
Putri Pratiwi, 2022 
PENCIPTAAN MOTIF BATIK 
(PENGADAPTASIAN ELEMEN ARTISTIK LUKISAN SUREALISME SALVADOR DALI DALAM MOTIF 
BATIK TRADISIONAL) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

1 

 

BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Batik merupakan warisan nenek moyang yang tak ternilai harganya, salah 

satu warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Batik yang 

diproduksi secara mandiri di Indonesia ini membuat dikukuhkannya batik 

sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization) pada tanggal 2 Oktober 2009 di Prancis 

(Nadia, 2015).  

Perkembangan batik di Indonesia sangat bervariasi mulai dari batik 

tradisional, modern dan kontemporer baik dari segi desain, media maupun 

fungsinya. Ufik Nur Ismia (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

motif batik merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan suatu 

karya batik, dengan mengambil sumber ide seperti motif abstrak, motif flora 

dan fauna, ornamen, ragam hias ukir, dan lain sebagainya. Batik memiliki ciri 

khas masing-masing sesuai daerah asalnya. Bahkan tiap pengrajin atau 

pengusaha batik berusaha menciptakan motif batik yang memiliki ciri khas 

tersendiri. Hal ini menyebabkan semakin beragamnya motif batik baru yang 

lahir di Indonesia. Namun pada umumnya desain batik dan motif baru 

merupakan pengulangan dari motif lama.  

Mengingat majunya teknologi dan arus informasi membuat masyarakat 

Indonesia lebih terbuka pada pengetahuan global. Jika dahulu masyarakat 

Indonesia hanya mengenal busana berbahan batik sebagai busana yang bersifat 

resmi, kini batik juga bisa tampil lebih santai dengan pemilihan desain yang 

tepat. Menurut Riki Hamdani (2019), ketika semakin banyak orang yang 

menggunakan busana batik dalam kesehariannya, semakin banyak pula 

kebutuhan akan busana batik yang nyaman namun tetap berkesan menarik dan 

dapat digunakan di berbagai kesempatan.  

Membahas mengenai fesyen pasti tidak lepas dari konsumen. Menurut Dian 

Savitrie (2008), konsumen bisa dikatakan sebagai penggerak utama industri 

fesyen di Indonesia, konsumen lebih bisa memilih mana yang menurut mereka 

nyaman digunakan seperti busana ready to wear, busana ready to wear adalah 
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busana yang siap dipakai tanpa melalui proses ukuran. Sesuatu yang tergeser 

oleh waktu, termasuk dalam fesyen batik lambat laun akan mendapatkan 

predikat old-fashioned dan akhirnya ditinggalkan oleh karenanya, agar batik 

tetap lestari dan tidak ditinggalkan, perlu adanya inovasi-inovasi yang 

menyegarkan agar batik tetap bisa tampil fashionable dan banyak yang 

menggunakannya. 

Dalam buku yang berjudul Soft Watch Salvador Dali dalam Psikoanalisis 

Freud, Elizabeth (2007) mengemukakan bahwa Salvador Dali sangat tertarik 

dengan bentuk jam yang meleleh ataupun bergelombang. Meskipun Dali hanya 

menyimbolkan jam terhadap sesuatu yang sifatnya lebih abstrak namun 

signifikan, yaitu waktu. Pada karya lukis surealismenya, Salvador Dali 

mengaktualisasikan penggambaran alam mimpi yang halusinistik sehingga 

hasil karya dapat berupa sesuatu yang tidak logis namun dengan tehnik, 

perspektifis dan keakuratan yang tinggi. Dijelaskan juga bahwa pada karya-

karyanya, Salvador Dali tidak mengeluarkan suatu pernyataan ataupun 

penjelasan khusus untuk menginterpretasikan karyanya. Secara tidak langsung 

Salvador Dali tidak mempengaruhi orang tersebut dengan pemikiran-

pemikirannya. Dengan demikian interpretasi yang berbeda antara satu 

pengamat dengan pengamat yang lain sah saja apabila terjadi karena yang 

penting adalah bagaimana kita dapat menikmati karya Dali, dunia imajinernya 

dan berkontemplasi dengannya sesuai kondisi pribadi kita untuk kemudian 

meningkatkan sisi spiritual kita. 

Berdasarkan uraian di atas muncul ketertarikan untuk menciptakan karya 

seni kreatif batik printing dengan menggabungkan motif batik tradisional 

dengan unsur artistik lukisan surealisme karya Salvador Dali, yang kemudian 

kain batik tersebut diaplikasikan untuk perancangan busana ready to wear. 

