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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Jawa mempunyai beranekaragam hasil kebudayaan. Banyak 

orang terutama para ahli ilmu sosial yang mengartikan konsep kebudayaan itu 

dalam arti yang amat luas, yaitu seluruh total pemikiran, karya dan hasil karya 

manusia yang tidak berakar dari nalurinya (Koentjaraningrat, 2002: 19). 

Kebudayaan juga dianggap sebagai sistem tanda, yaitu suatu sistem yang 

berfungsi sebagai sarana penata kehidupan bermasyarakat (E.K.M. Masinambow, 

2001: 27).  

Kebudayaan Jawa merupakan peradaban orang Jawa yang berakar dari 

keraton. Pengaruh budaya Keraton Surakarta terhadap kehidupan masyarakat di 

sekitarnya masih sangat kuat hingga sekarang. Semua tradisi keraton hingga 

sekarang masih berpengaruh kuat pada masyarakatnya. Salah satu wujud 

pengaruh kebudayaan tersebut adalah istilah nama batik tradisional Jawa. 

Hubungan antara pemakaian bahasa dan pola kebahasaan atau etnolinguistik 

tercermin dalam istilah nama batik tradisional Jawa, sehingga masalah ini menarik 

untuk dikaji secara etnolinguistik. Dari semua upacara tradisi di Jawa tersebut, 

batik merupakan salah satu uba rampe kelengkapan dalam upacara. Karena hal itu 

tidak lepas dari makna filosofis batik yang penuh dengan kebaikan bahkan 

beberapa motif batik yang dipercaya mempunyai daya untuk mengusir segala 

keburukan.  
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Dalam kehidupannya, masyarakat Jawa memiliki keyakinan bahwa 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan hidup induvidu bukanlah 

peristiwa kebetulan semata. Peristiwa ini merupakan ketentuan Tuhan yang telah 

menetapkan secara pasti perjalanan hidup setiap orang. Tuhan menetapkan 

perjalan hidup manusia mulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam 

kebudayaan Jawa sangat banyak upacara adat atau tardisional yang hingga saat ini 

masih banyak dilakukan oleh masyarakat, misalnya upacara daur hidup metu 

‘kelahiran’, mantu ‘perkawinan’, meteng ‘kehamilan’, dan mati ‘kematian’ 

(Siswahono & Sutarjo, 2004: 1). Berbagai upacara adat tersebut diwariskan secara 

turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya dengan menggunakan 

media bahasa ibu, yaitu bahasa Jawa. 

Dalam upacara-upacara adat tersebut, batik banyak digunakan sebagai 

sarana kelengkapan dalam berbusana. Peran penting batik dalam setiap upacara 

mencerminkan bahwa batik adalah salah satu hasil kebudayaan yang 

keberadaannya masih berpengaruh kuat pada masyarakat Jawa. Upacara daur 

hidup yang melambangkan perjalanan manusia secara umum dari kelahiran 

hingga kematian, semua terdapat pada batik tradisional Jawa karena di dalam 

batik tersebut terdapat simbol-simbol atau makna-makna kehidupan manusia. 

Diawali dari upacara kelahiran hingga kematian batik yang digunakan pun 

berbeda-beda, yaitu batik yang memiliki makna khusus atau doa bagi yang 

memakainnya. 

Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak penduduk  yang menggunakan 

batik sesuai dengan keadaan atau upacara adat yang sedang belangsung. Misalnya, 
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pada upacara pernikahan, orang tua pengantin putri mengenakan batik dengan 

pola truntum yang memiliki arti semoga kedua mempelai dapat menjadi tuntunan 

bagi anak dan cucunya kelak.  

Batik merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang begitu berharga 

bagi negara, maka keberadaannya perlu terus dipertahankan dan dilestarikan. 

Dahulu batik mungkin hanya sebagai usaha rumah tangga atau hanya sebagai 

salah satu penyalur hobi, namun sekarang batik sudah menjadi  sebuah bisnis 

usaha yang mampu membentuk suatu komunitas tersendiri bagi para 

pengrajinnya. Kampung Batik, adalah sebutan yang diberikan untuk sekelompok 

pengrajin batik yang berada pada suatu daerah tertentu. Dalam hal ini adalah 

sebutan bagi daerah Kauman dan Laweyan yang berada di Kota Surakarta.  Kain 

batik yang dahulu hanya dikenakan untuk pakaian adat Jawa yaitu kebaya, pada 

perkembangannya sekarang batik sudah menjadi tren atau mode pada setiap 

kalangan masyarakat. Batik  pada masa sekarang telah mengalami banyak 

perubahan. Batik yang telah dimodifikasi biasanya digunakan oleh masyarakat 

umum dalam kesehariannya. Batik yang telah dimodifikasi biasanya dibuat 

dengan menggunakan cap yang diawali dari pola dasar batik tulis. 

Batik tradisional Jawa merupakan salah satu hasil kebudayaan yang perlu 

dilestarikan sebagai aset budaya Jawa oleh para generasi muda. Alasan inilah 

yang mendorong penulis untuk menelitinya. Banyak yang beranggapan bahwa 

kain batik itu kuno sehingga banyak orang yang melupakannya. Mungkin juga 

para generasi muda beranggapan bahwa batik tradisional biasanya hanya dipakai 

oleh orang tua saja sehingga mereka tidak mau berusaha untuk mengenal dan 
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melestarikannya. Setelah batik tradisional mengalami perubahan pada pola, warna 

dan bentuknya maka keberadaannya sekarang justru menjadi sebuah trend center 

pada masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan batik 

merupakan karya yang fenomenal bagi bangsa Indonesia, yang tidak dapat lepas 

dari pengaruh zaman, lingkungan, dan letak geografis. Batik merupakan salah satu 

ciri khusus bagi masyarakat Jawa khususnya untuk masyarakat Surakarta, 

mengingat Surakarta merupakan salah satu  tempat berkembang dan beredarnya 

kain batik dengan berbagai corak dan motif khasnya. Jenis corak, motif, dan 

karakter batik yang berkembang biasanya menampilkan  ciri khas asal batik 

tersebut.  

Batik yang berada di daerah Surakarta lebih tepatnya yang berada di 

Kampung Kauman dan Laweyan adalah jenis batik yang masih asli atau sering 

disebut batik tradisional. Dalam pembuatannya pun berbeda dengan batik cap, 

batik tradisional dibuat dengan menggambarkan pola (nyorek) terlebih dahulu 

kemudian diperjelas dengan cara pewarnaan (ngelir). Tentunnya pembuatan kain 

batik tradisional ini lebih rumit jika dibandingkan dengan pembuatan batik cap. 

Pada perkembangannya dalam masyarkat, batik tulis atau batik tradisional ini 

masih tetap ada dan digunakan. Pada acara-acara tertentu batik ini masih 

digunakan karena mengandung unsur ajaran atau kearifan lokal yang diyakini oleh 

para pemakainya. Sebagai contoh untuk masyarakat Surakarta yang masih tetap 

menggunakan batik tulis pada suatu acara pernikahan atau pada acara tujuh bulan. 

Mereka masih beranggapan bahwa batik adalah salah satu sarana kelengkapan 

ngadi busana orang Jawa, maka dipilihlah kain batik tulis sebagai sarana 
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perlengkapannya. Selain dapat melestarikan kebudayaan daerah yang dimiliki 

juga bertujuan agar tidak mengalami kepunahan atau kelangkaan pada generasi 

berikutnya. 

 Adapun penelitian batik sebelumnya yang berkaitan dengan kajian 

etnolinguistik antara lain : 

1.  “Makna Filosofis dan Simbolik Batik Klasik Sebagai Sarana Upacara 

Adat Ruwatan di Kraton Surakarta” oleh Ni Made Sukmawati. 2004. 

Penelitian ini membahas tentang penciptaan, penggunaan, dan 

perwujudan sembilan jenis batik klasik di dalam upacara adat ruwatan, 

serta membahas tentang makna filosofis dan simbolis yang terdapat 

pada batik tersebut. 

2.  “Perwujudan Batik Gubahan (Kajian Perkembangan Ragam Hias dan 

Fungsi Batik Larangan Surakarta)” oleh Rahyono. 2004. Penelitian ini 

membahas tentang konsep penciptaan batik gubahan yang didasari batik 

larangan Surakarta, serta membahas tentang jenis, wujud, dan fungsi 

pola batik hasil gubahan. 

3.  “Kulit Bawang Merah Sebagai Alternatif  Pewarna Pada Proses Batik” 

oleh Maria Marganingsih. 2006. Penelitian ini membahas tentang cara 

mengolah kulit bawang merah menjadi alternatif pewarna pada proses 

batik dan tingkat kelunturan warnannya. 

4.  “Sifat-sifat Fisik Mekanik Bahan Baku Lilin Batik dalam Pembuatan 

Lilin Batik (di Balai Besar Kerajinan dan Batik Yokyakarta)” oleh 

Dyan Novariana Devi. 2006. Penelitian ini membahas tentang sifat fisik  
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mekanik dan bahan baku yang terkandung pada cairan lilin batik, serta 

cara penbuatan lilin batik yang baik. 

5.  “Makna Simbolisme Motif Batik Ceplok Sebagai Sarana Upacara Adat 

di Kraton Surakarta Hadiningrat” oleh Tinuk Setyowati. 2006. 

Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis batik ceplok yang ada di 

Keraton Surakarta, serta membahas tentang alasan dan fungsi motif 

batik ceplok sebagai sarana upacara adat di Keraton Surakarta. 

6.  “Perancangan Setelan Kebaya Batik Sutera Menggunakan Zat Warna 

Alam Soga dengan Aplikasi Bordir Payet” oleh Turis Heiningsih. 2007. 

Pada penelitian ini membahas tentang bahan dasar jenis sutera yang 

digunakan, dan bagaimana wujud warna cerah pada bahan sutera, serat 

visualisasi setelan kebaya dengan pewarnaan alam soga dengan bahan 

sutera.  

