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BAB I 

 PADAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kebudayaan Indonesia sangat kaya, yang terbentang dari Sabang sampai 

Merauke dan menyatu dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semua itu adalah 

warisan yang tak ternilai harganya bagi bangsa ini. Dalam perjalanan jaman, setiap 

suku di Indonesia mempunyai ciri khas dalam busana daerah mereka yang tentunya 

dilengkapi dengan kain-kain yang khas dan menjadi warisan budaya yang sangat 

bernilai. Dalam banyak catatan lama tertulis bahwa kain tradisional Indonesia 

mempunyai nilai budaya tinggi, terutama dari sudut estetis, bermakna simbolis dan 

memiliki falsafah yang mendasari pembuatannya. Keragaman kain tradisional 

Indonesia antara lain seperti kain tenun, kain songket dan kain batik. 

Batik adalah seni tradisi asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu 

ada sejak zaman kerajaan Majapahit pada abad XVIII atau awal abad XIX. Batik 

adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah lama menjadi bagian dari 

kebudayaan Indonesia khususnya Jawa. Batik merupakan salah satu kekayaan 

bangsa Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli 

Indonesia. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan 

kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. 

Batik adalah sehelai wastra, yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan 

terutama juga digunakan dalam matra tradisional, beragam hias pola batik tertentu 

yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam lilin batik 

sebagai bahan perintang warna. Dengan demikian suatu wastra dapat disebut batik 

bila mengandung dua unsur pokok, yaitu teknik celup rintang yang menggunakan 

lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik. 

 Kata batik berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu amba yang berarti 

menulis dan titik yang mempunyai arti titik. Pembuatan batik sebagian prosesnya 

dilakukan dengan menulis dan sebagian dari tulisan tersebut berupa titik. Titik 

berarti juga tetes. Dalam proses membuat kain batik dilakukan pula penetesan 

malam atau lilin di atas kain putih. Teknik produksi batik terus berkembang, 

awalnya batik menggunakan bubur ketan sebagai perintang warna yang terkenal 
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dengan nama kain simbut. Alat untuk membatiknya semacam pensil dari bambu. 

Setelah itu ditemukan bahan perintang dari malam tawon (bees-wax), yang lama 

kelamaan dikembangkan menjadi lilin batik dengan menggunakan berbagai 

campuran bahan seperti damar mata kucing, lemak hewan, parafin, gondorukem, 

micro-wax, lilin lanceng, lilin kote dan minyak kelapa dengan takaran tertentu. 

Canthing tulis, diperkirakan diciptakan di lingkungan kraton Mataram pada abad 

ke-17. 

Tahun 1815, dibuat stempel dari tembaga untuk membuat lukisan pada kain 

dengan cara mencapkan stempel yang sudah dibubuhi malam ke kain. Pada tahun 

1902 pernah dibuat stempel cap dari kayu, namun alat ini tidak dapat berkembang 

dalam pembatikan Jawa, tapi di Sumatera dan Bukit Tinggi cap ini masih 

digunakan. Tahun 1966 mulai muncul beberapa seniman batik yang 

memperkenalkan teknik batik lukis atau batik painting. Alat untuk melukisnya 

yakni kuas atau sendok, batik yang dibuat dengan teknik lukis ini berkembang pada 

tahun 1967 yang kini dikenal dengan nama Batik Modern, Batik Gaya Bebas, Batik 

Painting atau batik bukan tradisional. Tahun selanjutnya yakni 1970 pernah dicoba 

canting tulis yang dipanaskan dengan menggunakan listrik atau yang sering disebut 

dengan canting listrik, namun alat ini sampai sekarang belum berkembang 

pemakainnya.  

Para pembatik tulis masih nyaman menggunakan canting manual karena 

dinilai lebih aman dan nyaman. Sekarang muncul teknik batik yang disebut batik 

sablon dan pemalaman dengan sablon malam atau screen sablon digunakan untuk 

pembuat motif dengan teknik cetak saring atau yang kita kenal dengan istilah 

printing atau sablon. Teknik printing atau sablon adalah menyaring zat pewarna 

melalui motif diatas kain hingga menghasilkan motif tertentu.Namun pada teknik 

sablon malam yang dilakukan bukan menyaring zat pewarna, melainkan menyaring 

malam yang sudah dicairkan ke atas lembaran kain. Selanjutnya kain tersebut 

mengalami proses pewarnaan dan penghilangan lilin malam seperti teknik batik 

lain. 

Wilayah Banyumas yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tentu tak 

terlepas dari kaitan dengan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa, begitu pula 
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dengan masalah pengaruh budayanya. Sejarah mengenai asal-usul batik di 

Banyumas belum ada literatur yang pasti. Tetapi beberapa sumber mengungkapkan 

bahwa munculnya budaya batik di Banyumas tidak terlepas dari sejarah dinamika 

kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Perkembangan batik di Banyumas yang 

berpusat di daerah Sokaraja dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro 

setelah selesainya peperangan tahun 1830. mereka kemudian menetap di wilayah 

Banyumas. 

Dalam buku Katalog Batik Banyumasan disebutkan bahwa pada tahun 

1913-1933, Bupati Banyumas, Pangeran Arya Gandasubrata senang membuat 

desain yang kemudian di batik oleh istrinya. Kemungkinan dari pakaian keluarga 

Gandasubrata ini kemudian menyebar ke masyarakat Banyumas. Dari informasi 

para sesepuh dan penggiat batik Banyumas, disebutkan batik Banyumas berasal 

dari adanya kademangan-kademangan di daerah Banyumas, disamping karena 

adanya pengikut Pangeran Diponegoro yang mengungsi di daerah Banyumas. 

Terkait dengan hubungan antara perkembangan batik dengan adanya kademangan-

kademangan di daerah Banyumas. 

