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BAB I 

 

A. Latar Belakang 

Wayang merupakan salah salah satu seni pertunjukan yang cukup 

terkenal di Jawa dan Bali. Ada beragam jenis wayang diantaranya wayang purwa,

klithik, beber, potehi, sadat, dsb. Diantara jenis wayang, yang paling tua usianya 

adalah wayang kulit purwa, karena purwa sendiri  berarti awal atau yang pertama, 

sehingga wayang kulit purwa berarti wayang yang pertama kali ada.  

Di Jawa wayang tidak hanya di pandang sebagai hiburan yang 

mempertunjukkan boneka-boneka wayang yang sangat indah yang dimainkan 

dengan mahir oleh dalang dan dengan cerita-cerita yang indah pula, tetapi juga 

sebagai penuntun hidup. Disinilah letak fungsi dalang yang tidak hanya sekedar 

menghibur tetapi juga memberikan pesan-pesan moral kepada masyarakat melalui 

cerita-cerita yang dibawakannya. Sehingga ada istilah sanggit dalang yaitu 

kemampuan atau kemahiran dalang untuk menyampaikan pesan-pesan moral 

secara tepat melalui setiap adegan dalam pertunjukan wayang, baik melalui gerak 

maupun ucapan-ucapan dalam cerita-ceritanya (A.G. Hartono, 1999:2). 
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Wayang yang di gunakan dalam pertunjukan wayang kulit purwa ada 

tiga jenis yaitu wayang simpingan (wayang yang ditata berjejer didepan layar 

disisi kanan dan kiri, dan ditata secara urut berdasarkan sifatnya, disisi kanan 

berisi wayang dengan sifat baik dan disisi kiri wayang yang bersifat buruk atau 

jahat), wayang dudahan, dan wayang ricikan.

Meskipun wayang simpingan hanya berfungsi sebagai penambah 

keindahan dalam pertunjukan wayang, tetapi ada satu jenis wayang yang 

digunakan atau dimainkan dalam pertunjukan wayang kulit yaitu gunungan 

(kayon) wayang kulit,  kayon inilah yang mendominasi dari seluruh pertunjukan 

wayang karena paling banyak tampil.  

Disebut simpingan karena memang tidak pernah diturunkan dari layar¹, 

biasanya boneka wayang setelah digunakan diturunkan dari layar tetapi untuk 

kayon di kembalikan lagi pada posisi semula yaitu didepan layar disisi kanan dan 

kiri. Pada saat pertunjukan wayang belum dimulai, diantara wayang-wayang 

simpingan diletakkanlah kayon dengan posisi tegak berdiri di tengah-tengah layar 

(kelir), yang mempunyai makna bahwa kondisi bumi dalam keadaan tenang dan 

damai atau stabil. 

Peran lain kayon dalam pertunjukan wayang adalah sebagai tanda 

pembuka dan penutup cerita dalam pertunjukan wayang, pergantian adegan, tanda 

suwuk gending, simbol api, air, angin, bumi, hutan dan sebagainya.  

Ketika suatu adegan satu berakhir dan berlanjut pada adegan berikutnya, 

sebagai penanda bahwa adegan satu berakhir, kayon dimanfaatkan dalang untuk 
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memberitahu kepada penonton bahwa adegan satu telah berakhir dan berganti 

pada adegan dua dengan menggerak-gerakkan kayon. Suatu seni pertunjukan 

drama, opera, ataupun yang pertunjukan dengan suatu cerita pastilah ada setting-

setting yang menceritakan suatu tempat. Dalam dunia pewayangan pun juga 

mengenal setting atau tempat dari suatu cerita, misalnya ketika dalam cerita Dewa 

Ruci dengan setting lautan luas, maka dalam penggambarannya kayon di gunakan 

untuk menggambarkan situasi laut. Karena fungsinya yang sangat fleksibel, maka 

kayon ketika sudah berada di tangan seorang dalang, kayon bisa menjadi apa saja 

sesuai kehendak atau keinginan sang dalang. 

Kayon terdiri dari dua jenis yaitu kayon lanang/laki-laki yang disebut 

gapuran dan wadon/perempuan yang disebut blumbangan. Gapuran adalah jenis 

kayon yang di dalamnya terdapat ragam hias berbentuk rumah, sedangkan 

blumbangan adalah jenis kayon yang di dalamnya terdapat ragam motif kolam 

berisi air dan ikannya. Secara keseluruhan dari ragam hias kedua kayon sama 

yaitu terdiri dari pohon, berbagai binatang seperti banteng dan harimau, ular, 

burung, kera, dsb, cingkaralaba dan balaupata, banaspati dan yang membedakan 

hanya rumah (gapura) dan blumbang (kolam beserta ikannya).  

Boneka wayang inilah yang paling unik diantara boneka wayang lainnya, 

karena dalam satu bidang terdapat berbagai macam ragam hias. Secara visual 

binatang-binatang dalam kayon itu saling berkomunikasi, misalnya harimau dan 

banteng yang saling berhadapan dengan sikapnya masing-masing, terlihat adanya 

suatu komunikasi yang membahas suatu hal yang memang harus segera 

diselesaikan. Hias pohon yang terletak di tengah-tengah bidang kayon dan 
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membagi sama persis antara bidang kiri dengan kanan, seolah-olah melindungi 

dan mengayomi binatang-binatang yang berada di bawahnya seperti banteng dan 

harimau, dan menjadi tempat yang menyenangkan bagi binatang-binatang yang 

ada didekatnya. 

Ragam hias kayon telah memberi inspirasi bagi penulis dalam 

perancangan karya tekstil ini. dalam hal ini penulis ingin mengangkat karya tradisi 

(kayon) kepada remaja (remaja kota). Secara yuridis remaja di Indonesia dibagi 

menjadi dua yaitu remaja kota dan remaja desa. Remaja desa adalah remaja yang 

masih memegang teguh budaya lokal sedangkan remaja kota adalah remaja yang 

sudah meninggalkan budaya lokal dan lebih dekat dengan budaya luar (budaya 

barat). Secara psikologi antara remaja kota dengan remaja desa sama yaitu 

memiliki kecenderungan menyukai hal-hal yang bersifat fisik/tampilan, 

dikarenakan emosi mereka yang masih labil yang memunculkan rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap hal-hal baru. Untuk mendukung hal tersebut, 

kayon tidak lagi disajikan secara utuh namun sudah diolah dengan tampilan yang 

lebih menarik sesuai selera remaja. Tampilan desain berupa pengolahan ragam 

hias dengan sistem deformasi, stilasi, rekomposisi, dsb, hal ini dilakukan untuk 

memperkaya bentuk dari satu unsur ragam hias kayon.