Dari uraian di atas maka istilah nama batik tradisional Jawa belum pernah 

diteliti. Selain itu, pada batik tradisional juga terdapat makna kultural yang masih 

diyakini oleh masyarakat sebagai simbol pengharapan atau doa. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti istilah nama-nama batik tradisional Jawa dengan 

menggunakan pendekatan etnolinguistik.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka akan dijelaskan batasan 

objek kajiannya. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam penelitian 

etnolinguistik. Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada nama batik 
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tradisional Jawa serta makna leksikal dan kultural.batik yang diambil sebagai data 

dalam penelitian ini adalah batik yang khusus berada di kota Surakarta, yaitu 

Kauman, Laweyan, dan Danar Hadi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah  bentuk istilah-istilah batik tradisional Jawa? (Masalah ini 

perlu dideskripsikan karena berdasarkan bentuknya istilah-istilah batik 

tradisional Jawa tidak hanya terdiri dari monomorfemis tetapi juga 

polimorfemis). 

2. Bagaimanakah makna batik tradisional Jawa? (Masalah ini digunakan 

untuk mendeskripsikan makna istilah-istilah batik tradisional Jawa, tidak 

hanya makna leksikal tetapi juga kultural). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.  Mendeskripsikan istilah-istilah batik tradisional Jawa. 

2. Mendeskripsikan  makna leksikal, dan kultural pada jenis kain batik 

tradisional Jawa. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis 

maupun manfaat secara praktis. 

 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan       

manfaat bagi perkembangan teori linguistik Jawa, khususnya teori etnoliguistik. 

Manfaat selanjutnya adalah sebagai acuan pada penelitian batik berikutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

tentang makna dan jenis-jenis batik tradisional, khususnya generasi muda, serta 

menerapkan penggunaan batik tradisional dalam kehidupan sehari-hari.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, yang tediri dari latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan teori, menjelaskan tentang istilah, bentuk, makna, batik, 

batik tradisional, ciri-ciri batik tradisional, etnolinguistik, dan kerangka pikir. 
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Bab III Metode penelitian, berisi sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, alat penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, 

metode penyajian hasil analisis data. 

Bab IV Analisis, berisi bentuk dan makna istilah-istilah nama batik 

tradisional Jawa 

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran. 

Pada bagian akhir disertai daftar pustaka dan lampiran. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori adalah suatu dasar yang bersifat teoretis yang sesuai dengan 

pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian. Landasan teori digunakan 

sebagai kerangka pikir permasalahan dan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis objek kajian. 

 

A. Istilah 

Kata menurut Harimurti Kridalaksana, adalah kata atau gabungan kata yang 

dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas 

dalam bidang tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi salah satu 

permasalahannya adalah istilah batik tradisional Jawa. Contoh istilah batik 

tradional Jawa di antaranya sida mukti, sida mulya, sida luhur, truntum, madu 

branta, dan satriya manah. Jenis batik di atas digunakan pada saat upacara 

pernikahan. 
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B. Bentuk 

1. Monomorfemis 

Menurut Djoko Kencono (1982: 44-45) satu atau lebih morfem akan 

menyusun sebuah kata. Kata dalam hal ini satuan gramatikal bebas yang terkecil. 

Kata bermorfem satu disebut kata monomorfemis dengan ciri-ciri dapat berdiri 

sendiri, mempunyai makna dan berkategori jelas. Contoh: truntum, kawung, 

cakar, pamiluta mempunyai morfem satu maka dinamakan monomorfemis 

2. Polimorfemis 

Pada polimorfemis terdapat proses morfologis yang berupa rangkaian kata-

kata yang bermorfem lebih dari satu. Proses tersebut meliputi: 

a. Afiksasi  

Merupakan penambahan afiks yang dilakukan di depan, tengah, didepan 

dan belakang morfem dasar. Afiks yang ditambahkan di depan disebut 

prefix, afiks yang berada di tengah disebut infiks, afiks yang berada di 

belakang disebut sufiks, sedangkan afiks yang berada di depan dan 

belakang disebut sirkumfiks. Contoh: buketan dan kopohan. 

b. Kata Majemuk 

Pengertian morfem menurut Harimurti Kridalaksana (2001: 99) adalah 

satu gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang 

mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantik yang khusus menurut 

kaidah bahasa yang bersangkutan dari gabungan morfem dasar yang bukan 
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kata majemuk. Contoh: babon angrem, sida mukti, satriya manah, dan 

semen rante.  

 

C. Makna 

Dalam Kamus Linguistik, makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh 

satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok 

manusia, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa 

dan alam di luar bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, cara 

menggunakan lambang-lambang (Kridalaksan, 2001: 132)  

Makna leksikal (lexical meaning) adalah makna kata ketika kata itu berdiri 

sendiri, dalam bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang 

lebih tetap, seperti yang dapat dibaca dalam kamus bahasa tertentu ( Mansoer 

Pateda, 2001: 22). Makna leksikal merupakan makna kata yang dapat berdiri 

sendiri dalam bentuk tuturan maupun dalam bentuk kata dasar. 

Makna kultural merupakan makna yang dianut oleh masyarakat dalam 

bersikap dan bertingkah laku serta menjadi patokan-patokan dalam penilaian dan 

mencermati bagaimana individu dan kelompok tersebut berperilaku.  

Berdasarkan uraian, maka dapat diketahui bahwa makna kultural adalah 

makna yang dijadikan patokan-patokan secara tidak tertulis oleh suatu masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap dan berperilaku. 

 

D. Batik 
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Batik adalah sehelai wastra, yakni sehelai kain yang dibuat secara 

tradisional dan digunakan pula dalam mantra tradisional (Santosa Doellah, 2002: 

8). Para penulis buku tentang batik terdahulu banyak yang menuliskan kata bathik 

dengan batik atau huruf yang seharusnya tha ditulis dengan ta. Bathik menurut 

penulis-penulis batik terdahulu diartikan menurut jarwadhosok yaitu ngemban 

titik atau rambataning titik (Kalinggo Honggopuro, 2002: 1-2). Jarik menika basa 

“ngoko”, basa kramanipun “sinjang”, menawi krama inggilipun “nyamping”, 

terkadhang wonten ingkang mastani “bebed” (Gondoatmojo, 1988: 1).  

Dalam penggunaannya, batik tradisisonal masih banyak dijumpai pada 

acara-acara tertentu. Begitu banyak ragam batik tradisional dengan makna kultural 

dan filosofisnya menjadikan sebuah pengharapan bagi yang memakainya. Dalam 

penggunaannya pada ngadibusana, batik merupakan sarana pelengkap dan ciri 

khusus bagi masyarakat yang mengenakannya. Berdasarkan pada corak gaya 

motif, serta warna, batik dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:  

a. Batik tradisional. Batik tradisional, corak dan gaya motif batik 

mempunyai ikatan tertentu dalam pembuatannya. Pembatikan secara 

tradisisonal, biasanya dilakukan dengan menggunakan canthing tulis atau 

canthing cap dan merupakan batik sogan, yaitu dengan warna dasar putih 

dikombinasikan dengan biru wendel dan coklat soga (Wasilah Abu 

Sudja, 1979: 24).  

b. Batik modern atau batik gaya bebas. Motif dari batik ini bergaya bebas, 

tidak mempunyai ikatan tertentu seperti pada batik tradisional, kadang-

kadang coraknya abstrak, dilakukan dengan menggunakan cetakan dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 
 

kuas. Warnanyapun beraneka ragam, kadang-kadang tidak ada warna 

wendel atau soga (Wasilah Abu Sudja, 1979: 24). 

 

1. Batik Tradisional 

Batik tradisional adalah batik yang cara pembuatannya dengan 

menempelkan cairan lilin kepada motif batik yang sudah digambar. Cara seperti 

ini biasanya disebut dengan mbathik. Sebuah kain batik dapat disebut sebagai 

batik tradisional karena dalam pembuatannya masih menggunakan cara 

tradisional, yaitu dengan cara menggambarkan pola atau nyorek kemudian 

menempelkan cairan lilin pada pola yang sudah digambar. Jadi, yang dimaksud 

batik tradisional bukanlah motifnya, tetapi lebih mengarah pada cara 

pembuatannya. 

Kain batik yang memiliki makna kultural biasanya digunakan pada saat 

upacara daur hidup. Upacara daur hidup tersebut meliputi kelahiran, pernikahan, 

dan kematian. Pada setiap motifnya mengandung harapan atau doa dari yang 

memakainya. 

Jenis-jenis batik yang digunakan pada upacara daur hidup yaitu. 

1. Upacara tujuh bulan “mitoni” 

a. Babon angrem.  

 Batik ini digunakan pada saat upacara tujuh bulan, yang melambangkan 

kasih sayang dan kesabaran seorang ibu agar sifat tersebut dapat 

menurun atau ditiru oleh anaknya kelak.  

b. Wahyu tumurun.  
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Batik ini melambangkan permohonan agar sang ibu selalu mendapatkan 

petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. 

c. Semen rama.  

 Batik ini melambangkan permohonan agar anak yang akan lahir, kelak 

mempunyai budi pekerti yang luhur seperti budi pekerti seorang raja. 

d. Lurik.  

Kain lurik biasanya digunakan pada saat terakhir upacara siraman tujuh 

bulanan. Kain lurik yang digunakan adalah lurik yang berpola yuyu 

sekandhang, yang melambangkan harapan agar dikaruniai riski yang 

melimpah. 

 

2. Upacara kelahiran 

Pada upacara kelahiran, batik yang digunakan adalah batik dengan motif 

kopohan. Kopohan, yang berarti basahan, batik ini mengandung harapan 

agar si bayi dikaruniai umur yang panjang seperti neneknya. Kain 

tersebut memiliki arti filosofi yang baik, sehingga kebaikan ini akan 

terbawa oleh bayi yang masih suci hingga dia dewasa kelak. Kain batik 

kopohan ini selanjutnya disimpan dan dirawat oleh orang tua si bayi 

tersebut sebagai slimut jika si bayi sedang meriang atau sakit. 

 

3. Upacara memasuki dewasa 

a. Gadis 
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Pada upacara tarapan (pertama kali menstruasi) setelah siraman, si gadis 

mengenakan kain dengan pola Grompol. Kain ini melambangkan 

permohonan kebahagian dan kesejahteraan selalu mengerumuni atau 

menaungi gadis tersebut. Ngrompol yang berarti berkumpul, maka bisa 

juga berarti agar si gadis tersebut selalu rukun kepada siapa saja.  

b. Pria 

Untuk khitanan, pria mengenakan batik Parang pamor, yang 

melambangkan harapan agar setelah melalui upacara khitanan pria 

tersebut dapat tumbuh menjadi laki-laki yang tampan dan berbudi pekerti 

yang luhur, karena telah dipecah pamornya. 