Tahun 2000-2019 menjadi fase waktu yang signifikan bagi perkembangan 

batik Banyumas. Karena pada tahun tersebut menjadi tahun titik balik kebangkitan 

produksi batik di Kabupaten Banyumas yang sempat meluntur dan kehilangan 

peminat di kalangan masyarakat Banyumas. Perhatian dari Pemda Kabupaten 

Banyumas yang ingin membangkitkan nilai-nilai kebudayaan di bidang busana 

yaitu melalui batik. Pada tahun tersebut Pemda kabupaten Banyumas ingin 

mengangkat batik Banyumas yang mulai luntur di masyarakat juga bertujuan dalam 

meningkatkan ekonomi di masyarakat Banyumas. 

Batik Banyumas sebelum tahun 2000an mengalami fluktuasi yang 

menjadikan para pelaku batik di Banyumas berhenti memproduksi batik dan mulai 

menutup usahanya. Setelah Pemda Kabupaten Banyumas melakukan pertemuan 

dengan para pelaku dan pengusaha batik mengasilkan sebuah kebijakan yaitu 

mewajibkan para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk wajib memakai batik diwaktu 

bekerja. Dengan kesepakatan ini menjadikan produksi batik Banyumas menjadi 

meningkat. 
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Tahun 2000-2019 juga menjadi kisaran tahun yang bisa menjadi mudah 

diamati karena mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Batik 

Banyumas pada fase ini mengalami kronologi yang bisa dijelaskan dan memiliki 

sumber serta referensi penelitian yang lebih mudah di dapatkan. Sumber atau saksi 

hidup yang ikut mengikuti pertemuan antara Pemda dan para pengusaha batik 

Banyumas, berkemungkinan untuk di minta wawancara serta menjadikan sumber 

dan saksi hidup supaya membantu penelitian. Sumber atau saksi hidup menjadikan 

sangat penting, karena buku dan dokumen yang berkaitan dalam penelitian sangat 

terbatas. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang perkembangan batik di Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana filosofi yang terkandung pada batik Banyumas? 

3. Bagaimana cara melestarikan batik di era modern saat ini? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan tentang perkembangan batik di Kabupaten Banyumas. 

2. Untuk menjelakan filosofi yang terkandung dalam batik Banyumas. 

3. Untuk menjelaskan cara melestarikan batik di era modern. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang terkait dan agar dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah khasanah penulisan tentang perkembangan 

batik di Kabupaten Banyumas. 
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b. Memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya tentang perkembangan 

batik di Kabupaten Banyumas, dimana hasil penelitian diharapkan mampu 

memberikan rangsangan agar dilakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman tehadap 

perkembangan batik di Kabupaten Banyumas. 

a. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarat secara luas 

khususnya masyarakat di Kabupaten Banyumas. Menjadikan batik sebagai 

ilmu dan warisan budaya yang harus di jaga dan dilestarikan bersama. 

Memberikan informasi mengenai jenis batik, motif batik dan filosofi yang 

terkandung di dalam batik Banyumas. Selain itu, diharapkan penelitian ini 

menjadi sumber belajar dan sumber ilmu bagi generasi penerus bangsa. 

Menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap batik Banyumas lewat 

keberagaman dan kearifan motif yang dimiliki batik Banyumas 

b. Pengusaha dan pelaku batik 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi para 

pengusaha batik untuk terus melakukan usaha dan mengembangkan 

usahanya. Menjadikan catatan berupa fisik tentang perkembangan batik di 

Kabupaten Banyumas antara tahun 2000 hingga tahun 2019.  

c. Generasi muda 

Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan rasa bangga terhadap 

warisan budaya asli daerah mereka. Menjadikan batik sebagai sarana busana 

dan menjadikan kain batik sebagai bagian dari merea dalam berpakaian 

sehari-hari. Penelitian ini menunjukan betapa beragamnya motif dari bati 

Banyumas dan betapa indahnya motif dari setiap batik tersebut. Filosofi di 

dalam setiap motif batik yang terkandung di dalamnya diharapkan menjadi 

pedoman dalam bermasyarakat dan menjalani kehidupan. 

E. Kajian pustaka dan Penelitian Relevan. 

1. Kajian Pustaka. 
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a. Kebudayaan Batik Banyumas. 

Batik Banyumas merupakan warisan budaya nenek moyang yang di bawa 

dan dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Wilayah Banyumas yang terletak di 

bagian tengah Pulau Jawa, tentu tak terlepas dari kaitan dengan kerajaan-kerajaan 

besar di tanah Jawa, begitu pula dengan masalah pengaruh budayanya. Sejarah 

mengenai asal-usul batik di Banyumas belum ada literatur yang pasti. Tetapi 

beberapa sumber mengungkapkan bahwa munculnya budaya batik di Banyumas 

tidak terlepas dari sejarah dinamika kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. 

Perkembangan batik di Banyumas yang berpusat di daerah Sokaraja dibawa oleh 

pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro setelah selesainya peperangan tahun 

1830. mereka kemudian menetap di wilayah Banyumas. 

pada tahun 19an, Bupati Banyumas Pangeran Arya Gandasubrata senang 

membuat desain yang kemudian di batik oleh istrinya. Kemungkinan dari pakaian 

keluarga Gandasubrata ini kemudian menyebar ke masyarakat Banyumas. Dari 

informasi para sesepuh dan penggiat batik Banyumas, disebutkan batik Banyumas 

berasal dari adanya kademangan-kademangan di daerah Banyumas, disamping 

karena adanya pengikut Pangeran Diponegoro yang mengungsi di daerah 

Banyumas. Terkait dengan hubungan antara perkembangan batik dengan adanya 

kademangan-kademangan di daerah Banyumas. 

