
 

Yosi Sapitri, 2016 
APLIKASI MOTIF TANDUK DALAM PENGEMBANGAN MOTIF HIAS BATIK GARUTAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Tradisi membatik di daerah Sunda sudah ada sejak zaman dahulu dan 

berlangsung hingga sekarang. Dari beberapa sumber yang membahas batik 

pesisiran, terdapat pula batik di daerah parahyangan yaitu Cirebon, Garut, 

Tasikmalaya, Indramayu, Kuningan, dan daerah parahyangan lainnya merupakan 

daerah-daerah penghasil kain batik yang cukup terkenal sampai sekarang ini.  

Daerah-daerah tersebut melahirkan batik dengan motif-motif khas Sunda 

yang sangat indah. Para pengrajin dalam pembuatan batiknya terinspirasi oleh 

kehidupan sehari-harinya, seperti menurut Pradito, dkk. (2010) bahwa “ragam 

hias batik Garut bersifat naturalis dan banyak mengambil inspirasi penciptaan 

motif dari dunia flora dan fauna di alam sekitarnya”. Dari buku yang berjudul 

“Batik Garutan dan Kota Garut” diperoleh penjelasan bahwa:  

Pengrajin-pengrajin batik di daerah parahyangan ini, dahulu melahirkan 

motif-motif kerajaan Sunda. Meskipun peninggalan-peninggalan pada 

masa kerajaan Sunda (Padjajaran) itu belum ditemukan, tetapi kita dapat 

melihat sedikit tentang keberadaan kerajaan Sunda itu salah satunya dari 

kain batik yang telah terawat dari dulu sampai sekarang. (Anonim, tanpa 

tahun)  

Kabupaten Garut adalah salah satu daerah penghasil kain Batik dengan 

karakteristik warna yang cenderung cerah dan memiliki kekhasan motif. 

Masyarakat Kabupaten Garut dahulu sangat menyenangi keterampilan membatik 

dan mengembangkan motif batik yang sesuai dengan budaya, alam, dan selera 

mereka. Kegiatan membatik mulai bisa dikerjakan oleh masyarakat Kabupaten 

Garut pada masa penjajahan Belanda, tepatnya batik Garutan pertama kali 

diperkenalkan di daerah Cikajang (Roni, Pengrajin Batik R.P.G).  

Berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Sukaenah selaku pengrajin 

batik Garutan dan beberapa kalangan masyarakat Garut itu sendiri, saat ini masih 

banyak yang belum mengetahui batik Garutan itu seperti apa dan belum pernah 
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tahu keberadaan batik Garutan, bahkan tidak bisa membedakan mana batik 

Garutan dan batik Tasikmalaya.  



3 
 

 
Yosi Sapitri, 2016 
APLIKASI MOTIF TANDUK DALAM PENGEMBANGAN MOTIF HIAS BATIK GARUTAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Berdasarkan edaran Kompas.com-(Kamis, 20 Mei 2010) 

(http://nasional.kompas.com/read/2010/05/20/10405015/Batik.Priangan.Tr

adisi.dan.Sejarah.yang.Berlanjut) 

“Akibat meredupnya pamor batik khas dari Tatar Sunda itu, baik karena 

berubahnya selera masyarakat maupun lantaran serbuan kain tekstil 

bercorak batik, selama beberapa dekade keberadaan batik priangan seperti 

dilupakan. Sebagai seni kerajinan yang tumbuh di sejumlah daerah 

pedalaman Jawa Barat, khususnya di Priangan Timur, batik priangan 

bahkan pernah dikabarkan akan punah” 

Menurut Ibu Sukaenah, salah satu pengrajin/penghasil kain batik yang 

telah berkecimpung dalam dunia batik selama 40 tahun. 

