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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kajian 

Visual Motif Batik Rereng Karya “Deden Batik”, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

Deden Batik merupakan salah satu rumah produksi batik yang berada di 

wilayah Kota Tasikmalaya khususnya di daerah Cigeureung. Deden Batik ini 

didirikan oleh Bapak Deden Supriyadi sejak tahun 2000. Sejak dirintisnya rumah 

produksi ini, Deden Batik banyak mengembangkan dan berinovasi mengenai 

batik, baik dari segi motif, warna, bahan. Sehingga kini telah dikenal oleh 

masyarakat dari berbagai kalangan sebagai salah satu sentra penghasil kerajinan 

batik di daerah Tasikmalaya. Selain itu, Deden Batik pun sering ikut berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan, seperti pameran, workshop, menjadi anggota YBJB 

(Yayasan Batik Jawa Barat) dan YBI (Yayasan Batik Indonesia). Serta dukungan 

penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 dengan memberikan 

berbagai bantuan seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).  

Dalam produksinya, Deden Batik hanya menghasilkan batik cap, batik 

tulis dan cap kombinasi tulis.  Motif batik yang dihasilkan oleh rumah produksi 

ini, umumnya menggambarkan suasana alam, lingkungan, keanekaragaman flora 

dan fauna yang berada di Tatar Sunda seperti motif merak ngibing, kukupu, awi 

ngarambat, daun sente, rereng bunga, dan lain-lain.   

1. Nama Motif Batik Rereng karya “Deden Batik” 

Motif batik ini umumnya menggunakan bahasa Sunda dalam penamaan 

motifnya. Beberapa motif batik rereng yang dihasilkan oleh “Deden Batik” 

yang peneliti kaji diantaranya, rereng neng, rereng orlet, rereng N, rereng S, 

rereng pare, rereng toge, rereng sintung, rereng dokter, rereng astrounot,  
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rereng calung, rereng kujang, rereng sirit, rereng bunga, rereng seling bunga, 

rereng tusuk gigi, rereng useup, rereng bilik dan rereng bilik seling calung. 
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2. Sumber Gagasan Motif Batik Rereng karya “Deden Batik” 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa 

sumber gagasan yang muncul pada motif batik  rereng beragam. Pada motif ini 

tidak ada makna filosofis didalamnya. Sumber gagasan pada pembuatan motif 

batik ini yaitu berasal dari sang seniman sendiri, dari kelompok atau 

berdasarkan pada permintaan konsumen. Motif batik rereng karya “Deden 

Batik” terinspirasi dari lingkungan sekitar, flora dan fauna seperti rereng 

bunga, rereng toge, rereng useup, rereng sirit, dari alam benda sekitar, seperti 

rereng orlet, rereng kujang.  

3. Unsur Visual Batik Rereng Karya “Deden Batik” 

Berdasarkan kajian pembahasan, peneliti menemukan beberapa unsur visual 

yang tampak pada motif batik rereng karya “Deden Batik”, mencakup titik, 

garis, bidang/bentuk dan warna. Titik yang muncul meliputi cecek-cecek dan 

cecek pitu. Pada garis, meliputi garis lengkung horizontal, lengkung diagonal, 

lengkung kubah, lengkung s, meliuk-liuk, ukel, garis zigzag diagonal, garis 

zigzag horizontal, garis lurus horizontal, garis lurus diagonal, dan garis putus-

putus. Pada bidang, muncul raut bidang geometri, raut bidang organik, raut 

bidang bersudut bebas, raut bidang gabungan. Sedangkan pada warna, warna-

warna yang muncul pada motif batik rereng ini bervariasi, terdiri dari warna 

primer (warna biru, merah dan kuning), warna sekunder (hijau, jingga, ungu), 

warna tersier (warna biru ungu, warna biru hijau, warna merah ungu) dan 

warna kuarter (warna cokelat jingga). Selain itu, warna-warna tersebut bila 

dilihat dari nilai value-nya lebih ke arah tint yakni warna yang lebih terang. 

4. Prinsip Visual Motif Batik Rereng Karya “Deden Batik” 

Pada motif batik ini, beberapa prinsip visual yang terlihat yaitu kesatuan, 

komposisi, keseimbangan, irama, kontras dan fokus perhatian, sedangkan 

proporsi tidak terlihat pada semua motif batik rereng ini. Prinsip visual tersebut 

hampir terlihat pada semua motif batik rereng, dan secara keseluruhan hampir 

memiliki kesamaan. Kesatuan yang muncul pada motif ini yaitu pendekatan 



160 
 

 
Sari Apriliani, 2015 
VISUALISASI MOTIF BATIK RERENG KARYA “DEDEN BATIK” 
DI DAERAH CIGEUREUNG KOTA TASIKMALAYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

dari kesatuan bentuk raut. Yang berbeda terlihat pada keseimbangan yang 

muncul bervariasi, muncul keseimbangan asimetris, simetris dan skew simetris. 

Selain itu pada pengulangan muncul pengulangan pola satu langkah diagonal, 

setengah langkah diagonal dan pola satu langkah horizontal serta pengulangan 

pada warnanya yang ditampilkan secara berselang-seling. Pada kontras muncul 

kontras warna dan yang menjadi fokus perhatian pada motif ini adalah warna 

latar motif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam 

penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi. Adapun saran 

dan rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pembaca, dari hasil penelitian diharapkan ini dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai motif batik rereng yang dihasilkan oleh 

“Deden Batik”. 

2. Bagi Departemen Pendidikan Seni Rupa, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai wacana atau referensi kepustakaan khususnya dalam kajian 

bidang kesenirupaan umumnya dan mata kuliah Kerajinan Kriya Tekstil dan 

Batik khususnya. 

3. Bagi dunia pendidikan, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

mengenai batik secara  keseluruhan mulai dari pengertian hingga unsur yang 

terkandung di dalamnya khususnya motif batik rereng. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti batik 

rereng ini, penulis sarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kajian lain 

yang belum penulis bahas. 

5. Bagi perusahaan atau pengrajin lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan motivasi dan acuan untuk mengembangkan inovasi baru mengenai 

karya kerajinan batik khususnya batik motif rereng, baik dari segi motif, 

warna, teknik pengerjaan. 
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6. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan masukan untuk mengembangkan, melestarikan warisan budaya, 

memberikan fasilitas dalam hak cipta motif batik yang sudah dibuat oleh para 

pengrajin, serta memberikan dukungan yang nyata mengenai kerajinan batik 

khususnya motif batik  di Kota Tasikmalaya. 

 