Batik merupakan motif yang memiliki filosofi di balik corak dan desain 

yang di gambar melalui canting dan menggunakan malam diatas kain putih. Batik 

Banyumas memiliki berbagai macam corak di setiap motifnya. Seiring 

perkembangan zaman, batik Banyumas mengalami perubahan dari segi 

penggunaan atau masyarakat yang memakai batik tersebut. Batik Banyumas yang 

semula hanya di pakai oleh pemerintah atau pejabat tinggi yang ada di Kabupaten 

Banyumas. Batik Banyumas sekarang di pakai oleh semua elemen masyarakat tidak 

memandang status sosial dan dari mana asal masyarakat tersebut. 

Motif batik Banyumas memiliki banyak sekali acuan atau pedoman dalam 

membuat motif, mereka para pengrajin batik umumnya mengambil atau 

memodifikasi motif yang ada pada batik Jogja dan batik Solo. Walaupun 

mengambil patokan dari batik Jogja dan solo, batik Banyumas tetap memiliki ciri 
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khas yaitu seperti mengangkan dan mengedepankan bagian dari tumbuhan yang ada 

di sekitar masyarakat Banyumas.  

b. Filosofi Batik Banyumas. 

Batik Banyumas merupakan gambaran kehidupan masyarakat Banyumas 

yang di curahkan kedalam kain batik sebagai motif dan perumpamaan. Batik 

Banyumas mengandung filosofi kepercayaan masyarakat Banyumas dimana setiap 

jalan kehidupan sudah di gariskan oleh tuhan dan semesta. Batik Banyumas yang 

merupakan warisan budaya berupa karya seni yang diwariskan secara turun 

temurun dan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. 

Motif batik Banyumas yang megusung dan mengedepankan bagian dari 

tumbuhan yang ada disekitar masyarakat. Motif seperti lumbon atau dalam bahasa 

Indonesia daun talas, Jahe serimpang, gowokan, pring sedapur dan ayam puger. 

Motif-motif tersebut memiliki makna dan filosofi masing-masing. Setiap filosofi 

dalam batik Banyumas mengedepankan kerukunan dan ketentraman dalam hidup 

bermasyarakat. 

Filosofi yang terkandung pada motif lumbon yaitu motif lumbon memiliki 

makna masyarakat Banyumas dengan cablakannya. Cablakan yang berarti dalam 

Bahasa Indonesia yaitu terus terang atau apa adanya. Orang Banyumas berbicara 

sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Selain itu, Motif lumbon atau 

daun talas yang pada dasarnya tanaman yang dapat hidup di manapun. Daun talas 

serta tangkai dan seluruh anggota tanaman juga dapat berfungsi dan bisa 

dimanfaatkan semua. Memiliki filosofi tentang masyarakat Banyumas. Masyarakat 

Banyumas diharapkan, jika mereka hidup dimanapun dan di daerah manapun 

menjadi berguna terhadap sesama manusia. 

Kemudian ada motif pring sedapur dan gowokan. Pring sedapur sendiri 

mempunyai filosofi dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga dan 

berkeluarga tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Maka sebagai keluarga 

dan rumah tangga yang baik, haruslah setiap keluarga menjaga masalahnya dan 

jangan sampai terdengar oleh orang lain. Hal ini dimaksudkan bahwa kita harus 

bersabar setiap menghadapi masalah dan jangan membebankan masalah kita 

kepada orang lain. 
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Begitu juga motif gowokan yang mengambil filosofi bahwa hidup 

bermasyarakat harus rukun serta menjaga ketentraman sesamanya. Menjadi satu 

kesatuan dalam bermasyarakat seperti buah gowok (buah lokal Banyumas) yang 

hidup bergerombol dan menjadi satu kesatuan dalam sebuah keterikatan. Batik 

banyumas sangat filosofis yang dapat diambil pelajarannya oleh masyarakat 

Banyumas. Menjadikan pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat serta 

terus mengamalkan ajaran leluhur merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya 

yang di lakukan generasi muda. Bangga akan batik Banyumas dan ikut menjaga 

kelestariannya merupakan prilaku positif yang bisa kita lakukan demi 

keberlangsungan dan kelestarian batik Banyumas. 

2. Penelitian yang Relevan.  

Peneliti melakukan dan meriset beberapa penelitian yang bertemakan batik 

dan memiliki referensi yang dapat digunakan sebagai penguat data serta dijadikan 

acuan. Berikut ini merupakan penelitian yang relevan :  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Lailin Naimah dengan judul “Analisis Batik          

jogja istimewa karya Irawan Hadi”.  

Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah deskripsi meliputi visualisasi 

karya dan teknik pembuatan karya. Motif “Jogja Istimewa” berupa gambar 

menyerupai wayang kulit, dan sudah dideformasikan sesederhana mungkin, seperti 

assesoris dan pakaiannya. Penggunaan warnanya meliputi warna coklat muda, 

coklat, coklat tua, dan gelap. Teknik pembuatan karya “Jogja Istimewa” meliputi 

teknik batik tulis.  Analisis formal meliputi struktur formal dan unsur-unsur 

pembentuk karya. Garis sebagai identitas bentuk, seperti halnya bentuk-bentuk 

yang tampak pada figur-figur wayang. Garis yang ada terlihat cukup luwes, lemah 

gemulai mengikuti bentuk objek yang ritmis. Garis tersebut mendeskripsikan 

batasbatas atau kontras dari nada gelap terang, warna, dan tekstur yang terjadi 

sepanjang batas-batas bentuk tersebut. Bangun pada karya batik “Jogja Istimewa” 

ini terjadi karena dibatasi oleh sebuah garis, juga dibatasi oleh warna yang berbeda. 

Interpretasi karya meliputi tema yang digarap yaitu mengambil dari problematik 

sosial, bercerita tentang momen yang bersejarah bagi masyarakat Yogyakarta yang 

sebelumnya telah menjadi gonjang-ganjing warga DIY.  
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Figur utama karya batik ini meliputi masyarakat Jogja merupakan sosok 

yang kental dengan kehidupan kejawennya dan sangat menghargai nilai sejarah. 