Penggabungan keduanya akan melahirkan karya yang menarik. Motif batik 

tradisional akan menjadi pesona tersendiri jika dipadukan dengan unsur artistik 

karya lukis surealisme karya Salvador Dali.  

B. Identifikasi Masalah Penciptaan   

Saat ini batik berhadapan dengan tuntutan dan dinamika selera masyarakat 

masa kini, batik harus berhadapan dengan permintaan atau tuntutan masyarakat 
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akan produk-produk baru yang dapat memenuhi keinginan mereka. Tidak hanya 

kebutuhan untuk fashion dan perangkat interior yang selalu berkembang tetapi 

juga kebutuhan karya-karya yang dapat memberi kepuasan batin. Dengan 

demikian, diperlukan ciptaan-ciptaan baru yang kreatif dan inovatif dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar.  

Dari uraian tersebut, muncul ketertarikan penulis untuk menciptakan karya 

seni kreatif dengan mengeksplorasi dan menggabungkan motif batik tradisional 

dengan unsur artistik lukisan surealisme karya Salvador Dali yang kemudian 

diterapkan pada busana ready to wear. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang serta identifikasi masalah yang penulis kemukakan pada 

sub bab sebelumnya, penulis hendak menciptakan motif batik yang diadaptasi 

dari unsur artistik lukisan surealisme dan motif tradisional, yang kemudian 

diterapkan pada busana ready to wear. Dari penciptaan tersebut muncul 

pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep dan rancangan motif batik dari perpaduan elemen rupa 

lukisan surealisme dan motif batik tradisional? 

2. Bagaimana hasil dan visualisasi penerapan motif batik pada busana ready 

to wear?   

D. Tujuan Penciptaan 

Tujuan penciptaan ini untuk menggali sumber ide dalam mewujudkan 

busana ready to wear menggunakan motif batik tradisional yang telah 

dipadukan dengan unsur artistik lukisan surealisme karya Salvador Dali. Tujuan 

khusus dari karya ini antara lain :  

1. Memaparkan konsep dan rancangan motif batik dari perpaduan elemen rupa 

lukisan surealisme dan motif batik tradisional. 

2. Mengidentifikasi hasil dan visualisasi penerapan motif batik  pada busana 

ready to wear. 

E. Manfaat Penciptaan 

Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penciptaan ini dapat memperkaya 

sumber referensi dan dapat digunakan pula sebagai sumber penciptaan karya 

seni rupa khususnya mengenai motif batik. Namun tidak hanya menambah 
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wawasan saja, penciptaan ini diharapkan pula dapat menjadi referensi atau 

secara tidak langsung berkontribusi pada penelitian-penelitian mendatang 

dengan topik serupa/masih relevan. 

Secara praktis, penulis berharap penciptaan ini dapat dijadikan sebagai 

sarana pembelajaran, menambah ilmu, memberikan pengalaman baru dalam 

mengembangkan motif batik tanpa meninggalkan motif tradisional. Diharapkan 

pula melalui penciptaan ini, penulis dapat memberikan pembaharuan ide dalam 

mengembangkan motif batik yang tidak hanya mengacu pada motif, flora dan 

fauna yang ada di Indonesia.  

F. Sistematika Penulisan 

Seiring dengan proses pembuatan hingga hasil ciptaan, penulis akan 

membahas ciptaan nya secara tekstual dalam bentuk skripsi/pelaporan. 

Kemudian skripsi/laporan akan terbagi menjadi lima bab pokok yang mencakup 

bab pendahuluan, kajian teori, metode penciptaan, pembahasan dan penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang menguraikan, Rumusan 

Masalah Penciptaan, Tujuan Penciptaan, Manfaat Penciptaan dan Sistematika 

Penulisan untuk menjadikan skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang layak 

untuk dibaca. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini, berisi tentang kajian teori mengenai Desain Busana, Motif 

Batik, Lukisan Surealisme dan Busana Ready to Wear, serta penulis akan 

mengkaji teori-teori dan mensintesa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat 

berkontribusi pada ciptaan ini.   

BAB III : METODOLOGI PENCIPTAAN 

Kemudian pada bab metode penciptaan penulis akan menjelaskan metode 

penciptaan, alat dan bahan penciptaan, serta langkah-langkah pembuatan karya 

secara ilmiah. 

BAB IV : HASIL PENCIPTAAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab pembahasan, peneliti akan menjelaskan ide dan konsep, serta 

mendeskripsikan hasil karya mulai dari proses awal hingga tahapan hasil. 

BAB V : PENUTUP 
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Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab penutup, penulis akan menjelaskan 

kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil karya ciptaan. 

 

 

 

 