Batik Garutan kini sulit untuk dikenalkan karena kini banyak ditiru oleh 

daerah Tasikmalaya. Mereka sengaja selalu membeli batik garutan asli dan 

mereka hasilkan batik garutan printing. Batik garutan yang telah saya 

jalani, sebelumnya telah berdiri pula dari nenek-kakek dan ibu-bapak saya, 

saya meneruskan perjuangan mereka demi mempertahankan batik Garutan 

ini untuk tetap ada. Akan tetapi saya masih bingung akan generasi penerus 

saya nanti untuk melanjutkan pelestarian kain batik Garutan ini. (Juli 

2014) 

Kenyataan masih banyak masyarakat Garut sendiri yang belum 

mengetahui batik Garutan, bahkan banyak pula generasi-generasi muda yang saya 

jumpai belum mengetahui motif-motif batik garutan. Berdasarkan hasil survei 

lapangan, berupa pertanyaan singkat mengenai pengetahuan batik Garutan yang 

penulis lakukan kepada beberapa siswa SMP di salah satu daerah di Kabupaten 

Garut, dari sekian siswa yang dijumpai belum mengetahui batik Garutan baik 

sejarah perkembangannya maupun visualisasinya.  

Penulis mengambil sampel siswa SMP sebagai survei awal beralasan 

karena penulis ingin mengetahui pengetahuan generasi muda dari Kabupaten 

Garut terhadap batik Garutan, yang telah kita ketahui bersama bahwa pada jenjang 

sekolah tingkat pertama (SMP) rata-rata diperkenalkan mata pelajaran membatik 

baik dalam mata pelajaran keterampilan maupun seni budaya. Meskipun ada saja 

pengenalan membatik sudah diperkenalkan pada jenjang sekolah dasar.  

Alangkah baiknya jika kita berusaha mempertahankan identitas daerah 

yang kita huni salah satunya dengan cara melestarikan budaya-budaya lokal. 

Selain dari pengetahuan masyarakat Garut mengenai batik Garutan ini sangat 
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kurang, pengusaha batik Garutan semakin sedikit, dan jarang sekali pula 

ditemukan pengrajin asli mengerjakan batiknya di lokasi showroom batik Garutan.  

Selain itu, gagasan awal dari penulis untuk menulis karya ilmiah ini adalah 

adanya pendapat dari salah satu dosen ITB di bidang desain yang pernah menjadi 

juri pada waktu penulis mengikuti Lomba Membatik Tingkat Nasional di Hotel 

Horison Bandung tahun 2015 yaitu Bapak Dr. Yan Yan Sunarya, M. Sn. 

mengungkapkan “kenapa tidak dicoba untuk lebih diteliti mengenai batik Garutan 

serta mencoba untuk mengembangkan motif hiasnya?”, dan pendapat dari salah 

satu dosen ITB pula yang pernah menjadi juri Lomba Mendesain Batik pada 

waktu penulis mengikuti Lomba Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014 

sekaligus menjadi pembimbing pada Lomba Membatik Tingkat Nasional tahun 

2014 yaitu Bapak Chandra Tresnadi menjelaskan bahwa “alangkah bagus motif 

yang kamu buat dalam lomba nasional ini untuk dijadikan konsentrasimu nanti 

ketika skripsi/penciptaan, kamu sudah memiliki dasar untuk dikembangkan lebih 

jauh lagi”. 

Berangkat dari semua itu, penulis merasa termotivasi untuk 

mengembangkan dan lebih mematangkan kembali karya ketika penulis mengikuti 

empat kali lomba membatik mulai dari tingkat Kota Bandung sampai ke tingkat 

Nasional. Selain dari itu, setelah penulis melakukan observasi ke lapangan, terasa 

semakin tergugah untuk mengangkat budaya daerah Kabupaten Garut untuk 

menjadi tema dari skripsi penciptaan yang penulis akan lakukan. Penulis pun tidak 

lupa akan pengalaman selama mengikuti perkuliahan batik yang turut memotivasi 

penulis untuk memiliki kemampuan di bidang membatik. Maka dari itu, penulis 

mengambil gagasan untuk mengeksplor budaya Kabupaten Garut yaitu Domba 

Garut dengan lebih menonjolkan unsur visual dari domba tersebut. Tanduk, 

adalah ide awal penulis untuk dikembangkan menjadi motif batik khas daerah 

Kabupaten Garut dengan unsur-unsur yang sudah ada dari dahulu yang nanti 

kemudian akan penulis terapkan pada karya penciptaan motif.  