 

4. Upacara perkawinan 

a. Lamaran 

Pada saat upacara lamaran, pola batik yang dikenakan adalah latar ireng 

atau jenis ceplokan. Setelah upacara lamaran, kemudian dilanjutkan 

dengan upacara paningsetan. Saat itu pria yang akan menikah 

mengenakan batik dengan pola satriya manah, yang melambangkan pria 

tersebut telah memanah hati si gadis. Sedangkan untuk si gadis 

mengenakan batik dengan pola semen rante, yang mempunyai makna 

bahwa gadis tersebut telah sanggup diikat (dirantai) dalam satu 

perkawinan. 

b. Siraman 
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Pada saat upacara siraman calon pengantin putri mengenakan kain 

dengan pola wahyu tumurun dan kemben bangun tulak. Batik tersebut 

mengandung makna agar kedua mempelai selalu mendapat petunjuk serta 

bimbingan dari Tuhan YME dan selalu terhindar dari bahaya. Orang tua 

calon mempelai putri pada saat upacara siraman mengenakan batik 

dengan pola nitik cakar, yang mengandung harapan agar putra-putrinya 

kelak dapat mencari nafkah dengan mudah, seperti layaknya ayam yang 

mencari makanan dan tidak tergantung lagi pada orang tua. 

 

c. Akad nikah 

Batik yang dikenakan oleh calon mempelai pria pada saat upacara akad 

nikah adalah batik yang berpola sida, misalnya sida mukti, sida luhur, 

sida mulya, dan sebagainya. Sida mukti, memiliki harapan agar dalam 

kehidupan kedua mempelai pengantin dapat mencapai kebahagiaan lahir, 

batin dan mencapai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Sida 

luhur, memiliki makna agar dapat mencapai kedudukan yang tinggi dan 

menjadi panutan masyarakat. Sida mulya, memiliki makna agar agar 

kehidupan kedua mempelai pengantin menjadi mulia dan tercukupi 

semua kebutuhannya.  

d. Resepsi 

Pada upacara resepsi, batik yang digunakan sama seperti pada acara akad 

nikah. Sedangkan untuk kedua orang tua mempelai wanita mengenakan 

batik dengan pola truntum, sebuah pola yang sangat sederhana dengan 
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maksud merendahkan diri, sedangkan untuk besan mengenakan batik 

dengan wirasat.  

 

5. Upacara kematian 

Pada saat ajal tiba, batik masih menyertai upacara-upacara yang 

dilaksanakan dalam adat tradisional Jawa. Sebelum di masukkan ke dalam 

keranda, jenazah ditutup dengan kain-kain batik berpola sida mukti, sida 

mulya, atau semen rama. Salain itu, dapat digunakan juga kain-akain batik 

kesayangan yang meninggal. Bagi yang melayat, biasanya mengenakan kain 

batik dengan pola slobok yang dikutip dari kata lobok, yang berarti longgar. 

Maknanya adalah agar yang meninggal dunia mendapatkan jalan yang 

lapang, sedangkan yang ditinggalkan dapat melepasnya dengan hati yang 

lapang atau ikhlas. 

 

2. Batik Modern 

Batik tradisional adalah motif batik modern yang memiliki gaya bebas, tidak 

memiliki ikatan tertentu seperti pada batik tradisional. Batik modern memiliki 

corak yang abstrak dan dilakukan dengan memakai kuwas atau kombinasi canting 

tulisdengan kuwas. Proses pemberian warna dengan cara mencolet, sehingga 

warnanya menjadi beraneka ragam. Proses pewarnaannya menggunakan larutan 

lilin dengan memakai kostik soda yang digosokkan pada bagian tertentu atau 

dengan cara lorodan magel, yaitu lorodan yang dilakukan setengah matang. Pada 

proses lorod magel tidak semua lilin dapat terlepas, ada sebagian lilin yang masih 
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menempel. Lilin yang masih menempel akan diberi warna sehingga warna yang 

dihasilkan tidak sama tebal atau tipisnya. 

 

3. Ciri-ciri Batik Tradisional 

Surakarta merupakan daerah kerajaan dengan segala tradisi serta adat-

istiadat pada keratonnya disamping itu juga merupakan pusat kebudayaan Hindu 

Jawa. Keraton tidak hanya sekedar kediaman raja, namun juga merupakan pusat 

pemerintahan, agama, dan kebudayaan. Keadaan ini berpengaruh pada batik di 

daerah ini, baik dari ragam hias maupun warna serta aturan dalam pemakaiannya. 

Salah satu aspek yang yang sering dijumpai adalah dari segi ragam hias, yang di 

dalamnya menyimpan berbagai wujud kandungan makna baik leksikal, kultural 

dan  filosofi bagi yang memakainya.  

Banyak ragam hias yang ada pada kain batik. Meskipun demikian, hanya 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu golongan geometris dan golongan non 

geometris. Yang termasuk motif geometris adalah ragam ceplok, banji, kawung, 

nitik, dan garismiring. Sedangkan untuk motif non-geometris adalah semen, 

buketan, dan terangbulan (Didik Riyanto, 1993: 53). Penggolongan ini berlaku di 

daerah Pati pedalaman Jawa, yaitu dari Mojokerto, Tulungagung, Ponorogo, 

Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Ciamis dan Tasikmalaya.  

Para pencipta ragam hias jaman dahulu tidak hanya menciptakan sesuatu 

yang indah dipandang mata saja, tetapi mereka juga memberikan arti atau makna 

yang erat hubungannya dengan falsfah hidup. Ragam hias tersebut diciptakan 
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dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga akan membawa kebaikan 

serta kebahagian bagi pemakainya (Nian S Djumena,1990: 11).  

Dalam proses pembuatannya, batik pasti dipengaruhi oleh letak geografis, 

kepercayaan atau adat istiadat, keadaan alam, adanya kontak atau hubungan antar 

daerah pembatikan, dan pemujaan terhadap tokoh-tokoh kepahlawanan.  

Jika dilihat dari letak geografis maka, pesisir pulau Jawa merupakan tempat 

yang sering dikunjungi oleh para pedagang untuk tukar menukar berbagai barang. 

Hal inilah yang mengakibatkan kebudayaan luar mudah diserap dan dipadukan 

dengan kebudayaan daerah, yang akhirnya berimbas kepada batik. Dari sini dapat 

diketahui bahwa dari berbagai tempat yang menghasilkan batik mempunyai ciri-

ciri sendiri. Batik Solo-Jogja memiliki ciri sebagai berikut (Nian S. Djoemena: 

2002). 

a. Ragam hias bersifat simbolis dan berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa 

b. Memiliki warna: Sogan, indigo (biru), hitam, putih. 

Sedangkan untuk batik pesisir (Pekalongan, Cirebon, Indramayu, Madura) 

memiki ciri sebagai berikut: 

a. Ragam hias bersifat naturalistis dan pengaruh berbagai kebudayaan 

asing terlihat kuat. 

b. Warna beraneka ragam. 

Dari ciri kedua batik daerah tersebut maka batik khas Solo dan Jogja yang 

belum mendapatkan pengaruh dari kebudayaan luar atau masih mendapat 

pengaruh dari kebudayaan dan kepercayaan yang telah ada. 
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E. Etnolinguistik 

Etnolinguistik adalah (1) cabang linguistik yang menyelidiki hubungan 

antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai 

tulisan, bidang ini juga disebut linguistik antropologi (2) cabang linguistik 

antropologi yang menyelidiki hubungan bahasa dan sikap bahasawan terhadap 

bahasa, salah satu aspek etnolinguistik yang sangat menonjol ialah masalah 

relatifitas bahasa (Harimurti Kridalaksana, 1982: 42). Menurut Sri Ahimsa (1997: 

3) istilah etnolinguistik berasal dari kata “etnologi” dan “linguistik”, yang lahir 

karena adanya penggabungan antara pendekatan yang biasa dilakukan oleh para 

ahli etnologi (kini: antropologi budaya) dengan pendekatan linguistik.  

Para ahli etnologi sangat tertarik pada penelitian lapangan tentang sejarah 

suatu masyarakat. Mereka melakukan studi perbandingan mengenai berbagai 

unsur kebudayaan dan persebaran unsur-unsur tersebut dalam suatu kawasan 

geografis tertentu, akan banyak membantu para ahli bahasa. Berbagai kesimpulan 

yang ditarik oleh ahli etnologi dari kajian unsur-unsur  kebudayaan yang 

dilakukan akan dapat memperkuat atau mempertajam berbagai kesimpulan yang 

telah dirumuskan oleh para ahli bahasa berkenaan dengan proses persebaran 

bahasa tersebut di suatu kawasan tertentu (Shri Ahimsa, 1997: 8). 

Salah satu bidang penting dalam studi bahasa adalah semantik atau studi 

tentang makna yang ada dalam sebuah bahasa. Para ahli etnologi, terutama yang 

mempelajari berbagi simbol dan makna dalam suatu masyarakat biasanya akan 

sangat memperhatikan beberapa makna dari berbagai kata yang dianggap penting 

oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang terdapat dalam istilah batik 
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tradisional Jawa. Istilah-istilah tersebut merupakan simbol-simbol yang memiliki 

makna. Misalnya, babon angrem yang merupakan simbol bahwa seorang wanita 

yang sedang mengandung hendaknya memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran, 

agar sifat tersebut dapat diwarisi oleh si anak kelak jika telah lahir (Toetti T. 

Soerjanto, 1997: 3). 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etnolinguistik adalah 

ilmu yang mempelajari tentang bahasa melalui masyarakat dan budaya. 

 

 

 

F. Masyarakat Bahasa 

Masyarakat bahasa adalah masyarakat yang didasarkan pada penggunaan 

bahasa tertentu. Suatu hal yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memilih 

masyarakat tersebut adalah berdasarkan bahasa yang mereka gunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Masyarakat bahasa merupakan suatu kelompok masyarakat 

yang saling berinteraksi dengan menggunakan bahasa tertentu. Menurut Charles 

Hockett dalam Khadir Anwar  masyarakat bahasa adalah semua kelompok orang 

yang berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dengan perantara sebuah bahasa yang umumnya diantara 

mereka (Hidha Watari 2008: 24). 