Bentuk rancangannya berupa lembaran kain dengan memfokuskan 

pengolahan motif dari ragam hias kayon dengan penambahan unsur-unsur desain 

yaitu garis, bentuk dan warna. Perancangan karya tekstil ini tidak secara langsung 

difungsikan kedalam bentuk benda yang lebih fungsional tetapi suatu benda yang 

akan memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk difungsikan sesuai dengan 

keinginannya atau diolah lagi menjadi benda yang siap pakai. 
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B. Studi Pustaka 

1. Gunungan Wayang/Kayon 

Gunungan berasal dari kata gunung dengan imbuhan an yang berarti 

seperti gunung atau menyerupai gunung, sehingga dari sinilah sebutan gunungan 

untuk boneka wayang yang berbentuk segitiga atau daun waru. Meru dalam 

bahasa jawa berarti gunung. Dalam agama Hindu, gunung adalah tempat tinggal 

para Dewa, seperti halnya di dalam kepercayaan masyarakat Jawa gunung adalah 

tempat tinggal arwah leluhur atau nenek moyang. Sebagai tempat tinggal arwah 

leluhur, gunung adalah suatu tempat yang sangat besar dan tinggi yang 

menyimpan banyak kekuatan mistik, di antaranya sebagai penyetabil jagad atau 

bumi, menahan langit dan bumi, menetralkan kekuatan jahat, kekacauan, 

ketidakstabilan dan ketidakteraturan (Snodgras dalam Dharsono S.K, 2006:57) 

dan sebagai jembatan atau perantara antara manusia dengan Dewa atau Shang 

Hyang Agung. Dengan demikian orang Jawa selalu berusaha melibatkan gunung 

(konsep gunung) dalam segala kegiatan, dengan cara menciptakan benda-benda 

yang mirip dengan gunung atau gunungan, misalnya gunungan dalam kirap,

gunungan/kayon dalam wayang, sistem bangunan dalam candi, bangunan rumah 

(rumah joglo), dsb. 
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Kayon dalam dunia pedalangan lebih dikenal dari pada gunungan 

wayang, karena nama gunungan juga terdapat di dalam upacara kirap yang juga 

menggunakan gunungan dari hasil pertanian sebagai lambang wujud syukur 

kepada Yang Kuasa, sehingga kayon dipilih karena lebih menjelaskan 

hubungannya dengan wayang.  

Di dalam ragam hias kayon terdapat hias pohon yang ditafsirkan sebagai 

pohon hayat, yaitu pohon yang tumbuh di Kahyangan (merujuk pada tujuh  buah 

prasasti berbentuk yupa pada masa pemerintahan Mulawarman yang 

menggambarkan pohon dengan ciri-ciri khusus yaitu pohon kehidupan atau pohon 

surga). Pohon ini sama seperti pohon kalpavrksa, kalpataru, kalpadruma,

kalpadaru, kalpavalli, yang tumbuh di India yang juga berarti sebagai pohon 

surga, pohon pengharapan, pohon masa dunia, pohon jaman atau pohon keinginan 

(Dharsono S.K, 2006:17-18). Kayon juga dapat diartikan sebagai pohon hidup 

atau pohon budhi yaitu tempat Sidarta Gotama mendapatkan wahyu (S. Haryanto, 

1988:164). Ada beberapa orang yang berendapat bahwa hias pohon tersebut 

adalah pohon beringin, pohon lontar, dsb. Dari uraian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hias pohon tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi 

kehidupan manusia khususnya masyarakat Jawa karena sebagai pohon 

pengharapan yang menghubungkan antara manusia dengan Dewa.  

Secara bahasa kayon berasal dari kata kayu yang artinya pohon, dalam 

bahasa Kawi yaitu Kayun yang artinya kehendak, sedangkan dalam bahasa Arab 

yaitu Khayyu yang artinya hidup. Diantara ragam hias yang terdapat dalam kayon,

motif pohonlah yang memiliki makna sebagai penghubung antara dunia bawah 

dengan dunia atas, karena gunungan wayang sendiri merupakan lambang dari tiga 
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dunia, yaitu: (1) Dunia bawah, jagad cilik, Sakala, mikrokosmos, (2) Dunia 

tengah, jagad gede, Niskala Sakala, mikrokosmos, dan (3) Dunia atas, Niskala, 

Surga, Tuhan, Kahyangan, metakosmos. 

Kayon blumbangan muncul pada jaman Demak, diciptakan oleh Sunan 

Kalijaga dengan dua sisi visual yang berbeda. Pada sisi depan disungging dengan 

kolam beserta ikannya yang diapit dua sayap dan keindahan hutan yang 

disimbolkan dengan satu pohon (pohon hayat) beserta binatangnya sebagai latar 

dari motif utama tersebut. Sedangkan sisi belakang atau punggung disungging 

dengan gupala yang ditempatkan persis ditengah-tengah dari bidang kayon 

dengan ukuran yang besar dan pada latarnya terdapat api yang menyala-nyala. 

Sunggingan api menyala inilah yang menjadi penanda tahun atau sengkalan yaitu 

Geni Dadi Sucining Jagad yang mempunyai arti, bahwa geni (api) berwatak 3, 

dadi berasal dari kata wahudadi berwatak 4, suci atau samudra atau air berwatak 4 

dan jagad atau bumi berwatak 1. Cara membacanya di balik dari belakang yaitu 

1443 Caka atau 1531 M. Selain sebagai sengakalan, sunggingan api yang 

menyala-nyala pada punggung blumbangan juga diartikan sebagai neraka, sebagai 

akibat kepada manusia dari tingkah lakunya yang buruk ketika hidup di dunia 

(A.G. Hartono, 1999:88). 

Kayon juga sebagai lambang keseimbangan, yaitu keseimbangan makna 

dan keseimbangan estetis (keseimbangan simetris). Keseimbangan makna 

meliputi horisontal dan vertikal, sedangkan keseimbangan estetis adalah ragam 

hias yang terdapat di dalamnya yaitu penempatan ragam hiasnya yang simetris, 

antara sisi kiri dan kanan sama. Sehingga fungsi wayang bergeser bukan lagi 

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



8

sebagai upacara pemujaan atau pemanggilan roh-roh nenek moyang/Dewa-Dewa 

tetapi sebagai hiburan dan media dakwah. 

Dalam segala sikap manusia Jawa selalu berusaha untuk waskita atau 

berhati-hati yang tujuannya adalah agar menjadi manusia sempurna. Manusia 

sempurna dalam konsep filsafat Jawa adalah mampu menyeimbangkan dunia 

batinnya (mikrokosmos) dengan alam semesta (makrokosmos) dan mampu  

menggapai dunia atas (metakosmos). Filsafat hidup tersebut tergambar dengan 

sangat baik dalam kayon, dalam melaksanakannya manusia Jawa dituntun dengan 

konsep horisontal dan vertikal.  

