dari batik 

dengan teknik cap dan teknik canting. Batik yang dipajang merupakan 

keseluruhan dari produksi Perusahaan Batik Hadipriyanto. Batik yang dipajang 

terdiri dari batik yang dibuat dari teknik cap dan teknik canting, serta teknik cap. 

Harga batik yang diperjual belikan kisaran 100.000 sampai 3.000.000 rupiah. 
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Gambar 4.3Bagian Tengah Perusahaan Batik Hadipriyanto 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Tempat kedua merupakan tempat yang digunakan untuk pengrajin batik 

memproduksi batik tulis. Area ini beroperasi pada pukul 09.00 WIB sampai 17.00 

WIB. Terdiri dari 7-9 pengrajin batik tulis yang masih bekerja di area ini. Area ini 

memproduksi batik dalam jumlah yang sedikit tiap minggunya, karena 

memproduksi kain batik dengan teknik ini membutuhkan waktu yang lama. Area 

ini bersebelahan dengan galeri  batik, karena bersebelahan dengan galeri maka 

para pembeli dapat melihat langsung para pekerja dalam membatik. Area ini 

dibangun outdoor karena bertujuan untuk sirkulasi uap dari malam yang 

dipanaskan, karena uap malam yang dipanaskan menimbulkan bau yang 

menyengat. 
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Gambar 4.4Tempat Pembuatan Batik Tulis 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Tempat terakhir merupakan area untuk pewarnaan kain batik, teknik 

pembuatan batik teknik cap, pembuatan batik teknik printing, serta untuk media 

ngemplong. Ngemplong  merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memunculkan 

warna yang mengkilap pada kain batik. Ngemplong dilakukan dengan media 

ganden atau palu dari bahan kayu, caranya dengan memukul kain batik yang 

sudah jadi dengan ganden. Pada Area ini terdiri dari bak pewarnaan serta media-

media untuk membuat batik. Berdasarkan keseluruhan area tersebut merupakan 

satu kesatuan dalam area Perusahaan Batik Hadipriyanto. 
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Gambar 4.5 Area untuk pewarnaan batik 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Banyumas 

4.2.1 Kondisi Penduduk Kabupaten Banyumas 

Kondisi demografis Kabupaten Banyumas meliputi jumlah penduduk, 

kondisi pendidikan, kondisi sosial budaya, serta kondisi agama. Jumlah penduduk 

Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2013 yaitu 1.605.579 jiwa, berikut dibagi 

antara laki-laki berjumlah 802.316 jiwa dan perempuan 803.263 jiwa.Dari jumlah 

tersebut terlihat 3 kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah penduduknya 
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yaitu Cilongok (113.187 orang), Ajibarang (92.612 orang) dan Sokaraja (80.763 

orang).Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah 

Purwojati dengan jumlah 31.414 orang (lihat tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 Data Statistik Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Jenis 

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Total 
Rasio Jenis 

kelamin 

0-4 72.965 68.310 141.275 10.681 

5-9 69.904 65.867 135.771 10.613 

10-14 68.340 64.377 132.717 10.616 

15-19 66.519 62.494 129.013 10.644 

20-24 57.563 56.338 113.901 10.317 

25-29 53.974 55.624 109.598 9.703 

30-34 59.009 61.627 120.636 9.575 

35-39 60.000 61.481 121.481 9759 

40-44 56.933 58.933 115.801 9.650 

45-49 53.933 56.753 110.686 9.503 

50-54 48.932 51.219 100.151 9.553 

55-59 41.502 40.779 82.281 10.177 

60-64 32.390 30.512 62.902 10.615 

65-69 23.115 24.170 47.285 9.564 

70-74 17.210 18.765 35.975 9.171 

75+ 20.092 26.014 46.106 7.724 

Jumlah 803.316 803.263 1.605.579 9.988 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2013) 

 

Sex ratio penduduk Kabupaten Banyumas adalah 99,88 yang artinya jumlah 

penduduk laki-laki 0,12 pesenlebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan. 

Menurut jenis kelamin terdapat statistik data kematian dan kelahiran di Kabupaten 

Banyumas.Menurut data statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Banyumas terdapat tingkat kematian yaitu sebanyak 11.989, berikut 
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dibagi dengan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 6.200 serta perempuan 5.789 

orang.Terdapat tingkat kelahiran sejumlah 22.694, berikut dibagi dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 11.772, dan perempuan sebanyak 10.922. 

Dalam Sektor pendidikan di Kabupaten Banyumas terdapat satu kebijakan 

pembangunan pendidikan yaitu Penuntasan Wajib Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun, namun demikian terdapat tantangan berat adalah upaya mempertahankan 

tingkat penuntasan pendidikan wajib dasar sembilan tahun, terutama pada 

kecamatan-kecamatan yang terletak di luar wilayah Purwokerto, karena beberapa 

wilayah yang merupakan daerah miskin memiliki kecenderungan angka putus 

sekolah cukup tinggi. 

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Banyumas mayoritas berada di 

sektor agraris yaitu bercocok tanam dan bertani di sawah serta di lereng-lereng 

bukit dengan menanam umbi-umbian contohnya singkong, ubi jalar, ubi kayu dan 

semacamnya.Mata pencaharian tersebut didukung dengan suburnya tanah di 

daerah tersebut.Namun tak sedikit masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di 

sekitar Kabupaten Cilacap yang merupakan satu-satunya di dalam Karesidenan 

Banyumas yang memiliki pantai. 

 

4.2.2 Kondisi Keagamaan Kabupaten Banyumas 

Kabupaten Banyumas mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari 

agama dan keyakinannya. Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten 

Banyumas pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi 

antar pemeluk agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat antar pemeluk 
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agama ditunjukkan dengan tersebarnya tempat-tempat ibadah di Kabupaten 

Banyumas. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari 

banyaknya sarana peribadatan masing-masing Agama, berkembangnya pondok 

pesantren dan meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten 

Banyumas (lihat tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Data Statistik Pemeluk Agama Kabupaten Banyumas 

No Jenis agama Jumlah 

1 Islam 1.700.922 

2 Kristen katolik 11.131 

3 Kristen protestan 17.979 

4 Hindu 1.136 

5 Budha 1.872 

6 Konghuchu 239 

7 Lain-lain 445 

Total 1.733.724 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas) 

Kehidupan agama Kabupaten Banyumas sangatlah harmonis dan  rukun, 

walaupun berbeda dalam memeluk gama namun jalinan silaturahmi tetap rukun. 

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Banyumas memeluk agama Islam 

sedangkan sisanya memeluk agama non Islam (Kristen Katolik, Protestan, Budha 

serta hindu). Klenteng-klenteng banyak terdapat di Kabupaten Banyumas, 

contohnya klenteng Hok Tek Bio di Kecamatan Sokaraja, klenteng Boen Tek Bio 

di Kecamatan Banyumas, klenteng Hok Tek Bio di Kecamatan Purwokerto 
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Timur, serta greja-greja kristen katolik maupun protestan jawa yang tesebar di 

Kabupaten Banyumas (lihat tabel 4.3). 

Tabel 4.3 Data Statistik Banyaknya Tempat Peribadatan Kabupaten 

Banyumas Tahun 2013 

No Nama Tempat Peribadatan Jumlah 

1 Masjid 1995 

2 Mushalla 722 

3 Langgar 5875 

4 Gereja Khatolik 3 

5 Gereja Protestan 84 

6 Vihara 18 

7 Kapel 11 

8 Klenteng 3 

9 Pura 1 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2013) 

 

Kondisi keagamaan dengan kebudayan Banyumas terdapat hubungan antara 

satu dengan lainya. Hubungan tersebut terlihat disetiap ritual tradisi masyarakat 

Banyumas terdapat nilaireligi yang terkandung di dalamnya. Ritual tradisi 

masyarakat Banyumas meliputi ritual yang berdasarkan kelahiran hingga 

kematian, serta upacara adat. Masyarakat Banyumas menyampaikan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ritual tradisi tersebut. Rasa syukur yang 
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disampaikan oleh masyarakat didasari oleh rizki dan karunia yang telah diberikan 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

4.2.3 Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Banyumas 

Kodisi sosial budaya masyarakat Banyumas tidak terlepas dari sifat dan 

watak masyarakat Banyumas. Sifat tesebut tertuang di dalam setiap acara ritual 

adat yang berkembagn sampai sekarang di Kabupaten Banyumas.Walaupun ada 

sebagian ritual adat yang mulai tersingkir dari masyarakat.Namun pada dasarnya 

masyarakat memegang karakteristik sifat asli masyarakat yang meliputi gotong 

royong, toleransi, merakyat, kerukunan antar umat beragama, serta kejujuran 

antara manusia. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2014 

dengan budayawan Banyumas Bapak Darwan Arjasentana, beliau menjelaskan 

bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Banyumas setempat 

mencerminkan kebudayaan gotong royong. Kebudayaan gotong royong 

masyarakat Banyumas tercermin dalam kegiatan sehari-hari  salah satu contohya 

yaitu, ketika terdapat salah satu keluarga yang pindah rumah atau “boyongan”.  

Pada saat boyongan masyarakat sekitar bersama pemilik rumah memikul 

atap yang masih terdapat genteng bersama-sama sampai tujuan.Kebudayan saling 

tolong menolong dan gotong royong saling diterapkan oleh masyarakat setempat, 

walaupun pada dasarnya terdapat berbagai macam lapisan masyarakat yang 

berbeda strata dan jenis Agama namun kondisi ini menjadi suatu keharmonisan 

diantara lingkup masyarakat. 
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Toleransi yang diterapkan oleh masyarakat Banyumas terlihat ketika 

terdapat warga yang akan menggelar hajatan baik itu khitan maupun pernikahan, 

warga sekitar memberikan sumbangan dalam bentuk makanan atau cemilan. 

Kegiatan memberikan makanan sebelum  adanya hajatan disebut oleh masyarakat 

Banyumas yaitu “nyumbang” dan kegiatan bertamu dalam hajatan digelar disebut 

“ngendong”. 

Beberapa tradisi yang masih berlangsung di dalam masyarakat adalah tradisi 

yang turun temurun di lestarikan, misalnya dalam upacara ritual tradisional yaitu 

memperingati dari jabang bayi masih dalam kandungan sampai dihari kematian. 

Upacara tradisi tersebut misalnya, 4 bulan kehamilan atau “ngapati”, 7 bulan 

kehamilan atau “keba”, 7 harikematian atau “mitung ndina”atau disebut juga 

“mitoni”, 40 hari kematian atau “matang puluh”, 100 hari kematian atau “nyatus”, 

serta 1000 hari kematian atau “ruwat dlahan” atau disebut juga “nyewu”. Dalam 

ritual tradisional tersebut kerukunan dan hubungan sosial budaya masyarakat 

sangat terlihat, karena pada prosesi upacara tesebut terdapat kegiatan 

berkumpulnya sanak saudara, serta undangan yang hadir dalam acara tersebut. 

Upacara memperingati 7 bulan si jabang bayi dalam kandungan atau disebut 

dengan istilah “keba” terdapat sesuatu yang unik, yaitu si Ibu menyebarkanuang 

logam dengan cara melempar yang sebelumnya uang logam tersebut diletakkan di 

dalam ember yang penuh air dan bunga-bunga, misalnya mawar dan melati, serta 

terdapat belut sawah di dalamnya. Uang-uang logam yang disebar oleh si Ibu akan 

di perebutkan oleh masyarakat sekitar yang berkumpul di dekat kubangan air yang 

berisi uang logam atau uang receh kemudian masyarakat memperebutkan uang 
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receh tersebut. Ritual “keba” yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan atau 

bermaksud untuk pengharapan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar si jabang 

bayi mendapatkan jiwa, raga, akhlak yang baik serta rizki yang berlimpah dengan 

cara membagikan sedekah kepada masyarakat, serta pengharapan agar si jabang 

bayi akan menjadi insan yang berguna bagi orang tua dan masyarakat sekitar. 