Suatu masyarakat bahasa beranggapan bahwa suatu bahasa sangat penting 

untuk mereka sebagai alat komunikasi agar tidak merasa kekurangan dalam 

berinteraksi dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat bahasa 

adalah masyarakat yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi 

menggunakan bahasa yang sama atau saling memahami maksud satu dan lainnya. 

 

G. Kerangka Pikir 

Pada kerangka pikir penelitian ini akan menjelaskan tentang istilah-istilah 

nama batik tradisional Jawa. Sumber utama informasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat batik yang berada di Kauman dan Laweyan serta museum batik. Pada 

istilah-istilah batik tradisional Jawa terdapat bentuk dan makna. Bentuk dapat 

dijabarkan menjadi polimorfemis dan monomorfemis, sedangkan makna dapat 

dijabarkan menjadi makna leksikal, dan kultural. Makna leksikal adalah makna 

dasar istilah tersebut, atau makna yang muncul dari proses gramatikal, sedangkan 

untuk makna kultural adalah makna yang ada pada masyarakat atau makna yang 

dimiliki oleh masyarakat yang ada hubungannya dengan kebudayaan. 

Dari pembahasan istilah-istilah nama batik tradisional Jawa ini saling 

berhubungan antara satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada 

bagan di bawah ini. 

 

Bagan kerangka pikir 

 

 

     

 

Istilah-istilah Batik Tradisional Jawa 
(Suatu Kajian Etnolinguistik) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan cara, alat, prosedur, dan teknik yang 

dipilih dalam melakukan penelitian. Metode adalah cara untuk mengamati atau 

menganalisis suatu fenomena, sedangkan penelitian mencakup kesatuan dan 

serangkaian proses penentuan kerangka pikir, perumusan masalah, penentuan 

sampel data, teknik pengumpulan data, dan analisis data (Evi Mukti Rachmawati, 

2006: 26). 

 

A. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data 

yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka. Istilah deskriptif diartikan 

memerikan gejala bahasa yang secara empiris ada pada penutur-penuturnya (Evi 

Mukti Rachmawati, 2006: 26).  

Kauman dan Laweyan 
Surakarta 

2. Makna 
- Leksikal  
- Kultural 

 

1. Bentuk  
- Monomorfemis 
- Polimorfemis 
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Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan fenomena 

bahasa yang berupa istilah, data dan laporan berbentuk kata bukan angka. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di daerah Surakarta. 

Lokasi tersebut dipilih dengan alasan adanya tempat atau daerah pembuatan batik 

yaitu di daerah Kauman dan Lawean, serta museum Batik Danar Hadi yang dapat 

membantu peneliti dalam proses penelitian. Selain itu juga berdekatan dengan 

Keraton yang banyak menyimpan kebudayaan Jawa. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan penelitian (Sudaryanto, dalam skripsi Evi Mukti 

Rachmawati, 2006: 2). Dalam penelitian ini menggunakan data lisan dan data 

tulis. Data lisan digunakan sebagai data primer sedangkan data tulis digunakan 

sebagai data sekunder. Sumber data lisan berasal dari informan yang berupa 

tuturan mengenai batik.  

Sumber data adalah penghasil data atau pencipta bahasa yang sekaligus 

penghasil atau pencipta data, dan biasa disebut dengan informan. Adapun syarat-

syarat bagi informan adalah: 

a) Usia 20-70 tahun yang dianggap benar-benar tahu masalah batik 

tradisional. 

b) Menguasai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dimaksudkan apabila 

terdapat istilah dalam bahasa Indonesia mampu menafsirkan maksudnya. 
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c) Mempunyai alat ucap yang sempurna. 

d) Alat pendengar masih normal. 

e) Sehat jasmani dan rohani 

f) Penutur asli dan mengetahui tentang istilah batik. 

g) Bersedia menjadi informan dan mempunyai waktu yang cukup. 

h) Bersikap terbuka, sabar, ramah, dan tidak mudah tersinggung.  

 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. KRT. Dr. (HC) Kalinggo Honggopuro : pegawai Museum Radyapustaka 

2. Asti    : asisten manajer/kurator PT. Batik Danar Hadi. 

3. Ari    : pemandu PT. Batik Danar Hadi. 

4. Budi Susanto  : pengrajin batik di Laweyan.   

5. Hastuti   : pengrajin batik Kauman  

Sumber data tulis berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan istilah-

istilah batik tradisional Jawa, diantarannya: Didik Riyanto. 1993. Batik Tulis/Batik 

Cap/Batik Printing. Solo: CV: Aneka, Santosa Doellah. 2002.  Batik: Pengaruh 

Jaman dan Lingkungan. Surakarta: Danar Hadi, Nian S Djumena. 1990. 

Ungkapan Sehelai Batik. Jakarta: Djambatan. 

 

D. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian meliputi alat 

utama dan alat bantu. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, 
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sedangkan untuk alat bantunya adalah berupa alat tulis, kamera, tape recorder, 

serta komputer. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode merupakan cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan 

menjelaskan suatu fenomena (Harimurti Kridalaksana, 2001: 136). Pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan tehnik dasar dan tehnik lanjutan. Metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini  adalah metode simak, yaitu 

cara pengumpulan data dengan cara menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 

1993: 133). Adapun langkah-langkah dalam metode pengumpulan data, adalah 

dengan menyadap tuturan dari informan mengenai batik tradisisonal Jawa. Selain 

dengan menyadap, peneliti juga menggunakan teknik rekam dan catat.  

Tehnik sadap dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang 

dianggap tahu dan menguasai masalah batik tradisional Jawa. Setelah memperoleh 

data yang berkaitan dengan istilah batik tradisional, kemudian rekaman atau 

sadapan tersebut ditranslit dalam bentuk tulisan dan diklasifikasikan untuk 

dianalisis. Teknik lanjutan yaitu berupa studi pustaka, teknik ini digunakan 

sebagai data pendukung dari data utama dalam penelitian ini. 

 

F. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode distribusional dan 

metode padan. Metode ini digunakan sebagai kaidah dalam menganalisis data. 
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1. Metode Distribusional 

Metode distribusional yaitu metode analisis data yang alat penentunya 

adalah unsur dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Metode distribusional 

digunakan untuk menganalisis istilah batik tradisional Jawa yang berbentuk 

monomorfemis dan polimorfemis. 

Contoh penerapan monomorfemis (kata bermorfem satu) yaitu 

a. Lurik [ lurI? ] à kata yang bermorfem satu  

Contoh penerapan polimorfemis (kata bermorfem lebih dari satu) yaitu 

b. Satriya manah [ satriyO manah ] à kata yang bermorfem lebih dari 

satu 

2. Metode Padan 

Metode padan yaitu analisis data dengan alat penentunya di luar bahasa 

yang merupakan konteks sosial terjadinya peristiwa penggunaan bahasa di dalam 

masyarakat. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna dari istilah batik 

tradisional Jawa. Dalam penelitian ini analisis data bersifat kontekstual yaitu 

analisis data dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatar belakangi 

makna dalam batik tradisional. Adapun penerapan metode padan adalah sebagai 

berikut.  

1. Satriya manah, merupakan nama motif batik tradisional yang dikenakan 

oleh wali pengantin pria ketika meminang pengantin wanita. Batik 

satriya manah merupakan batik yang mempunyai makna bahwa jika 

seorang satriya memanah sudah tentu mengenai sasarannya, yaitu hati 

dari pengantin wanita. 
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2. Semen rante, merupakan batik yang digunakan pada saat acara tukar 

cicin (lamaran). Ragam hias ini memiliki arti bahwa si gadis sudah 

sanggup untuk diikat dalam suatu perkawinan. 

3. Sido mukti, adalah batik yang biasa digunakan pada saat upacara 

pernikahan oleh pengantin pria dan pengantin wanita.  Ragam hias ini 

memiliki harapan agar dalam kehidupan dapat mencapai kebahagiaan 

lahir dan batin serta dapat mencapai kedudukan yang terhormat di dalam 

masyarakat (Toetti T. Soerjanto, 1997: 7). 

4. Babon angrem, adalah jenis batik yang memiliki motif seperti ayam yang 

sedang mengeram. Motif tersebut melambangkan bahwa seorang wanita 

yang sedang mengandung hendaknya memiliki rasa kasih sayang dan 

kesabaran, agar sifat tersebut dapat diwarisi oleh si anak kelak jika telah 

lahir. 

 

G . Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Metode penyajian hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif formal dan informal. Metode deskriptif merupakan metode yang 

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang ada atau fenomena secara 

empiris hidup pada penutur-penuturnya (Sudaryanto, 1993: 62). 

Metode informal adalah metode metode penyajian hasil data yang 

menggunakn kata-kata sederhana dan mudah dipahami. Analisis informal dalam 

penelitian ini agar dapat mempermudah pemahaman terhadap setiap hasil 
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penelitian. Metode formal yaitu metode penelitian data dengan menggunakan 

dokumen tentang data yang dipergunakan sebagai lampiran 

 

 

 

 
BAB IV 

 
ANALISIS DATA 

 
 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka 

terdapat dua hal pembahasan yang akan dibicarakan yaitu mengenai istilah-istilah 

batik tradisional Jawa yang berupa bentuk monomorfemis dan polimorfemis serta 

makna yang terdapat di dalamnya, yaitu yang berupa makna leksikal dan makna 

kultural istilah-istilah batik tradisional Jawa . 

 

A. Bentuk Istilah-istilah Batik Tradisional Jawa 

Pada penelitian istilah-istilah nama batik tradisional Jawa, terdapat dua 

bentuk istilah, yaitu monomorfemis dan polimorfemis. 

 

1. Monomorfemis.  

Pada bentuk monomorfemis dapat ditemukan kata dasar yang ada pada 

istilah-istilah batik tradisional Jawa. Maksudnya adalah morfem yang dapat 

berdiri sendiri, mempunyai nakna, dan tidak terikat dengan morfem yang lain. 

