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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Batik adalah sebuah pusaka budaya milik bangsa Indonesia di mana batik 

dibuat dengan menuliskan malam menggunakan canting dan menorehkannya 

pada kain mori yang akhirnya menjadi kain dengan ragam hias tertentu, melalui 

proses penciptaan yang dapat menerangkan dan menjelaskan apa sebab sampai 

ragam hias itu dibuat. Ada maksud tertentu di balik sebuah  kain batik, terdapat 

nilai-nilai luhur yang dikandung dan menyertakan maksud dari si pembuatnya 

(Mashadi, 2015: 6). 

Perkembangan batik di Indonesia dimulai pada masa Hindu-Budha, yaitu 

pada zaman kerajaan Majapahit. Setelah zaman Majapahit, pedagang Islam 

masuk membawa batik sebagai bahan dagangan. Setelah itu, batik dikelola oleh 

para pengusaha santri, khususnya di daerah pesisir utara Jawa. Pada abad ke-17 

sampai abad ke-19 batik hanya dikerjakan di lingkungan keraton. Batik 

dirancang menjadi busana dan perlengkapan khusus keraton yang digunakan saat 

upacara. Batik mulai berkembang keluar keraton sejak dijadikan sebagai bahan 

komoditi untuk melawan perokonomian kolonial. Pada tahun 1825-1830 terjadi 

Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang tersebut berakhir 

dengan penangkapan dan pengusiran Diponegoro serta pengikut-pengikutnya 

dari wilayah keraton dan menyebar ke berbagai daerah di Jawa, salah satunya 

adalah Pekalongan (Asa, 2006: 127). 

Batik di Indonesia memiliki keragaman jenis, pola, motif, dan corak sesuai 

dengan unsur-unsur daerah yang membentuknya. Penyebutan batik di Indonesia 
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dibedakan menjadi dua, yaitu batik pesisiran dan batik pedalaman. Batik 

pesisiran adalah batik yang tumbuh subur di luar batik keraton. batik pesisiran 

lebih kaya corak, simbol, maupun warna. Selain itu, batik jenis pesisiran lebih 

moderat karena lebih banyak dipengaruhi oleh corak-corak asing. Berbeda 

dengan batik pedalaman yang mengacu pada batik keraton, batik pedalaman 

memiliki corak dan warna yang santun yang mencirikhaskan asalnya 

(Wulandari, 2011: 63-75). 

Ragam batik Indonesia merupakan akulturasi dari berbagai macam pihak 

seiring bergantinya kekuasaan, seperti zaman kolonial Belanda dan zaman 

pemerintahan Jepang. Tidak hanya berpengaruh dalam hal politik, kekuasaan 

kolonial dan Jepang juga berdampak pada batik Indonesia. Batik berakulturasi 

dengan budaya mereka dengan tatanan motif dan warna yang variatif. Oleh 

karena itu, Peneliti membuat judul tentang Perkembangan Batik Pekalongan 

Pada Masa Kolonial (1830-1945) karena peneliti ingin mengetahui bagaimana 

masyarakat Pekalongan bersinergi dengan para pengusaha kolonial sehingga 

batik pribumi menjadi semakin berkembang. Selain itu, peneliti ingin 

mengetahui akulturasi antara batik pedalaman dan batik pesisiran. 

Peneliti memilih waktu penelitian pada tahun 1830-1945 karena pada 

masa itu perbatikan di Pekalongan mengalami fase pertumbuhan yang 

dipengaruhi oleh berbagai etnis, seperti  etnis Jawa, Arab, Cina, India, Belanda, 

dan Jepang. Penelitian ini juga berfokus pada dua kecamatan yang terletak di 

kabupaten Pekalongan, yaitu kecamatan Wiradesa dan kecamatan Tirto. Hal ini 

karena keterbatasan waktu penelitian dan peneliti hanya mengambil sampel dari 

beberapa pembatik di Pekalongan karena peneliti lebih membahas mengenai 
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akulturasi dari etnis-etnis yang singgah di Pekalongan. Oleh karena itu, batik 

Pekalongan pada masa kolonial menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. 

Pemilihan kurun waktu yang dimulai dari tahun 1830 karena peneliti 

memulai penelitian berdasarkan migrasi dari para pengikut pangeran 

Diponegoro di mana mereka memulai hidup baru di berbagai wilayah di Jawa, 

salah satunya adalah Pekalongan. Mereka membuat batik untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Sedangkan pemilihan kurun waktu yang diakhiri pada 

tahun 1945 karena peneliti membatasi masalah hanya pada sejarah batik 

Pekalongan pada masa kolonial yang banyak dipengaruhi oleh berbagai etnis 

yang singgah di Pekalongan. 

