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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

  Batik merupakan salah satu kerajinan yang memiliki nilai seni yang begitu 

tinggi. Batik dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan meluasnya batik di 

Indonesia setelah akhir abad ke-18 M atau awal abad ke-19 M sampai abad ke-20. 

Dilihat dari sejarah kerajinan batik, kerajinan batik muncul dari para selir raja 

yang menunggu kunjungan raja, sehingga para selir melakukan pekerjaan 

membatik untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Batik pada saat itu hanya 

berkembang dilingkungan kerajaan saja dan digunakan hanya oleh keluarga 

kerajaan dan pengikutnya. Batik yang di hasilkan adalah batik tulis. Batik tidak 

hanya sebagai karya seni saja, akan tetapi batik memiliki makna yang sangat 

mendalam. Batik mengalami banyak perubahan di dalam corak dan motif sesuai 

dengan kebudayaan dan daerahnya. 

  Batik sebagai budaya yang telah melalui proses sejarah yang cukup 

panjang tidak lepas dari adanya alkulturasi kebudayaan sebelumnya yang akhirnya 

berkembang sampai sekarang. Batik juga memiliki fungsi sebagai sumber 

kebudayaan dan pendapatan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga keberadaan 

batik dapat dipertahankan agar tidak tergusur oleh hasil kebudayaan modern. 

Dengan pesatnya arus modernisasi generasi penerus memiliki kewajiban untuk 

mempertahankan, melestarikan dan meneruskan budaya batik yang menjadi 

warisan sejarah kebudayaan yang di miliki oleh bangsa Indonesia. 
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 Batik Bentar atau batik Salem adalah batik tulis tangan yang diproduksi oleh 

masyarakat Kecamatan Salem bagian utara khususnya desa Bentar, desa 

Bentarsari, desa Ciputih dan sekitarnya. Secara geografis wilayah ini letaknya di 

sebuah lembah pegunungan, yang diapit oleh dua buah pegunungan diantaranya di 

sebelah utara yaitu pegunungan Kumbang dan wilayah paling selatan terdapat lagi 

sebuah pegunungan kecil yang sering disebut gunung Boja diwilayah desa Boja 

ini juga sebagai perbatasan wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten 

Brebes. 

 Secara ekonomi Masyarakat Salem khususnya Salem Utara (desa Bentar 

dan desa Bentarsari) kehidupannya beraneka ragam ada yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri, wiraswasta dan petani padi tetapi untuk menambah pendapatan 

keluarga, mereka mengembangkan kerajinan tangan seperti anyaman dari bambu 

dan membuat batik tulis tangan yang merupakan asli kerajinan turun temurun 

warisan nenek moyang. 

 Pengrajin batik di desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes telah 

melaksanakan usahanya sudah cukup lama dan memberikan kontribusi bagi 

pendapatan rumah tangga. Pengrajin batik di desa Bentar mayoritas adalah 

perempuan. Kerajinan atau pengrajin batik merupakan salah satu mata 

pencaharian yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Usaha 

pengrajin batik adalah salah satu bentuk industri rumah tangga. 

 Dengan perkembangan zaman saat ini kualitas dan daya tarik serta 

kemampuan menembus pasar bersaing cukup kuat, sehinga kualitas dan hasilnya 

harus lebih baik agar dapat bertahan dizaman sekarang. Batik Bentar di 
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Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes kini sudah mulai dapat dikenal dan mulai di 

promosikan kepada masyarakat luas melalui pameran pameran diberbagai wilayah 

Kabupaten Brebes yang diselenggarakan oleh pemerintah mau pun pihak swasta. 

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang kerajinan batik 

Bentar di Kecamatan Salem (studi perkembangan dan dampak kerajinan industri 

rumah tangga terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Bentar). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas dapat diangkat masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah keadaan umum wilayah desa Bentar Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes ? 

2. Bagaimanakah perkembangan kerajinan batik Bentar di Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes ? 

3. Bagaimanakah dampak kerajinan batik Bentar bagi masyarakat Kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan kondisi umum wilayah desa Bentar Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes. 

2. Menjelaskan perkembangan batik Bentar Kecamatan Salem Kabupaten 

Brebes. 
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3. Menjelaskan dampak kerajinan batik Bentar bagi masyarakat Kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapakan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang terkait, penulis berharap penelitian ini bermanfaat. 

1. Bagi masyarakat Kecamatan Salem Kabupaten Brebes; memberikan 

informasi, wacana dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempertahankan 

hasil budaya bangsa yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. 

2. Bagi pemerintah Kecamatan Salem Kabupaten Brebes; dapat memberikan 

pengetahuan dan gambaran dalam melestarikan hasil budaya bangsa. 