Pemerintah pusat harus kembali melihat sejarah, betapa banyaknya jasa yang 

diberikan oleh Jogjakarta terhadap Indonesia. Karena sejarah merupakan pijakan 

kesuksesan kita dimasa depan. Ungkapan yang disampaikan dalam karya batik 

“Jogya Istimewa” ini diantaranya: kedekatan seorang Raja terhadap rakyat-

rakyatnya, adanya tugu golong giling menandakan sebagai icon kota Jogjakarta, 

kepedulian terhadap rakyat, gunungan/kayon menandakan adanya kehidupan, 

musyawarah, jika tidak ada rakyat maka tidak ada pemerintahan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti 

adalah adanya kesamaan dalam variable penelitian yaitu dalam teknik pembuatan 

batik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah adanya 

perbedaan di obyek penelitian yaitu motif dan filosofi antara batik jogja dengan 

batik Banyumas. Selain itu, cara pemasaran yang di lakukan juga berbeda. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Anggiasari yang berjudul “Batik 

Gringsing Kebumen”  

Setelah melaksanakan rangkaian prosedur penelitian maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 

hasil penelitian dan analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian 

batik gringsing Kebumen yang kesimpulanya dipandang dari motif batik gringsing 

Kebumen, warna batik gringsing Kebumen, serta fungsi batik gringsing Kebumen 

dalam batik gringsing klungsu Kebumen, batik gringsing ceplok Kebumen 

 Motif Batik Gringsing Ceplok Kebumen.  

(1) Motif batik gringsing ceplok Kebumen berbentuk menyerupai persegi dengan 

salah satu sudutnya setengah lingkaran berukuran 1 cm dengan titik ditengah 

berukuran 1 mm.  

(2) Warna batik gringsing ceplok khas Kebumen adalah hitam pada titiknya di 

tengah, coklat tembaga dan putih kekuning-kuningan pada latarnya. 

(3). Motif Batik Gringsing Klungsu Kebumen  

(a) Motif batik gringsing klungsu Kebumen berbentuk lingkaran dengan 

ukuran ½ cm dan titik ditengah dengan ukuran 1 mm.  
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(b) Warna batik gringsing klungsu khas Kabupaten Kebumen adalah coklat 

tembaga dan putih kekuningan. Pada motif pendukungnya terdapat warna 

biru tua, putih kekuningan, hijau tua, kuning, coklat tua. 

(c). Motif Batik Gringsing Sisik Melik Kebumen  

Motif batik gringsing sisik melik Kebumen berbentuk seperti sisik ikan 

dengan garis lengkung setengah lingakaran di sisi atas, sedangkan bagian 

bawahnya membentuk segi tiga dengan titik ditengah. 

Warna batik gringsing sisik melik khas Kabupaten Kebumen adalah hitam 

dan putih pada lengkungnya. 

(4). Fungsi dari Motif Batik Gringsing Kebumen.  

Penggunaan kain batik motif gringsing Kebumen pada batik gringsing 

klungsu Kebumen, batik gringsing ceplok Kebumen, batik gringsing sisik melik 

Kebumen, bisa dipakai oleh siapa saja dan dapat digunakan dalam acara apa saja 

tidak terbatas pada aturan. Di Kebumen sebelum abad ke-20 kain batik gringsing 

lebih sering digunakan untuk acara mitoni (peringatan 7 bulan kehamilan) yang 

digunakan oleh ibu yang sedang hamil, untuk menggendong bayi saat bayi lahir dan 

tedak siten. 

Di Kebumen sendiri tidak adanya larangan menggunakan kain gringsing 

Kebumen sehingga penggunaan kain batik gringsing Kebumen tidak terbatas. 

Penggunaanya pun bisa digunakan untuk pria maupun wanita, baik tua, muda dan 

balita sebagai pakaian. Dalam perkembanganya setelah abad ke-20 ini batik 

gringsing Kebumen banyak digunakan untuk berbagai hal, selain pakaian sehari-

hari misalnya saja seragam kantor, dekorasi interior. Batik gringsing klungsu 

merupakan batik yang sering dibuat dan digunakan untuk seragam kantor dan 

dekorasi interior. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya 

teliti adalah adanya kesamaan dalam variable penelitian yaitu dalam teknik 

pembuatan batik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya 

teliti adalah perbedaan di obyek penelitian yaitu motif dan filosofi antara batik 

Kebumen dengan batik Banyumas. 

c. Penelitian yang di lakukan oleh Meiga Indah Puspita yang berjudul “ Batik            

Mantyasih Magelang” 
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(1). Motif Batik Mantyasih Batik Mantyasih Magelang  

Dalam hal motif mengangkat inspirasi dari alam sekitar. Batik 

Mantyasih Magelang terdiri dari unsur-unsur yang meliputi unsur motif 

utama yaitu motif lumpang batu, motif bunga mawar, dan motif rumput liar 

dan bunga rumput liar atau kembang suket. Motif pelengkap atau pengisi 

dari batik Mantyasih Magelang yaitu motif cecek atau motif titik-titik yang 

terdapat pada motif utama lumpang batu, motif pengisi cecek sawut daun 

yang terdapat pada motif daun rumput liar yang menjari, dan motif pengisi 

cecek sawut yang digunakan untuk mengisi motif daun rumput liar berdaun 

sempit. 

(2). Warna Batik Mantyasih Batik Mantyasih Magelang  

Dalam pewarnaanya menggunakan bahan dari zat pewarna alam dan 

sintesis. Batik Mantyasih pada mulanya diciptakan dengan menggunakan 

pakem perpaduan warna coklat tua, oranye kunyit, dan putih sebagai 

outline. Warna dari oranye kunyit pada batik Mantyasih secara tidak sengaja 

87 menyerupai warna kunir apuy yang merupakan warna yang dominan 

pada masa kerajaan Mataram Hindu. Dalam perkembangan warnanya, 

dijumpai batik Mantyasih yang menggunakan warna pewarnaan ungu tua 

dan ungu muda, biru, jingga atau oranye, perpaduan hijau dan biru, 

perpaduan merah dan merah muda, perpaduan violet dan biru muda, dan 

pepaduan coklat dan hitam. 