Konsep horisontal adalah konsep yang mendasari manusia dalam 

menyeimbangkan dunia batinnya dengan dunia kemasyarakatan yang meliputi 

hidup berdampingan dengan sesama manusia dan alam. Sedangkan konsep 

vertikal adalah konsep manusia dalam mewujudkan keinginannya menyatukan 

diri dengan Sang Pemilik Alam, dalam istilah jawa di kenal dengan konsep 

Manunggaling Kawula Gusti (Purwadi dan Djoko D.,2006:111). 

Terdapat dua jenis kayon yaitu kayon lanang (laki-laki) yang di sebut 

dengan gapuran, sedangkan kayon wadon atau perempuan yang disebut dengan 

blumbangan. Sedangkan gapuran diciptakan oleh Paku Buwana II pada jaman 

Kartasura yang diperingati dengan sengkalan gapura Lima Retuning Bumi (pintu 

gerbang malapetaka bumi), yang mempunyai arti, bahwa bumi (1), retuning (6), 

lima (5), dan gapura (9). Cara membacanya di balik dari belakang yaitu 1659 

Caka atau 1737 M. Pada awalnya gapuran diciptakan untuk wayang klithik bukan 

wayang purwa, tetapi kemudian dipinjam oleh wayang purwa untuk suatu 

pertunjukan dan sampai sekarang tidak dikembalikan lagi. 
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Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk melibatkan kayon sebagai 

boneka wayang dengan tingkat penggunaan lebih banyak (dominan) dari pada 

boneka wayang lainnya. Sebagai pertanda bahwa kayon memiliki banyak fungsi, 

antara lain sebagai pembuka pertunjukan (bedhol kayon), pergantian adegan, 

menghentikan (nyuwuk) gending, penutup adegan (tancep kayon), sebagai 

pengganti peran api, air, hutan, angin, dan lain sebagainya (S. Haryanto, 

1988:163). Sebagai simpingan gapuran terletak disisi kanan sedangkan 

blumbangan terletak disisi kiri.Dari bentuk ragam hias dari sayap ke sayap lagi 

(arah horisontal) membentuk cakrawala cekung atau cembung, blumbangan 

memiliki cakrawala cembung yang berarti malam sedang gapuran memiliki 

cakrawala cekung yang berarti siang dan dari bentuk (bingkai kayon) blumbangan 

lebih gemuk daripada gapuran yang terlihat lebih langsing. 

Menurut Ki Manteb, kayon dapat berubah menjadi apa saja sebagaimana 

yang dimaui atau diingini dalang (Umar kayam, 2001:176), dari pernyataan ini 

bahwa kayon sebagai media kehendak dari subjek (dalang) yang mengacu arti 

kayon pada kayun dalam bahasa Jawa berarti keinginan.   

Contoh kayon sebagai media kehendak adalah ketika kayon menjadi 

hutan dalam adegan perang gagal pada saat prampogan (barisan wayang prajurit) 

berangkat ke medan perang. Dalam penggambarannya Ki dalang memegang 

prampogan (barisan wayang prajurit) di tangan kanan, sedangkan kayon di tangan 

kiri, prampogan digerak-gerakkan ke depan pelan kemudian di tusukkan kayon 

berkali-kali, kemudian kayon jatuh ke kanan dan kiri seperti jatuhnya cabang-

cabang pohon dan ambruknya pepohonan (A.G. Hartono, 1999:110). 
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Fungsi lain kayon adalah sebagai Candra Sengkala atau penanda tahun. 

Kayon ini tidak dipergunakan dalam pertunjukan wayang tetapi hanya sebagai 

suatu karya seni rupa dengan menekankan pada penampilan luar (estetis), 

biasanya yang membuat kayon ini adalah Keraton karena sebagai pusat budaya.  

 

2. Keberadaan ragam hias dalam kayon beserta maknanya yang dibagi 

dalam tiga tatanan dunia dalam kayon.

Konsep gunungan yang terbagi menjadi tiga tata alam/jagad, yakni (1) 

Puncak kayon sampai bagian atas genukan (berasal dari kata genuk yang berarti 

tempat air yang biasa digunakan untuk wudlu bagi orang Islam yang berbentuk 

seperti kwali, namun penggunaannya pada kayon lebih pada karakter visualnya 

yang cembung) sebagai simbol dari alam atas atau alam niskala, (2) Bagian atas 

genukan sampai lengkeh bawah sebagai simbol dari alam antara/perantara atau 

alam niskala-sakala, (3) Di bagian lengkeh sampai palemahan (berasal dari kata 

lemah yang berarti tanah, sedangkan letaknya pada kayon dibagian paling bawah).   

a) Alam Atas atau Niskala (Alam Tan Wadag)

Dalam Serat Sasangka Jati diuraikan dengan jelas tentang filsafat hidup 

orang Jawa tentang alam atas atau niskala, antara lain: (1) Terjadinya alam 

semesta, (2) Petunjuk Tuhan, (3) Jalan kesejahteraan, (4) Arah yang dituju (R. 

Soenarto dalam Budiono H.,2008:123). Alam atas atau niskala adalah pusat 

kehidupan bermula awal terjadinya alam semesta beserta isinya atau proses 

penciptaan bumi, manusia, binatang dan tumbuhan sebagai isinya. Nur atau 
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cahaya yang sering dikaitkan dengan petunjuk Tuhan dan jalan kesejahteraan 

hanya terdapat di alam niskala dan tidak semua orang mendapatkannya hanya 

orang-orang tertentu yang berusaha dan menginginkan ketentraman batin dan 

menjadi manusia sempurna sesuai yang dicita-citakan manusia Jawa. Niskala atau 

surga adalah tempat yang sangat indah, penuh ketentraman serta kedamaian dan 

diimpikan oleh semua manusia.  

Alam Atas atau alam niskala dalam kayon di simbolkan dari puncak 

sampai bagian atas genukan terdiri atas: motif  utama yang berupa pohom hayat 

dengan bagian-bagiannya dan motif  lainnya yang ada di bagian tersebut dari atas 

ke bawah, antara lain: burung, ayam jantan, kepala Kala (banaspati), sepasang 

ular, kera, macan dan banteng yang saling berhadapan. 

1) Kudup Sari atau Pupus 

Kudup sari dalam motif  kayon terletak paling ujung atau atas. Motif  

kudup sari pada umumnya kayon berbentuk seperti daun waru. Kudup sama 

artinya dengan kuncup bunga, dalam bahasa Jawa berarti pupus atau mupus yang 

artinya pasrah atas kehendak Yang Kuasa (A.G. Hartono, 1999:241-242). 

Kudhup juga dapat di artikan dengan semua hal tentang Tuhan dan pusat 

kehidupan, awal semua dari kehidupan, puncak Kahyangan/Nirwana.