3. Bagi kalangan akademis diharapkan dapat sebagai referensi untuk penelitian 

yang akan melaksanakan penelitian sejenis. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

 Penilitian secara khusus terhadap perkembangan dan dampak sosial 

ekonomi pengrajin batik di desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, 

sejauh pengamatan penulis sampai saat ini belum pernah dilakukan. 

 Menurut Yatmiyati (2002 : 29) dalam penelitiannya yang berjudul 

Perubahan sosial ekonomi petani melati didesa Karangcengis kecamatan 

Bukateja kabupaten Purbalingga (1997-2000) dalam penelitian tersebut 

menemukan bahwa tanaman melati sudah ada sejak tahun 1973, dan memberikan 

dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Diantaranya 
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adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat dan berkurangnya tingkat 

pengangguran. 

 Marlina (2007 : 61) dalam penelitianya yang berjudul perkembangan 

kehidupan sosial ekonomi pengrajin batu kapur didesa Darmakradenan 

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa desa 

Darmakradenan dilihat dari keadaan geografis berada pada daerah perbukitan 

kapur dan lahan pertanian yang sedikit. Dulunya masyarakat desa Darmakradenan 

bekerja sebagai petani kemudian warga Darmakradenan mencari tambahan 

penghasilan selain dari hasil pertanian yaitu dengan cara memperoses batu kapur 

sebagai campuran makan sirih (nginang) dan digunakan sebagai cet. Kerajinan 

batu kapur ini mengalami perkembangan terus menerus yang akhirnya 

memberikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang bekerja sebagai 

pengrajin batu kapur terlebih dalam bidang ekonomi hal ini dapat dilihat dari 

bangunan-bangunan rumah yang semula hanya menggunakan bilik bambu 

sekarang beralih menjadi permanen. 

 Menurut Sudjanto (2004 : 44) dalam penelitian yang berjudul Kehidupan 

Sosial ekonomi pengrajin Gedeg di Desa Salakambang, Kecamatan Kaligondang, 

Kabupaten Purbalingga. Kerajinan Gedeg di Desa Salakambang sudah ada sejak 

dari jaman sebelumnya dan senantiasa mengalami perkembangan dari tahun ke 

tahun, kerajinan ini masih bersifat pekerjaan sampingan bagi masyarakat di 

sekitarnya, akan tetapi ada juga yang di jadikan sebagai mata pencaharian utama 

hal ini dikarenakan terbatasnya keterampilan yang dimiliki dan latar belakang 
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pendidikan yang kurang. Sehingga kondisi sosial ekonomi para pengrajin masih 

dibawah garis kemiskinan. 

 Dari ketiga kasus diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan usaha 

kerajinan batu kapur di desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kerajinan 

Gedeg di desa Salakembang, Kecamatan Kaligondang dan masyarakat yang 

menekuni pekerjaannya sebagai petani melati di desa Karangcengis, dapat 

memperbaiki kehidupan perekonomiannya yang masih sederhana dengan sistem 

ekonomi yang lebih baik dan terorganisir yaitu dengan menggunakan manajemen 

yang disertai dengan penerapan teknologi tepat guna, membaiknya perekonomian 

berdampak pada peningkatan kehidupan sosial mereka, antara lain dengan 

menurunnya angka pengangguran. 

 Dari ketiga hasil penelitian di atas meskipun penelitian tentang sosial 

ekonomi tetapi tidak mengkaji tentang perkembangan dan dampak perubahan 

sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini lah yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. 

 

F. Landasan Teori  

 Usaha kerajinan batik ini ternyata tidak hanya dapat merubah pendapatan 

rumah tangga secara tidak langsung dapat merubah keadaan sosial ekonomi para 

pengrajin. Sesuai dengan latar belakang masalah Penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Kerajinan Batik Bentar di Kecamatan Salem (studi 

perkembangan dan dampak kerajinan industri rumah tangga terhadap perubahan 

sosoal ekonomi masyarakat Bentar tahun 2000-2013)”. 
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 Kerajinan batik Bentar di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes sangat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara faktor yang satu 

dengan yang lain. Karena itu untuk mencapai sebuah keberhasilan maka 

memerlukan diantaranya beberapa faktor, pengrajin itu sendiri, modal, bahan 

baku, pasar dan pemakai. Hal tersebut dapat di pahami melalui pengertian dari 

beberapa pendapat dibawah ini. 