Masyarakat Banyumas sangat menjunjung tinggi nilai tradisi yang sudah 

turun-temurun dilestarikan, misalnya tradisi nyapu.Tradisi nyapu yaitu kegiatan 

membersihkan makam anggota keluarga mereka dengan cara membersihkan 

dengan sapu lidi dari kotoran yang berupa rumput dan daun-daun kering. Nyapu 

dalam masyarakat dilakukan 2 hari sebelum hajatan khitan dan pada saatakan 

menyambut datangnya bulan Ramadhan. Kegiatan ini juga dilakukan dengan 

menabur bunga pada makam anggota keluarga dan mendoakan anggota keluarga 

yang telah meninggal agar mendapatkan ketenangan. 

Ritual tradisional lain yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas yaitu 

sedekah bumi.Ritual tradisional sedekah bumi menurut perhitungan Jawa yaitu 

bulan apit, bulan di dalam perhitungan Jawa yang berasal dari bahasa 

Banyumas“ngapit”, yang dimaksud ngapit yaitu terhimpit oleh dua Hari Raya 

Islamyaitu Hari Raya Idhul Fitri dan Hari Raya Idhul Adha serta sedekah bumi 

dilakukan  pada tanggal yang menurut kesepakatan warga sekitar yang dianggap 

baik. Biasanya waktu sedekah bumi dilakukan pada tanggal 1 Syura serta kegiatan 

sedekah bumi dilanjutkan dengan bersih makam atau nyapu. 

Tempat ritual tradisional sedekah bumi dilakukan di perempatan jalan atau 

jalan desa, lalu masyarakat berkumpul dengan membawa makanan dari rumah 
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masing-masing serta“tumpeng slamet”, yaitu tumpeng yang biasanya berwarna 

putih yang berisi “urab” yaitu sejenis lauk dari parutan kelapa. “Tumpeng Slamet” 

digunakan sebagai simbol ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rizki 

yang diberikan.Mengharapkan agar bumi tetap lestari dan memberikan manfaat 

bagi kehidupan, membina mitos agar manusia tidak semena-mena terhadap hasil 

alam, mencintai dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap isi bumi dan 

kehiduan, meningkatkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

telah memberikan makanan, minuman serta hasil bumi yang melimpah melalui 

bumi yang dipijak, serta sarana doa terhadap Tuhan agar bumi yang kita doakan 

terhindar dari malapetaka yang tidak kita inginkan.  

Dalam ritual ini masyarakat menjalin kerukunan dengan berdoa bersama 

yang dipimpin oleh pemuka agama di desa. Wujud kerukunan yang lain adalah 

ketika pemuka agama selesai berdoa syukur, masyarakat yang hadir dalam ritual 

ini makan hidangan yang mereka bawa dari rumah masing-masing dan saling 

bertukar menu makanan. 

Kegiataan yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya masyarakat 

Banyumas merupakan suatu kegiatan yang tidak jauh dengan hubungan manusia 

dengan manusia, manusia dengan kelompok, serta manusia dengan Tuhannya.Di 

dalam upacara ritual tradisional pasti terdapat suatu kerukunan yang terjalin 

dengan saling berkumpul dan berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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4.3 Kebudayaan Banyumas 

4.3.1 Karakteristik Kebudayaan Banyumas 

Menurut hasil wawancara dengan budayawan Banyumas Darwan 

Arjasentana pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2014, dijelaskan bahwa 

Banyumas selain memiliki keunikan berdasarkan faktor antropologis dan historis 

juga memiliki keistimewaan lain. Pertama, Banyumas merupakan kota yang 

dikelilingi bukit (kecuali Cilacap yang memiliki laut). Berdasarkan konsep 

kebudayaan Jawa, kotayang dikelilingi bukit atau gunung disebut Sangsang 

Buwanaatau bermakna sebagai “memayungi alam” dilambangkan sebagai tokoh 

perwayangan wisnu, danKawula KatubingKalabermakna sebagai “pengharapan 

terhadap hilangnya hal-hal negatif”. 

Kedua konsep ini mengandung arti bahwa masyarakat Banyumas sebagai 

masyarakat yang melindungi alam sekitar serta mengharapkan hilangnya hal-hal 

yang negatif.Kedua, orang Banyumas memiliki karakter yang meliputi mencari 

kejayaan dan keemasan, tidak suka memberontak, tidak sering berkonflik, dan 

suka bekerja keras. 

Disamping karakter yang sudah disebutkan, bahwa orang Banyumas 

memiliki karakteristik sebagai masyarakat egaliter, orang-orang bebas, orang-

orang vulgar dan budaya afirmatif dan kritis. Meski karakter orang Banyumas 

tersebut masih dapat diperdebatkan, akan tetapi unsur yang lebih menonjol dalam 

pemunculan karakter itu adalah unsur historis yang terwujud melalui perilaku para 

pejabat yang ada sebelumnya, pada saat maupun sesudah Banyumas berdiri. 
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Gambar 4.6  Tokoh Pewayangan Bawor 

(Sumber:http://srenggini.wordpress.com/) 

 

Karakteristik masyarakat Banyumas digambarkan pada tokoh pewayangan 

bawor. Tokoh Bawor diidentifikasikan dengan  sikap dan tingkah laku masyarakat 

Banyumas. Bawor digambarkan sebagai tokoh pewayangan yang memiliki sikap 

“mbentongor” dan “blakasuta”.Mbentongor merupakan gambaran dari ekspresi 

muka yang apa adanya atau tidak ada kebohongan di belakangnya. Sedangkan 

blakasuta merupakan penggambaran bagi sikap masyarakat yang berperilaku apa 

adanya, tampak luar dan dalam, depan dan belakang sama saja. Tokoh Bawor 

dalam wayang Punakawan hampir sama dengan tokoh Bagong  (lihat gambar 4.6). 

http://srenggini.wordpress.com/
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Gambar 4.7 Tokoh Pewayangan Bawor di Museum Wayang Sendangmas Banyumas 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Gambar di atas merupakan tokoh Bawor dalam bentuk kaligrafi dari aksara 

jawa yang terdapat di Museum Wayang Sendangmas Banyumas.Dalam tokoh 

bawor ini memiliki aksara jawa yang berbunyi “worsuh irama ing urip, baya sira 

bosen marsudi becik, balik sira beber bagus, bola bali tibagong” yang dapat 

diartikan; kacau irama hidup jangan kamu bosan mencari kebaikan, kembali kamu 

menebar kebaikan terulang selalu mendapatkan keagungan(lihat gambar 4.7). 

Dari kalimat tersebut mempunyai makna yaitu kehidupan yang beraneka 

ragam dan dinamika hidup baiknya diterima, masyarakat harus senang prihatin, 

mengutamakan tindakan yang baik dan walaupun mengalami kegagalan pada 

akhirnya akan menerima kebahagiaan atau keagungan.  
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Makna dari kalimat tersebut memiliki relasi dengan watak masyarakat 

Banyumas yaitu membebaskan demokrasi dalam segala hal, baik dalam beragama 

maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat.Serta dalam bertindak masyarakat 

Banyumas mengutamakan sopan santun serta hormat saling menghormati dengan 

orang yang lebih tua.Pada akhir nya masyarakat mengharapkan sesuatu hasil yang 

baik dari perilakunya yang memang didasari dari hal yang baik pula. 

Tokoh bawor dalam pagelaran wayang sering dipadukan dengan senjata 

tradisonal kabupaten Banyumas yaitu kudi. Kudi oleh masyarakat Banyumas 

digunakan untuk kegiatan sehari-hari contohnya membelah kayu maupun bambu 

(lihat gambar 4.8). Kudi  selain digunakan untuk kegiatan sehari-hari, digunakan 

juga untuk senjata tradisional masyarakat Banyumas. Kudi merupakan cikal bakal 

terbentuknya kujang yang berkembang di kebudayaan Sunda. Kudi dianggap 

sebadai identitas budaya masyarakat Banyumas. Kudi merupakan senjata 

tradisional masyarkat Banyumas, tidak ada di daerah lain selain di daerah aslinya. 

Kudi artinya ”lakuning budhi” yaitu perilaku berbudi, sebuah harapan dan 

semangat agar dimanapun msayarakat Banyumas berada maka perilakunya harus 

berbudi luhur. Kudi dalam kepercayaan masyarakat Banyumas mempunyai makna 

yang sama dengan tokoh Bawor yaitu memiliki sifat yang menunjukan 

kesederhanaan dan apa adanya. Terlihat dari perut si kudi yang cembung sama 

dengan bentuk tokoh bawor menunjukan sifat jujur terhadap masyarakat. 

 

Perwujudan tokoh bawor tertuang di dalam struktur kudi. Terlihat dari 

struktur kudi yang terdiri dari mustaka berarti kepala dari tokoh bawor, padharan 

berarti perut dari tokoh bawor, wangkingan berarti pinggang dari tokoh bawor, 
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dan suku berarti kaki dari tokoh bawor (lihat gambar 4.4). Perwujudan tersebut 

sama kaitannya dengan watak masyarakat Banyumas yang tertuang di dalam 

tokoh bawor. Keunikan dari kudi terletak dari struktur pada bagian cembung, 

bagian cembung di dalam struktur kudi justru merupakan bagian yang tajam. 

Keunikan dari bentuk kudi ini tidak dimiliki oleh daerah lain selain di Kabupaten 

Banyumas. 

 

Gambar 4.8 Kudi (senjata tradisional masyarakat Banyumas) dan Strukturnya 

(Sumber : http://goedangdjadoel.com/) 

4.3.2 Sebaran Kebudayaan Kabupaten Banyumas 

Kebudayaan Banyumas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari wilayah 

geografisnya, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Banjarnegara serta Kabupaten Cilacap. Lingkup budaya itu terlihat dari dialek 

http://goedangdjadoel.com/
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bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ngapak adalah bahasa 

yang asli berasal dari Kabupaten Banyumas. 

Budaya Banyumas merupakan budaya lokal yang juga mempunyai nilai-

nilai unggul dan perlu dilestarikan sebagai warisan budaya bangsa. Kata “lokal” 

disini tidak menunjuk pada wilayah geografis, karena budaya Banyumas sendiri 

tak terbatas pada willayah administratif/Kabupaten Banyumas, melainkan lebih 

luas, yaitu eks Karasidenan Banyumas, bahkan sampai ke Pantai Utara Jawa 

Tengah Bagian Barat (Pemalang, Tegal, dan Brebes). 

Menurut Budayawan Banyumas Darwan Arjasentana, Kabupaten Banyumas 

merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumas disebut sebagai budaya 

Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang 

dituturkan adalah Bahasa Bayumasan, yaitu salah satu dialek Bahasa Jawa yang 

cukup berbeda dengan dialek standar Bahasa Jawa dan dijuluki “bahasa ngapak” 

karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhir. 