2) Pohon hayat  

Agar tidak terjadi pengulangan informasi, pada pembahasan ini tidak 

lagi di singgung tentang motif pohon yang memiliki sifat-sifat seperti pohon hayat 

beserta artinya, karena sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya dan hanya 

disinggung jumlah ranting yang biasa pada kayon.
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Pohon hayat sebagai pusat kehidupan dalam makna (filsafat) kayon. 

adalah yang berada tepat ditengah antara sisi kanan dan kiri dalam kayon dan dari 

genukan bagian atas sampai pada puncak kayon. Penggambaran yang menjulang 

tinggi sampai puncak yang ditandai dengan hias kudup sari, sebagai simbol 

perantara antara manusia dengan Sang Pencipta.  

Pohon hayat dalam kayon memiliki jumlah ranting yang berbeda-beda 

dan semuanya memiliki dasar yang kuat. Terdapat beberapa perbedaan dalam 

jumlah ranting pohon yang terdapat dalam kayon gaya Surakarta antara lain: ada 

yang berjumlah lima, tujuh dan sembilan. Menurut Dharsono S.K dalam bukunya 

Budaya Nusantara, beliau menjelaskan adanya keterkaitan dengan bilangan sakral 

bagi masyarakat Jawa, yaitu 4 (5+1) ‘ Keblat papat kelima pancer’ (kepercayaan 

Jawa), yang meliputi unsur kehidupan, arah mata angin, warna dan nafsu manusia. 

Diantaranya: bumi (tanah) berwarna hitam dengan arah utara bersifat lauwamah 

(serakah), api berwarna merah dengan arah selatan bersifat amarah, angin 

berwarna kuning dengan arah barat bersifat supiah (kesenangan), air berwarna 

putih dengan arah timur bersifat mutmainah (jujur), pusat bumi berwarna hijau 

dengan posisi tepat berada ditengah bersifat kama (budi yang baik atau tingkah 

laku yang baik). 

Ranting pohon berjumlah tujuh memberikan pengertian adanya tujuh 

tingkatan dalam alam niskala untuk menuju dunia atas atau nirmana (alam 

niskala). 

Ranting pohon hayat berjumlah sembilan,  berkaitan dengan bilangan 

sakral 9 atau 8+1 dalam ajaran Astagina dan Astabrata. Ajaran Astagina (Hindu) 

merupakan ajaran yang dilambangkan dengan warna-warna yaitu hitam, merah, 
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kuning, putih, biru, hijau, ungu, merah muda dan pada bagian tengah 

dilambangkan tanpa warna, dalam ajaran Jawa tanpa warna (kosong) sebagai 

simbol Sang Hyang Tunggal atau kemutlakan Tuhan. Sedangkan ajaran Astabrata 

(budha) berisi tentang Dewa-dewa yang meliputi: Dewa Indra (langit), Dewa 

Surya (matahari), Dewa Anila/Bayu ( angin), Dewa Kuwera (bintang), Dewa 

Baruna (samudra), Dewa Agni/Brama (api), Dewa Yama (bumi), Dewa Candra 

(bulan) (Dharsono S.K, 2007:32-41). 

Sebagai pohon pengharapan maknanya juga berarti jalan bagi orang 

Jawa untuk mencari makna kehidupan yakni bersatunya manusia dengan 

Tuhannya. Dengan demikian makna pohon hayat atau kayon dalam kehidupan 

sehari-hari adalah jalan yang harus dijalani manusia ketika hidup di dunia ini agar 

harapannya untuk sampai kepada hidup sejati tercapai (hidup dengan kedamaian 

jiwa dan raga). 

3) Banaspati (Kepala Kala) atau makara 

Banaspati dalam kayon di wujudkan dengan sebuah kepala raksasa 

dengan mata melotot. Pada bagian punggung kayon juga terdapat gambar 

Banaspati dengan ukuran yang lebih besar dan api yang menyala-nyala. Banaspati 

juga sebagai simbol api. Nama Banaspati lebih sering digunakan dalam kayon,

sedangkan makara pada candi, dan yang membedakan hanyalah pada penyebutan 

namanya saja untuk bentuk tidak ada perbedaan.  

Sedangkan kala dalam bahasa Jawa berarti waktu. Menurut 

Koentjaraningrat, ada dua dewa dalam agami jawi yang memainkan peran 

penting, yakni Dewi Kesuburan/Dewi Padi yaitu Dewi Sri, yang memainkan 

peranan penting dalam berbagai upacara pertanian dan Dewa Kala, dewa waktu, 
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kerusakan dan kematian, yang penting dalam upacara ngruwat (A.G. Hartono, 

1999:250). 

Banaspati atau makara juga berarti penguasa hutan rimba, penguasa 

dunia atau Dewa bumi (Sudarto, 1994:46). Sehingga banaspati bisa diartikan 

sebagai Dewa bumi dengan sifat baik dan buruknya. 

 

4) Burung Merak 

Dalam kayon burung merak adalah lambang saat akhir manusia (A.G. 

Hartono, 1999:251). Burung merak dalam susunan motif kayon berada diatas 

mendekati kudhup, kudhup adalah simbol dari rahasia Illahi atau Tuhan sebagai 

pusat kosmos. Burung merak dapat diartikan orang yang sudah hampir mencapai 

kesempurnaan lahir maupun batin, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang 

sempurna sehingga hanya mendekati sempurna yang manusia dapatkan itupun di 

lihat dari pandangan manusia karena sesungguhnya yang pasti benar mengetahui 

akan hal tersebut adalah  Sang Penguasa. 

5) Burung merpati 

Melambangkan suasana damai atau suasana sesudah mati (Sudarto, 

1994:46). Simbol inipun ternyata ada juga dalam agama Kristen yang juga 

memiliki makna yang sama yaitu damai.  

6) Ayam Jantan 

Menurut Van Der Hoop di Eropa ayam jantan mempunyai makna yang 

di hubungkan dengan matahari, karena pada waktu matahari terbit ayam jantan 
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selalu berkokok. Sedangkan menurut Seno Sastroamidjojo ayam jantan adalah 

lambang kewaspadaan. (A.G. Hartono, 1999:252). 

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ayam jantan adalah 

simbol waktu dan kewaspadaan. Waktu bagi orang Jawa dihubungkan dengan saat 

berakhirnya hidup. Sebagai orang waskita yaitu selalu waspada atau berhati-hati 

dalam segala tindakan dan ucapan tujuannya untuk meminimalis kemungkinan-

kemungkinan yang tidak diinginkan dan tentunya untuk lebih mendekatkan diri 

dengan Sumber Hidup (Tuhan), karena untuk lebih dekat dengan Tuhan seorang 

manusia harus tahu diri dalam perilaku dan kedudukannya bahwa manusia adalah 

bagian yang sangat kecil (mikrokosmos) dari alam semesta (makrokosmos). 