 Menurut Kartasapoetra, dkk. (1987 : 11-12) individu dan masyarakat adalah 

seseorang yang dilahirkan dengan suatu organisme yang lengkap dalam 

lingkungan yang memberikan kepadanya kemungkinan-kemungkinan dan 

pembatasan-pembatasan bagi pertumbuhan dan perkembangannya, serta 

penyelesaian usaha-usahanya. Ia harus bekerja mencari nafkah, dalam 

melaksanakan pekerjannya itu, ia harus meniru cara-cara kerja, harus menjalankan 

peraturan kerja yang di batasi oleh disiplin yang ketat, maka ia merupakan suatu 

produk dan pelangsung gambaran fisik, mental dan proses sosial di bidang kerja. 

 Menurut konsep Marx, historical materialism yang mengungkap bahwa 

perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya bukan ide karena mereka 

juga merupakan bagian dari materi, implikasi dari konsep historical materialism 

adalah melihat struktur ekonomi sebagai awal dari perubahan yang akan 

memimpin perubahan termasuk perubahan sosial. Menurut Marx, lingkungan 

merupakan hal terpenting, lingkungan ekonomi menjadi dasar segala prilaku 

masyarakat, termasuk proses perubahan sosial, menguasai ekonomi akan berhasil 

menguasai aspek lainnya pula. Dengan adanya pengrajin Batik Bentar, Kecamatan 

Salem merupakan implikasi dari sifat sosial manusia. Profesi sebagai pengrajin 
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batik adalah sebuah usaha untuk mempertahankan hidup yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Bentar, Kecamatan Salem.  

 Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan bahwa 

kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah 

(material culture) yang di perlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya, 

agar kekuatan serta hasilnya dapat di abadikan untuk keperluan masyarakat. Rasa 

yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah–kaidah dan nilai-nilai 

sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti 

yang luas. Di dalamnya termasuk, misalnya, agama, ideologi, kebatinan, kesenian 

dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai 

anggota masyarakat. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir 

orang-orang yang hidup bermasyarakat yang menghasilkan filsafat serta ilmu 

pengetahuan. Cipta baik berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk 

langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Rasa dan cinta juga dinamakan 

pula kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture). Semua karya, rasa 

dan cipta, dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar 

sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau dengan seluruh masyarakat 

(Soekanto, 1990 : 189). 

 Batik (atau kata Batik) berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti 

menulis dan “titik”. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan 

oleh bahan “malam” (wax) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan 
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masuknya bahan pewarna (dye), atau dalam Bahasa Inggrisnya “wax-resist 

dyeing”. 

 Arti kata batik para sarjana ahli seni rupa, baik yang berkebangsaan 

Indonesia maupun yang bangsa asing, belum mencapai kata sepakat tentang apa 

sebenarnya arti kata batik itu. Ada yang mengatakan bahwa sebutan batik berasal 

dari kata tik yang terdapat di dalam kata titik. Titik berarti juga tetes. Memang di 

dalam membuat kain batik dilakukan pula penetesan lilin di atas kain putih. Ada 

juga yang mencari asal kata batik di dalam sumber-sumber tertulis kuno. Menurut 

pendapat ini, kata batik dihubungkan dengan kata tulis atau lukis. Dengan 

demikian, asal mula batik dihubungkan pula dengan seni lukis dan gambar pada 

umumnya,  bagaimana cara membuat batik itu. 

 Batik merupakan salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Batik Indonesia 

dikagumi oleh bangsa lain, bukan hanya perosesnya yang rumit, membutuhkan 

ketekunan dan waktu yang lama, tetapi corak atau motifnya sangat halus. Ragam 

hias pada batik yang di ciptakan oleh penciptanya dalam kehidupan sehari-hari, 

terinspirasi dari keadaan alam sekitarnya, termasuk flora dan fauna. Batik dikenal 

dari zaman nenek moyang hingga sekarang, ragam hias batik pun merupakan 

cerminan dari kebudayaan (karya, cipta dan rasa manusia) dan kedudukan sosial 

seseorang. Unsur kebudayaan batik pun telah menempuh perjalanan yang panjang 

dengan suka dan dukanya, sehingga ragam batik diIndonesia sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain: 
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 Letak geografis daerah. 

 Sifat tata penghidupan daerah atau pola kehidupan masyarakat disuatu 

daerah. 

 Adat dan kepercayaan yang di anut. 

 Keadaan alam sekitar, termasuk flora dan fauna 

 Dari situlah hinga muncul ragam hias batik yang bermotif dan memiliki 

harapan agar karya cipta mereka dapat membawa sebuah hasil kebudayaan yang 

baik yang membanggakan dan memberikan pesan cerita bagi masyarakat luas 

sebagaimana yang terkandung di dalam lukisan simbolis tersebut (Asmito 1992 : 

28-29). 