Banyumas berada di antara dua kebudayaan besar yang berkembang di 

Pulau Jawa, yaitu kebudayaan Jawa yang berpusat di Surakarta dan Yogyakarta, 

serta kebudayaan Sunda. Kedudukan Banyumas yang berdiri di antara dua 

kebudayaan tersebut menyebabkan adanya beberapa bagian budaya Banyumas 

yang tidak dapat dimasukkan atau dikategorikan sebagai budaya Jawa, demikian 

pula budaya Sunda yang memberi pengaruh terhadap budaya Banyumas. 
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4.3 Seni Batik Banyumas 

4.4.1 Sejarah Perkembangan Batik Banyumas 

Menurut hasil penelitian pada tanggal 7 agustus 2014 dengan pemilik 

perusahaan batik yaitu Bapak Slamet Hadipriyanto bahwa Batik Banyumas 

memiliki sejarah yang tak lepas dari pengaruh budaya Yogyakarta dan Solo, 

maupun Pekalongan. Asal mula batik Banyumas memang belum dapat dilacak. 

Namun dari informasi para sesepuh dan penggiat batik Banyumas, 

disebutkan batik Banyumas muncul, lantaran pengaruh berdirinya Kademangan-

kademangan di daerah Banyumas dan para pengikut Pangeran Diponegoro yang 

mengungsi ke daerah Banyumas untuk menetap di daerah Banyumas dan 

sekitarnya.Wilayah para pengungsi menurut Bapak Slamet Hadipriyanto berada di 

daerah lereng Gunung Slamet dan pesisir Sungai Serayu.  

Batik Banyumas merupakan bentuk seni budaya yang menggambarkan 

kebiasaan masyarakat Banyumas.Batik Banyumas adalah kategori batik 

pedalaman, serta memiliki pengaruh yang kuat dari batik klasik Yogyakarta dan 

Solo.Batik Banyumas diperkirakan ada sejak masa perang Dipenogoro pada tahun 

1830 yang dibawa oleh pengungsi-pengungsi dari daerah Yogyakarta.Pengikut 

dari Pangeran Diponegoro yang terkenal waktu itu ialah Pangeran Ganda 

Subrata.Pangeran Ganda Subrata juga merupakan Bupati Banyumas yang ke-3. 

Pada masa Pangeran GandaSubrata  batik yang terkenal merupakan batik 

trem, yaitu kain batik yang mempunyai warna dasar kuning dengan motif corak 

dari warna coklat dan hitam.  
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Gambar 4.9 Contoh Batik Trem (corak geometris dan corak semen) 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Warna coklat karena soga dan hitam karena wedel. Corak kain batik trem 

tergolong corak geometris dan corak semen (lihat gambar 4.9), istilah semen 

berasal dari kata semi yatiu kaitannya dengan flora.Batik Banyumas menampilkan 

warna yang lebih tegas dari batik Solo yaitu menampilkan coklat muda, sering 

disebut oleh masyarakat Banyumas sebagai coklat “genes”.Batik Banyumas 

menggunakan ide penciptaan motif batik dari alam yaitu, flora dan fauna. 

Batik Banyumas itu merupakan batik yang mempunyai ciri khas hampir 

sama dengan batik Solo yaitu menampilkan bentuk-bentuk simbolisme lain 

dengan batik Pekalongan yang menciptakan bentuk-bentuk yang dekoratif. Batik 

Banyumas berkembang pesat pada tahun 70-an pada masa itu batik banyak 

diproduksi adalah batik cap, walaupun pada masa itu terdapat pula batik tulis 
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dikarenakan batik cap lebih cepat dalam produksinya, karena orientasinya pada 

masa itu untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. 

Pangeran Ganda Subrata mengembangkan batik celup dan cap di 

Kecamatan Sokaraja pada sekitar tahun 1913. Batik Banyumas identik dengan 

motif Jonasan, yaitu kelompok motif non geometrik yang didominasi dengan 

warna-warna dasar kecoklatan dan hitam juga identik dengan warna biru tua 

(indigo), coklat (soga) dan putih kekuningan, warna putih kekuningan.Motif yang 

berkembang pada sekarang ini antaranya motif batik Jae Srimpang, Gemek 

Setekem, Godong Kosong dan lain sebagainya. 

Daerah pemasaran batik pada masa Pangeran Ganda Subrata hanya meliputi 

Jawa Tengah saja, karena itu dapat pengaruh dari batik Solo, Pekalongan, namun 

tidak dari Yogyakarta. Selain Pengeran Ganda Subrata ada tokoh lain yang 

mengembangkan batik Banyumas, yaitu Van Oosterom warga Jawa keturunan 

Belanda.  

 
Gambar 4.10 Contoh Batik Maintenon 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 
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Batik yang terkenal pada masa Van Oosterom sering disebut oleh 

masyarakat Banyumas sebagai batik “Maintenon”, tidak ada penjelasan mengenai 

batik maintenon. Namun warga sering menyebutkan bahwa batik pada masa Van 

Oosterom disebut sebagai batik “Maintenon”. 

Van Oosterom dengan batik maintenonnya memasarkan produk batik ke 

daerah Jawa Tengah dan Cirebon di Jawa Barat, dengan adanya pemasaran ke 

daerah Cirebon dan sekitarnya menjadikan batik Banyumas terdapat akulturasi 

dari batik Cirebon yang umumnya berwarna cerah misalnya merah, merah muda 

dan hijau namun motif batik Banyumas tidak terpengaruh dari ragam motif dari 

batik Cirebonan, namun hanya dalam aspek warna saja yang terdapat akulturasi. 

Terdapat motif yang terpengaruh yaitu motif serayuan, dengan warna dasar merah 

muda (lihat gambar 4.10). 

 

4.4.2 Sentra Batik di Kabupaten Banyumas 

Menurut hasil wawancara pada tanggal 7 bulan Agustus 2014 dengan 

Pemilik Perusahaan Batik Hadipriyanto yaitu Bapak Slamet Hadipriyanto, beliau 

menjelaskan bahwa Banyumas juga menghasilkan batik, meskipun tidak setenar 

Solo, Yogyakarta dan Pekalongan. Namun batik Banyumasan jangan dipandang 

sebelah mata, karena batik Banyumasan merupakan bagian dari batik Nusantara 

yang tergolong dalam batik pedalaman. 

Terdapat kurang lebih 3 sentra batik yang paling terkenal di daerah 

Karesidenan Banyumas yaitu di komplek kauman Desa Sokaraja Tengah, 

Perusahaan Batik Hadipriyanto, serta di wilayah perbatasan Kabupaten Banyumas 
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dan Kabupaten Banjarnegara yaitu di Desa Gumelem Wetan (Timur) dan Desa 

Gumelem Kulon (Barat). Batik yang menyebar melebihi luas geografis Kabupaten 

Banyumas disebut sebagai batik Banyumasan. Batik Banyumasan merupakan 

batik yang menyebar di wilatah selatan pulau Jawa dan mempunyai hubungan 

dengan batik Solo, Yogyakarta dan Pekalongan. 

Batik Banyumas yang sekarang ini cukup terkenal adalah batik produksi 

Bapak Sugito dari Sokaraja dan batik produksi Bapak Anto Djamil yang berada di 

Kecamatan Sokaraja yaitu di sentra pembuatan batik khas Banyumasan di di Rt 

02-06 Rw 01 Sokaraja Tengah komplek Kauman. Komplek Kauman merupakan 

sentra bastik terbesar di Kabupaten Banyumas dalam memproduksi batik. 

Sentra batik ini memproduksi batik mayoritas dengan teknik canting dan 

cap saja. Batik produksi di Komplek Kauman memproduksi kain batik dalam 

bentuk kain atau sinjang serta dalam bentuk pakaian. Wilayah pemasaran dari 

produksi di sentra ini paling besar hanya meliputi wilayah Jawa Tengah saja. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hadipriyanto, bahwa batik yang 

paling digemari oleh masyarakat adalah batik yang dibuat dengan media cap, 

karena terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Pasar yang 

terkenal di Kota Purwokerto yaitu pasar wage. Pasar wage menjadi tempat 

menjual batik dari sentra-sentra yang terdapat di Banyumas. 

Selain itu sentra batik  Banyumasan yang lengkap berada di Perusahaan 

Batik Hadipriyanto di jalan Mruyung no. 46, Desa Sodagaran atau di dalam 

kompleks alun-alun kota Banyumas atau terletak di sebelah belakang museum 

wayang sendangmas Banyumas. Perusahaan ini memproduksi batik dengan 3 
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teknik yaitu teknik cap, canting serta printing. Di dalam perusahaan ini terdapat 

juga galeri batik di dalamnya. Harga batik yang diproduksi kisaran Rp. 150 .000,- 

Rp. 3000.000, tergantung jenis dan media yang digunakan. Perusahaan ini 

memiliki bangunan yang terdiri dari 4 bagian yaitu bagian depan, bagian tengah 

yaitu galeri batik, area pembuatan batik tulis, dan yang terakhir merupakan area 

untuk pembuatan batik cap (meliputi tempat pelorodan dan pewarnaan). 

Pemasaran perusahaan ini meliputi daerah Jawa Tengah serta sampai ke daerah 

Kabupaten Cirebon dan Jawa Timur. Perusahaan ini sering dikunjungi oleh siswa 

SD dan SMP dalam rangka untuk berlajar proses membatik setiap bulannya. 

Pembelajaran proses membatik dilakukan dari proses awal sampai proses akhir. 

Kegiatan tersebut dipandu oleh guru, pengrajin batik, dan pemilik perusahaan 

batik.  

Sentra batik selanjutnya yaitu sentra batik di perbatasan Kabupaten 

Banyumas dengan Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Susukan, 

Desa Gumelem Wetan dan Desa Gumelem Kulon. Sentra Batik Gumelem 

tepatnya berada di Dukuh Dagaran dan Karangpace (Gumelem Wetan) dan Dukuh 

Ketandan, Beji dan Kauman (Gumelem Kulon).Sentra batik ini memang terletak 

di luar Kabupaten Banyumas namun pada dasarnya memiliki hubungan dalam 

aspek historis dan ragam motifnya. Sentra pembuatan batik di daerah ini mirip 

dengan sentra batik di Kecamatan sokaraja, karena memiliki komplek yang 

khusus membuat batik dari proses awal sampai batik siap dipasarkan. 
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4.5. Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik 

Banyumas  

Perusahaan Batik Hadipriyanto memiliki 8 motif batik khas Banyumas yang 

dikembangkan. Motif tersebut yaitu motif batik Babon Angrem, Serayuan, 

Merakan, Godong Kosong, Sekar Jagad, Gemek Setekem, Jae Srimpang, dan 

motif Pitik Walik. Batik secara keseluruhan memiliki beberapa aspek pembentuk 

di dalamnya. Aspek pembentuk yang dimaksud yaitu struktur bentuk yang terdiri 

dari motif utama, pendukung serta isen-isen yang pada akhirnya akan 

menimbukan nilai indah atau disebut sebagai nilai estetik. Selain aspek 

pembentuk tersebut terdapat juga nilai simbolik atau acap kali disebut sebagai 

nilai ekstrinsik yaitu makna di balik unsur pembentuk batik. 