 

B. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang disusun maka peneliti dapat membatasi 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pokok 

permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran umum Pekalongan. 

2. Pengaruh keraton Surakarta, Yogyakarta, kolonial, dan Jepang terhadap 

perkembangan batik Pekalongan. 

3. Proses pembuatan batik, motif dan nilai filosofinya. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap: 

1. Gambaran umum Pekalongan. 
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2. Pengaruh keraton Surakarta, Yogyakarta, kolonial, dan Jepang terhadap 

perkembangan batik Pekalongan. 

3. Proses pembuatan batik, motif dan nilai filosofinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diadakannya penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang 

dapat diperoleh, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang Batik Pekalongan 

Pada Masa Kolonial (1830-1945). 

2. Manfaat Praktis 

a. Memperkaya khasanah penulisan ilmu pengetahuan sejarah, khususnya 

sejarah Batik Pekalongan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di 

Museum Batik Pekalongan. 

c. Melalui hasil penelitian ini masyarakat diharapkan dapat ikut serta 

mendukung perkembangan batik Pekalongan. 

 

E. Kajian Pustaka dan Penelitian yang Relevan 

1. Kajian Pustaka 

Batik adalah sebuah karya seni warisan leluhur yang erat hubungannya 

dengan kehidupan manusia mulai dari kelahiran hingga kematian. Sebuah kata 

batik bila dihubungkan dengan jarwa dhosok akan mempunyai arti ngembat 
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titik-titik atau rambating titik-titik yang maksudnya adalah membuat rangkaian 

sedikit demi sedikit. Masyarakat Jawa biasa menyebut batik menjadi bathik 

(Mashadi, dkk, 2015: 6). 

Konsep batik merupakan ragam hias dengan metode merintang warna, 

yaitu dengan menggambar di atas kain menggunakan zat yang tidak tembus 

cairan pencelup. Setelah proses pencelupan selesai, zat perintang warnanya 

dirontokkan sehingga tampaklah motif yang terlindung di balik zat perintang 

warna tersebut. Istilah batik tidak hanya dipakai untuk menyebut kain yang 

dihasilkan dengan menggunakan canting dan malam. Ketika ditemukan teknik 

membubuhkan malam dengan menggunakan cap, yaitu lempengan logam 

bermotif, produknya disebut pula dengan nama batik (Sumarsono, dkk, 2013: 

21). 

Penyebutan batik Indonesia ada dua macam, yaitu batik Pedalaman dan 

batik Pesisiran. Keduanya dibedakan melalui daerah perkembangannya. Batik 

pedalaman adalah istilah untuk batik yang berkembang di daerah keraton, seperti 

Surakarta dan Yogyakarta. Corak dan warna batik pedalaman lebih santun jika 

dibandingkan dengan batik pesisiran. Sedangkan batik pesisiran didominasi oleh 

batik yang berkembang diluar keraton, seperti batik Pekalongan (Wulandari, 

2011: 64). 

Ada berbagai macam jenis batik jika dilihat dari proses pembuatannya, 

yaitu batik yang digambar dengan canting disebut batik tulis, batik yang 

dihasilkan dengan cara membubuhkan malam pada lempengan logam bermotif 

disebut batik cap, batik yang dihasilkan tanpa mempergunakan teknik perintang 
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warna, yaitu motif batik dibubuhkan pada kain dengan mesin cetak yang kini 

sudah dikomputerisasi disebut batik printing (Ishwara, dkk, 2011: 23). 

Penciptaan karya seni batik memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oleh 

karena itu, batik tidak digunakan dalam sembarang acara. Penggunaan batik 

dewasa ini mengalami pergeseran makna karena ketidaktahuan generasi muda 

akan arti dari filosofi batik yang dipakainya. Pendeskripsian motif pokok kain 

batik tertentu dalam kaitan dengan agama atau kepercayaan akan membuat motif 

batik beserta warnanya mempunyai nilai dan makna yang tinggi. Contohnya, 

batik motif sidomukti yang dipakai saat upacara perkawinan. Motif tersebut 

melambangkan agar pasangan pengantin mempunyai kebahagiaan yang kekal 

dan harapan masa depan yang baik (Wahono, dkk, 2004: 145). 

2. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Batik Belanda 1840-1940 dilakukan oleh Harmen C. 