 Pada umumnya orang berpendapat bahwa perubahan masyarakat (usaha 

mencapai cita-cita suatu bangsa), paling mudah dan paling cepat terlaksana di 

dalam masyarakat yang homogen. Pendekatan homogenitas sering dinilai sebagai 

pendekatan yang sangat  membantu masyarakat dalam mempercepat pencapaian 

cita-citanya. Masyarakat yang bersifat homogen akan lebih cepat mengalami 

perubahan dan dengan kemungkinan keberhasilannya itu tinggi, hal tersebut benar 

adanya karena hal ini disebabkan masyarakat tersebut sudah sama-sama memiliki 

nilai sosial budaya dan pandangan hidup yang sama terhadap cita-citanya 

(Susanto 1995 : 53). 

 Teori agen perubahan memutuskan perhatian pada pertentangan antara 

tindakan dan struktur, dan mencoba menjembatani pemikiran yang telah 

dikembangkan dan diperkaya.  Realitas sosial mulai dipahami sebagai sejenis 
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koefisien agen. Teori agen perubahan dapat diringkas menjadi enam asumsi 

ontologis. 

1. Masyarakat merupakan sebuah proses yang mengalami perubahan terus-

menerus. 

2. Perubahan kebanyakan berasal dari dalam, berbentuk transformasi dirinya 

sendiri. 

3. Motor penggerak perubahan adalah kekuatan agen individual dan kolektif. 

4. Arah, tujuan dan kecepatan perubahan dipertentangkan dikalangan agen dan 

menjadi medan konflik dan perjuangan. 

5. Tindakan terjadi didalam suasana menghadapi struktur, tindakan ini 

menghasilkan kualitas dualitas struktur (yang membentuk dan yang dibentuk) 

dan dualita kualitas aktor (yang menghasilkan mupun yang dihasilkan) 

6. Pertukaran tindakan dan struktur terjadi secara pelan-pelan dengan cara 

menukar fase-fase kreativitas agen dan kemantapan struktur (Sztompka : 234). 

 Proses perubahan sosial meliputi proses reproducing dan transformation. 

Proses reproducing adalah proses mengulang-ulang, yang menghasilkan kembali 

segala hal yang diterima sebagai warisan budaya nenek moyang sebelumnya. 

Yang termasuk didalamnya warisan budaya keseharian yang terdiri atas material 

(kebendaan, teknologi) dan non material (non benda, adat, norma, dan nilai-nilai). 

Proses transformation suatu proses penciptaan hal yang baru (something new) 

yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Perubahan terjadi pada aspek yang 

bersifat material. Dalam kehidupan masyarakat perubahan-perubahan sosial dapat 

dikatagorikan menjadi dua yaitu. 
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1. Evolusi sosial (social evolution), evolusi sosial merupakan perkembangan 

yang gradual yaitu karena adanya kerja sama yang harmonis antara manusia dan 

lingkungan. Oleh karena itu maka dikenal dengan adanya bentuk-bentuk evolusi 

yaitu cosmic evolution, organic evolution, dan mental evolution. Cosmic 

evolution adalah taraf dalam bentuk pertumbuhan perkembangan maupun 

kemunduran hidup manusia. Organic evolution adalah perjuangan manusia 

dalam mempertahankan hidupnya. Mental evolution adalah perubahan yang 

diakibatkan karena perubahan teknologi dan perubahan kebudayaan. 

2. Mobilitas sosial (social mobility) atau gerak sosial, merupakan suatu 

keinginan akan perubahan yang diorganisasi dengan konsep dan strategi yang 

jelas (Beg, 1993 : 5-6). 

 Perubahan sosial dapat juga dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung 

pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem 

sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya 

dimensi tunggal, tapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan 

berbagai komponen sebagai berikut: 

- Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan 

mereka). 

- Hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial loyalitas ketergantungan, 

hubungan antar individu, intregrasi). 

- Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya: peran pekerja yang 

dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk 

melestarikan ketertiban sosial). 
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- Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang 

termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, 

prinsip rekrutmen dalam berorganisasi dan sebagainya). 

- Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis saksi, segmen atau individu 

khusus yang dapat dibedakan). 

- Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik) 

(Sztompka,2007, 2 : 3). 

 Kerajinan batik adalah salah satu hasil kebudayaan yang ada di Indonesia 

yang memiliki ragam corak dan jenisnya. misalnya ada batik Solo, batik 

Pekalongan dan masih banyak yang lainya. Kerajinan batik Bentar termasuk 

dalam hasil kebudayaan yang ada di Indonesia akan tetapi batik ini belum 

seterkenal batik Solo, batik Pekalongan, dan batik Jogja, batik Bentar juga 

membawa pengaruh sosial ekonomi terhadap masyarakat di Kecamatan Salem 

khususnya Salem utara. 