Kata tersebut belum mengalami proses morfologis atau belum mendapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



30 
 

tambahan apapun. Dalam penelitian istilah-istilah batik tardisional Jawa 

ditemukan bentuk monomorfemis sebanyak 7 buah, antara lain yaitu:  

 

 

 

(1)  Lurik /lurI?/ 

 

Lurik berkategori nomina 

Kain lurik, merupakan kain yang dibuat dari mori, dan memiliki motif 

garis lurus. Kain ini memiliki bentuk bergaris dan bermotif geometris, 

memiliki warna hitam dan putih.  

 

(2) Truntum /truntUm/ 
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Truntum berkategori nomina 

Truntum memiliki bentuk bathikan seperti kembang tanjung latar ireng 

yang menggambarkan bintang di langit pada malam hari. Batik ini 

memiliki motif geometris yaitu berupa motif ceplok. 

(3) Wirasat /wirasat / 

 

Wirasat berkategori nomina 

Wirasat, merupakan pengembangan dari pola sidamulya yang isinya 

terdiri bermacam-macam corak batik seprti  cakar, truntum, sida luhur, 

dan sida mulya. Perkembangan corak wirasat ini pada saat masa SISKS 

Pakoe Boewana IV bertahta. 
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(4) Slobok /slObO?/ 

 

Slobok berkategori nomina. Batik dengan motif Slobok, memiliki latar 

ireng dengan motif geometris. Di dalam keraton, batik ini biasanya 

digunakan oleh para abdi dalem Panewu mantri ke bawah dari golongan 

niyaga (penabuh gamelan). 

 

(5) Grompol /grOmpOl/ 

 

Grompol berkategori nomina 

Grompol termasuk golongan batik ceplok, yang berbentuk grompol 

yang artinnya nglumpuk, suatu pepeling agar selalu bisa keklumpuk. 

Batik ini memiliki motif geometris, yaitu motif yang selalu diulang-

ulang dalam pembuatannya. 
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(6) Cakar /cakar/ 

 

Cakar berkategori nomina 

Cakar memiliki motif geometris dan tergolong batik ceplok. Batik ini 

digunakan oleh orang tua calon mempelai pengantin putri pada saat 

upacara siraman dan menggunakan kemben bangun tulak, yang 

berwarna dasar biru kehitaman dengan blumbangan. 

 

(7) Kawung /kawUG/ 

 

Kawung berkategori nomina 

Batik kawung merupakan nama yang diambil dari sebuah pohon aren 

berbentuk bulat lonjong yang bernama kolang-kaling. Batik ini 
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berbentuk geometris segi empat, dan tergolong batik ceplokan. Pada 

awalnya batik kawung ini hanya dipakai di kalangan keluarga kerajaan 

saja, tetapi setelah Negara Mataram dibagi menjadi dua yaitu Surakarta 

dan Yogyakarta maka batik kawung dikenakan oleh golongan berada.   

 

 

 

 

2. Polimorfemis  

Dalam istilah batik tradisional Jawa terdapat beberapa bentuk polimorfemis, 

diantaranya yaitu. 

a. Afiksasi 

(1) Kopohan /kopohan /  

 

N + sufik-an → N 

Kopoh ‘basah’ + an → kopohan ‘kain yang digunakan sebagai lap’.  
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Kopohan adalah batik yang memiliki motif non-geometris dan memiliki 

latar ireng. Batik yang dipakai sebagai kopohan adalah batik yang 

memiliki makna filosofi atau harapan yang baik.  

(2) Buketan /buk|tan/  

 

N + sufik-an → N 

Buket ‘keruh’ + an → kain yang memiliki motif seperti pusaran air 

keruh 

Buketan memiliki bentuk seperti kembang suruh dan memiliki warna 

latar ireng. Batik ini tergolong batik dengan motif non-geometris, yaitu 

batik dengan ragam hias flora atau tumbuh-tumbuhan. 

 

b. Kata majemuk  

(1) Sida mulya /sidO mUlyO/ 
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Sida ‘ nenjadi’ + mulya ‘mulia’ → Sida mulya, merupakan batik yang 

memiliki latar putih dan memiliki pola non-geometris. Sebenarnya batik 

sida mukti, sida mulya, dan sida luhur memiliki motif yang sama, 

hanya yang membedakan adalah warna dasar dari batik tersebut. 

 

 

 

 

(2) Sida mukti /sidO mUkti/ 

 

Sida ‘menjadi’ + mukti ‘kebahagiaan’ 
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Sida mukti, merupakan perkembangan dari batik sida mulya yang 

semula memiliki latar putih kemudian diberi isen dengan bentuk ukel. 

Batik ini masuk ke dalam motif non-geometris. 

 

(3) Sida asih /sidO asIh/ 

 

Sida ‘menjadi’ + asih ‘cinta/mengasihi’ → Sida asih, memiliki latar 

putih, merupakan gabungan antara batik sida mukti dan sida mulya. 

Batik ini memiliki motif non-geometris, dan di dalamnya terdapat isen 

berupa ukel dan lung-lungan.  

(4) Sida luhur /sidO luhUr/ 
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Sida ‘menjadi’ + luhur ‘luhur’ → Sida luhur, memiliki bentuk 

menyerupai lung-lungan dan memiliki latar ireng. Batik ini termasuk 

karya pada masa SISKS Pakoe Boewana ke II. 

 

(5) Sida dadi /sidO dadi/ 

 

Sida ‘akan’ + dadi ‘menjadi wujud atau kenyataan’ →  Sida dadi 

merupakan perpaduan antara batik sida mukti dan sida luhur. Batik ini 

tergolong motif non-geometris dan memiliki latar ireng.  

 

 

(6) Sida drajat /sidO drajat/ 
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Sida ‘mejadi’ + drajat ‘luhur’ → Sida drajat, memiliki motif yang  

sama dengan wirasat, yaitu non-geometris. Terdiri dari perpaduan batik 

truntum, cakar, sida dadi, dan sida mulya hanya bentuknnya yang 

berbeda tidak kotak, tetapi seperti dlima. 

 

(7) Babon angrem /babOn aGr|m/ 

 

Babon ‘betina’ + angrem ‘mengeram’→ Babon ‘betina’ + angrem 

‘mengeram’. Babon angrem memiliki bentuk seperti ayam betina yang 

sedang mengerami telurnya. Batik ini termasuk kategori semenan dan 

tergolong batik tengahan. Jenis batik ini memiliki latar hitam dan 

bermotif besar-besar. 

 

(8) Wahyu tumurun /wahyu tumurUn/ 
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Wahyu ‘wahyu’ + tumurun ‘tumurun’ → Wahyu tumurun merupakan 

batik yang dikenekan oleh calon mempelai putri pada saat upacara 

siraman. Batik ini memiliki latar putih dan bermotif  non-geomtris. 

 

(9) Parang pamor /paraG pamOr/ 

 

Parang ‘bidang yang miring’ + pamor  ‘bagian dari keris’ → Parang 

pamor termasuk batik parang awal, artinya termasuk yasan Mataram 

KuthaGedhe pada abad XVI. Batik ini tergolong motif goemetris dan 

mempunyai latar putih. 

 

(10)  Satriya manah /satriyO manah/ 
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Satriya ‘satria’ + manah ‘memanah’ → Satriya manah merupakan batik 

yang memiliki motif non-geometris dan mempunyai latar putih. Di 

dalamnya terdapat isen yang berupa gambar ksatria yang sedang 

memanah. Batik tersebut melambangkan bahwa seorang pria telah 

memanah hati seorang gadis.  

 

(11) Semen rante /s|mEn rante/ 

 

Semen ‘sejenis isen pada kain batik’ + rante ‘gelang’ → Semen rante 

adalah batik yang dipakai oleh calon mempelai wanita pada saat acara 

lamaran. Batik ini tergolong motif  non-geometris dan memiliki latar 
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putih. Di luar upacara tersebut batik ini bisa dipakai oleh semua 

golongan, dan untuk kalangan muda.  

 

 (12) Satriya wibawa /satriyO wibOwO/  

 

 Satriya ‘satria’ + wibawa ‘wibawa’ → Satriya wibawa termasuk jenis 

batik ceplokan dan tergolong motif geometris, berbentuk segi empat 

dengan titik pusat di tengah. Batik ini dipakai pada saat calon pengantin 

pria berkunjung ke rumah mertuannya dengan mengenakan busana Jawi 

jangkep. 

 

 

 

 

 

(13) Madu branta /madu brOntO/ 
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Madu ‘madu’ + branta ‘kesengsem/kepincut’ → Madu branta 

merupakan batik yang memiliki motif geometris dan hamper 

menyerupai seperti batik ceplok. Batik ini digunakan pada saat 

sarasehan oleh keluarga calon mempelai pria sebagai persiapan pada 

saat upacara pernikahan. 

 

(14) Bokor kencana /bOkOr k|ncOnO/ 

 

Bokor ‘wadah/tempat’ + kencana ‘emas’ → Bokor ‘wadah’ + kencana 

‘emas’. Bokor kencana, memiliki motif non-geometris dan memiliki 

latar ireng. Di dalamnya terdapat isen yang berbentuk seperti bokor 
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yang biasannya digunakan sebagai tempat air bunga dalam kelengkapan 

upacara. 

 

(15) Semen rama / s|mEn rOmO / 

 

Semen ‘sejenis isen pada kain batik’ + rama ‘bapak’ → Semen rama. 

Batik ini memiliki motif non-geometris dan memiliki latar ireng. 

Merupakan salah satu yasan Pakoe Boewono ke IV pada akhir abad 

XVIII. Pembuatan batik ini dimaksudkan untuk mengingatkan putranya 

yang telah diangkat sebagai putra mahkota calon pengganti bapaknya.  

 

(16) Parang klithik /paraG kliTI?/ 
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Parang ‘bagian yang miring’ + klithik ‘kecil’ → parang klithik, 

merupakan batik yang memiliki motif prang lebih kecil. Batik ini juga 

tergolong batik lereng karena memiliki bentuk miring diagonal 45o. 