Berdasarkan beberapa ungkapan para ahli dan kenyataan saat ini yang 

terjadi, penulis terdorong untuk melakukan sesuatu agar bisa mempertahankan 

budaya Kabupaten Garut yaitu salah satunya batik. Penulis berkeinginan untuk 
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berpartisipasi dalam pelestarian motif batik Garutan dengan salah satu cara 

memperkenalkan batik Garutan dan mencoba menuangkan ide untuk berinovasi 

dari batik Garutan yang sudah ada. Berangkat dari semua itu, maka penulis 

mencoba membuat desain motif Tanduk Domba. Proses dan hasil perancangan 

tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul 

:“APLIKASI MOTIF TANDUK DALAM PENGEMBANGAN MOTIF HIAS 

BATIK GARUTAN”. 

 

B. Rumusan Masalah Penciptaan 

Sugiyono (2012, hlm. 56) menyatakan bahwa rumusan masalah adalah 

suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. 

Maka dari itu, sebelum dilakukan penelitian dan penciptaan perlu adanya 

perumusan masalah terlebih dahulu, adapun rumusan masalah dalam penulisan 

ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan bentuk motif batik Domba Adu di Kabupaten 

Garut? 

2. Bagaimana mengembangkan bentuk motif tanduk sebagai salah satu ciri khas 

batik Kabupaten Garut? 

3. Bagaimana deskripsi visual motif tanduk Domba Garut? 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan penciptaan ini erat dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan 

masalah yang diajukan, tujuan pada dari penciptaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan motif batik Kabupaten Garut yang sudah 

ada. 

2. Untuk mengetahui proses pengembangan motif tanduk sebagai salah satu ciri 

khas motif batik Kabupaten Garut. 

3. Untuk menjadi salah satu motif baru dalam perkembangan motif hias batik 

Kabupaten Garut. 
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D. Manfaat Penciptaan 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penciptaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pengrajin Batik Garutan sebagai alat untuk berkreasi menghasilkan 

motif-motif baru khas Garut dengan menonjolkan budaya yang menjadi 

identitas Kabupaten Garut dan sebagai alat untuk mengenalkan Batik Garutan 

kepada masyarakat Kabupaten Garut khususnya dan untuk seluruh Nusantara 

umumnya. 

2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai Batik Garutan 

sekaligus memberikan gambaran tentang cara pelestarian budaya lokal 

kedepannya. 

3. Memberikan sumbangan materi untuk pembelajaran pada pendidikan dasar 

sampai menengah dalam pembelajaran seni budaya khususnya. 

4. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Departemen Pendidikan 

Seni Rupa FPSD diharapkan bisa menjadi sumbangsih untuk tambahan ilmu 

dalam pembelajaran mata kuliah Batik. 

5. Bagi masyarakat hasil karya tulis ini mampu menjadi contoh untuk dapat 

berkreasi dan berinovasi untuk upaya melestarikan budaya daerah. 

6. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi gagasan untuk penciptaan karya 

seni/desain selanjutnya. 

7. Serta dapat menjadi sumber gagasan bagi penelitian tentang batik Garutan 

yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam beberapa bab yang disusun berdasarkan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan 

 Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penciptaan, rumusan masalah, 

tujuan penciptaan, manfaat penciptaan, dan sistematika penciptaan. 

 

BAB II Landasan Penciptaan 
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 Berisi kajian pustaka atau landasan teori seperti teori seni kriya, konsep 

batik, konsep desain, unsur-unsur seni rupa, prinsip-prinsip dasar desain dan 

tinjauan faktual batik Garutan serta domba Garut. selain itu pada bab ini 

terdapat gagasan awal penciptaan. 

 

BAB III Metodologi Penciptaan 

 Merupakan penjabaran tahapan-tahapan untuk penciptaan karya dan 

dokumentasi proses penciptaan karya desain. 

 

BAB IV Visualisasi dan Pembahasan Karya 

 Bab ini terdapat deskripsi dari penciptaan karya. Selain itu terdapat 

analisis karya desain yang telah diciptakan menggunakan teori-teori yang 

terdapat pada bab II. 

 

BAB V Simpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dari semua penulisan dan menjelaskan jawaban atas 

rumusan masalah pada bab I serta saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 

penulisan. 