 

4.5.1 Struktur Bentuk, Nilai Estetis dan Simbolik Batik Babon Angrem 

4.5.1.1 Struktur Bentuk Batik Babon Angrem 

 
Gambar 4.11 Motif batik babon angrem 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 
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Gambar 4.12 Motif Hias Motif Batik Babon Angrem 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Motif Babon Angrem merupakan motif batik yang tergolong dari jenis motif 

fauna unggas yaitu ayam betina yang telah mengalami proses abstraksi dan motif 

hias flora atau tumbuh-tumbuhan. Nama Babon Angrem terdiri dari dua suku kata 

yang berasal dari bahasa Banyumas yaitu babon dan angrem, babon berarti ayam 

betina dan angrem berarti mengerami, jadi Babon Angrem dapat diartikan menjadi 

ayam betina yang sedang mengerami telur-telurnya. Alasan memilih motif Babon 
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Angrem diklaim sebagai motif batik khas Banyumas yaitu  motif ini digunakan 

dalam ritual tradisi di Kabupaten Banyumas yaitu dalam ritual memperingati 7 

bulan jabang bayi dalam kandungan dan ritual tapa brata. Ritual tapa brata yang 

dimaksud tergolong dalam 4 jenis yaitu ritual mutih, ritual ngrowod, ritual 

ngebleng, dan ritual nganyeb. 

Ciri-ciri motif batik Babon Angrem memiliki bentuk motif pokok bentuk 

abstraksi dari bentuk ayam betina yang sedang mengerami telurnya. Bentuk motif 

pendukung motif ini terdiri dari dua motif pendukung yaitu motif hias flora lung-

lungan atau rangkaian dari ranting-ranting sampai kuncup bunga, serta terdapat 

juga ornamen selingan yaitu ornamen semen atau semian dan bentuk stilisasi 

cakar ayam. Ornamen selingan ini digunakan sebagai pengisi bidang diluar dari 

bentuk motif pokok yang berbentuk rangkaian dari dedaunan yang disebut lung-

lungan. Isen-isen yang dibubuhkan pada motif Babon Angrem adalah isen-isen 

sisik, isen-isen sirapan, serta isen-isen cecek-cecek (lihat gambar 4. 12). 

4.5.1.2 Nilai Estetik Batik Babon Angrem 

Nilai intrinsik dari motif Babon Angrem yaitu memiliki kesatuan (unity) 

dari bentuk satu dengan bentuk lainnya, karena antara bentuk motif pokok dan 

motif pendukung serta isen-isen memiliki bentuk yang tersusun secara baik atau 

bentuk yang kompleks. Jika melihat secara keseluruhan dalam motif batik Babon 

Angrem, terdapat kesungguan dalam proses pembuatannya atau complexity, 

karena kaya akan isi maupun unsur-unsur yang terkandung didalam satu motif 

batik ini, terlihat dari tidak terdapatnya bagian kain batik yang kosong. Motif 

batik Babon Angrem dibuat mayoritas mengunakan warna dasar soga. 
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Kesungguhan atau intensity di dalam motif batik ini mempunyai suatu kualitas 

yang memiliki nilai yang dikandung di dalamnya, yaitu suasana tenang dan damai 

yang dapat dirasakan. Suasana tenang dan damai yang dirasakan karena di dalam 

motif ini menggunakan keseimbangan simetris karena dapat dilihat dari 

persamaan bentuk dan ukuran serta jarak penempatannya. Motif batik Babon 

Angrem merupakan motif batik yang memiliki ornamen, pendukung dan isen-isen 

paling banyak atau kaya akan isi. 

4.5.1.3 Nilai Simbolik Batik Babon Angrem 

Nilai simbolik dari motif Babon Angrem yaitu bahwa manusia memiliki 

watak “seneng tapa brata” yaitu senang prihatin dalam berjuang, ritual sesuatu 

yang dia inginkan dierami dan diperjuangkan. Menggambarkan masyarakat 

Banyumas yang suka berjuang dalam menghadapi problematika kehidupan.  

Terdapat 4 ritual yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas untuk prihatin yaitu 

Mutih, Ngrowod, Ngebleng, dan Nganyeb. Prihatin yang dilakukan oleh 

masyarakat Banyumas merupakan prihatin dalam menahan nafsu duniawi dengan 

cara “Mutih”  dan bersemedi. Mutih yaitu ritual yang hanya memakan nasi putih 

dan minum air putih saja selama kurun waktu tertentu, misalnya 30 hari, 40 hari, 

bahkan sampai 100 hari.  

Menurut kepercayaan bahwa ritual “Mutih” merupakan suatu ritual untuk 

menyatukan diri dengan Tuhannya dan merupakan suatu ritual untuk membuang 

hal-hal negatif dalam diri manusia atau menetralisasi dengan hal-hal buruk. Di 

dalam Agama Islam “Mutih” sama dengan Tasawuf, yaitu berserah diri untuk 

mendapatkan bimbingan serta tuntunan kebaikaan. Dampaknya si pelaku ritual 
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“Mutih” jika akan melakukan suatu hal buruk akan merasakan ketidakinginannya 

untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya merupakan ritual “Ngebleng” yaitu 

ritual tidak memakan apapun dan minum selama 24 jam atau sehari penuh. Ritual 

ini melarang untuk memakan apapun baik itu nasi putih atau minum. Ngebleng 

untuk saat ini sudah jarang yang melakukan karena memang ritual ini sudah 

tergerus oleh kebudayaan modern. 

Ritual prihatin yang selanjutnya yaitu “Nganyeb” atau “Ngasrep” yaitu 

ritual untuk menghidari makanan yang berasa pedas, asin manis dan asam. 

Apapun makanan yang memiliki rasa tersebut tidak diperbolehkan untuk 

memakannya. Ritual ini hampir sama dengan ritual “Mutih”  namun dalam mutih 

biasanya pelaku menggunakan garam hanya untuk menambahkan rasa asin untuk 

nasi putih yang digunakan untuk ritual.Ritual yang terakhir merupakan ritual 

“Ngrowod” yaitu ritual yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas yang 

menghindari makanan yang berbahan dasar beras, gandum dan jagung. Misalnya 

nasi putih, roti dan makanan yang berbahan jagung. 

Batik dengan motif ini sering digunakan dalam upacara adat tertentu di 

Banyumas misalnya dalam acara memperingati 7 bulan jabang bayi dalam 

kandungan. Mengharapkan anak yang di dalam kandungan menjadi anak yang 

berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar, diibaratkan sebagai 

ayam betina yang mengerami telur-telurnya. Watak babon angrem yang sangat 

melindungi telurnya dengan agresif dan galak, memberi pesan agar calon ibu pun 

semestinya memberi perhatian ekstra dan penjagaan yang memadai saat 

hamil.Membicarakan tentang nilai simbolik  dibalik motif batik babon angrem, 
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memiliki pesan yaitu suatu harapan dari perjuangan yang dilakukan manusia 

dalam kehidupan. Perjuangan yang dilakukan manusia jika dikerjakan dengan 

baik maka menghasilkan hasil yang baik dan juga sebaliknya.Kesemua ritual 

prihatin semata-mata hanya dilakukan masyarakat Banyumas untuk merasakan 

kesederhanaan dalam hidup dan proses penyatuan diri dengan sang penciptanya. 

Itu merupakan akar dari perilaku atau sifat dan watak toleransi yang diterapkan 

oleh masyarakat. Kegiatan ritual tersebut merupakan kegiatan turun termurun agar 

manusia ingat dengan Tuhannya. 

 

4.5.2 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Serayuan 

4.5.2.1 Struktur Bentuk Batik Serayuan 

 
Gambar 4.13  Motif batik serayuan 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 
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Motif Serayuan berarti sungai Serayu, yaitu sungai besar yang membelah 

Kabupaten Banyumas. Alasan menampilkan motif batik Serayuan diklain menjadi 

motif khas Banyumas yaitu bahwa motif serayuan merupakan hasil akulturasi dari 

batik dari Banyumas dan batik dari Cirebon yang dilakukan oleh Van Oosterom 

seorang pedagang dan pengembang batik Banyumas pada masa setelah Pangeran 

Ganda Subrata, serta alasan lain menampilkan motif ini sebagai motif khas 

Banyumas yaitu bahwa mengingatkan masyarakat terhadap sungai serayu yang 

mengaliri air untuk warga Banyumas. 

 

Gambar 4.14 Motif Hias Dalam Motif Serayuan 

(sumber: Dokumenatsi Peneliti) 
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Ciri motif batik Serayuan berbentuk abstraksi sungai Serayu. Bentuk sungai 

serayu digambarkan denagn alur bidang  zig-zag serta di dalamnya terdapat motif 

hias pendukung yaitu motif hias lung-lungan atau rangkaian bunga, ranting, 

sampai kuncup bunga. Pada dasarnya ornamen pendukung lung-lungan tersebut 

digunakan untuk menunjukkan kehidupan dengan kekayaan flora namun oleh 

masyarakat dipersepsikan sebagai abstraksi dari fauna ikan dan udang. Jenis isen-

isen yang dibubuhkan pada motif ini berupa isen-isen cecek-cecek (lihat gambar 

4. 14). 

4.5.2.2 Nilai Estetik Batik Serayuan 

Nilai intrinsik dari motif Serayuan yaitu memiliki kesatuan (unity) dari 

stilisasi bentuk sungai serayu serta motif pendukung yang ditempatkan di dalam 

bentuk zig-zag. Bentuk pendukung yang ditampilkan merupakan ornamen lung-

lungan yang oleh masyarakat dipersepsikan sebagai abstraksi bentuk fauna ikan 

dan udang. Di dalam motif Serayuan memiliki kerumitan, karena terdapat banyak 

variasi motif pendukung dan isen-isen yang terkandung di dalamnya. 

Kesungguhan atau intensity dalam motif batik ini mempunyai kualitas yaitu 

suasana yang menyiratkan kehidupan dan lestari. Sausana kehiduapan dan lestari 

dirasakan karena di dalam motif ini menampilkan kehidupan sungai yang di dalam 

motif ini menampilkan bunga yang bermekaran. 

4.5.2.3 Nilai Simbolik Batik Serayuan 

Nilai simbolik dari motif Serayuan adalah menampilkan kehidupan di dalam 

sungai serayu, bukan makna dari sungai serayu itu sendiri. Menamakan motif 

batik serayuan dikarenakan sungai serayu merupakan sungai terbesar di 
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Kabupaten Banyumas. Kehidupan yang terdapat di dalam sungai Serayu 

melambangkan percampuran dari motif hias tumbuhan dan motif hias burung, 

mengenal bahwa manusia itu berawal dari bumi dan air serta udara, suka bergerak 

dan berinteraksi, karena baik ikan dan udang itu dalam hidupnya suka bergerak 

dan berinteraksi bagaikan manusia berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya.  

Motif pendukung digambarkan dengan bentuk flora yaitu daun dan bunga. 

Ikatan manusia dengan alam serta dengan Tuhannya dilambangkan dengan 

ornamen lung-lungan yang dipersepsikan sebagai flora ikan dan udang oleh 

masyarakat. Kehidupan yang ada di dalam sungai Serayu memiliki makna sesuatu 

yang senang berkelana di alamnya. Pada motif ini melambangkan mansusia yang 

senang berinteraksi dengan alam dan kerabatnya. Motif ini menyiratkan kita untuk 

menyayangi alam agar alam tetap lestari. 