 

(17) Parang kusuma /paraG kusumO/ 

 

  Parang ‘bagian lereng yang miring’ + kusuma ‘bunga’→ parang 

kusuma, merupakan batik yang biasa digunakan oleh darahingratu atau 

disebut darahdalem. Letak perbedaan antara batik parang dan lereng 

adalah bentuknya lereng diagonal 45o, memakai mlinjon, memakai 

sujen, terdapat mata gareng. Sedangkan untuk batik lereng bentuknya 

miring diagonal 45o, tidak selalu memakai mlinjon, hanya dibatasi garis 

lurus, bisa memakai motif lung-lungan atau diselingi dengan bentuk 

parang yang disebut glebagan. 
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(18) Jae wana /jae wOnO/ 

 

Jae ‘tanaman apotik hidup’ +  wana ‘hutan’ → jae wana adalah batik 

yang motif non-geometris dan memiliki latar ireng. 

 

(19) Parang lurik /paraG lurI?/ 

 

Parang ‘bagian yang miring’ + lurik ‘corak lurik’ → parang lurik, 

merupakan  batik yang biasa di kenakan oleh Putra Sentanadalem. Bagi 

keraton Surakarta, semua jenis batik parang dan lereng digunakan 

sebagai ageman luhur, artinya hanya dipakai oleh Agemandalem 

Sinuhun dan Putra Sentanadalem. Kata parang dan lereng diidentikkan 

dengan sebuah tempat yang berada di pesisir pantai selatan pulau Jawa 
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yaitu paranggupito, parangkusuma yang digunakan oleh pendiri 

kerajaan Mataram untuk laku teteki. 

 

(20) Parang barong /paraG barOG/ 

 

Parang ‘bidang yang miring’ + barong ‘bagian akar yang berada di 

ruas bambu’ → parang barong, memiliki motif geometris dan latar 

putih, biasa dipakai oleh Agemandalem dan Putra Sentanadalem. Batik 

ini muncul hampir bersamaan dengan batik-batik parang yang lain, 

yaitu sebuah tempat yang diidentikkan dengan daerah yang miring atau 

lereng. 
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B. Makna Istilah-istilah Batik Tradisional Jawa 

Pada penelitian istilah-istilah batik tradisional Jawa terdapat makna leksikal, 

makna gramatikal, dan makna kultural. Makna yang ada pada istilah-istilah batik 

tradisional Jawa adalah sebagai berikut. 

(1) Lurik /lurI?/ 

Kain lurik  mempunyai makna leksikal kain yang memiliki pola 

bergari-garis dan memiliki motif yuyu sekandhang dan digunakan 

pada saat upacara tujuh bulan. Sebelum mengenakan kain lurik, calon 

ibu yang sedang hamil terlebih dahulu berganti kain batik sebanyak 

tujuh kali. Baru pada saat yang terakhir calon ibu mengenakan kain 

yang berpola yuyu sekandhang. Upacara tingkeban ini dilakukan pada 

saat wanita sedang hamil yang pertama kali dan pada usia kehamilan 

tujuh bulan.  

Makna kultural kain lurik dalam upacara tujuh bulan agar 

dikaruniai rizki yang melimpah sebanyak yang dibutuhkan bila 

memiliki anak yang banyak seperti yuyu. 

(2) Truntum /truntUm/ 

Truntum, secara leksikal ada yang mengartikan berasal dari kata 

truntum atau timbulnya kembali rasa cinta kasih atau terjalinnya suatu 

kesepakatan kembali suami dan istri. 

Secara kultural batik truntum memiliki arti bahwa dalam 

kehidupan manusia di dunia hanya ada dua hal yaitu bungah-susah, 

padhang-peteng, suami-istri, siang-malam. Seperti halnya kembang 
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tanjung latar ireng ini yang menggambarkan bahwa manusia tidak 

tidak akan lepas dari pepeteng pada malam hari, meskipun hanya 

diterangi cahaya bintang semoga selalu mendapatkan cahaya terang. 

Batik ini merupakan yasan Kanjeng Ratu Beruk, Prameswaridalem 

Pakoe Boewana III. 

(3) Wirasat /wirasat / 

Wirasat memiliki arti lambang, yang selalu dikaitkan dengan 

suatu permohonan. Batik ini merupakan perkembangan dari pola sida 

mulya, sida luhur, cakar, dan truntum. 

Makna kultural batik wirasat adalah agar semua permohonannya 

dapat dikabulkan, dan bisa mencapai kedudukan yang tinggi serta bisa 

mandiri terpenuhi secara materi. Selain itu juga mamiliki makna 

permohonan petujuk kepada Tuhan pada saat mendapatkan kegelapan 

agar diberi jalan yang terang. Batik ini muncul pada saat yang 

bersamaan dengan batik sida mukti pada masa Pakoe Boewana IV 

tahun 1800an. 

(4) Slobok /slObOk/ 

Slobok, barasal dari kata lobok yang berarti ‘longgar’. Batik ini 

biasannya dipakai pada saat acara kematian oleh para pelayat. 

Makna kultural batik slobok yaitu agar yang pergi (mati) 

mendapatkan jalan yang lapang, dan yang ditinggalkan dapat 

melepasnya dengan hati yang lapang atau ikhlas. Motif ini 

berkembang pada saat sebelum kerajaan Mataram. 
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(5) Grompol /grOmpOl/ 

Secara leksikal grompol mempunyai artinya nglumpuk. 

Merupakan suatu pengingat bahwa kepada sesama manusia harus bisa 

saling berkumpul atau selalu rukun. Batik grompol ini biasanya 

dikenakan oleh seorang gadis pada saat upacara tarapan, yaitu pada 

saat pertama kali gadis tersebut mengalami menstruasi. 

Sedangkan secara kultural, grompol melambangkan 

permohonan kebahagiaan dan kesejahteraan selalu mengerumuni atau 

menaungi gadis tersebut. Selain itu juga mengajarkan agar selalu 

hidup secara nggrompol atau rukun. 

(6) Cakar /cakar/ 

Batik cakar memiliki makna leksikal batik yang memiliki motif 

mirip seperti cakar dan tergolong motif non-geometris. Batik ini 

dipakai pada saat upacara siraman oleh orang tua calon mempelai 

putri. 

Makna kultural dari batik cakar yaitu agar putra-putrinya kelak 

dapat mencari nafkah sendiri atau ceceker dengan mudah agar dapat 

mengais makanan seperti layaknya ayam dan tidak tergantung lagi 

kepada orangtuanya. 

(7) Kawung /kawUG/   

Kawung, memiliki makna leksikal daun aren yang dikeringkan 

(Baoesastra, 1939: 195). Nama kawung diambil dari nama buah pohon 

aren yang berbentuk bulat bernama kolang-kaling. Pada awalnya batik 
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kawung hanya dipakai di kalangan keluarga kerajaan, tetapi setelah 

Negara Mataram dibagi menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta, 

maka batik kawung dikenakan oleh golongan yang berbeda. Di 

Surakarta batik kawung dipakai oleh golongan pangakat punokawan 

dan abdidalem jajar priyantaka, sedangkan di Yogyakarta batik 

kawung dipakai oleh sentana dalem. Ada beberapa jenis motif batik 

kawung, antara lain kawung picis, kawung bribil, dan kawung sen. 

Kawung picis diambil dari nama uang pecahan 10 sen, kawung bribil 

diambil dari nama uang pecahan 25 sen, sedangkan untung kawung 

sen diambil dari nama uang pecahan 1 sen. 

Batik kawung memiliki makna kultural sebuah kawruh dalam 

kebudayaan Jawa yang melambangkan suatu ajaran sangkan paraning 

dumadi atau ajaran tentang terjadinya kehidupan manusia yang 

dikaitkan dengan sedulur papat lima pancer yang selalu menjaga 

kehidupan manusia Jawa. batik kawung yang diambil dari bentuk 

kolang-kaling, mengisyaratkan agar manusia selalu ingat kapada 

Tuhan. Nama kawung bermakna bahwa kehidupan ini akan kembali 

kepada alam suwung atau sepi. Maka dalam tradisi dahulu kain batik 

kawung juga dipakai untuk lurup atau penutup orang meninggal dunia. 

(8) Kopohan /kopohan/ 

Kopohan, yang berasal dari kata kopoh secara leksikal 

mempunyai arti ‘basah’. Dalam hal ini kopohan memiliki arti kain 

yang digunakan sebagai alas bayi yang baru keluar dari rahim ibu, 
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sehingga kain tersebut akan basah oleh cairan kawah maupun darah 

yang keluar dari rahim bersama si bayi. Biasannya kain yang dipakai 

sebagai kopohan adalah kain milik neneknya dan kain tersebut 

memiliki pola atau arti filosofis yang baik. 

Kopohan memiliki makna kultural agar sibayi dapat dikaruniai 

umur yang panjang seperti neneknya dan kelak setelah dewasa 

menjadi orang yang baik pula.  

(9) Buketan /buk|tan/ 

Buketan, memiliki makna leksikal buthek atau keruh. Batik ini 

tergolong motif non-geometris dan memiliki latar ireng, biasa dipakai 

oleh golongan muda atau anak-anak. Pada perkembangannya, batik 

boketan telah banyak dijadikan sebagai busana oleh masyarakat 

umum.  

Makna kultural batik buketan adalah sebagai pengingat bahwa 

segala permasalahan harus bisa memilahkan jangan sampai dicampur 

adukkan. Seperti air bening yang dikotori sehingga menjadi keruh dan 

sulit dicari titik terangnya. 

(10) Sida mulya /sidO mUlyO/ 

Makna leksikal batik sida mulya adalah batik yang digunakan 

pada saat upacara akad nikah oleh calon mempelai pria. Batik ini 

merupakan batik latar putih dan tergolong motif non-geometris dan di 

dalamnya terdapat isen yang berupa lung-lungan atau berbentuk flora.  
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Makna kultural batik sida mulya adalah sebuah harapan agar 

kehidupan kelak setelah menikah dapat mulia dan tercukupi baik 

secara meterial maupun spiritual dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat atau sering disebut dengan cekap ngajeng turah 

wingking.  

(11) Sida mukti /sidO mUkti/ 

Sida mukti secara leksikal memiliki arti batik yang dikenakan 

oleh calon pengantin pria pada saat upacara akad nikah. Pada saat 

upacara ini calon mempelai pria dapat mengenakan batik dengan pola 

yang berawalan sida, yaitu sida mulya, sida dadi, sida asaih, sida 

drajat, dan sida luhur. Batik sida mukti di dalamnya memiliki isen 

yang berbentuk ukel, atau menyerupai pancing yang melingkar. 