Veldhuisen yang diterbitkan oleh Gaya Favorit Press pada tahun 1993 

mengungkapkan pertama kali batik difungsikan sebagai sarung dan kain 

panjang, sesuai dengan busana adat Jawa. Pada dasarnya, batik tidak menjadi 

benda komoditas. Batik hanya digunakan sebagai busana pribadi yang dibuat 

oleh masyarakat, sedangkan masyarakat bangsawan lebih tertarik dengan kain-

kain impor. Pada tahun 1800-an, batik berubah menjadi komoditas. Hal itu 

karena terjadi kemacetan impor kain sehingga para bangsawan tidak dapat 

membeli kain impor dan beralih kepada batik. Kemacetan impor kain ini terjadi 

karena kelangkaan kapas untuk membuat kain, akibat dari perang saudara yang 

terjadi di Amerika Serikat pada 1860-1865.  
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Keunggulan dari penelitian yang dilakukan oleh Veldhuisen adalah 

kurun waktu tahun 1840-1940 dibagi menjadi beberapa periode. Masing-masing 

menggambarkan kondisi industri batik. Setiap periode berisi kondisi pengusaha 

batik, yaitu mengenai bagaimana latar belakang seorang wanita Indo-Eropa 

membuat batik sehingga usaha batik yang dirintis mencapai puncak kejayaan. 

Penelitian tersebut juga disertai dengan gambar-gambar batik Belanda dengan 

penjelasan yang cukup jelas sehingga memudahkan pembaca untuk memahami 

informasi yang disajikan. Buku ini juga merupakan terjemahan dari buku karya 

seorang warga Belanda yang menikah dengan warga Indonesia. Orang tersebut 

sangat tertarik dengan budaya Indonesia, terutama batik. Kelemahan dari buku 

ini adalah buku ini merupakan hasil dari terjemahan maka terdapat kelemahan 

dalam penyusunan kalimat dan penggunaan kosakata yang sulit dipahami 

sehingga terkadang pembaca harus membaca berulang-ulang untuk memahami 

kalimat yang dituliskan. 

Penelitian Batik Pekalongan Dalam Lintasan Sejarah dilakukan oleh 

Kusnin Asa yang diterbitkan oleh Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan pada 

tahun 2006 menjelaskan bahwa batik Pekalongan sudah ada sejak masa 

Pekalongan Kuno. Perkembangan batik Pekalongan mengalami fase naik turun 

seiring pergantian kekuasaan di Pekalongan.  

Kelebihan buku ini adalah pokok masalah dibahas secara rinci, yaitu 

sejarah awal munculnya batik di Pekalongan, periode Jawa klasik, periode Islam, 

periode kolonial, periode kemerdekaan, dan pasang surut industri batik 

Pekalongan. Penjelasan yang diuraikan disertai dengan gambar sehingga 

memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang diberikan. Selain itu, 
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buku ini membahas mengenai sejarah kota Pekalongan. Kekurangan dari buku 

ini adalah tidak menjelaskan batik Pekalongan pada masa kolonial secara lebih 

jelas. Pada bab tertentu hanya dipaparkan para imigran yang mewarnai 

perkembangan batik Pekalongan secara umum.  

Batik Pekalongan memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah pesisir 

lain, seperti Semarang, Lasem, Tuban, Cirebon, Garut, dan Indramayu yang 

dibuktikan dengan penelitian Irfa’ina Rohana Salma berjudul Corak Etnik dan 

Dinamika Batik Pekalongan. Hal ini karena pengaruh budaya dari etnis-etnis 

pembuat batik yang berdomisili di daerah Pekalongan, yaitu etnis Jawa, Cina 

dan Belanda.  

Salma mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa batik Pekalongan 

menarik jika dilihat dari perbedaan latar belakang budaya pembatiknya. Motif-

motif batik yang tercipta dengan latar belakang etnis yang berbeda telah 

menghasilkan pencapaian corak karakter khas batik Pekalongan yang 

membedakan dengan corak batik dari daerah lain. 

Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Irfa’ina Rohana Salma 

adalah penelitian berdasarkan studi pustaka dan eksplorasi di lapangan sehingga 

penelitian ini mengungkapkan peran masyarakat Pekalongan yang membaur 

dengan etnis-etnis lain di Pekalongan. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

tidak semua batik yang dijelaskan disertai dengan gambar.  

Penelitian Kajian Visual Batik Hokokai Pekalongan Motif Lereng, 

Bunga, dan Kupu ditulis oleh Sutriyanto dan Veronika Kristanti yang diterbitkan 

oleh Jurnal Kriya Seni menjelaskan mengenai batik Jawa Hokokai yang dibuat 

pada masa pendudukan Jepang di Pekalongan. Batik Jawa Hokokai disebut juga 
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dengan batik pagi-sore. Melalui organisasi ekonomi Hokokai yang digerakkan 

oleh Jepang, diciptakan batik dengan nama yang sesuai dengan nama organisasi 

tersebut, yaitu Jawa Hokokai. Batik Jawa Hokokai memiliki warna yang lebih 

variatif dengan penerapan motif lebih kecil sehingga jika dibandingkan dengan 

batik Yogyakarta maupun Surakarta, batik Jawa Hokokai tampak lebih rumit.  