 

4.5.3 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Merakan 

4.5.3.1 Struktur Bentuk Batik Merakan 

Motif Merakan merupakan motif batik yang tergolong dari jenis motif 

campuran dari motif hias flora unggas yang berbentuk burung merak dengan 

bentuk motif burung serta motif hias tumbuhan yaitu semen atau semian. Alasan 

memilih motif Merakan diklaim sebagai motif hias batik khas Banyumas yaitu 

karena motif batik ini digunakan dalam upacara adat memperingati kematian 

seseorang. Upacara memperingati orang meninggal dilakukan dari 3 hari, 7 hari, 

40 hari, 100 hari dan sampai 1000 waktu kematian, atau disebut juga“ruwat 

dlahan” dan untuk menghadiri upacara kematian. 
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Gambar 4.15  Motif Batik Merakan 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Ciri-ciri motif batik Merakan memiliki bentuk motif pokok yaitu motif hias 

dari bentuk motif burung merak dengan ekor menjulur kebawah. Bentuk motif 

pendukung atau motif selingan yaitu ornamen lung-lungan, ornamen 

semen/semian yaitu motif hias tumbuhan dari ranting sampai bunga dan motif 

hias burung. Motif hias burung yang dipakai merupakan bentuk burung kecil yang 

sedang terbang. Ornamen lung-lungan yang di dalam motif ini berbentuk bunga 

truntum dan rangkaian daun, tangkai sampai kuncup bunga. Di dalam motif 

pendukung kupu-kupu terdapat isen-isen cecek-cecek, isen-isen galaran, dan isen-

isen cecek sawut daun (lihat gambar 4.16). 
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Gambar 4.16 Gambar Motif Pokok Batik Merakan 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Gambar di atas merupakan bentuk motif pokok batik Merakan. Struktur 

bentuk motif ini bergabung dengan motif pelengkap atau motif pendukung yaitu 

motif hias semian/semen. Sebagai motif utama, ornamen burung merak memiliki 

proporsi yang paling mendominasi. Motif ini dipadukan dengan dua macam isen-

isen yang terkandung di dalamnya  yaitu isen-isen rawan dan cecek-cecek. 
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Gambar 4.17  Gambar motif pendukung motif Merakan 

(Sumber: Dokumenatsi Peneliti) 
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4.5.3.2 Nilai Estetik Batik Merakan 

Nilai intrinsik dari motif Merakan yaitu memiliki kesatuan (unity) dari 

bentuk satu dengan bentuk lainnya, karena bentuk motif pokok, motif pendukung 

serta isen-isen memiliki bentuk yang tersusun secara baik dan utuh. Jika dilihat 

secara keseluruhan dari bentuk motif pokok yaitu burung merak, motif batik ini 

terdapat interaksi dengan motif pendukung lung-lungan serta motif pendukung 

motif burung. Jadi motif batik Merakan tidak seutuhnya di golongkan menjadi 

motif hias  flora unggas saja karena di dalam motif batik ini terdapat beberapa 

motif pokok yaitu motif hias tumbuhan atau semen. Jika melihat secara 

keseluruhan dalam motif batik Merakan, terdapat sesuatu yang rumit dalam proses 

pembuatannya atau complexity, karena banyak menampilkan keseberagaman 

motif serta isen-isen di dalamnya. Motif Merakan dibuat menggunakan warna 

dasar coklat soga dan hitam atau wedel. Kesungguhan atau intensity di dalam 

motif batik ini mempunyai suatu kualitas yang memiliki nilai yang terkandung di 

dalamnya, yaitu suasana kesedihan. 

4.5.3.3 Nilai Simbolik Batik Merakan  

Nilai simbolik motif batik Merakan yaitu Slametan (upacara syukuran) 

“ruwat dlahan”, yaitu slametan memperingati 1000 orang yang sudah meninggal, 

menghitung hari baik atau hari suci bagi orang Jawa, memperingati slametan dari 

lahir “weton”, dan “nyekar” atau ziarah kubur. Semua itu dalam filsafat Jawa 

menyangkut “gegebengan” atau keyakian yang dilakukan masyarakat Banyumas 

untuk meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan keindahan yang dipamerkan 

melalui motif batik merakan ialah lagu-lagu daerah Banyumas yang 
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melambangkan kedinamisan masyarakat Indonesia yang suka berkembang dan 

bergerak dalam hidup. 

Motif Merakan pada dasarnya merupakan motif batik yang menggambarkan 

fauna dari golongan unggas. Burung itu menunjukkan pada kemanapun perginya 

tetap ingat rumah, tidak melupakan sarang, tidak lupa akan tanah kelahiran, 

bagaikan tumbuhan itu walaupun akar kemana saja, namun akar tetap ada di bumi 

tidak melupakan leluhur, dan burung merupakan labang dari dunia atas yaitu 

dunia para ruh atau surga. Warna soga atau coklat dalam motif Merakan bermakna 

suatu hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh manusia, berbeda dengan moti 

batik babon anggrem yaitu suatu harapan, namun motif batik merakan 

melambangkan suatu hasil yang diharapkan. 

 

4.5.4 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Godong Kosong 

4.5.4.1 Struktur Bentuk Batik Godong Kosong 

Motif Godong Kosong merupakan motif batik yang tergolong dari jenis 

motif flora tumbuh-tumbuhan dan rangkaian ranting sampai bunga. Nama Godong 

Kosong terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Banyumas yaitu 

Godong dan kosong, godong berati daun dan kosong berarti tanpa isi, jadi Godong 

Kosong dapat diartikan menjadi daun kosong atau tempat kosong. Alasan memilih 

motif Godong Kosong diklaim sebagai motif batik khas Banyumas yaitu bahwa 

terdapat keterkaitan antara tempat kosong dengan ritual yang dilakukan oleh 

masyarkat Banyumas. Jika di dalam motif Babon Angrem menyiratkan suatu 
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ritual yang dilakukan maka dalam motif Godong Kosong adalah tempat kosong 

yang digunakan untuk melakukan ritual tradisi tersebut. 

 

 
Gambar 4. 18 Motif Batik Godong Kosong 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Motif Godong Kosong merupakan motif batik yang tergolong dari jenis 

motif flora tumbuh-tumbuhan dan rangkaian ranting sampai bunga. Nama Godong 

Kosong terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Banyumas yaitu 

Godong dan kosong, godong berati daun dan kosong berarti tanpa isi, jadi Godong 

Kosong dapat diartikan menjadi daun kosong atau tempat kosong. Alasan memilih 

motif Godong Kosong diklaim sebagai motif batik khas Banyumas yaitu bahwa 

terdapat keterkaitan antara tempat kosong dengan ritual yang dilakukan oleh 

masyarkat Banyumas. Jika di dalam motif Babon Angrem menyiratkan suatu 
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ritual yang dilakukan maka dalam motif Godong Kosong adalah tempat kosong 

yang digunakan untuk melakukan ritual tradisi tersebut. 

Ciri-ciri motif batik Godong Kosong yaitu memiliki bentuk motif pokok 

yaitu motif hias flora yaitu daun dan bunga. Bentuk motif pendukung atau motif 

selingan dalam motif batik ini terdiri dari motif hias semen/semian yang 

berbentuk rangkaian daun dan ranting. Isen-isen yang dibubuhkan dalam motif 

batik ini adalah isen-isen sawut, isen-isen mata dara, dan isen-isen ukel. Ornamen 

selingan dalam motif batik ini digunakan sebagai pengisi bidang diluar dari 

bentuk motif pokok yang berbentuk daun serta bunga (lihat gambar 4.18) 

 

Gambar 4. 19 Gambar motif pokok motif batik Godong Kosong 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Gambar 4.20  Gambar isen-isen dalam motif Godong Kosong 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.5.4.2 Nilai Estetik Batik Godong Kosong 

Nilai intrinsik dari motif batik Godong Kosong yaitu memiliki kesatuan 

antara bentuk motif pokok serta motif pendukung yang saling berhubungan antara 

satu sama lain. Kesatuan atau unity yang terkandung di dalam motif ini 

dipengaruhi oleh ornamen lung-lungan yang tidak terpisah dari bentuk motif 

pokok. Jika membicarakan kerumitan, menurut penulis motif Godong Kosong 

terdapat kerumitan atau complexity, walaupun motif ini sedikit menggunakan 

isen-isen, namun bentuk motif utama pada motif ini menunjukkan kerumitan 

dalam proses pembuatannya.  

Kosong dalam hal ini hanya menampilkan motif hias daun yang sedikit 

menampilkan isen-isen serta motif hias pendukung atau selingan. Intensity atau 

kesungguhan di dalam motif batik ini mempunyai kualitas yang memiliki nilai 
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yang terkandung di dalamnya yaitu suasana sejuk bagaikan berada di tempat 

kosong dan tanpa sesuatu hal yang mengganggu. 

4.5.4.3 Nilai Simbolik Batik Godong Kosong 

Nilai simbolik motif batik Godong Kosong yaitu memiliki makna sebagai 

tempat beribadah, alam fana atau kosong, atau untuk mengosongkan diri. Motif 

batik godong kosong memiliki warna dasar hitam, warna hitam bermakna 

keabadian dan kelanggengan. Langgeng menurut orang Banyumas bermakna 

sesuatu yang bertahan lama atau abadi, jadi apapun yang di dapat oleh manusia 

akan langgeng atau abadi.  

Orang Banyumas tidak pantang menyerah, di dalam wayang terdapat tokoh 

wayang wisnu yaitu wayang yang berwarna hitam , perwatakan dari wayang 

wisnu adalah perjuangan yang terus menerus, jika belum menuai hasil belum 

berhenti. Motif batik Godong Kosong terdapat kaitan dengan ritual prihatin atau 

rialat yang dilakukan oleh masyarakat. Namun yang tersirat dari motif ini 

merupakan tempat yang digunakan manusia untuk semedi dalam proses ritual. 

4.5.5 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Sekar Jagad 

4.5.5.1 Struktur Bentuk Batik Sekar Jagad 

Motif Sekar jagad merupakan motif batik yang pada dasarnya merupakan 

motif batik yang mempresentasikan bermacam-macam motif batik klasik dalam 

satu kain batik. Nama Sekar Jagad terdiri dari dua suku kata dari bahasa Jawa 

Krama Inggil, yaitu sekar dan jagad, sekar berarti bunga dan jagad berarti dunia. 

Jadi dapat dikatakan motif Sekar Jagad berarti bunga dunia atau masyarakat 

Banyumas menyebut sebagai sekaring jagad. Alasan memilih motif Sekar Jagad 
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diklain sebagai motif batik khas Banyumas yaitu bahwa motif ini sering 

dikenakan dalam pesta pernikahan. Menurut Kusrianto (2013: 113), dengan 

mengenakan motif Sekar Jagad diharapkan mempelainya di kemudian hari akan 

hidup dalam keserasian, baik dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya 

 
Gambar 4.21 Motif batik sekar jagad 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Ciri-ciri motif batik Sekar Jagad memiliki bentuk motif pokok raut bidang 

organis yang di dalamnya mengandung motif batik. Bentuk motif pendukng motif 

ini yaitu motif yang terkandung di dalam raut organis yang pada dasarnya 

merupakan motif pokok. Jenis isen-isen yang dibubuhkan di dalam motif Sekar 

Jagad merupakan isen-isen cecek-cecek yang mengelilingi raut organis tersebut. 

Motif yang sering digunakan dalam motif Sekar Jagad misalnya motif batik bunga 

truntum, parang klithik, kawung, dan sebagainya. 
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Gambar 4.22 Unsur Motif Batik Sekar Jagad 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.5.5.2 Nilai Estetik Batik Sekar Jagad 

Nilai intrinsik dari motif Sekar Jagad yaitu memiliki unity atau kesatuan 

yang terlihat dari keseluruhan bentuk yang saling berhubungan antara satu dengan 

bentuk lainya, dapat dilihat dari isen-isen cecek-cecek yang mengelilingi 

keseluruhan raut. Isen-isen cecek-cecek digunakan sebagai pembatas antara raut 

satu dengan raut lainnya. Walaupun pada dasarnya di dalam motif ini terdapat 

perbedaan antara motif satu dengan lainnya namun kesatuan yang menjadi faktor 

motif ini memiliki unity adalah bentuk organis yang hamir sama antara satu 

dengan lainnya. Dalam proses pembuatan motif ini memiliki kerumitan atau 

complexity yang cukup tinggi, karena di dalam motif ini terdapat banyak motif 

batik lain yang harus teliti dalam membutnya. Kesungguhan yang terkandung 
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dalam motif ini merupakan suasana kuat dan kokoh, memiliki value jiwa yang 

kuat akan keharmonisan dalam hidup sosial. 