Sida mukti memiliki makna kultural yaitu agar dalam kehidupan 

setelah menikah kelak dapat mencapai kebahagian lahir dan batin. 

Ada pula yang mengartikan dapat mencapai kedudukan atau jabatan 

yang terhormat dalam hidup bermasyarakat. Pada intinya semua batik 

yang digunakan dalam setiap upacara memiliki makna dan harapan 

yang baik. Hal ini merupakan ungkapan dari yang memakai kain batik 

tersebut agar selalu mendapatkan yang terbaik di dalam 

kehidupannya.  
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(12) Sida asih /sidO asIh/ 

Secara leksikal sida asih merupakan perpaduan antara batik sida 

mukti dan sida mulya. Di dalamnya terdapat isen yang berbentuk lung-

lungan dan ukel yang tergolong ke dalam motif non-geometris. Batik 

ini juga bisa digunakan pada saat upacara pernikahan oleh pengantin 

pria. 

Makna kultural dari batik sida asih adalah sebuah harapan agar 

dalam kehidupan setelah menikah nanti mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari sesama atau dapat saling mengasihi, sehingga dapat 

diterima dengan baik di lingkungan masyarakat pada saat 

berumahtangga.  

(13) Sida luhur /sidO luhUr/ 

Sida luhur memiliki makna leksikal sebuah batik yang memiki 

latar ireng dan dapat digunakan pada saat upacara akad nikah oleh 

pengantin pria. Di dalamnya terdapat isen yang hampir menyerupai 

lung-lungan atau tumbuhan dan memiliki latar ireng. Batik ini 

tergolong ke dalam motif non-geometris karena bentuknya yang 

berupa flora.  

Makna kultural dari batik ini adalah sebuah harapan agar dapat 

mencapai kedudukan yang lebih tinggi serta dijadikan panutan di 

dalam masyarakat. Atau bisa dikatakan mendapatkan tempat di dalam 

bermasyarakat karena sanggup mengayomi dan melindungi golongan 

yang berada di bawahnya.  
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(14)  Sida dadi /sidO dadi/ 

Batik sida dadi secara leksikal memiliki arti perpaduan antara 

batik sida mukti dan sida luhur. Di dalamnya terdapat ukel dan lung-

lungan sebagai isen. Batik ini juga dapat digunakan pada saat upacara 

tujuh bulan atau mitoni pada saat bertukar pakaian. 

Makna kultural kain batik ini adalah agar selalu mendapatkan 

kebaikan dan tercapai apa yang diharapkan. Maka untuk 

mendapatkannya orang tersebut harus berusaha dengan sungguh-

sungguh agar menjadi terwujud apa yang diharapkan.  

(15) Sida drajat /sidO drajat/ 

Secara leksikal sida drajat memiliki arti batik merupakan 

merupakan perpaduan antara batik truntum, sida mukti, cakar, dan 

sida mulya. Isen yang berada pada batik sida drajat semuanya sama 

dengan batik wirasat, hanya yang membedakan adalah bentuknya, 

yaitu seperti dlima. 

Makna kultural yang terkandung di dalamnya sama dengan batik 

wirasat, yaitu semua permohonannya dikabulkan dan bisa hidup 

dengan mandiri serta tercukupi semua kebutuhannya. Jika seseorang 

tersebut ingin tercukupi semua kebutuhannya maka ia harus terus 

berusaha dan selau berdoa kepada Tuhan YME agar dilimpahkan 

segala rizki kepadanya.    
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(16) Babon angrem /babOn aGr|m/ 

Babon angrem meiliki makna leksikal ayam betina yang sedang 

mengerami telurnya. Batik ini termasuk ke dalam kategori semenan 

dan tergolong batik tengahan. Batik babon angrem tergolong ke dalam 

motif batik geometris, yaitu batik yang berbentuk flora atau fauna. 

Isen yang terdapat pada batik babon angrem adalah ukel yang 

diselingi dengan gambar dua unggas yang sedang berhadap-hadapan. 

Makna kultural dari batik ini adalah permohonan keturunan 

sebagai penyambung sejarah. Ada juga yang mengartikan bahwa 

babon angrem melambangkan sebuah kesabaran dan kasih sayang 

seorang wanita yang sedang hamil. Agar sifat tersebut dapat ditiru 

oleh anaknya kelak. Karena seekor ayam jika sedang mengerami 

telurnya membutuhkan hari yang cukup lama agar telurnya dapat 

menetas dengan sempurna. Begitulah gambaran sekilas tentang batik 

babon angrem.   

(17) Wahyu tumurun /wahyu tumurUn/ 

Wahyu tumurn merupakan batik yang dibuat pada masa SISKS. 

Pakoe Boewono Ke III. Secara leksikal memiliki arti batik yang 

digunakan pada saat upacara siraman oleh calon pengantin putri dan 

menggunakan kemben bangun tulak. Batik ini tergolong motif non-

geometris dan memiliki bentuk seperti tumbuhan yang diselingi 

dengan ukel.  
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Makna kultural batik wahyu tumurun adalah agar kedua 

mempelai selalu mendapatkan petunjuk serta mendapat bimbingan 

dari Tuhan YME dalam segala hal. Selain itu, agar kedua mempelai 

selalu terhindar dari semua bahaya, maka hendaklah selalu ingat 

kepada Tuhan YME karena semuannya telah ditentukan. Selain itu 

agar dalam menjalankan rumah tangga menjadi keluarga yang penuh 

dengan kebahagiaan dan mendapat perlindungan dari Tuhan.  

(18) Parang pamor /paraG pamOr/ 

Parang pamor secara leksikal merupakam batik parang awal 

yang termasuk yasan Mataram Kuthagedhe pada abad XVI. Parang 

merupakan perubahan dari kata pereng atau pinggiran suatu tebing 

yang berbentuk lereng. Sedangkan pamor diartikan sebagai daya atau 

perbawa. Daerah-daerah ini merupakan tempat raja Mataram 

melakukan laku teteki, tepatnya di sebelah pesisir selatan pulau Jawa. 

tempat itu kenudian diberi nama paranggupita, parangtritis, dan 

parang kusuma.  

Makna kultural parang pamor adalah batik yang melambangkan 

ageman luhur yang mempunyai perbawa dan wibawa, atau sering 

disebut dengan agemaning para ratu. Maka dahulu tidak semua orang 

dapat mengenakan batik parang atau lereng, hanya orang-orang 

keraton saja yang dapat memakainya.  
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(19) Satriya manah /satriyO manah/ 

    Satriya manah merupakan batik yang dipakai oleh calon 

mempelai pria pada saat upacara paningset. Satriya manah memiki 

makna leksikal seorang satriya yang telah memanah atau memikat hati 

sorang gadis atau calon istrinya. Bagi seorang gadis yang telah 

dilamar oleh seorang pria maka ia harus menyiapkan diri untuk 

memasuki pernikahan. 

Makna kultural dari batik ini adalah jika seorang pria sedang 

memanah, maka tentu akan tepat mengenai sasaran. Sasaran tersebut 

adalah hati seorang gadis yang akan dijadikan sebagai istrinya. Maka, 

diharapkan si gadis kelak akan selalu berbakti kepada guru laki  atau 

suami untuk selama-lamanya karena itu merupakan kewajiban seorang 

istri terhadap suami.   

(20) Semen rante /s|mEn rante/ 

Batik semen rante, secara leksikal memiliki arti batik yang 

digunakan pada saat upacara lamaran oleh calon mempelai putri. 

Rante yang berati ‘kuat’ atau ‘kokoh’, jika lamaran telah diterima, 

maka dari pihak calon mempelai wanita menginginkan hubungan yang 

kuat dan kokoh tidak dapat terpisahkan lagi. 

Makna kultural batik semen rante adalah jika seorang gadis 

telah telah terikat dengan perjodohan maka, dia harus bersedia dan 

sanggup menjadi calon pendamping bagi suami dengan ikatan batin 

yang telah membelenggu dirinya serta menutup diri dari cinta laki-laki 
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lain karena dirinya telah menjadi istri atau pendamping seorang suami. 

Hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri terhadap suami untuk 

selalu berbakti dan menaga kehormatan keluarganya.    

(21) Satriya wibawa /satriyO wibOwO/ 

Satriya wibawa memiliki makna leksikal ‘kewibawaan’ bagi 

yang memakainya. Batik ini dianggap memiliki watak  menep dan 

bijaksana. Batik satriya wibawa tergolong batik yang bermotif non-

geometris dan geometris. Pada batik tersebut terdapat isen yang 

berupa lung-lungan dan ceplok, sehingga batik ini merupakan 

perpaduan antara motif geometris dan nongeometris.   

Makna kultural yang ada pada batik satriya wibawa adalah 

sebuah konsep kekuasaan yang melambangkan raja sebagai simbol 

saran memberikan wahyu. Dalam menjalankan keadilan, Raja dibantu 

oleh empat orang priyagung yang disebut dengan pancaniti, orang 

Jawa biasa menyebutnya dengan sedulur papat lima pancer. 

(22) Madu branta /madu brOntO/ 

Madu branta memiliki makna leksikal kebahagaiaan yang 

sedang dialami oleh kedua keluarga mempelai. Batik ini dipakai pada 

saat sarasehan di keluarga calon mempelai pria yang membahas 

tentang persiapan pernikahan. 

Makna kulturalnya adalah agar kedua orang tua calon mempelai 

dapat merasakan kebahagiaan, karena akan segara menikahkan 

anaknya. Kebahagiaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kedua 
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orang tua calon mempelai tetapi juga kedua calon mempelai karena 

telah mendapatkan jodoh dan akan segara menikah. Kedua orang tua 

mempelai berharap kebahagiaan tersebut juga turut dirasakan oleh 

orang lain sehingga orang lain dapat merasakan kebahagian mereka.  

Bagi anak gadis yang belum menikah atau belum mendapatkan 

jodoh jika melihat kebahagiaan kedua mempelai mungkin akan 

terbersit keinginan untuk menikah. Hal tersebut merupakan 

kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain bahwa seseorang memang 

membutuhkan pendamping hidup. 