Kelebihan penelitian tersebut adalah menungkapkan secara rinci 

mengenai batik Jawa Hokokai di mana subjeknya adalah pemerintah Jepang. 

Penggunaan kata-kata dalam hasil penelitian tersebut juga dapat dipahami 

dengan jelas, sedangkan kekurangan penelitian tersebut adalah kurangnya 

gambar yang mendukung sehingga pembaca sulit memahami motif yang 

dijelaskan. Penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai tinjauan historis 

Pekalongan, namun tidak menjelaskan mengenai interaksi masyarakat 

Pekalongan dengan orang Jepang yang berada di kota Pekalongan.  

Dari beberapa penelitian yang sudah dikemukakan di atas, terdapat 

beberapa persamaan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu objek penelitian berupa 

batik Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian ini berada di antara penelitian  

Batik Belanda 1840-1940. Hal ini karena penelitian tersebut membahas 

mengenai batik Pekalongan pada masa kolonial Belanda. Perbedaan pada 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dalam penelitian tersebut 

diuraikan banyak lokasi yang berhubungan dengan perkembangan batik pada 

masa kolonial, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya 

berlokasi di Pekalongan. Dalam penelitian ini juga akan ditambah objek 

penelitiannya, yaitu batik Pekalongan yang mulai berkembang setelah Perang 

Jawa, batik Pekalongan yang dibuat oleh etnis Arab, Cina, dan India, serta batik 
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Pekalongan pada masa kolonial Jepang. Selain itu, penelitian ini akan membahas 

mengenai batik Pekalongan pada masa kolonial lebih mendalam disertai dengan 

makna filosofi batik dari masing-masing etnis di Pekalongan. 

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan 

1. Landasan Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksionisme 

simbolik oleh George Herbert Mead. Teori interaksionisme simbolik adalah 

gerak isyarat melalui simbol di mana dalam simbol tersebut terdapat makna-

makna yang memungkinkan orang melaksanakan tindakan dan interaksi manusia 

yang khas (Ritzer, 2012: 602-613). 

Simbol adalah objek-objek sosial yang digunakan untuk menggambarkan 

sesuatu. Manusia mempelajari simbol-simbol dan juga makna-makna di dalam 

interaksi sosial. Manusia dapat menggunakan simbol-simbol untuk 

berkomunikasi tentang diri mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah.  

Teori interaksionisme simbolik mengungkapkan bahwa manusia 

senantiasa menggunakan gerak isyarat. Mead menungkapkan gerak isyarat 

antara manusia satu dengan lainnya akan saling berkesinambungan. Artinya, 

manusia hidup dalam sebuah kelompok yang memiliki pemimpin. Pemimpin 

tersebut akan senantiasa memimpin anggotanya melalui gerak isyarat. Jika 

pemimpin melakukan suatu gerak isyarat maka anggota akan mengikuti sebagai 

mekanisme tindakan sosial.  

Teori interaksionisme simbolik digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana masyarakat Pekalongan dapat berinteraksi dengan 
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etnis-etnis imigran, pemerintah kolonial, dan Jepang. Teori ini juga digunakan 

untuk mengetahui makna yang terkandung dalam setiap karya batik. Batik 

Pekalongan pada masa kolonial mencerminkan apa yang sedang terjadi pada 

masa itu. Pembatik menuangkan karyanya sesuai peristiwa dan dikembangkan 

menurut filosofi Jawa. Hal ini karena kehidupan orang Jawa tidak terlepas dari 

apa yang mereka percayai. Oleh karena itu, dalam setiap batik memiliki simbol 

tersendiri yang merupakan tindakan manusia yang diaplikasikan dalam karya 

seni.  

Selain menggunakan teori interaksionisme simbolik, penelitian ini juga 

menggunakan teori semiotik (semiotika) oleh Charles Sanders Peirce. Pierce 

mengungkapkan bahwa sesuatu dapat disebut sebagai tanda apabila ia mewakili 

sesuatu yang lain. Dalam hal ini tanda yang dimaksud berupa ikon, seperti foto, 

gambar, peta, dll (Nurgiyantoro, 1998: 41-42). Semiotik merupakan ilmu tentang 

tanda-tanda yang menganggap fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan 

adalah sebuah tanda-tanda (Pradopo, 1995: 119). 