7) Ular  

Dalam pola kayon, ular tidak hanya ditempatkan pada dunia bawah 

tetapi kadang didunia atas. Penempatan ular pada dunia bawah dikaitkan dengan 

kepercayaan jawa bahwa ular adalah Dewa Bumi, tetapi ada yang berpendapat 

dengan merujuk pada sifat hewani ular dan sebagai hewan melata yang hidupnya 

lebih banyak bersentuhan dengan tanah adapula yang berpendapat bahwa ular 

melambangkan nafsu supiah.

Sedang penempatan  ular pada dunia atas, mengacu pada filosofi 

kehidupan ular yang sangat bersahaja, cerdik dan tahan lapar. Bahkan Ki Hudoyo 

Doyodipuro berpendapat bahwa ular adalah hewan yang memiliki sifat tenang dan 

rasa tanggung jawab yang tinggi yaitu dengan mengetahui kewajibannya. (Ki 

Hudoyo Doyodipuro, 1998:577). 

8) Kera 

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



16

Kera adalah hewan yang di anugerahi kecerdasan diatas binatang 

lainnya, selain itu juga banyak akal (Ki Hudoyo Doyodipuro,1998:575). Dalam 

menjaga kelangsungan hidupnya binatang ini banyak menggantungkan hidupnya 

pada alam. Dengan kecerdasan dan keluwesannya kera mampu menyerap segala 

kebaikan yang alam berikan kepadanya dengan baik. Filosofi inilah menempatkan 

kera sebagai binatang yang di gunakan pada kayon. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa manusia dalam menjalani hidupnya di dunia hendaknya lebih bersikap arif 

dan bijak dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi dan 

tidak hanya menuruti hawa nafsunya saja, ini hanya dapat dilakukan dengan 

pikiran yang jernih.  

Meskipun kera memiliki kecerdasan diatas binatang lainnya, tetapi kera 

tetaplah seperti binatang lainnya (sifat kehewanian). Sehingga kera kadang 

ditempatkan di dunia bawah, biasanya pada blumbangan. 

9) Banteng dan Harimau, dan binatang kembar yang disebut dengan 

Nakula (laki-laki dan perempuan) 

Banteng dan harimau merupakan simbolisasi dari bagian masyarakat 

dunia atas/alam niskala yang paling bawah, karena banteng dan harimau adalah 

binatang yang sama-sama dalam mempertahankan hidupnya selalu menggunakan 

kekuatan jasmani dari pada pikiran, meskipun semua binatang menggunakan 

kekuatan jasmani dari pada akal tetapi ada binatang yang diberkelahi dengan 

kekuatan pikiran yang setingkat lebih tinggi dari binatang lainnya misalnya kera, 

kancil dan sebagainya, mereka (banteng dan hariamu) menganggap dengan 

memiliki badan yang besar, kokoh, tanduk yang kokoh (banteng) dan taring yang 

runcing (harimau) mampu mengalahkan semua binatang yang lainnya (A.G. 
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Hartono, 1999:254). Keangkuhan inilah yang menempatkan banteng dan harimau 

pada alam niskala yang paling bawah karena masih terdapat nafsu-nafsu manusia 

yang dapat menghalangi masuknya manusia pada taraf tingkatan yang lebih tinggi 

yaitu alam niskala.

b) Alam Tengah atau Alam Antara atau Niskala-Sakala (Alam Awung-

Awung)

Alam tengah atau alam Antara atau  Niskala-Sakala adalah alam yang 

menghubungkan antara dunia bawah (Niskala-Sakala) dengan dunia atas 

(Niskala). Dunia bawah adalah dunia tempat manusia berpijak atau hidup, di 

dalam menjalani kehidupannya manusia dihadapkan pada kenyataan-kenyataan 

yang membuat manusia dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga untuk 

mengatasi itu semua manusia berusaha mendekatkan diri pada Sang Pemilik 

Segalanya (Tuhan). Didalam proses mendekatkan dirinya (manusia) dengan 

Tuhan, karena secara fisik Tuhan tidak berwujud tetapi keberadaan Tuhan atau 

bahwa Tuhan itu ada diwujudkan dengan semua yang ada di alam semesta ini 

(makrokosmos/jagad gede) maka manusia perlu atau membutuhkan sesuatu yang 

dapat mendekatkan dirinya dengan Tuhan atau membutuhkan perantara. Perantara 

itulah yang dalam dunia wayang khususnya kayon disimbolkan dengan dunia 

tengah  (Niskala-Sakala). Perwujudan alam tengah dalam kayon berupa gapura 

(rumah), kolam, sayap dan figur penjaga yang berupa Cingkaralaba dan 

Balaupata.

1) Gapura 

Dalam kayon, gapura di gambarkan dengan rumah yang pintunya 

tertutup (A.G. Hartono, 1999:257). Dengan kondisi atau suasana pintu rumah 
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yang tertutup ini memberikan atmosfir kepada siapa saja yang melihatnya dengan 

suatu tempat yang sunyi dan angker atau mistis tetapi membuat setiap orang 

menjadi penasaran untuk mengetahui isi di dalamnya. Gapura sebagai hias atau 

motif  dalam kayon di tempatkan di bagian tengah lebih ke arah bawah merupakan 

salah satu dari hias atau motif kayon yang berupa bangunan rumah. Ini 

melambangkan bahwa batas antara dunia bawah (Sakala) dengan dunia atas 

(Niskala) atau dunia fana dengan dunia akhirat. Secara kodrati bahwa manusia 

jika ingin menemui Tuhanya maka mati merupakan salah satu jalanya. Dalam 

filsafat Jawa bahwa mati bukanlah suatu akhir dari sebuah perjalanan hidup tetapi 

awal dari babak perjalanan baru dengan segala keindahan-keindahan yang 

diimpikan selama hidupnya di dunia, sehingga untuk menghadapi kehidupan yang 

baru tersebut manusia jawa selalu berhati-hati dalam perbuatan maupun bertutur 

kata.  Agar ketika manusia dalam kondisi “membuka gerbang“ atau mati dengan 

baik, maka ketika di dunia atau selama hidupnya di dunia manusia perlu sesuatu 

atau seseorang yang dapat mengarahkan hidupnya kepada yang diimpikan yaitu 

hidup damai di surga dengan segala kenikmatannya. Seseorang yang dapat 

dijadikan simbol dari pembuka pikiran dan hati dan mengarahkan hidupnya 

kepada tugas dan tanggung jawab manusia di dunia secara nyata, misalnya wali, 

raja, dukun, pendeta, dalang dan sebagainya.  

2) Kolam atau Blumbang 

Ada beberapa pendapat tentang makna air, baik dalam pewayangan 

maupun dalam heroskop Jawa. Menurut Dharsono S.K, 2006:65, air (dalam hias 

kayon terdapat kolam berisi air) dikaitkan dengan air suci anumerta (yang berasal 

dari dua kata yaitu a berarti: tidak dan merta berarti: mati, menjadi tidak mati atau 
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hidup) sehingga dapat diartikan air suci kehidupan atau sumber kehidupan yang 

sering dikaitkan dengan lambang kewanitaan, yaitu: miyar-miyur tetapi luwes 

yang artinya dapat menyesuaikan diri dimanapun berada. 

