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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Visual Motif Batik Pada Bale 

Batik Taza Di Kabupaten Karawang yang telah di uraikan, akhirnya peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sejarah Perkembangan Batik Karawang di Industri Kerajinan Bale Batik Taza 

Batik Karawang merupakan batik yang dibuat dengan tujuan mengenalkan 

budaya batik terhadap masyarakat Karawang itu sendiri serta melestarikan 

kebudayaan maupun kekayaan alam yang ada di Kabupaten Karawang. Batik 

Karawang pada dasarnya mengadaftasi semua kekayaan alam dan kebudayaan 

yang ada di Kabupaten Karawang. Secara umum batik di Kabupaten Karawang 

sudah ada sejak tahun 1928 pada zaman penjajahan Belanda dan motif batik khas 

nya adalah motif tarum yang mengeksplorasi dari tumbuhan bunga tarum namun 

seiring waktu berjalan batik sudah semakin menghilang di Kabupaten Karawang 

karena tidak ada kepedulian dari masyarakat yang ingin melestarikan batik 

Karawang tersebut pada era nya tersebut. 

Dengan perkembangan batik yang semakin maju pada saat ini ada rasa 

keinginan dari salah satu masyarakat di Kabupaten Karawang untuk 

membangkitkan kembali batik yang dulu pernah ada dan batik Karawang di rintis 

pada tahun 2011 oleh Bu Hj. Istiqomah sebagai pemilik industri kerajinan Bale 

Batik Taza yang ada di Kabupaten Karawang. Bale Batik Taza merupakan salah 

satu industri kerajinan batik yang lahir pada tahun 2011 yang seluruh karya 

batiknya yaitu motif batik khas Kabupaten Karawang. 

Batik Karawang pada industri kerajinan Bale Batik Taza sudah menciptakan 

15 motif Batik Karawang yang dibuat menggunakan tiga teknik pembuatan batik 

yaitu teknik batik tulis, cap, dan kombinasi. Proses pewarnaannya menggunakan 

teknik pencelupan dengan pewarna sintetis. Dari 15 motif batik Karawang hanya 

4 motif yang di pavoritkan oleh masyarakat Kabupaten Karawang terdiri dari 

motif Cigentis, motif Citarum, motif Pare Sagedeng dan motif panen raya. Motif 
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batik Karawang yang ada pada industri kerajinan Bale Batik Taza sebenarnya 

sudah melakuakan pengajuan mengenai hak paten namun sampai saat ini belum 

ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Nama –nama motif batik 

Karawang terinspirasi dari kebudayaan dan kekayaan alam Kabupaten Karawang. 

 

2. Visualisasi Ide Gagasan Motif Batik Karawang 

Karakteristik motif batik Karawang memiliki pola ragam hias batik dengan 

cara pengulangan motif,. Outline yang digunakan pada motif batik Karawang 

secara keseluruhan cenderung berwarna putih. Batik Karawang sering melakuakan 

perubahan warna sehingga warna kain berbeda. Perkembangan batik Karawang 

cenderung mengikuti selera pasar sehingga warnanya beraneka ragam. 

a. Ragam Hias Motif Batik Karawang 

Pada bentuk motif batik Karawang mengadaftasi ragam hias geometris dan 

non geometris seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan alam benda. Secara 

keseluruhan dari motif batik Karawang ragam hias tumbuhan sangat mendominasi 

karena motif batik Karawang kebanyakan terinspirasi dari kekayaan lam yang ada 

di Kabupaten Karawang. 

b. Unsur Visual Motif Batik Karawang 

Motif batik Karawang secara keseluruhan memiliki unsur-unsur visual yang 

tedapat pada motif batiknya dari mulai garis, bidang, dan warna. Dapat 

disimpulkan bahwa motif batik Karawang cenderung banyak menerapkan unsur 

garis dan warna sebagai unsur visualnya. 

c. Prinsip Visual Motif Batik Karawang 

Prinsip-prinsip visual yan terdapat pada motif batik Karawang memiliki 

komposisi, keseimbangan dan irama yang dimana semua prinsip tersebut saling 

keterkaitan. Pola pengulangan pada prisip irama selalu terdapat unsur visual yang 

terlibat didalamnya seperti garis, bidang, dan warna. Sehingga motif batik 

Karawang memiliki keunikan dan berkarakter. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif batik Karawang ini 

menfokuskan pada bidang kesenirupaan tentang motif batik hias batik, unsur 

visual serta prinsip-prinsip visual, namun perlu hal-hal yang perlu diperhatikan 

lebih lanjut dan teliti untuk mengembangkan motif batik Karawang karena masih 

terbilang baru.  

Ragam hias yang terdapat pada motif batik Karawang megadaftasi dari 

kekayaan alamnya seperti tumbuhan padi, bunga tarum, sungai citarum dan 

sebagainya serta kebudayaannya seperti panen raya dan leuit. Dalam skripsi 

tentang analisis motif batik Karawang ini dapat dijadikan sebagai sumber yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi seni rupa, dapat 

dijadikan sumber informasi mengenai batik Karawang bagi pemda, menambah 

wawasan bagi pengrajin. Dibawah ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengembangkan motif batik Karawang: 

1. Rekomendasi Teoritis 

a. Untuk dunia pendidikan 

1) Batik Karawang dapat dijadikan referensi kepustakaan dan pengetahuan baru 

dalam dunia kependidikan seni rupa, khususnya dalam mata kuliah kriya 

tekstil dan batik serta mata kuliah ornamen nusantara. 

2) Batik Karawang dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran bagi 

siswa siswi tingkat SD, SMP, maupun SMA atau SMK dengan memasukan 

kedalam kurikulum. Hal tersebut dapat mendukung perkembangan batik 

Karawang dan menambahkan bagi siswa-siswi tentang cara membatik. 

 

2. Rekomendasi Parktis 

a. Untuk Peneliti Lain 

1) Motif batik Karawang merupakan batik yang berasal dari kondisi alam yang 

ada di Kabupaten Karawang baik potensi daerah, kesenian, budaya, artefak, 

dan kekayaan alam yang ada di Kabuapaten Karawang itu bisa menjadi 

garapan yang dapat di kaji lebih lanjut. 
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2) Bagi para peneliti, dengan adanya analisis mengenai batik Karawang, bisa 

menjadi sumber saran, gagasan yang bisa ditinjau lebih lanjut mengenai batik 

Karawang. 

 

b. Untuk Industri Kerajinan Bale Batik Taza 

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi informasi 

dalam mengembangkan motif batik Karawang dari segi desain motif dan 

membuat inovasi-inovasi yang baru. Dan pula dapat menfokuskan pada nilai 

filosofis, kualitas,. maupun visual dalam pembuatan motif-motif selanjutnya 

 

c. Untuk masyarakat umum 

Diharapkan menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat khususnya di 

Kabupaten Karawang, umumnya di seluruh Indonesia sehingga batik Karawang 

dapat dikenal oleh masyarakat luas dan ikut melestarikan batik Karawang. 

 

d. Untuk Pemda setempat 

Dapat menjadi bahan masukan untuk Pemda setempat sebagai tambahan 

referensi tentang potensi budaya yang ada di Kabupaten Karawang. Kemudian 

diharapkan ada kepedulian dari Pemda terhadap motif batik Kabupaten Karawang 

agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan mempatenkannya. Dengan 

adanya motif batik Karawang dapat menjadi potensi pariwisata Kabupaten 

Karawang agar dapat menambah devisa daerahdan dikenal masyarakat luas. 