Teori semiotik dapat berfungsi dalam penelitian ini untuk mengkaji ikon 

yang ada dalam batik. Contohnya, ikon bunga sakura dan seruni yang berukuran 

besar menandakan lambang kaisar dalam kepercayaan Jepang dan ikon kupu-

kupu sebagai tanda keanggunan wanita. Dalam teori semiotik dikenal istilah 

simbol yang merupakan bentuk dari kesepakatan masyarakat. Artinya, simbol-

simbol diciptakan masyarakat untuk memberi nama suatu objek. Dalam 

penelitian ini simbol yang dimaksud dalam teori semiotik dapat dilihat dari 

bentuk kupu-kupu batik Jawa Hokokai yang bermakna keanggunan wanita 

menurut Jepang. Hal tersebut akan berbeda dengan simbol kupu-kupu batik 
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pecinan di mana kupu-kupu bermakna kisah cinta sepasang kekasih. Perbedaan 

makna ini tergantung bagaimana kesepakatan masyarakat pembuatnya.  

2. Pendekatan 

a. Pendekatan Sosiologi 

Sejarah sosiologis menunjuk kepada sejarah yang disusun dengan 

pendekatan sosiologi. Dalam suatu penelitian sejarah terdapat kejadian atau 

peristiwa yang merupakan suatu keseluruhan yang mempunyai batasan awal dan 

akhir yang jelas serta unit struktural yang menunjuk kepada kesatuan unsur-

unsur yang mewujudkan keutuhan bentuk seperti golongan atau kelompok 

sosial, lembaga, institusi, sistem, dll (Kartodirdjo, 1992: 167). 

Pendekatan sosiologi digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji 

kondisi sosial masyarakat Pekalongan sehingga dapat menghasilkan batik 

Pekalongan. Pendekatan sosiologi sangat berguna bagi penelitian ini karena pada 

umumnya perkembangan masyarakat memiliki pengaruh besar bagi 

perkembangan batik. Melalui pendekatan sosiologi juga dapat diketahui 

bagaimana masyarakat Pekalongan yang memiliki background sebagai 

masyarakat pesisir dapat berinteraksi dengan etnis pendatang, seperti Arab, 

India, Cina, Belanda, dan Jepang serta para pengikut Diponegoro yang 

melakukan migrasi ke Pekalongan. 

b. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas 

mengenai budaya masyarakat. Objek dari antropologi adalah manusia. Oleh 

karena itu, pendekatan antropologi berguna dalam penelitian sejarah untuk 

membantu mengkaji perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat. 
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Pendekatan antropologi mengungkapkan nilai-nilai, status dan gaya hidup, 

sistem kepercayaan, dan pola hidup yang mendasari perilaku tokoh sejarah 

(Kartodirdjo, 1992: 5). 

Titik temu antara antropologi budaya dan sejarah sangatlah jelas. 

Keduanya mempelajari tentang manusia. Sejarah menggambarkan kehidupan 

manusia dan masyarakat masa lampau, sedangkan antropologi mendeskripsikan 

perkembangan umat manusia yang dirangkai dalam unsur-unsur, yaitu 

kepercayaan, mata pencaharian, dan teknologi (Hamid, 2011: 94). 

Menurut Koentjaraningrat (1979: 201) terdapat tiga wujud kebudayaan, 

yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, dan peraturan. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Pendekatan antropologi dalam penelitian ini digunakan untuk mengurai 

produk yang dihasilkan oleh masyarakat Pekalongan, yaitu batik. Oleh karena 

itu, akan dirangkai bagaimana masyarakat Pekalongan berinteraksi dengan para 

pengikut Diponegoro dan etnis-etnis lain yang singgah di Pekalongan sehingga 

dapat menciptakan batik Pekalongan sebagai hasil akulturasi.  

Melalui pendekatan antropologi juga dikaji seni yang dibawa oleh 

masing-masing etnis yang singgah di Pekalongan, seperti etnis Cina, India, 

Arab, Belanda, dan Jepang. Seni yang dibawa masing-masing etnis dipadukan 
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dengan seni yang ada di Pekalongan untuk menciptakan batik dengan ciri khas 

masing-masing etnis. 

 

G. Metode Penelitian 

Setelah seorang sejarawan memilih satu tema penelitian, hal yang harus 

dilakukan pertama kali adalah mencari data sejarah. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Sejarah yang berarti menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau untuk 

merekontruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif. Adapun tahap-tahap 

metode sejarah sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan suatu istilah untuk mencari data lapangan, 

khususnya artifact, baik pada situs-situs sejarah maupun lembaga museum (milik 

pemerintah atau pribadi), atau mencari data sejarah lisan yang menyangkut para 

pelaku dan penyaksi sejarah, atau dokumen yang tersimpan pada lembaga, baik 

kearsipan maupun arsip perorangan, atau naskah-naskah yang juga tersimpan 

pada lembaga, baik perpustakaan maupun lembaga perorangan (Priyadi, 2013: 

112).  