Menurut Ki Hudoyo Doyodipuro (1998:574), air jika di hubungkan 

dengan sifat manusia yaitu berkemauan keras, giat bekerja, dan mempunyai 

banyak teman, tetapi juga mempunyai banyak musuh misalnya sering di fitnah 

dan di jahili orang lain, tetapi selalu dapat mengatasinya sendiri.  

Pada  lakon (cerita) Dewa-Ruci, sari parwita atau air murni dapat 

menyatukan Bima dengan Dewanya yaitu Dewa-Ruci (Purwadi dan Djoko 

D.,2006:138). 

Motif air (kolam/Blumbang) dalam kayon memiliki makna kehidupan 

bagi manusia, yakni dalam menjalani kehidupan di bumi manusia di perintahkan 

untuk bekerja keras,  mampu bertahan dimanapun dan bagaimanapun tempatnya 

dan tidak lupa selalu mendekatkan diri dengan Sang Pemilik Jagad.

Dalam motif kolam terdapat motif ikan yang berjumlah dua atau tiga, 

jumlah ini dikaitkan dengan keseimbangan dan siklus hidup manusia. Dua ekor 

ikan merupakan gambaran dari makna keseimbangan, seperti laki-laki dan 

perempuan. Tiga ekor ikan mempunyai makna yang dikaitkan dengan siklus hidup 

manusia yaitu lahir, hidup dan mati. 

3) Sayap dan burung garuda  

Motif sayap dalam kayon ditempatkan disamping kanan dan kiri kolam 

(seperti posisi sayap burung). Untuk gapuran tidak hanya sayap tetapi burung 

garuda yang digambarkan dengan kepala burung dan sayapnya.  
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Mitologi Hindu burung garuda adalah simbol Dewa Wisnu. Burung 

garuda dianggap sebagai burung matahari yang menjadi lambang dunia atas. 

Posisi sayap atau burung garuda dalam kayon adalah mengapit gapura atau air 

(blumbang) sebagai sumber hidup atau sumber alam tengah/perantara, maka 

makna sayap atau  burung garuda yaitu memelihara dan menjaga alam agar stabil 

(A.G. Hartono, 1999:261). Sehingga sayap merupakan lambang dari sesuatu yang 

dapat membawa manusia menuju dunia atas. 

 

4) Cingkaralaba dan Balaupata 

Cingkaralaba dan Balaupata adalah hias atau motif yang terdapat pada 

kayon gapuran yang letaknya di bagian paling bawah dari ragam hias kayon di 

samping kiri dan kanan dengan wajah menghadap ke arah gapura, mempunyai 

makna bahwa konsentrasi hanya ditujukan pada gapura agar sesuatu yang tidak di 

inginkan masuk meskipun sangat kecil. 

Secara pemaknaan Cingkaralaba dan Balaupata adalah simbol dari 

pembunuh hawa nafsu, karena hawa nafsu disini diartikan sebagai sesuatu yang 

buruk atau jahat yang dapat menghalangi jiwa (manusia) yang ingin bersatu 

dengan Tuhannya (A.G. Hartono, 1999:265). 

5) Tanggga atau Trap 

Tangga atau trap yang letaknya di bagian depan dari gapura dalam hias 

atau motif kayon. Konsep antara tangga dalam kayon hampir mirip dengan konsep 

punden berundak, karena trap tangga tersusun satu demi satu mengarah keatas, 

maka disini dapat dilihat adanya suatu proses keatas yaitu seseorang tidak akan 

langsung dapat menempati tempat yang ada di atas sebelum melewati tangga-
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tangga sebelumnya dan hal itu dilakukan dengan menaikinya satu persatu tangga 

secara urut. Punden berundak adalah sebuah tiruan gunung yang dibuat dengan 

sistem tangga (berundak, dalam bahasa Jawa undak berarti tangga dengan awalan 

ber, yang jika digabungkan berarti tangga yang memiliki trap banyak), sedangkan 

punden dalam istilah bahasa jawa yaitu pundhi (dipundhi atau dihormati, pada 

jaman dahulu orang Jawa sangat menghormati arwah nenek moyang meskipun 

sudah meninggal arwah tersebut tetap dihormati), sehingga dapat diartikan bahwa 

trap-trap tersebut adalah jalan yang menghubungkan dengan roh nenek moyang 

(Dharsono S.K, 2006:56). 

Makna trap atau tangga dalam kayon adalah sebagai jalan ke arah alam 

tengah yang harus melalui beberapa tahap. Trap atau tangga pada kayon 

berjumlah lima lapis, mengingat bahwa yang menciptakan kayon adalah Sunan 

Kalijaga sebagai penyiar agama Islam (biasa disebut wali, syeh, sekarang lebih 

terkenal dengan nama ustadz), maka segala pemanfaatan motif yang digunakan 

pada kayon diarahkan dengan mendasarkan makna pada ajaran Islam. Trap atau 

tangga pada kayon berjumlah lima lapis, jumlah lima dikaitkan dengan jumlah 

rukun Islam yang berjumlah lima yang diawali dengan kalimat syahadat. Dalam 

dunia pewayangan kalimat syahadat di kenal dengan jimat Kalimasada yang 

dimiliki oleh Pandawa, artinya barang siapa akan menuju ke alam tengah (alam 

antara) harus mampu mengucapkan kalimat syahadat (A.G. Hartono, 1999:265). 

c) Alam Bawah atau Alam Wadag (Sakala)

Alam bawah atau alam wadag dalam kayon terletak di bawah lengkeh 

(sela-sela dari genukan). Pada bagian ini terdapat ragam hias yang biasanya ada 
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pada kayon gaya Surakarta, antara lain: babi hutan, harimau, kijang, ular, kera, 

gundukan tanah, dan tumbuhan. 

Alam bawah atau alam wadag adalah alam manusia dengan segala hiruk 

pikuknya, hidup manusia tidak ada yang sempurna,  dimana manusia dikondisikan 

sebagai makhluk yang sangat kecil (mikrokosmos) jika dibandingkan dengan 

jagad raya (makrokosmos) ini sehingga manusia dalam menjalani kehidupannya 

membutuhkan semangat, dorongan dan perlindungan dari Tuhan agar hidupnya 

aman, damai, tentram dan sejahtera.  

1) Berbagai jenis binatang di atas Palemahan 

Kondisi atau situasi pada alam wadag atau alam bawah adalah sebuah 

kondisi manusia yang masih diliputi dengan nafsu-nafsu duniawi yang jika 

dihitung tidak akan pernah habis, hal semacam ini dalam pewayangan khususnya 

dalam kayon digambarkan dengan binatang yang ramai, ribut, tiada henti saling 

berjejal dan berebutan, dalam mengumbar atau menuruti segala hawa nafsunya. 