Makna Simbolik Batik Mantyasih Magelang Dari setiap unsur motif dan 

warna yang telah ditelaah maknanya, maka motif batik Mantyasih Magelang secara 

keseluruhan memiliki makna cinta kasih. Batik Mantyasih Magelang merupakan 

simbol cinta kasih, perwujudan dari rasa hormat dan rasa terimakasih yang 

dituangkan kedalam selembar kain batik, dari masyarakaat Magelang kepada para 

leluhur, terkhusus para leluhur masyarakat Mantyasih yang semasa hidupnya telah 

mengharumkan. 

 Kota Magelang dengan berjasa memberikan warisan ajaran budi pekerti, 

ilmu, harta-benda, dan lingkungan alam yang terpelihara dengan baik sehingga 

masih dapat dinikmati sampai saat ini dan memberikan manfaat untuk kebaikan 
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hidup masyarakat Kota Magelang. Keberadaan batik Mantyasih berfungsi sebagai 

pengingat dan pembangkit semangat bagi si pemakai batik, terkhusus pada 

masyarakat Kota Magelang sendiri, terutama generasi muda di Kota Magelang 

untuk selalu memiliki dan memegang sifat-sifat kehidupan sesuai dengan jati diri 

Kota Magelang yang sesungguhnya. 

Jati diri masyarakat Kota Magelang yang mencerminkan pribadi yang solid 

antara 88 masyarakat Kota Magelang, memiliki rasa setia dan berbakti kepada 

Tuhan, juga rasa berbakti kepada pemimpin Kota Magelang sebagai wujud bakti 

kepada Kota Magelang. Seperti halnya dengan makna dari nama Mantyasih sendiri 

yang berarti beriman dalam cinta kasih, dengan adanya batik Mantyasih ini 

diharapkan masyarakat Kota Magelang mengingaat semua hal yang bermakna, 

yang terkandung dalam selembar kain batik Mantyasih Magelang, sehingga 

masayarakat Kota Magelang sebagai sipemakai batik memiliki tiga perasaan dalam 

mencintai Kota Magelang, yaitu rasa untuk ikut memiliki atau melu handarbeni, 

rasa ikut melindungi atau melu hangrungkepi, dan rasa patriot atau mulat saliro 

hangroso wani kepada Kota Magelang. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan saya teliti adalah adanya kesamaan dalam variable penelitian 

yaitu dalam teknik pembuatan batik dan bahan-bahan yang digunakan.  

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti 

adalah perbedaan di obyek penelitian yaitu pada motif dan filosofi antara batik 

Matyasih di Magelang dengan batik Banyumas. Daerah asal batik dan nilai-nilai 

dalam masyarakat ini lah yang menjadi dasar perbedaan motif batik. Namun secara 

inti besar memiliki kesamaan yaitu pada isian dan jenis motif tumbuhan yang di 

pakai di kedua motif batik tersebut. 

Pada penulisan penelitian ini juga berfokus kepada perkembangan batik 

Banyumas yang terjadi di kurun waktu tahun 2000an hingga 2019. Dimana terjadi 

kenaikan dan merosotnya batik Banyumas di masyarakat dari segi produksi ataupun 

permintaan pasar. Penelitian ini juga mengangkat tentang bagaimana melestarikan 

batik Banyumas di era modern saat ini. Dengan upaya pemerintah, pengusah batik 

dan peranan masyarakat. 
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F. Kajian Teori dan Pendekatan. 

1. Kajian Teori. 

Kajian teori merupakan teori-teori yang dianggap relevan untuk 

menganalisis objek. Sebagai alat teori-teori yang dianggap paling memadai, paling 

tepat, baik dalam kaitannya dengan hakikat objek maupun kebaruannya. Dalam 

masalah yang akan diteliti yaitu “Perkembangan batik di kabupaten Banyumas”, 

maka menggunakan teori :  

a. Teori interaksi simbolik.  

Teori interaksi simbolik berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial 

merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui 

simbol, yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus menerus oleh 

mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Makna suatu simbol 

bersifat dinamis dan variatif, tergantung pada perkembangan dan kepentingan 

individu, yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, individu diletakkan sebagai pelaku aktif, sehingga konsep mengenai 

diri (self) menjadi penting. Konsep diri yang dikaitkan dengan emosi, nilai, 

keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan, serta pertimbangan masa lalu dan masa depan, 

turut  mempengaruhi diri dalam pengambilan peran.  

Dalam interaksi manusia dengan menggunakan simbol, manusia 

menginterpretasi situasi dengan pikiran (mind). Pikiran manusia melibatkan 

kegiatan mental di dalamnya. Manusia menggunakan pikiran untuk dapat 

menempatkan diri di dalam posisi orang lain dan kemampuan menggunakan simbol 

yang mempunyai makna sosial yang sama, sehingga manusia mampu menafsirkan 

arti dari suatu pikiran dengan tepat. Kemampuan tersebut diekspresikan melalui 

bahasa, baik bahasa verbal maupun non-verbal, yang disebut sebagai simbol. 

Serupa dengan pikiran manusia, diri (self) juga merupakan suatu proses sadar yang 

memiliki beberapa kemampuan yang terus berkembang melalui interaksi dengan 

individu lain.  

Perkembangan tersebut dilakukan melalui proses sosialisasi, mulai dari 

masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Proses tersebut memungkinkan 

individu memiliki kemampuan untuk melihat dirinya sebagaimana ia melihat obyek 
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yang berada di luar dirinya. Konsep tersebut disebut sebagai looking-glass self. 