(23) Bokor kencana /bOkOr k|ncOnO/ 

Bokor kencana memiliki makna leksikal suatu wadah yang 

biasanya digunakan sebagai wadah air bunga sebagai kelengkapan 

pada upacara. Bokor kencana memiliki bentuk seperti emas dan 

memberi sinar terang. Jadi batik bokor kencana merupakan batik yang 

memiliki sebuah harapan agar selalu memberikan pengayoman atau 

perlindungan kepada orangt-orang yang berada dibawahnya. 

Batik ini memiliki makna kultural sebuah piwulang bagi seorang 

yang memiliki kedudukan lebih tinggi hendaknya bisa memberi 

pengayoman atau perlindungan kepada orang-orang yang berada di 

bawahnya  

(24) Semen rama /s|mEn rOmO/ 

Semen rama secara leksikal memiliki arti batik yangi dibuat 

pada masa Pakoe Boewono IV bagi putranya. Pembuatan batik ini 
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dimaksudkan untuk mengingatkan putranya yang telah diangkat 

sebagai putra mahkota calon penggantinnya. Batik ini memiliki corak  

semenan dan termasuk batik yang sarat dengan tuntunan, karena di 

dalamnya terdapat ajaran hastabrata yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin. Batik ini dibuat pada tahun 1787 sampai 1816. 

Makna kultural batik semen rama adalah inti ajaran hasta brata  

yang berisi indrabrata, yaitu ajaran tentang darma untuk memberi 

kemakmuran dan melindungi buminya. Ajaran ini dilambangkan 

dengan bentuk tumbuhan atau hayat.  Yamabrata, berisi tentang ajaran 

yang bersifat adil terhadap sesama. Ajaran ini dilambangkan dengan 

awan yang berekedudukan tinggi. Suryabrata, adalah ajaran yang 

berisis tentang keteguhan hati, atau tidak setengah-setengah dalam 

menjalankan kewajibannya. Ajaran ini dilambangkan dengan bentuk 

garuda.  Sasibrata, berisi tentang ajaran yang selalu memberikan 

pencerahan kepada yang sedang mengalami kegelapan atau 

kebingungan. Ajaran ini dilambangakan dengan bentuk bintang yang 

menerangi pada malam hari. Bayubrata, adalah ajaran mengenai 

keluhuran atau kedudukan yang tinggi dengan tidak menonjolkan 

kekuasaan. Ajaran ini dilambangkan dengan burung atau semua yang 

bisa terbang.  Danabrata atau kuwerabrata, adalah ajaran yang 

memberikan penghargaan atau memberikan anugerah kepada 

rakyatnya. Ajaran ini dilambangkan dalam bentuk pusaka. 

Barunabrata, maknanya adalah senang memberikan ampunan atau 
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maaf  kepada rakyatnya. Ajaran ini dilambangkan dengan samudera 

atau lautan yang luas.  Agni brata, maknanya adalah kesaktian atau 

kekuatan untuk menumpas angkara murka dan selalu melindungi yang 

lemah. Ajaran ini dilambangkan dengan lidah api yang panas. Ajaran 

ini diberikan oleh Prabu Rama wijaya kepada Raden Gunawan 

wibisana adik Prabu Dasa muka, Raja dari Alengka. Pada saat itu 

Raden Gunawan wibisana akan menjadi raja menggantikan tahta 

kakaknya yaitu Dasamuka di negeri Alengka.  

(25) Parang klithik /paraG kliTIk/ 

Parang klithik memiliki makna leksikal bagian atau tempat yang 

kecil-kecil. Klithik berarti kecil, maka motif batiknya lebih kecil dari 

pada batik-batik parang yang lainnya. Batik parang klithik juga 

digunakan oleh Raja dan para Putra Sentanadalem kecuali abdidalem. 

Batik ini memiliki makna kultural yang hampir sama dengan 

batik parang yang lainnya yaitu sebuah tempat yang menunjukkan 

keberadaan Ingkang Sinuhun Panembahan Senopati pendiri kerajaan 

Mataram melakukan teteki  atau bertapa  

(26) Parang kusuma /paraG kusumO/ 

Parang kusuma secara leksikal memiliki arti batik yang hanya 

dikenakan oleh keturunan Raja. Dalam hal ini berarti dharahing-ratu 

atau disebut dharahdalem. Motif batik ini baru ada pada masa 

Ingkang Sinuhun Panembahan Senopati pendiri kerajaan Mataram, 

yaitu pada abad XVI. Sesuai dengan namanya, parang kusuma hanya 
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dipakai oleh para darahdalem pancer Ingkang Sinuhun Mataram turun 

temurun. 

Secara kultural memiliki makna sebuah tempat yang erat 

kaitannya dengan keberadaan Ingkang Sinuhun Panembahan Senopati 

pendiri kerajaan Mataram dalam melakukan teteki atau bertapa. Hal 

itu lah yang mengawali munculnya batik parang atau lereng sebagai 

ciri ageman Mataram yang berbeda dengan batik sebelumnya. Batik 

tersebut juga mengingatkan laku-teteki panembahan senopati dari 

parangkusuma yang melewati pesisir pantai selatan menuju Dlepih, 

Paranggupito, menelusuri tebing “gunung sewu” yang nampak 

berbaris berjajar dengan tebing-tebingnya sehingga sampai sekarang 

masih dikeramatkan oleh orang-orang Jawa. Sebagai raja Jawa yang 

mumpuni dibidang seni, beliau membuat yasan dan mengembangkan 

karya-karyanya, hingga muncul lah batik parang dan lereng pada abad 

XVI  

(27) Jae wana /jae wOnO/ 

Jae wana secara leksikal memiliki arti tanaman apotik hidup 

yang tumbuh di daerah hutan. Jahe yang berada di dearah hutan 

biasannya sudah berusia lama, maka batik yang memiliki latar ireng 

dan tergolong motif non-geometris biasanya digunakan oleh golongan 

sesepuh. 

Secara kultural memiliki makna agar selau ingat kepada sang 

pencipta bahwa semua makhluk yang hidup akan kembali kepada 
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Nya. Sebagai golongan tua harus bisa memberikan contoh dan 

memberikan sebagian ilmunya untuk anak dan cucunya.  

(28) Parang lurik /paraG lurI?/ 

Parang lurik, muncul pada abad XVIdan memiliki makna 

leksikal jenis batik parang yang memiliki corak lurik. Batik ini juga 

digunakan sebagai Agemandalem Sinuhun dan Putra Sentanadalem. 

Makna kultural batik parang lurik hampir sama dengan batik 

parang yang lainnya, yaitu sebuah tempat yang erat kaitannya dengan 

keberadaan Ingkang Sinuhun Panambahan  Senopati pendiri kerajaan 

Mataram. Tempat itu biasa digunakan untuk teteki atau bertapa. 

(29) Parang barong /paraG barOG/ 

Parang barong secara leksikal memiliki makna bagian terbesar 

yang menyerupai akar pada ruas bambu. Batik ini juga muncul pada 

abad XVI dan hanya dipakai sebagai Agemandalem Sinuhun dan 

Putra Sentanadalem. 

Makna kultural batik parang barong hampir sama dengan batik 

parang yang lain, karena pembuatannya masih dalam kurun waktu 

yang sama yaitu pada abad XVI.   

 

 

BAB V 
PENUTUP 

 
A.  Simpulan 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



65 
 

Berdasarkan penelitian istilah-istilah batik tradisional Jawa, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Istilah-istilah batik tradisional Jawa dapat dibedakan 

menjadi dua bentuk, yaitu monomorfemis dan polimorfemis. Bentuk 

monomorfemis yang berupa kata dasar berjumlah 7, yaitu lurik, truntum, wirasat, 

slobog, grompol, cakar, dan kawung. Bentuk polimorfemis yang berupa kata 

jadian yaitu kopohan dan boketan. Sedangkan untuk kata majemuk berjumlah 20, 

yaitu sida mulya, sida mukti, sida asih, sida luhur, sida dadi, sida drajat, babon 

angrem, wahyu tumurun, parang pamor, satriya manah, semen rante, satriya 

wibawa, madu branta, bokor kencana, semen rama, parang klithik, parang 

kusuma, jae wana, parang lurik, dan parang barong. 

Makna yang terdapat dalam istilah-istilah batik tradisional Jawa adalah 

makna leksikal dan makna kultural. Makna leksikal berdasarkan makna dari 

kamus, sedangkan makna kultural merupakan makna yang dimiliki oleh 

masyarakat yang berhubungan dengan istilah-istilah batik tradisional Jawa. Makna 

kultural biasanya melambangkan doa atau simbol pengharapan dari masyarakat 

dalam kehidupannya.  

 

 

 

B.  Saran  
 

Penelitian istilah-istilah batik tradisional Jawa ini hanya dibatasi pada 

bentuk dan  makna. Penelitian ini masih tergolong penelitian awal, maka peneliti 

menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti proses perkembangan batik 
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dan sejarah asal mula batik tradisional, karena di masyarakat banyak ditemukan 

berbagai jenis nama batik hasil dari perpaduan antara batik yang satu dengan yang 

lain sehingga menghasilkan sebuah nama batik yang baru. Contohnya perpaduan 

antara sida mukti dan sida mulya akan menjadi sida asih, perpaduan antara sida 

mukti dan sida luhur akan menjadi sida dadi, perpaduan antara truntum, cakar, 

sida dadi, dan sida mulya akan menjadi sida drajat, sedangkan untuk perpaduan 

antara cakar, truntum, sida luhur, dan sida mulya akan menjadi wirasat.  

Masih banyak istilah-istilah batik lainnya yang berada di wilayah berbeda 

perlu mendapatkan perhatian agar keberadaannya tidak mengalami kelangkaan. 

Selain itu juga diperlukan pengenalan terhadap generasi muda tentang kebudayaan 

Jawa khususnya batik radisional Jawa. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat 

mengenal dan memahami kegunaan atau pemakaian batik tradisional tersebut. 

Tidak hanya pada generasi muda saja yang perlu melestarikan batik tradisional 

jawa tetapi pemerintah juga harus turut andil untuk melestarikan industri batik 

yang berada di Surakarta agar keberadaannya terus dilestarikan dan 

dikembangkan sebagai industri unggulan daerah, serta mendapat hak paten dari 

KADIN.    
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