Binatang-binatang yang ada di palemahan ini adalah babi hutan, kijang, ular, 

harimau, dsb (A.G. Hartono, 1999:268). 

Dalam serat wulangreh karya Susuhunan Paku Buwana IV, beliau 

menjelaskan untuk menjadi manusia yang terhormat dan untuk meminimalis hal-

hal yang tidak diinginkan, janganlah memiliki sifat adigang, adigung dan 

adiguna.

Adigang adalah sifat sombong karena mengandalkan kepintarannya 

(kemampuannya), disimbolkan dengan binatang kijang (rusa) yang mengandalkan 

kemampuan larinya dan kelincahannya. Kijang memiliki keyakinan yang 

berlebihan akan kemampuannya, sehingga kehilangan kewaspadaanya dan tidak 

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



23

melihat datangnya harimau atau bahaya yang mengancam menanti 

kelengahannya. 

Adigung adalah sifat sombang karena mengandalkan kekuatan fisik, 

adigung disimbolkan dengan binatang gajah. Gajah yang memiliki tubuh raksasa 

yang selalu mengandalkan kekuatan fisiknya menganggap bahwa tidak ada 

binatang lain yang lebih besar, hebat dan kuat darinya. Ia lupa bahwa seekor 

bintang kecil seperti semut mampu mengalahkanya. 

Adiguna adalah sifat sombang mengandalkan kemampuan 

berbicara/berdebat, disimbolkan dengan binatang ular. Ular yang selalu 

membanggakan kemampuan bisa/racun di mulutnya, tanpa mengingat bahwa bisa 

ada juga penawarnya (Budiono H, 2008:146-147). 

2) Palemahan 

Palemahan berasal dari kata lemah yang dalam bahasa jawa berarti 

tanah. Lemah atau tanah mampunyai konotasi bumi sebagai tempat manusia 

berpijak atau hidup. Bumi, alam raya, jagat gede, alam bawah   (makrokosmos 

atau Sakala) merupakan suatu tempat  nafsu-nafsu duniawi mendominasi seluruh 

aspek kehidupan dunia. Huru-hara atau keributan dari nafsu-nafsu duniawi yang 

tak terkendali secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan alam atau 

bumi (makrokosmos) marah atau murka, situasi seperti ini dipertegas dengan 

menempatkan berbagai macam binatang dan gundukan tanah (perwujudan dari 

batu karang) (A.G. Hartono, 1999:271). 

2. Ornamen 

Ornamen berasal dari bahasa latin yaitu orname yang berarti menghias 

(katakerja). Pada dasarnya tujuan dari menghias adalah menambah nilai 

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



24

keindahan dari suatu benda/karya. Ragam hias pendukung yang ditambahkan 

lebih bersifat bebas tidak harus disesuaikan dengan karakter hias utama, misalnya 

bunga akan di hias sedemikian rupa agar indah, maka karakter bunga seperti 

lembut, elegan, dsb tidak harus menuntut hias tambahan untuk menyesuaikannya 

tetapi tergantung si seniman mengolah hias tambahan untuk diterapkan kedalam 

motif bunga.  

Selain untuk menghiasi suatu obyek agar kelihatan lebih bagus dan 

menarik, fungsi lainnya adalah sebagai simbol tentang kepercayaan tertentu, 

sehingga obyek-obyek yang dikenainya akan mempunyai makna yang lebih jauh, 

misalnya setiap ragam hias dari kayon memiliki makna yang dikaitkan dengan 

filsafat hidup orang Jawa. Unsur spiritual tersebut merupakan peninggalan 

kebudayaan dan menjadi ciri khas dari kesenian Indonesia pada masa lampau 

yaitu animisme dan dinamisme. 

Secara garis besar ornamen dapat di golongkan menjadi empat, yaitu: 

a) Geometrik 

b) Tumbuh-tumbuhan (flora) 

c) Makhluk hidup (manusia dan hewan) 

d) Dekoratif, yaitu seni yang menggunakan daya menghias yang tinggi 

(secara visual lebih mengarah pada mengisi bidang). 

Dalam ornamen terdapat komponen pokok yang mendukung dari 

keseluruhan hasil visual: 

a) Tokoh, yaitu pokok yang diceritakan 

b) Figuran, yaitu pendukung motif pokok atau disebut juga latar belakang 
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c) Isen-isen, sebagai pelengkap dan yang menambah suatu kesatuan desain 

motif yang berbobot. 

3. Motif 

Motif merupakan awal yang menyebabkan timbulnya suatu kesenian 

atau tema suatu gambaran, atau titik pangkal dari sebuah pola, apabila motif 

tersebut mengalami pengulangan secara simetris maupun asimetris. Sedangkan 

pola adalah penyebaran garis dan warna dalam suatu pengulangan (Herbert dalam 

Soedarso, 1989:7). Dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu 

goresan, misalnya garis lengkung (motif garis lengkung) kemudian dilakukan 

pengulangan-pengulangan secara simetris maupun asimetris, maka akan di 

peroleh sebuah pola (pola adalah hasil dari pengulangan motif). Selanjutnya 

apabila pola yang diperoleh dan kemudian diterapkan untuk menghiasi suatu 

benda maka kedudukannya adalah sebagai ornamen. Ada beberapa bentuk dari 

motif yang membedakan antara motif satu dengan motif lainnya, perbedaan inilah 

yang menjadi karakter dari setiap motif, yang disebut dengan corak. Pada 

dasarnya motif terdapat lima corak dasar, antara lain: 

a) Corak geometrik 

yaitu berupa bidang maupun bukan bidang. Penggabungan garis-garis 

yang menghasilkan bidang dengan ciri khasnya yaitu bersudut, sedangkan bukan 

bidang adalah dari permainan garis-garis yang membentuk irama.   

b) Corak titik-titik (dots) dan bintik-bintik (Spots)

Corak titik-titik atau dots dalam desain tekstil biasa disebut dengan 

polka-dots, yaitu suatu desain motif yang memaksimalkan bentuk bulat dengan 

gerakan atau irama. Meskipun titik-titik dan bintik-bintik memiliki makna atau 
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arti yang hampir sama yaitu bulat, tetapi yang membedakan adalah dari segi 

ukuran. Bintik-bintik memiliki ukuran bulatan yang sangat kecil, kalau dalam 

batik biasa disebut dengan cecek.

c) Corak abstrak 

Abstrak menurut arti bahasa adalah tidak berwujud, tidak berbentuk, 

niskala (Mikke Susanto, 2002:11). Ketidakwujudan ataupun ketidakbentukan arti 

abstrak, dalam desain tekstil diterapkan dengan pemahaman yang divisualisasikan 

sangat sederhana. Alam yang biasanya menjadi sumber ide seperti motif bunga, 

diolah hanya dengan menyederhanakan bentuk bunga yang digambar hanya 

berupa goresan kuas yang dilumuri cat yang dibentuk bulat kemudian pada bagian 

tengah diberi  titik-titik sebagai putiknya (Goet Puspo, 2005:62). 