Artinya, diri individu bisa membayangkan bagaimana ia seharusnya tampil di 

hadapan orang lain; ia juga dapat membayangkan bagaimana penilaian orang lain 

terhadap penampilannya dan ia dapat mengembangkan perasaan tertentu sebagai 

akibat dari bayangan diri individu terhadap perasaan oran lain. Diri di antara 

individu-individu lain berinteraksi dalam suatu kelompok masyarakat, menciptakan 

simbol. Dalam kehidupan sosial, simbol-simbol tersebut diciptakan, digunakan, 

dan dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama. Simbol yang dimaknai secara 

bersama-sama, menjadi dasar yang kuat dalam proses menciptakan dan 

mengkonstruksikan hubungan sosial oleh setiap individu di tengah masyarakat, di 

mana setiap individu terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif. 

Tindakan individu tersebut mengantarkannya dalam proses pengambilan peran di 

tengah masyarakat. 

Pemikiran interaksionisme simbolik didasari oleh tiga premis Herbert 

Blumer yang menyatakan bahwa, premis pertama, manusia bertindak terhadap 

sesuatu atas dasar makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka. Dengan kata 

lain, manusia dianggap aktif dalam menentukan dan memaknai lingkungan atau 

situasi. Premis kedua, makna-makna tersebut merupakan hasil interaksi sosial yang 

terus-menerus dan terjadi berulangulang dalam suatu masyarakat. Makna pada 

suatu tanda, yaitu objek, peristiwa, atau gagasan tidak melekat pada tanda tersebut, 

tetapi merupakan hasil dari negosiasi. Premis ketiga, makna-makna tersebut 

diperbaharui melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu 

dalam keterlibatannya dengan objek yang dihadapinya. Berdasarkan premis 

tersebut, maka makna dapat berubah sesuai dengan konteks dalam ruang dan waktu 

yang membingkai interaksi. Teori interaksi simbolik memiliki perspektif teoritik 

yang cenderung menekankan perilaku manusia dalam masyarakat atau kelompok, 

pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial, dan hubungan sosial. Hubungan dan 

struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih kompleks, lebih tak terduga, dan 

aktif.  

Di sisi ini masyarakat terdiri dari individu-individu yang berinteraksi yang 

tidak hanya bereaksi, namun juga menangkap, menginterpretasi, bertindak, dan 
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mencipta. teori interaksionisme simbolik adalah interaksi manusia yang saling 

menginterpretasikan tindakan masing-masing melalui penggunaan simbol-simbol 

untuk memperoleh pemahaman makna. Interaksionisme simbolik pada intinya 

menjelaskan tentang metode individu yang dilihat bersama dengan orang lain, 

menciptakan sistem simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku 

manusia. Penulis memilih teori ini karena motif-motif batik memiliki makna antara 

social dan lingkungan. (Gorman 2005:5) 

b. Teori globalisasi. 

Waters mendefinisikan globalisasi dari sudut pandang yang berbeda. Dia 

mengatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses sosial, dimana batas 

geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang akhirnyamenjelmake 

dalam kesadaran seseorang. Definisi ini hampir sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh Giddens. Dimana, globalisasi adalah adanya saling 

ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan 

manusia lain melalui perdagangan, perjalanaan, pariwisata, budaya, 

 Informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi 

semakin sempit. Pengertian globalisasi seperti ini juga telah disampaikan oleh 

beberapa ahli yang mengatakan bahwa globalisasi adalah proses individu, 

kelompok, masyarakat dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan 

saling mempengaruhi antara satu sama lain, yang melintasi batas negara. Penulis 

memilih teori ini karena batik Banyumas merupakan fenomena sosial yang dapat di 

analisis dari hubungan timbal balik antara budaya lokal dan globalisasi. (Waters 

1995). 

2. Pendekatan. 

 Pendekatan merupakan sebuah cara untuk mendekati, sehingga objek dapat 

diungkapkan sejelas mungkin. Pengertian yang lain dari pendekatan adalah sebagai 

sifat suatu ilmu pengetahuan, melaluinya objek diungkapkan secara lebih objektif. 

Jadi pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian dengan sebagai 

sifat suatu ilmu pengetahuan yang mana objek dapat diungkapkan secara lebih 

objektif. Pendekatan yang akan penulis gunakan untuk meneliti perkembangan 

batik di Banyumas yaitu pendekatan Antropologi Ekonomi. 
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Pendekatan antropologi ekonomi adalah interdisiplin dari cabang 

ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial-budaya, dan 

geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang 

terjadi di dalam masyarakat tersebut. Suatu aktivitas ekonomi sering kali tidak 

hanyadipengaruhifaktorfaktorproduksi,sepertitenagakerja, modal, dan sumberdaya 

alam, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh nilai sosial atau tradisi yang berlaku 

di masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat terjadi yakni aktivitas ekonomi yang 

kemudian mempengaruhi tatanan sosial yang berlaku di masyaraka. 

Pendekatan ini di gunakan berdasarkan keterkaitan antara sejarah 

masyarakat, kebudayaan dan ekonomi. Pendekatan antropologi ekonomi saling 

bersinggungan dalam penelitian perkembangan batik Banyumas. Karena 

penginggalan warisan seperti batik Banyumas merupakan warisan budaya dalam 

masyaratkat yang kental dan memiliki nilai sosial budaya yang berkaitan dengan 

fenomena ekonomi. 

 

H. Metode Penelitian. 

1. Heuristik. 

Menurut terminology heuristic berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

mengumpulkan data atau menemukan sumber (Pranoto dalam Fitrianis Novita, 

2016: 14). Langkah ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti. 

Peneliti mencari sumber yang berhubungan dengan judul penelitian.Sumber sejarah 

terbagi menjadi 3 yaitu sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Dalam 

permasalahan yang akan diteliti ini peneliti lebih berfokus pada pencarian sumber 

tulisan dan sumber benda karena sekarang ini sangat sulit sekali mencari sumber 

lisan yang merupakan saksi ataupun pelaku pada tahun tersebut yang masih hidup 

sehingga peneliti lebih memilih untuk mencari sumber-sumber tulisan dan benda.  