Langkah pertama dalam penelitian adalah melakukan pengumpulan 

sumber atau data sejarah dalam bentuk sumber tertulis (dokumenter), sumber 

sejarah lisan (untuk data sejarah kontemporer), folklore (tradisi lisan), benda dan 

bangunan (Priyadi, 2011: 79). Perpaduan penulisan sejarah dengan sumber 

dokumen dan sumber sejarah lisan merupakan penulisan sejarah yang lebih 

lengkap dan bermakna (Priyadi, 2014: 43).  
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Dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dengan 

orang-orang yang sudah menjadi sumber folklore, yaitu para pembatik generasi 

tangan ke dua, tiga, empat, atau ke lima yang merupakan keturunan dari para 

pembatik di Pekalongan. Peneliti tidak menggunakan sumber primer karena 

sudah tidak dapat ditemukan pembatik tangan pertama yang hidup sebelum atau 

antara tahun 1830-1945. Kebanyakan dari mereka sudah masuk ke liang lahat. 

Untuk bertemu dengan para pembatik, peneliti menyusuri dua kampung batik 

Pekalongan, seperti di kecamatan Wiradesa dan kecamatan Tirto. Peneliti 

memilih para pembatik berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan batik Pekalongan pada masa kolonial dan 

berdasarkan batik yang mereka buat apakah motif-motifnya relevan dengan 

motif batik Pekalongan pada masa kolonial atau tidak. Hal ini dilakukan untuk 

menguji keabsahan data yang selanjutnya akan masuk tahap kritik. 

Selain menggunakan para pembatik yang merupakan generasi lanjutan, 

untuk memperkaya data peneliti juga melakukan wawancara dengan penggiat 

sejarah Pekalongan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

membuat pedoman wawancara untuk memudahkan dalam mencari data yang 

dibutuhkan dan untuk membatasi permasalahan. Melalui penggiat sejarah 

Pekalongan, peneliti dapat mengetahui sejarah batik Pekalongan serta sejarah 

Pekalongan. Penggiat sejarah Pekalongan merupakan titik awal penelitian ini 

karena melalui beliau peneliti mendapatkan banyak narasumber untuk 

mendapatkan data lebih banyak. Melalui penggiat sejarah Pekalongan pula, 

peneliti mendapatkan beberapa alamat sosial media orang-orang yang memiliki 

sumber sejarah batik Pekalongan sehingga dapat melengkapi data yang dicari. 

Batik Pekalongan pada..., Fika Nurhayati, FKIP UMP



16 

 

 

Peneliti hanya dapat berkomunikasi dengan orang-orang tersebut melalui sosial 

media karena keterbatasan jarak. Kebanyakan dari mereka tinggal di luar 

Pekalongan, seperti  Batang dan Jakarta. 

Sumber wawancara lain yang digunakan peneliti adalah wawancara 

dengan beberapa staf museum batik Pekalongan. Hal ini dilakukan karena 

banyak pengetahuan dari staf museum batik Pekalongan yang dapat melengkapi 

data penelitian. Selain wawancara dengan staf museum batik Pekalongan, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan staf koperasi perusahaan batik 

Setono. Hal tersebut dilakukan karena Setono merupakan bagian penting dari 

perkembangan batik Pekalongan. 

Peneliti juga mencari referensi buku di museum batik Pekalongan yang 

akan digunakan sebagai modal awal dalam penelitian. Peneliti juga mengunjungi 

ruang pameran di dalam museum batik Pekalongan serta belajar membuat pola 

batik dengan alat yang sudah disediakan oleh museum batik Pekalongan. 

2. Kritik 

Kritik adalah usaha untuk mendapatkan tingkat kebenaran atau 

kredibilitas yang paling tinggi melalui seleksi data yang telah terkumpul. Kritik 

ada dua macam, yaitu: 

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern bertujuan untuk mencari otentitas atau keotentikan 

(keaslian) sumber. Masalah keotentikan ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu 

adakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki?, adakah sumber itu asli 

atau turunan (salinan)?, adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah 

(bertambah atau berkurang)? (Priyadi, 2011. 75-76).  
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Pada kritik ekstern, sumber disebut autentik membawa konsekuensi 

sumber tersebut tidak palsu. Pada intinya, kritik ekstern mencermati bahan-

bahan yang digunakan sesuai dengan zamannya atau tidak (Priyadi, 2015: 99).  