 

G. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Kerajinan Batik 

Bentar di Kecamatan Salem (studi perkembangan dan dampak kerajinan industri 

rumah tangga terhadap perubahan sosial ekonomi  masyarakat Bentar 2000-2013) 

ini adalah metode historis. Menurut Gottschlak Metode historis adalah proses 

menguji dan menganalis secara historis rekaman peninggalan masa lampau 

(Kusumawardani 2006: 24).  Metode historis yang meliputi. 
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1.  Heuristik  

 Kegiatan heuristik yaitu untuk mengumpulkan sumber sejarah. Sumber 

yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Adapun 

langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengumpulkan sumber-sumber 

adalah sebagai berikut. 

a. Sumber lisan berupa wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah 

penelitian, dalam hal ini yang diwawancarai adalah : 

1) Masyarakat 

2) Pengrajin itu sendiri. 

b. Sumber sejarah berupa benda, dalam hal ini misalnya kain dan peralatan 

membatik. 

 Dalam kegiatan heuristik peneliti lebih banyak melakukan atau 

mengumpulkan sumber lisan dengan berupa wawancara dengan pihak-pihak atau 

nara sumber yang mengetahui tentang masalah penelitian yaitu tentang kerajinan 

batik Bentar di Kecamatan Salem (studi perkembangan dan dampak kerajinan 

industri rumah tangga terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Bentar 

2000-2013). 

2. Kritik  

 Kritik terbagi menjadi dua 

a. Kritik eksternal ialah kritik yang ditunjukan untuk menguji bahwa 

penjelasan yang dikemukakan oleh suatu sumber itu outentik atau asli. Atau 

untuk mengetahui keasliannya. Kritik eksternal dilakukan dengan 
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menganalisa kebenaran sumber data yakni dengan bukti bukti yang 

mendukung, misalnya: alat-alat dan ragam motif. 

b. Kritik internal ialah kritik yang dilakukan setelah ditentukan bahwa 

dokumen sudah outentik. Cara melakukan kritik internal di sini ialah dengan 

cara membandingkan dari data yang diperoleh di lapangan dari hasil 

wawancara dengan sumber tertulis. 

3.  Interpretasi atau penafsiran : 

 Pada langkah ini peneliti merangkai dan menghubungkan hasil penelitian 

dari berbagai sumber sehingga menjadi satu kesatuan yang diperlukan dan 

mendukung materi penilaian yang diambil untuk dipadukan dengan yang lain 

agar menjadi makna sebenarnya. 

4. Historiografi  

 Langkah penulisan hasil penelitian sejarah menjadi suatu karya yang 

selaras. Langkah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-

langkah sebelumya (langkah heuristik). 

 Selain dengan menggunakan ke empat langkah diatas peneliti juga 

menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan ekonomi. Pendekatan 

sosiologi menyoroti tentang segi-segi sosial peristiwa yang dikaji. Misalkan 

seperti golongan sosial mana yang berperan, hubungan antar golongan dan nilai-

nilai yang dianut. Pendekatan ekonomi menyoroti kondisi ekonomi, pola 

kehidupan ekonomi pengrajin batik Bentar di Kecamataan Salem. 
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H. Sistematika Penulisan 

 Sistem penulisan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode 

Penelitian dan sistematika Penulisan. 

BAB II  Mengungkap tentang keadaan umum objek penelitian 

wilayah desa Bentar di Kecamatan Salem, Kabupaten 

Brebes, yang terdiri dari Keadaan Geografis, Keadaan 

Demografis, Keadaan Sosial Budaya dan Keadaan Sosial 

Ekonomi. 

BAB III  Mengungkap tentang Batik Bentar di Kecamata Salem, 

Kabupaten Brebes. Sejarah Singkat dan Perkembangan 

Batik Bentar, Proses Pembuatan Batik Tulis, Motif batik 

yang di gunakan dalam kerajinan batik tulis Bentar, Teknik 

Pembuatan Dan Perbedaannya, Cara Perawatan Batik, 

Perkembangan Usaha Industri Batik Tulis Bentar. 

BAB IV  Mengungkap tentang pengaruh kerajinan batik Bentar 

Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes yang terdiri dari 

kerajinan Batik tulis terhadap pemasarannya, peranan 

pemerintah terhadap pengembangan Industri kerajinan 

batik, dampak industri kerajinan batik tulis terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bentar.  

BAB V  Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran. 
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