4.5.5.3  Nilai Simbolik Batik Sekar Jagad 

Nilai simbolik motif batik Sekar Jagad yaitu bunga dunia atau bunga yang 

siapa saja mengenal atau bunga yang beraneka ragam. Digambarkan sebagai 

tingkah laku masyarakat Banyumas yang bermacam-macam pola hidupnya atau 

kenekaragaman budaya yang bermcam-macam. Motif Sekar Jagad menyiratkan 

pesan terhadap masyarakat agar selalu menjaga kerukunan dalam bermasyarakat 

serta saling mengasi antara lapisan dan golongan. Tingkah laku yang bermacam-

macam seharusnya tidak dihilangkan karena dari itu kita dapat tahu apa yang 

seharusnya kita lakukan dalam bermasyarakat. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Darwan Arjasentana pada tanggal 

8 Agustus 2014. Terdapat kalimat di dalam kitab Tripitaka dengan bahasa 

sansekerta yaitu “aum awignam mastugh sekar ing bawana langgem, mawarneng 

wujud, mawarneng polah, kaya dene werna-werna kembang kang langgeng 

anane”, merupakan kalimat yang bermakna bahwa kenaekaragaman budaya yang 

bersifat positif dan negatif yang ada di masyarakat Banyumas itu tetap lestari, 

semuanya itu tidak boleh dipisahkan salah satunya, kerena masyarakat Banyumas 

itu penuh dengan rasa toleransi bagaikan bunga bermacam-macam jenis dan 

macam-macam warna. 
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4.5.6 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Gemek Setekem 

4.5.6.1 Struktur Bentuk Batik Gemek Setekem 

 
Gambar 4.23 Motif batik gemek setekem 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

 

Motif Gemek Setekem merupakan motif batik yang tergolong dari jenis 

motif fauna unggas yaitu burung puyuh. Nama Gemek Setekem terdiri dari dua 

suku kata yang berasal dari bahasa Banyumas yaitu gemek dan setekem, gemek 

berarti burung puyuh dan setekem berarti sekepal telapak tangan. Jadi Gemek 

Setekem dapat diartikan menjadi burung puyuh berukuran sekepal telapak tangan. 

Alasan memilih motif Gemek Setekem diklaim sebagai motif batik khas 
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Banyumas yaitu bahwa motif ini dibuat berdasarkan populasi burung puyuh 

banyak terdapat di daerah Banyumas dan sekitarnya. 

 
Gambar 4.24 Gambar struktur motif pokok motif gemek setekem 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Ciri-ciri motif batik Gemek Setekem memiliki bentuk motif pokok yaitu  

stilisasi dari bentuk burung puyuh yang sedang berada di dalam semak belukar. Di 

dalam motif Gemek Setekem terdapat motif hias pokok lainnya yaitu ornamen 

garuda yang berangkai dengan ornamen semen/semian yang juga digunakan 

sebagai motif pendukung atau selingan. Motif pendukung yang digunkan pada 
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motif batik Gemek Setekem yaitu motif hias lidah api (lihat gambar 4.26) yang 

terdapat isen-isen didalamnya. Isen-isen yang dibubuhkan pada motif ini adalah 

isen-isen cecek manain, isen-isen cecek pitu, dan isen-isen cecek-cecek (lihat 

gambar 4.27)  

 

 

 

Gambar 4.25 Gambar bentuk motif pokok (ornamen garuda) 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Gambar 4.26 Gambar bentuk motif pendukung (ornamen lidah api) 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.5.6.2 Nilai Estetik Batik Gemek Setekem 

Nilai intrinsik motif batik Gemek Setekem adalah mempunyai kesatuan atau 

unity dari bentuk motif pokok serta motif pendukung yang tersamarkan oleh 

bentuk motif pendukung lainnya yang dalam motif ini berupa ornamen tumbuhan 

(semen/semian). Kesatuan ini terlihat dari motif pendukung yang berupa habitat 

dari bentuk motif pokok. Jika melihat secara keseluruhan maka akan terlihat 

bahwa motif batik ini memiliki kerumitan atau compelxity dalam roses 

pembuatannya, kerumitan yang ditampilkan dikarenakan di dalam motif batik ini 

motif hias pokok yang ditampilkan sudah bergabung dengan motif hias flora. 

Kesungguhan atau (intensity) di dalam motif batik ini mempunyai suatu 

kualitas yang memiliki value atau nilai yang terkandung didalamnya. Nilai 

tersebut yaitu suasana gembira dan suasana ramai. Suasana tersebut dibangun dari 

keseluruhan motif yang dibubuhkan dalam satu kan batik secara kompleks. 
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4.5.6.3 Nilai Simbolik Batik Gemek Setekem 

Nilai simbolik motif batik Gemek Setekem yaitu menggambarkan 

masyarakat Banyumas menjunjung tinggi kemandirian di dalam hidupnya. 

Kemandirian seseorang merupakan sesuatu yang diajarkan di dalam motif batik 

ini. Motif Gemek Setekem mengajarkan bahwa walaupun manusia di manapun 

berada harus tetap mandiri dan harus tetap menghargai satu sama lain. 

Karakteristik burung puyuh itu merupakan burung yang senang berkelana di alam. 

Karakteristik tersebut merupakan gambaran dari masyarakat Banyumas yang 

senang bekelana dan beradaptasi dengan lingkungan baru, serta mudah 

beradaptasi dengan masyarakat yang baru. 

 

4.5.7 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Jae Srimpang 

4.5.7.1 Struktur Bentuk Batik Jae Srimpang 

 
Gambar 4.27 Motif batik jae srimpang 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 
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Motif Jae Srimpang tergolong dalam motif hias flora yaitu tumbuhan jae 

atau Jahe (lihat gambar 4. 27). Jahe di dalam masyarakat Banyumas dipercaya 

sebagai obat karena masyarakat Banyumas sering menggunakannya sebagai 

apotek hidup. Selain digunakan sebagai pengobatan, jae digunakan oleh 

masyarakat Banyumas sebagai minuman penghangat. 

Batik Jae Srimpang memiliki dua suku kata yaitu jae yaitu jae dan srimpang 

berarti satu telapak manusia yaitu bermaksud tanaman jae yang memiliki beberapa 

cabang jae dalam satu rumpun. Menurut Bapak hasil wawancara dengan Darwan 

Arjasentana pada tanggal 8 Agustus 2014, dengan bahasa ngapaknya beliau 

menuturkan “wong kene wis akrab pisan karo jae, anu wis biasa nganggo” 

bermaksud “orang daerah setempat sudah akrab dengan jahe, karena sudah biasa 

menggunakannya”. Motif Batik Jae Srimpang merupakan motif  batik yang 

menunjukkan keanekaragaman bahan obat-obatan tradisional yang mudah dicari 

di daerah Banyumas dan sekitarnya. 

Ciri-ciri motif batik Jae Srimpang adalah memiliki bentuk motif pokok 

bentuk hias flora tanaman jahe. Bentuk jahe di tampilkan dengan menggunakan 

raut organis. Motif pendukung atau selingan di dalam motif ini menggunakan 

ornamen burung dan ornamen meru (gunung). Ornamen burung digunakan untuk 

variasi dan pembeda antara motif pokok dengan motif pendukug. Isen-isen yang 

dibubuhkan pada motif Jae Srimpang berupa isen-isen cecek-cecek, isen-isen 

cecek pitu, dan isen-isen sawut (lihat gambar 4.29). 
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Gambar 4.28  Struktur bentuk motif pokok motif jae srimpang 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

 

 

Gambar 4.29  Bentuk motif pendukung motif Jae Srimpang 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Gambar 4.30  Bentuk motif pendukung motif Jae Srimpang 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.5.7.2 Nilai Estetik Batik Jae Srimpang 

Nilai intrinsik dari motif Jae Srimpang yaitu memiliki kesatuan antara 

bentuk motif utama atau motif pokok satu dengan motif pokok lainnya. Bentuk 

stilisasi jae yang ditampilkan mengandung isen-isen cecek-cecek dan cecek pitu 

menjadikan motif bentuk pokok memiliki isi yang mneyatu dengan keseluruhan. 

Bentuk motif selingan yang ditampikan diluar motif pokok berfungsi untuk 

melengkapi bagian kain batik secara keseluruhan. Kerumitan atau complexity di 

dalam motif batik ini menunjukkan kerumitan, karena hanya menampilkan sedikit 

motif hias serta isen-isen di dalamnya. Kesungguhan atau intensity yang 

ditampilkan dalam motif ini menyiratkan suasana kehidupan yang saling berbagi. 

Menceritakan harmoni hidup antara kedua jenis kehidupan yang berbeda yaitu 

flora dan fauna. 
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4.5.7.3 Nilai Simbolik Batik Jae Srimpang 

Nilai simbolik motif batik Jae Srimpang yaitu bahwa setiap yang memakai 

batik ini akan memperoleh karisma yang tinggi serta banyak orang menyebut 

bahwa motif ini bermakna tentang obat atau pengobatan. Karisma yang dimaksud 

dalam hal ini merupakan suatu pancaran kebaikan dalam bertindak jika memakai 

batik bermotif Jae Srimpang ini. 

Motif Jae Srimpang juga memiliki suatu pesan yang tersirat, yaitu sesuatu 

masalah bagaimanapun susahnya pasti akan ada jalan keluarnya. Semua itu 

tergantung niat kita bagaimana menyikapi masalah itu. Berdasarkan nama motif 

batik ini menggunakan kata “Srimpang” atau “Serimpang” itu berarti satu telapak 

tangan. 

Berdasarkan keseluruhan motif khas dari batik Banyumas terdapat dua motif 

yang menggunakan tangan untuk mengambarkan jumlah kesatuan yaitu motif Jae 

Srimpang dan motif Gemek Setekem, dari hal ini bermakna bahwa masyarakat 

Banyumas selalu ingin bekerja untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya. 

 

4.5.8 Struktur Bentuk, Nilai Estetik dan Simbolik Batik Pitik Walik 

4.5.8.1 Struktur Bentuk Batik Pitik Walik 

Menurut hasil wawancara dengan pemilik Perusahaan Batik Hadipriyanto 

pada tanggal 7 Agustus 2014, motif batik Pitik Walik merupakan motif yang 

dipopulerkan oleh penyanyi keroncong yaitu Ibu Waljinah. Dikarenakan motif 

batik ini sering dipakai oleh Ibu Waljinah, motif batik Pitik Walik sering disebut 

sebagai motif batik Waljinahan atau Waljinan. Motif batik Pitik Walik merupakan 



109 

 

 
  

motif yang hampir sama bentuknya dengan motif batik Sekar Jagad, persamaan 

itu bisa dilihat dari banyaknya bidang-bidang yang luas yang di dalamnya terdapat 

motif hias yang berbeda-beda di setiap bidangnya (lihat gambar 4. 31), namun 

yang membedakan motif Pitik Walik dengan Sekar jagad terletak pada motif 

pendukung yang ditampilkan, jika motif Pitik Walik menampilkan bidang yang 

memiliki isen-isen berupa motif hias flora, berbeda dengan motif Sekar Jagad 

yang menampilkan raut organis yang menampilkan motif batik klasik di 

dalamnya. Motif batik Pitik walik. 