Sumber yang digunakan untuk menyusun penelitian ini kebanyakan 

berasal dari tahun-tahun sekarang. Oleh karena itu, peneliti berusaha 

membandingkan apakah sumber dapat digunakan atau tidak. Mengingat kertas 

mudah lapuk dan tidak dapat bertahan lama, peneliti mendapat keterangan 

bahwa kebanyakan sumber dokumen yang didapat berasal dari sumber lisan di 

mana ada kesubjektifan dari orang yang memberi data. Hal ini membuat kritik 

ekstern pada dokumen semakin rumit. Selain itu, ada beberapa data yang 

berbahasa Belanda yang belum diterjemahkan. Sumber yang masih berbahasa 

Belanda ditulis oleh warga Belanda yang menggemari batik Indonesia pada 

zaman kolonial. Terdapat pula sumber yang merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda ke Indonesia. Peneliti lebih dimudahkan karena sudah ada 

terjemahannya, namun peneliti merasa kesulitan saat memahami apa yang 

disampaikan sumber-sumber tersebut. Dalam hal ini penulis sangat 

membandingkan dengan sumber yang berbahasa Indonesia.  

Hal yang sama akan dilakukan pula apabila peneliti menemukan kain 

batik koleksi Museum Batik Pekalongan atau koleksi perorangan yang umurnya 

berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti akan menilai dari jenis kain yang 

ditemukan. Jika peneliti menemukan kain yang berkisar antara tahun 1830-1945 

maka peneliti akan sangat memperhatikan dari segi kerapuhan kain serta motif 

yang tergambar untuk menilai apakah kain tersebut memang benar berasal dari 

tahun yang diharapkan. Namun keterbatasan kain yang tidak dapat bertahan 
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lama maka peneliti sangat memaklumi jika kain-kain yang dipamerkan 

merupakan hasil duplikat. Peneliti berusaha membandingkan rupa kain asli 

dengan gambar-gambar pada sumber tertulis yang didapatkan oleh peneliti. 

Pada kritik ekstern sumber folklore peneliti akan mendatangi informan-

informan yang dijadikan sumber folklore, wawancara kepada para pemilik 

industri batik di Pekalongan, penggiat sejarah Pekalongan, staf Museum Batik 

Pekalongan, dan staf koperasi batik Setono. 

Penggunaan sumber folklore dikarenakan peneliti tidak dapat 

menemukan sumber primer. Oleh karena itu, Peneliti berusaha menilai 

keotentikan keterangan yang diperoleh. Peneliti juga membandingkan data dari 

sumber lisan satu dengan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

wawancara ada kesubjektifan yang dilakukan oleh para informan. Oleh karena 

itu, data yang diperoleh tidak langsung dapat dipercaya.  

Data yang didapat pada tahap heuristik tidak semuanya dapat digunakan 

setelah melalui tahap kritik karena banyak data yang tidak lulus dalam proses 

ini. Peneliti berusaha untuk tidak subjektif dan benar-benar menilai keotentikan 

data. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern bertujuan untuk menilai apakah sumber yang didapatkan 

memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak. Kritik intern 

dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yaitu penilaian intrinsik terhadap 

sumber-sumber dan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber 

agar sumber dapat dipercaya (Priyadi, 2011: 81). 
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Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan setelah sumber dinyatakan 

otentik maka selanjutnya peneliti akan menilai sumber dari isinya. Pada sumber 

tertulis peneliti akan menilai apakah isi dari buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian dapat dipercaya atau tidak. Dalam menilai kredibilitas sumber, 

peneliti berusaha membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya untuk 

membuktikan apakah isi yang tertulis lazim sesuai pada zamannya. 

Kritik intern sangat berguna dalam penelitian ini untuk menilai 

kebenaran data yang didapat isi buku. Peneliti membandingkan isi buku yang 

ditulis pada tahun-tahun sekarang dengan buku yang ditulis oleh Belanda. Buku 

yang berbahasa Belanda berjudul De Batikkerij Van Zuylen te Pekalongan karya 

De Raadt M.J. Apell dan buku De Erste Pekalongansche Jaarmarkt 

Tenttonstelling karya J.E. Jasper diinterpretasikan guna mendapatkan data 

diperlukan. Selain buku berbahasa Belanda, peneliti juga menggunakan buku 

terjemahan, yaitu buku Batik Belanda 1840-1940 karya Harmen C. Veldhuisen. 

Peneliti menempatkan buku berbahasa Belanda dan buku terjemahan dari bahasa 

Belanda ke bahasa Indonesia sebagai tolak ukur untuk menilai buku yang lain. 

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya peneliti mencari sumber sekitar zaman 

kolonial.  