d) Corak alam (Naturalistic)

Naturalistic adalah gaya dalam corak yang memanfaatkan semua yang 

ada di alam termasuk didalamnya flora dan fauna yang digambar secara apa 

adanya tanpa ada penambahan sedikitpun.  

e) Corak gambar bicara 

Suatu motif yang mempunyai corak yaitu adanya suatu komunikasi dari 

gerak, suasana dan ekspresi. Gerakan-gerakan yang muncul melalui gambar dari 

suatu gerakan, misalnya motif macan yang sedang berlari, maka secara visual,

penggambaran gerak yang paling dominan adalah dari posisi kaki, perut dan 

kepala. Ketika motif utama adalah benda mati maka cara menggambarkan motif 

tersebut bergerak, dengan menggunakan irama, misalnya motif daun yang 

berterbangan, maka dilakukan pengolahan bentuk lekuk-lekuk daun ketika terkena 
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angin dan pengulangan-pengulangan motif daun tersebut agar menghasilkan kesan 

banyaknya daun yang jatuh berterbangan.   

4. Desain 

Menurut Mikke Susanto pengertian desain adalah sebuah 

rancangan/seleksi atau aransemen dari elemen formal karya seni; ekspresi konsep 

seniman dalam berkarya yang mengkomposisikan berbagai elemen dan unsur 

yang mendukung (Ralp Mayer dalam Mikke Susanto, 2002:31). 

Menurut Nanang Rizali pengertian desain mencangkup semua karya 

manusia yang sangat luas serta mencangkup semua upaya gagasan dan persepsi 

(penglihatan, tanggapan, daya memahami). Sedangkan pengertian desain tekstil 

yang dihubungkan dengan perindustrian adalah salah satu upaya manusia untuk 

meningkatkan produk tekstil, agar memiliki nilai estetis dan ekonomis yang lebih 

tinggi (Nanang Rizali, 2006:12).  

Dari dua pendapat tentang desain diatas, dapat disimpulkan bahwa 

desain tekstil adalah sebuah rancangan yang menggabungkan prinsip-prinsip 

desain, unsur-unsur desain serta tujuan-tujuan tertentu. Untuk tujuan-tujuan 

tertentu tidak hanya yang bersifat estetis maupun eknomis tetapi juga tujuan 

estetis yang mengarah ke fungsi, misalnya suatu desain motif ditujukan untuk 

tekstil pelengkap interior maka desain motif tersebut akan berbeda jika ditujukan 

untuk tekstil sebagai bahan baku pakaian, dalam bahan baku pakaianpun juga 

dibeda-bedakan seperti motif untuk pakaian bayi dengan motif untuk pakaian 

dewasa. 

Untuk mencapai kesatuan desain motif yang baik maka ada sesuatu yang 

sangat diperhatikan yaitu prinsip-prinsip desain, diantaranya : 

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



28

a) Irama 

Dalam bidang desain tekstil, irama dapat dapat diwujudkan melalui 

pengulangan-pengulangan motif (pola). Ada beberapa cara dalam melakukan 

pengulangan-pengulangan, antara lain : 

1) Pergeseran 

Pengulangan dengan sistem menggeser motif  secara horizontal, vertikal 

dan diagonal. Dalam pengulangan diagonal terdapat dua cara yaitu pengulangan 

dengan menggeser setengah langkah dan pengulangan dengan menggeser 

seperempat atau tiga perempat. 

2) Pencerminan 

Sistem pengulangan motif dengan cara mencerminkan motif. 

3) Rotasi 

Pengulangan rotasi adalah mengulang-ulang motif dengan memutar 

motif dengan satu sumbu.  

4) Pengembangan 

Pengembangan merupakan pengembangan dari pengulangan pergeseran, 

pencerminan dan rotasi. Pengembangan dilakukan karena tuntutan dari motif 

harus memenuhi seluruh bidang kain sehingga perlu adanya penggandaan motif 

dari motif yang sudah diulang, seperti dari pengulangan pencerminan dan rotasi, 

untuk memenuhi bidang kain maka dilanjutkan dengan pengulangan pergeseran. 

b) Keseimbangan 

Pada desain terdapat dua keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris 

dan asimetris. Keseimbangan simetris adalah jenis keseimbangan yang paling 

sederhana dan nyata, karena pada sisi-sisi bidang ditempati motif-motif yang sama 
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dengan  ukuran dan jarak yang sama pula. Akan sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan keseimbangan asimetris, karena pada keseimbangan ini sangat menitik 

beratkan pada suatu kesan visual yang seimbang. 

c) Pusat Perhatian 

Agar suatu desain tidak hanya seimbang dan memiliki keharmonisan 

dalam berirama perlu adanya sesuatu yang dapat menarik perhatian, yaitu dengan 

cara memberikan warna yang kontras atau dengan memberikan intensitas 

keruangan atau ketebalan yang berbeda. 

Unsur-unsur desain, antara lain: 

a) Line atau garis 

Terdapat dua jenis garis yaitu bersifat grafis (garis lurus, lengkung, 

bengkok, patah, bergelombang, dsb) dan yang bersifat ilusi, seperti pengikat ruang 

dan massa (kumpulan dari beberapa/banyak motif yang menghasilkan suatu 

bentuk seperti bentuk), salah satu contohnya adalah titik-ttik yang digabungkan 

dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat seperti garis. 

b) Shape atau bentuk 

Ada beragam bentuk dalam bidang tekstil, yaitu natural, abstrak, dsb. 

Bentuk dalam bidang tekstil selalu dikaitkan dengan motif dan ragam hias, karena 

merupakan corak atau karakter dari suatu motif.  

c) Warna 

Merupakan kekuatan dari kesatuan desain yang membawa kesan 

psikologi yang berbeda-beda, misalnya suatu desain dengan warna cerah maka 

secara psikologi desain tersebut dibawa dalam kondisi keceriaan dan 

membangkitkan semangat (Nanang Rizali, 2006:43-54). 
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C. Fokus Permasalahan 

Permasalahan yang akan diangkat pada pembuatan karya tekstil ini 

adalah ragam hias gunungan (kayon) wayang kulit purwa sebagai sumber ide 

perancangan karya tekstil dengan fokus permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengolah ragam hias kayon yang memiliki makna yang sangat 

dalam bagi manusia jawa ke dalam dunia remaja saat ini? 

2. Bagaimana menerapkan motif panel yang terdapat pada pola kayon ke dalam 

motif pengulangan untuk tekstil? 

3. Bagaimana visualisasi karya tersebut agar nantinya dapat difungsikan sesuai 

dengan pertimbangan hasil akhir suatu desain motif tekstil? 

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