Sasaran pencarian sumber tulisan meliputi wawancara terhadap pengusaha 

batik di Banyumas, bertujuan memperoleh data yang berasal dari lisan dan 

kesaksian hidup para pengusaha batik. Badan Arsip dan Perpustakaan Kabupaten 

Banyumas, bertujuan untuk mendapatkan data secara tulisan melalui arsip yang 

ada. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah 
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Purwokerto, buku-buku yang relevan, dan internet. Pencarian sumber tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan sumber tentang batik Banyumas dan memperbanyak 

sumber yang diperoleh. 

Pada penelitian yang akan dilakukan mengenai perkembangan batik di 

Kabupaten Banyumas, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Teknik Wawancara. 

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara 

individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara 

melibatkan dua komponen, pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang 

diwawancarai. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat 

dari narasumber yang terpercaya. Wawancara banyak dipakai oleh para peneliti 

karena dianggap dapat memperoleh data yang valid dalam pengambilan atau 

pengumpulan data. 

Data-data yang diperoleh dari wawancara banyak digunakan sebagai 

sumber utama.Dalam penelitian sejarah, wawancara terhadap pelaku atau saksi 

sejarah merupakan metode yang sering digunakan dan dianggap sangat tepat 

digunakan untuk pengambilan atau pengumpulan data. Data wawancara sering kali 

digunakan sebagai objek primer dalam penelitian namun ada juga yang 

menjadikannya sebagai data sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan 

tentang permasalahan perkembangan batik di Kabupaten Banyumas, peneliti 

menggunakan metode wawancara selain studi pustaka. 

 Metode atau teknik wawancara digunakan untuk melengkapi data 

penelitian.Pengumpulan data menggunakan wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder atau sebagai pelengkap  atau  untuk  melengkapi data 

primer yang diperoleh dari metode studi pustaka. Sasaran wawancara dalam 

penelitian ini adalah pengusaha batik di Banyumas. Hal ini dikarenakan tidak 

memungkinkan untuk wawancara kepada saksi atau pelaku sejarah karena 

kemungkinan besar orang-orang yang menjadi saksi atau pelaku sejarah sudah tidak 

ada atau meninggal dunia. 
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b. Studi Pustaka. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian.Studi pustaka terhadap 

penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi 

objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek 

primer sekaligus sekunder. Jadi studi pustaka itu sebuah metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber berupa hasil dari penelitian 

ataupun catatan yang dianggap valid untuk penelitian.Sumber-sumber tersebut 

digunakan sebagai data objek primer maupun sekunder. Pencarian data ini 

dilakukan di perpustakaan, penyimpanan arsip, ataupun di kantor-kantor dinas 

terkait. 

Pada penelitian yang akan dilakukan mengenai permasalahan 

perkembangan batik di Kabupaten Banyumas, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan studi pustaka. Studi pustaka peneliti jadikan sebagai teknik 

pengumpulan data primer dan sekaligus sekunder. Peneliti menggunakan studi 

pustaka karena data-data penelitian berupa data-data dokumen berupa arsip-arsip 

perkembangan batik  di Kabupaten Banyumas, buku-buku yang mengenai sejarah 

perkembangan batik di Kabupaten Banyumas, dan dokumen-dokumen atau buku-

buku pendukung lainnya.Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan untuk 

dilakukannya wawancara dengan pelaku ataupun saksi sejarah dikarenakan 

kemungkinan besar pelaku ataupun saksi sejarah yang mengalami waktu tersebut 

sudah tidak ada sehingga studi pustaka sangat dibutuhkan pada saat ini. 

2. Kritik. 

Kritik  merupakan  sebuah  metode  tafsir  yang  mempertimbangkan  factor  

historis dari suatu teks untuk dapat menggali maknanya secara lebih mendalam. 

Kritik juga merupakan langkah pengujian terhadap bahan-bahan sumber sejarah 

yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Kritik dilakukan untuk mendapatkan 

fakta yang bersifat objektif.Setelah mengumpulkan data kemudian data perlu diuji 

untuk diperoleh fakta-fakta yang bersifat objektif. Pada metode kritik dalam 

penelitian sejarah terdapat 2 jenis kritik pada penelitian sejarah yaitu : 

a.Kritik Ekstern. 
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Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keotentikan atau keaslian 

sumber.Kritik ekstern membangun data dari luar sejarah yang dilakukan dengan 

mencari kebenaran sumber sejarah melalui sejumlah pengujian terhadap berbagai 

aspek di luar sumber sejarah. 

Kritik ekstern pada sumber tertulis menyangkut pada bagaimana kondisi 

fisik dari dokumen maupun catatan yang ditemukan.Apakah dibuat pada zamannya 

atau dibuat pada masa kini. Hal itu berlaku juga pada artifact atau sumber bangunan. 

Untuk sumber lisan, menyangkut pada kondisi fisik pelaku atau saksi sejarah. Jika 

pelaku atau saksi sejarah tidak mengalami masalah fisik maka saksi atau pelaku 

sejarah adalah sumber yang otentik (Sugeng Priyadi, 2011: 75) 

Kritik ekstern pada pengaplikasian batik di Kabupaten Banyumas 

ditemukan beberapa bukti berupa peninggalan motif asli dari nenel moyang. Motif 

batik Banyumas memiliki keoriginalan dan ciri khas tersendiri berbeda dari motif 

batik dari daerah lain. Setiap motif batik Banyumas memiliki filosofi yang berbeda-

beda setiap motifnya.  

Berbagai macam motif yang ada di batik Banyumas membuat batik 

Banyumas mempunyai kekayaan yang luar biasa. Batik Banyumas juga saat ini 

memiliki pasar lokal yang sangat baik di daerah Banyumas sendiri maupun daerah 

yang lain. Banyaknya Outlet dan penjualan tradisional yang menjual batik 

Banyumas ini yang membuat batik Banyumas memiliki produksi yang bagus dan 

stabil. 

b. Kritik Intern. 