 
Gambar 4.31  Motif batik pitik walik 

(Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2014) 

Motif batik Pitik Walik ini dibuat secara bolak-balik artinya setelah satu sisi 

kain batik, proses selanjutnya membatik di sisi lain. Motif ini tergolong motif 

flora yaitu perpaduan antara motif hias bunga  dan daun. Motif ini menjadi 

identitas dari masyarakat Banyumas yaitu “kerakyatan”. 
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Ciri-ciri motif batik Pitik walik memiliki bentuk motif pokok yaitu bentuk 

geometris raut organis yang berhubungan dengan raut organis lainnya. Motif 

pendukung atau motif selingan terdiri dari motif hias tumbuhan yang berupa 

ranting-ranting serta daun-daunan.isen-sen yang dibubuhkan pada motif Pitik 

Walik yaitu isen-isen blarak sahirit, isen-isen cecek-cecek, dan isen-isen ukel 

(lihat gambar 4.33 ). 

 
Gambar 4. 32 Struktur motif pokok motif pitik walik 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 
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Gambar 4. 33 Isen-isen cecek sawut (kiri) dan isen-isen ukel (kanan) 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

4.5.8.2 Nilai Estetik Batik Pitik walik 

Nilai intrinsik dari motif Pitik walik yaitu memiliki kesatuan unity dan 

kesamaan bentuk satu dengan yang lainnya. Kesatuan yang ditampilkan dalam 

motif ini dikarenakan raut organis yang menjadi bentuk pokok saling 

berhubungan dengan raut organis lainnya. Kesatuan tersebut didukung dengan 

kesamaan bentuk yang ditampilkan melalui isen-isen yagn dibubuhkan. Dengan 

mengandalkan isen-isen dengan mayoritas isen-isen cecek-cecek motif batik ini 

memiliki kesatuan dan kesamaan bentuk. Dalam pembuatan motif batik ini 

terdapat kerumitan atau complexity. Kerumitan yang ditampilkan dalam motif ini 

melalui keseluruhan bentuk motif pokok, motif pendukung dan isen-isen yang 

saling berhubungan dan menutupi dari keseluruhan kain batik. Kesungguhan di 

dalam motif batik ini mepunyai suatu kualitas yang memiliki nilai yang tekandung 

di dalamnya, yaitu suasana harmonis, selaras, dan kerukunan. 
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4.5.8.3 Nilai Simbolik Batik Pitik Walik 

Nilai simbolik yang tersirat di dalam motif batik ini yaitu motif batik pitik 

walik selalu dibuat bolak-balik artinya setelah satu sisi kain batik, proses 

selanjutnya membatik di sisi lain. Hal ini bermakna “cablaka” (apa adanya) atau 

masyarakat Banyumas sering menyebut sebagai “blakasuta”. Jadi orang 

Banyumas memiliki karakter tampak muka maupun tampak belakang tidak 

berbeda alias jujur. 

Tokoh pewayangan yang menjadi maskot Kabupaten Banyumas adalah 

tokoh wayang Bawor yaitu memiliki watak sederhana tidak neko-neko dan jujur. 

Masyarakat Banyumas sering menyebut Bawor memiliki sifat yang “mbentongor” 

atau sifat yang tidak menutup nutupi sesuatu apapun. Motif ini menjadi identitas 

utama batik Banyumasan adalah sifat kerakyatan. Sifat masyarakat Banyumas 

yang digambarkan pada tokoh wayang bawor merupakan sifat yang sangat 

menunjukkan jadi diri masyarakat yang merakyat, saling toleransi, dan syarat 

akan saling memberi tanpa pamrih. 

Batik pitik walik merupakan kristalisasi dari penggambaran watak 

masyarakat Banyumas yang lain. Berdasarkan masalah ini dapat disimpulkan 

bahwa nilai budi luhur masyarakat Banyumas sangat akrab dengan cinta kasih 

terhadap masyarakat, tidak memandang golongan serta strata manusia dari segi 

ekonomi, sosial, dan Agama. Bahkan cinta kasih bukan semata-mata terhadap 

manusia yang masih hidup di dunia namun terhadap leluhur yang sudah 

meninggal dengan cara mendoakan agar diterima amal ibadahnya. Nilai toleransi 

merupakan suatu nilai yang susah dihilangkan dari masyarakat, karena nilai 
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toleransi yang diterapkan pada masyarkat Banyumas merupakan nilai yang turun-

temurun dari orang tua kepada keturuannya.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Batik Banyumas memiliki banyak motif khas namun berdasarkan berbagai 

pertimbangan penulis hanya memilih karya 8 motif batik khas Banyumas untuk 

diteliti dengan  seksama untuk memperoleh pengetahuan tentang ciri motif dan 

nilai estetisnya. Nama motif tersebut yaitu motif batik Babon Anggrem, Serayuan, 

Merakan, Godong Kosong, Sekar Jagad, Gemek Setekem, Jahe Srimpang, dan 

yang terakhir yaitu Pitik Walik. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa batik 

Banyumas memiliki nilai estetik yang terdiri dari unity yang terbentuk dari 

keseluruhan motif hias yang ditampilkan, complexity yang terbentuk dari 

kerumitan dalam proses pembuatannya, serta intensity yaitu kesungguhan dalam 

proses pembuatan atau kesan yang ditampilkan pada motif batik. Dari semua 

motif khas tersebut menampilkan suatu hubungan antara manusia dengan manusia 

dan manusia dengan Tuhannya. 

5.1.2 Kedua batik Banyumas memiliki ciri khas warna yang tegas contohnya biru 

tua, hitam, coklat tua dan hijau tua serta menampilkan motif hias yang 

berhubungan dengan flora dan fauna. Hampir dari keseluruhan motif khas batik 

Banyumas memiliki isen-isen di dalamnya berupa titik-titik dan garis-garis yang 
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membentuk suatu ornamen tersendiri. Batik Banyumas menyiratkan suatu pesan 

agar manusia saling toleransi, saling menghargai, serta saling merangkul antar 

semua golongan masyarakat. Batik banyumas mempunyai makna bahwa manusia 

harus bersinergi antara alam, manusia, serta Tuhannya melalui toleransi satu sama 

lain dan mengasihi antar umat serta status manusia yang berbeda. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka Perusahaan Batik 

Hadipriyanto dalam mengembangkan motif batik Banyumas perlu:  

5.2.1 Memberikan sumbangan berupa pengetahuan kepada masyarakat luas 

tentang nilai estetis batik Banyumas. 

5.2.2 Memberikan pengetahuan akan nilai estetik kepada anak-anak didik. 

5.2.3 Memberikan informasi kepada sentra industri batik tentang nilai estetis dan 

pengetahuan karya seni batik dari Kabupaten Banyumas. 

Memberikan informasi tentang nilai estetis batik Banyumas kepada Dinas 

Pariwisata untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan.
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kajian Estetik Batik Banyumas 

Untuk Budayawan Banyumas 

I. Identitas Informan 

1. Nama    : Bapak Darwan Arjasentana 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Juli 1946 

3. Umur    : 68 Tahun 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Pekerjaan   : Wiraswasta 

6. Tanggal Wawancara  : 8 Agustus 2014 

 

II. Item pertanyaan 

1. Bagaimana sejarah seni batik di Kabupaten Banyumas dari awal 

terbentuk hingga sekarang? 

Jawab : “kalau perkembangan batik di Kabupaten Banyumas itu saya 

kurang mengetahui, namun setahu saya bahwa disetiap seni tradisi dib 

Kabupaten Banyumas terdapat batik di dalamnya, yaitu digunakan unutk 

sinjang saja, atau hanya digunakan untuk si pelaku seni tradisi tersebut” 

2. Bagaimana makna motif-motif batik dari motif tumbuhan, hewan dan 

manusia? 

Jawab : Motif-motif batik Banyumas tidak jauh dengan sifat masyarakat 

Banyumas yaitu toleransi, gotong royong dan merakyat.  

Lampiran 1 
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3. Warna-warna yang terdapat di dalam karya seni batik Banyumas itu 

bagaimana? 

Jawab : “warna yang ditampikan dalam seni batik banyumas merupakan 

warna-warna klasik misalnya hitam, kuning, serta cokat atau sogan” 

4. Apa saja makna dari bentuk-bentuk karya seni batik Banyumas? 

Jawab : “untuk keseluruhan motif-motif batik banyumas itu menyiratkan 

rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain dalam bersosialisasi 

bermasayarakat” 

5. Apa saja motif-motif yang terdapat di dalam karya seni batik 

Banyumas? 

Jawab : “motif khas Banyumas yang paling khas itu hanya ada 10 macam 

motif yaitu motif pring sedapur, motif lumbon, motif merakan, motif jahe 

srimpang, motif sekar jagad, mlotif babon anggrem, motif batu waljinan, 

motif serayuan, motif gemek setekem, dan motif godong kosong” 

6. Warna-warna yang terdapat di dalam karya seni batik Banyumas ada 

berapa macam? 

Jawab : “batik Banyumas merupakan batik yang masuk dalam kategori 

batik pedalaman, batik pedalaman menampilkan dominan warna klasik 

dalam batik, misalnya coklat sogan, hitam wedel, serta biru indogo. Kain 

batik Banyumas sekarang kebanyakan untuk kepentingan ekonomi jadi 

warna-warna yang ditampilkan yaitu warna-warna yang diinginkan oleh 

pasar” 
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7. Apakah ide penciptaan seni batik menyesuaikan dengan karakter 

kain yang akan dipakai sebagai bahan pembuatan batik? 

Jawab : “kalau membicarakan tentang ide penciptaan seni batik berarti 

membicarakan tentang motif batik, antara ide penciptaan motif batik 

dengan bahan pembuatan batik itu idak ada hubungan sama sekali” 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kajian Estetik Batik Banyumas 

Untuk Pemilik Perusahaan Batik dan Galeri Batik 

III. Identitas Informan 

7. Nama    : Slamet HadiPriyanto 

8. Umur    : 47 

9. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

10. Pekerjaan   : Wiraswasta 

11. Tanggal wawancara  : 7 Agustus 2014 

IV. Item pertanyaans 

1. Apa sajakah bahan untuk membuat seni batik di Kabupaten 

Banyumas? 

Jawab : “Bahan yang digunakan untuk membuat batik di Kabupaten 

Banyumas yaitu kain mori, lilin malam, dan bahan pewarna 

(modern/tradsiional) ” 

2. Alat apa saja yang di gunakan untuk membuat karya seni batik 

Banyumas? 

Jawab : “Alat yang digunakan untuk membuat batik di Kabupaten 

Banyumas yaitu canting tulis dan cap, kompor minyak, jegul, gawangan, 

wajan, serta bak pewarnaan,” 

3. Apa saja peralatan pokok dalam pembuatan karya seni batik? 

Jawab : 

4. Bagaimana tahapan proses pembuatan seni batik Banyumas? 

Lampiran 2 
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Jawab : 

5. Jenis kain apa saja yang digunakan sebagai sarana berkarya seni 

batik? 

Jawab :  

6. Ada berapakah pengrajin seni batik Banyumas yang masih membuat 

karya  seni batik? 

Jawab : “Kalau jumlah pengrajin batik yang masih membuat karya seni 

batik tidak dapat diketahui karena para pengrajin itu musiman, kadang 

tidak tentu, bahkan dari batik ayng setengah jadi dibawa ke rumah masing-

masing. Namun dari pengrajin yang didominasi wanita itu merupakan 

golongan dari masyarakat menengah kebawah serta ibu rumah tangga” 

7. Bentuk dan model apa saja yang digunakan sebagai dasar ide 

penciptaan seni batik? 

Jawab : “Bentuk dan model pembuatan karya seni batik menggunakan 

dasar ide penciptaan dari alam, misalnya bunga-bungaan serta sulur-

suluran” 

8. Apa sajakah kendala-kendala teknik yang sering terjadi ketika dalam 

proses kerja pembuatan batik? 

Jawab : “Dari keseluruhan proses pembuatan batik terdapat kendala yaitu 

musim hujan, karena dalam proses pembuatan batik dari awal sampai akhir 

terdapat proses penjemuran yang membutuhkan sinar matahari sebagai 

tenaga pengering. Jika musim hujan pekerjaan akan terhambat” 
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9. Bagaimana proses pembuatan seni batik sampai jadi? 

Jawab : 

10. Jenis finishing apakah yang digunakan dan bagaimana proses 

kerjanya? 

Jawab : “Di dalam seni batik Banyumas terdapat proses finishing yagn 

khas dan mungkin hanya terdapat di daerah Banyuma dan sekitarnya saja, 

yaitu tahapan ngemplong. Merupakan tahapan dalam seni batik untuk 

memunculkan warna yang mengkilap pada kainyang sudah jadi, dengan 

cara memukul-mukul kain batik dengan menggunakan palu yang dibuat 

dari kayu atau sering disebut sebagai “ganden””. 

11. Apakah pembuatan karya seni batik harus memerlukan desain atau 

referensi? 

Jawab : “Referensi yang digunakan dalam pembuatan motif batik yaitu 

melihat alam, yaitu flora dan fauna” 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kajian Estetik Batik Banyumas 

Untuk Sentra Industri Batik 

V. Identitas Informan 

12. Nama    : Bapak Slamet Hadipriyanto 

13. Tempat/Tanggal Lahir : - 

14. Umur    : 47 

15. Jenis Kelamin   : Laki-laki  

16. Pekerjaan   : Wiraswasta 

17. Tanggal Wawancara  : 7 Agustus 2014 

 

VI. Item pertanyaan 

1. Sejak kapan batik Banyumas itu berkembang? 

Jawab : “Batik banyumas itu berkembang pada sekitar tahun 70an, batik 

banyumas berkembang pesat pada tahun 70an pada masa itu batik yang 

banyak diproduksi adalah batik cap walupun pada masa itu terdapat pula batik 

tulis dikarenakan batik cap lebih cepat dalam produksi nya karena orientasi 

nya pada masa itu untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Batik Banyumas 

berkembang oleh Pangeran Gandra Subrata yaitu bupati banyumas ke 3, yaitu 

orang keturunan jawa, pada masa itu batik yang terkenal merupakan batik 

jenis trem, kemudian selain Pangeran Ganda Subrata Batik Banyumas di 

kembangkan oleh warga jawa keturunan belanda yaitu Van Ostenon dan batik 

yang berkembang pada masa itu sering disebut batik mantenon”. 

Lampiran 3 
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2. Dimana alamat lengkap sentra pembuatan batik Banyumas? 

Jawab : “Alamat lengkap sentra pembuatan batik di jalan mruyung no 46 

kecamatan banyumas” 

3. Adakah halangan dalam proses industry batik? 

Jawab : “Dalam proses industri batik halangan yang paling terlihat adalah 

dari bahan baku atau material pembuatan batik” 

4. Jenis batik apa yang paling sering diproduksi? 

Jawab : “Kalau untuk sekarang, batik itu dikhususkan untuk kepentingan 

ekonomi, jadi batik yang paling sering diprosuksi adalah jenis batik 

dengan teknik cap” 

5. Ada berapa pengrajin yang aktif dalam industry batik Banyumas? 

Jawab : “Kalau pengrajin yang bekerja itu lebih dari 20 namun terkadang 

lebih dari itu” 

6. Apa saja motif yang paling sering diproduksi? 

Jawab : “Motif batik yang paling sering diproduksi itu merupakan motif 

yang sering diperjual belikan di masyarakat luar, motif khas banyumas 

tidak terlalu banyak diproduksi di perusahaan ini” 

7. Warna apa saja yang paling sering digunakan dalam pembuatan 

batik? 

Jawab : “Karena pada perkembangan sekarang batik banyumas memiliki 

akuturasi dari kebudayaan lain maka batik yang diproduksi menggunakan 

warna-warna yang laku di pasar misalnya merah, hijau, soga, biru dan 

wedel,” 
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8. Bentuk dan model apa saja yang digunakan sebagai dasar ide 

penciptaan seni batik? 

Jawab : “Bentuk penciptaan model batik atau motif batik itu melihat dari 

alam sekitar, kebanyakan dengan menggunakan model flora dan fauna” 

9. Jenis kain apa yang digunakan untuk membuat batik? 

Jawab : “Kain yang digunakan itu menggunakan kain mori” 

10. Berapa banyak batik yang diproduksi dalam sehari? 

Jawab : “Untuk perhari tidak dapat di kira-kira, karena batik di produksi 

total dalam satu minggu, dalam penciptaan batik itu berbeda-beda masa 

waktunya karena penciptaan batik cap dan tulis itu berbeda” 

11. Dimanakah batik Banyumas dipasarkan? 

Jawab : “Batik banyumas dipasarkan ke daerah jawa tengah dan Cirebon 

saja, karena batik banyumas belum bisa menembus pasar nasional, karena 

masih kalah saing dengan batik dai pekalongan” 

12. Adakah kendala dalam memasarkan batik Banyumas? 

Jawab : “Kendala dalam memasarkan batik itu hampir tidak ada, karena 

dalam hal memasarkan itu menggunakan sistem kilo atau grosir, karena 

mulai sekarang batik banyumas mulai diminati oleh masyarakat banyumas 

sendiri” 

13. Dari golongan mana masyarakat yang membeli batik Bayumas? 

Jawab : “Kalau golongan masyarakat penikmat batik banyumas itu 

tergolong dalam masyarkat menengah keatas, namun untuk menuruti 



128 

 

 
  

permintaan pasar kamu membuat produk batik yang dapat dinikmati oleh 

semua kalangan dengan menerapkan harga yang lebih murah” 
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Lampiran 4 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

KAJIAN ESTETIS BATIK BANYUMAS 

  

 

N

o 

Rumusan 

Masalah 
Tujuan 

Penelitian 
Indikator Pertanyaan 

Subjek Cara 

Pengumpul

an 

1. Apa sajakah 

ragam motif 

batik 

Banyumas ? 

 

Mengetahu

i dan 

menjelaska

n ragam 

motif seni 

batik 

Banyumas. 

 

Keseluruha

n motif 

batik 

Banyumas 

1. Ada 

berapa 

motif batik 

Banyumas 

secara 

keseluruha

n? 

2.Apa saja 

motif batik 

Banyumas 

yang 

paling 

khas? 

3.Ada 

berapa 

jenis warna 

yang 

digunakan 

di dalam 

batik 

Banyumas? 
 

Sentra 

batik 

Banyuma

s 

Wawancara , 

dokumentasi 

dan observasi 

 

2. Bagaimanak

ah nilai 

estetik seni 

batik 

Banyumas? 

Mengetahu

i 

bagaimana 

nilai estetis 

batik 

Banyumas. 

 

Nilai 

estetis 

batik 

Banyuma

s 

1.Bagaiman

a makna 

batik 

Banyumas 

dilihat dari 

motifnya? 

2.Bagaiman

a makna 

batik 

Banyumas 
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dilihat dari 

warnanya? 

3.Adakah 

hubungan 

antara 

budaya 

masyarakat 

dengan 

batik 

Banyumas? 

 

3. Bagaimanak

ah makna 

simbolik seni 

batik 

Banyumas? 

Menjelaska

n makna 

simbolik 

seni batik 

Banyumas. 

 

Makna 

simbolik 

batik 

Banyuma

s 

1. Apa 

sajakah 

nilai 

simbolik 

yang 

terdapat 

pada batik 

Banyumas? 

2. Bagaimana 

makna 

batik 

banyumas 

dilihat dari 

simbolikny

a? 
3. Bagaimana 

makna 

motif-motif 

batik dari 

motif 

tumbuhan, 

hewan dan 

manusia? 
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KAJIAN ESTETIK BATIK BANYUMAS 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pengumpulan data penelitian ini adalah melalui observasi. Observasi 

dilakukan untuk mengamati kondisi fisik secara umum, dan secara khusus nilai 

ekstrinsik dan intrinsik dari seni batik Banyumas. Seni batik Banyumas yang 

diamati terutama motif-motif  yang terkandung di dalamnya serta makna yang 

terdapat dari bentuk motif batik. 

Aspek yang diamati atau diobservasi untuk kepentingan penelitian ini 

antara lain adalah sebagai berikut. 

 

1.    Lokasi Perusahaan Batik Hadipriyanto, Kabupaten Banyumas yang 

meliputi letak Geografis, Demografis, serta Sosial Budaya. 

2.   Aspek amatan diarahkan pada bentuk secara keseluruhan seni batik, yang 

antara lain meliputi ukuran dan unsur-unsur utama dan pendukung. Kemudian 

dari media pembuatan seni batik Banyumas yang meliputi bahan pembuatan 

batik, alat pembuatan batik, dan teknik pembuatan batik. Selain itu amatan 

selanjutnya diarahkan pada proses pembuatan batik dan pengrajin batik 

Banyumas. 

3.   Makna-makna yang terkandung di dalam motif-motif seni batik 

Banyumas, misalnya dari motif lumbon, manusia, hewan, dan hewan 

imajinatif. Selajutnya pengamatan dilakukan pada warna-warna seni batik 

khas banyumas dan makna dari bentuk seni batik Banyumas. 

Lampiran 5 
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Dalam rangka merekam proses pengamatan tersebut dibuat catatan 

lapangan. Untuk merekam bentuk ornamen akan digunakan bantuan kamera 

DSLR Canon EOS 450D. 

KAJIAN ESTETIK BATIK BANYUMAS 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi,  

dokumentasi atau study documenter adalah teknik pengumpulan data penelitian 

dokumen-dokumen atau peninggalan (sudah ada sebelum penelitian dilakukan) 

yang relevan dengan masalah penelitian 

Aspek yang didokumentasi untuk kepentingan penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi tentang sejarah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. 

2. Dokumentasi yang dilakukan meliputi lokasi Perusahaan Batik 

Hadipriyanto Banyumas. 

3. Dokumen tentang kondisi demografis atau keadaan tentang masyarakat di 

Kabupaten Banyumas. 

4. Dokumen tentang kondisi sosial budaya di Kabupaten Banyumas. 

5. Dokumentasi yang berupa data pustaka tentang sejarah batik Banyumas. 

6. Dokumentasi tentang media-media pembuatan batik 

7. Proses pembuatan batik di sentra pembuatan batik. 

8. Dokumentasi tentang pengrajin batik Banyumas. 

9. Dokumentasi tentang motif-moif batik Banyumas. 

10. Dokumentasi tentang warna-warna yang terdapat pada seni batik. 

11. Pengumpulan data tentang bentuk seni batik Banyumas. 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 

 

Lampiran 6 



134 

 

 
  

Lampiran 7 

 

 

 



135 

 

 
  

 

Lampiran 8 