Kritik intern merupakan kritik yang menilai apakah sumber itu memiliki 

kredibilitas atau kebiasaan untuk dipercaya atau tidak. Kritik intern dilakukan 

dengan memperhatikan dua hal yaitu penilaian interinsik terhadap sumber-sumber 

dan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat 

dipercaya (diterima kredibilitasnya). (Notosusanto dalam Sugeng Pryadi, 2011: 81) 

Kritik dilakukan terhadap dokumen sumber sejarah, apakah benar kejadian 

tersebut atau hanya sebuah rekayasa. Peneliti harus memeriksa sumber tersebut, 

jika salah satu unsur itu tidak memiliki konteks atau tidak cocok dalam konteks, 

maka sumber tersebut patut untuk diragukan. Namun yang peneliti hadapi adalah 
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analisa dari dokumen untuk memperoleh detail yang kredibel untuk dicocokkan 

dengan hipotesa atau konteks yang dihadapi. 

Pada batik Banyumas, kritik yang menilai kredibilitasnya yaitu melalui 

wawancara dari narasumber yang merupakan pengusaha batik di Kabupaten 

Banyumas. Kesaksian dari beberapa sumber yang menyebut awal kebangkitan batik 

di Kabupaten Banyumas mulai awal tahun 2000an. Mulai hidup Kembali usaha 

batik Banyumas juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat 

setempat, dengan terbukanya lapangan pekerjaan. 

3. Interpretasi. 

Interpretasi merupakan menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-

fakta yang diperoleh. Tahap ini merupakan kumpulan dari data-data sejarah dan 

penyajiannya dalam batas-batas kebenaran objektif dalam arti dan 

maksudnya.Peneliti menguraikan sedetail mungkin fakta-fakta dari berbagai 

sumber atau data sehingga unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampakkan 

koherensinya (Sugeng Priyadi, 2011: 88).  

Fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan perlu dihubungkan dan dikait-

kaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta satu dengan yang 

lainnya kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti 

menunjukkan kesesuaian antara satu dengan lainnya. Tahap ini sangat penting 

dalam penelitian sejarah agar peneliti terhindar dari subjektivitas. 

Perkembangan batik di Kabupaten Banyumas memiliki fakta-fakta yang 

berasal dari data wawancara. Fakta yang menunjukan kebenaran adanya motif batik 

di masa lampau merupakan bukti dari masih lestarinya motif batik Banyumas. 

Motif yang selalu terjaga kelestarianannya dan filosofinya, menjadikan motif batik 

Banyumas yang menjadi sakral dan sangat autentik. Mengandung filosofi disetiap 

motifnya yang menjadikan fakta dari masa lampau hingga masa sekarang menjadi 

sesuai. 

4. Historiografi. 

Historiografi adalah penyajian berupa peristiwa sejarah. Langkah ini 

merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti menulis hasil 

penelitian dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus 
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dijawab. Tujuan peneliti adalah menjawab masalah-masalah yang telah diajukan. 

Penulisan sejarah sebagai laporan seringkali disebut karya historiografi yang harus 

memperhatikan aspek kronologis, periodesasi, serialisasi, dan kausalitas, 

sedangkan pada penelitian antropologi tidak boleh mengabaikan aspek holistik 

(Sugeng Priyadi, 2011: 92). 

Untuk menyusun historiografi yang baik setidaknya harus memenuhi empat 

ukuran yaitu: membuat detail actual yang akurat, kelengkapan bukti yang cukup, 

struktur yang logis, dan penyajian yang terang dan halus. Pada tahap ini yang akan 

disusun menjadi sebuah historiografi adalah Perkembangan Batik di Kabupaten 

Banyumas. Dalam pembahasannya dibatasi pada tahun 2000-2019. Penelitian ini 

bersumber pada referensi buku, wawancara terhadap pelaku usaha guna 

mendapatkan data yang valid, referensi juga dari beberapa modul yang bertemakan 

batik di Kabupaten Banyumas. Melengkapi dengan bukti berupa beberapa 

dokumentasi dari motif batik Banyumas. 

H. Sistematika Penulisan. 

Penyusunan yang dilakukan dalam sebuah penelitian secara ilmiah harus 

sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Tujuan dari sistematika penyajian 

ini adalah agar penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dapat sistematik 

dan terinci dengan baik. Adapun sistematika penyajian sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah pada batik 

Banyumas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi 

operasional variabel, penelitian yang relevan, kajian teori, desain penelitian dan 

sistematika penulisan yang merupakan susunan yang berisi tentang gambaran 

secara umum dari isi penulis. 

Bab II berisi tentang kondisi geografis dan demografis Kabupaten 

Banyumas, sejarah perkembangan batik di Kabupaten Banyumas pada kurun waktu 

tahun 2000 sampai tahun 2019. Pada Bab II ini juga membahas tentang faktor yang 

mempengaruhi perkembangan batik di Kabupaten Banyumas. 

 Bab III berisi tentang motif batik Banyumas, filosofi batik Banyumas, jenis 

batik Banyumas, komponen batik Banyumas, makna batik Banyumas, tinjauan 

tentang batik, tinjauan tentang motif batik dan asas desain membatik. Sehingga 
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pada Bab III ini menjadi pengembangan filosofi yang terkandung pada Batik 

Banyumas. 

Bab IV berisi tentang perkembangan batik di era modern, cara melestarikan 

batik di era modern, batik sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Menjadikan bati 

Banyumas sebagai peninggalan sejarah yang masih dapat berkembang di era 

modern seperti saat ini. 

Bab V berisi tentang simpulan yang merupakan intisari dari keseluruhan 

bahasa  dari bab-bab sebelumnya serta berisi saran untuk mengembangkan batik 

Banyumas di era modern. 
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