Pada sumber lisan peneliti akan melakukan wawancara secara simultan 

atau wawancara saling-silang. Wawancara saling-silang adalah perbandingan 

sumber sejarah lisan secara langsung. Sumber sejarah lisan yang berversi-versi 

dibandingkan satu sama lain sehingga akan diketahui versi yang kuat dan versi 

yang lemah (Priyadi, 2014: 97).  
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Peneliti akan menghimpun sebanyak-banyaknya sumber lisan yang dapat 

memberikan kesaksian terhadap topik yang berhubungan dengan penelitian. 

Pada wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengusaha batik di 

Pekalongan, peneliti sangat memperhatikan keterangan yang diberikan oleh 

informan karena informan bukanlah sumber primer. Meskipun demikian, 

peneliti sangat menghargai keberadaannya sebagai pemberi data. Peneliti juga 

melakukan wawancara saling-silang yang bersumber dari penggiat sejarawan 

Pekalongan. Melalui penggiat sejarawan Pekalongan peneliti menemukan lebih 

banyak informan yang dapat mendukung penelitian. Hal yang sama juga 

dilakukan dengan staf museum batik Pekalongan. Semakin banyak sumber maka 

semakin sulit proses kritik dan semakin sedikit data yang digunakan karena 

kebanyakan data tidak lulus seleksi pada tahap ini. 

3. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahap menyusun atau merangkai satu fakta dengan 

fakta lainnya. Setelah melalui tahap pengumpulan data dan sudah dikritik maka 

selanjutnya seorang sejarawan harus melakukan interpretasi (penafsiran terhadap 

data). Dalam penulisan sejarah diperlukan dua komponen, yaitu fakta sejarah 

dan interpretasi. Interpretasi sifatnya subjektif karena ada pemikiran sejarawan, 

sedangkan fakta sejarah bersifat objektivitas sehingga karya sejarah bersifat 

objektivitas yang subjektif. Perpaduan sifat tersebut menunjukkan keunikannya 

sehingga objek dan nama ilmu itu sama, yaitu sejarah (Priyadi, 2013: 121). 

Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti 

menguraikan, setelah analisis dapat ditemukan fakta. Sedangkan sintesis berarti 
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menyatukan, yaitu mengelompokkan data-data yang sudah menjadi fakta 

(Kuntowijoyo, 2013: 78-79). 

Dalam langkah analisis, peneliti mendeskripsikan data-data yang 

didapatkan agar menjadi fakta yang berlandaskan sikap objektif. Antara sumber 

tertulis dan sumber lisan akan diuraikan sehingga ditemukan fakta yang saling 

mendukung. Jika pada tahap sebelumnya peneliti hanya menggabungkan dengan 

data yang sejenis, seperti sumber lisan dengan sumber lisan, sedangkan sumber 

tertulis dengan sumber tertulis. Pada tahap analisis dalam interpretasi, peneliti 

menggabungkan keduanya, yaitu sumber lisan dan sumber tertulis. Hal ini 

dilakukan karena banyak data yang terbuang dalam tahap kritik sehingga data 

yang digunakan hanya sedikit dan merupakan data yang paling tepat. Pada tahap 

ini semua data yang telah lulus kritik digabungkan dan menjadi fakta di mana 

dalam menguji data menjadi fakta peneliti berusaha untuk bersikap objektif.  

 Setelah melalui langkah analisis, selanjutnya peneliti menyatukan fakta-

fakta tersebut agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling menguatkan. Inti 

dari tahap interpretasi adalah menyatukan. Data yang sudah diubah menjadi 

fakta disatukan menjadi kesatuan fakta yang saling mendukung. Hal ini 

dilakukan untuk penyusunan hasil penelitian pada tahap akhir, yaitu 

historiografi. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah langkah puncak atau langkah terakhir dengan 

menyajikan dalam bentuk laporan yang dihasilkan disesuaikan dengan subject 

matter atau objek yang diteliti (Priyadi, 2011: 82). Menurut Kuntowijoyo (2013: 
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81) penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu 

pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. 

Dalam langkah historiografi, peneliti menuliskan atau menyusun 

peristiwa sejarah secara kronologis sesuai dengan topik penelitian. Hal ini 

dilakukan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Hasil dari 

penelitian disusun melalui tahapan ilmiah disertai dengan fakta yang 

mendukung. Tahap terakhir dalam penyusunan penelitian ini dilakukan tetap 

pada pertimbangan keobjektifan peneliti. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun ke dalam lima bab, yaitu sebagai 

berikut:  

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan penelitian yang relevan, 

landasan teori dan pendekatan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Gambaran umum Pekalongan, meliputi kondisi sosial budaya 

Pekalongan dan faktor pendorong lahirnya batik Pekalongan. 

BAB III Pengaruh keraton Surakarta, Yogyakata, kolonial, dan Jepang terhadap 

perkembangan batik Pekalongan, meliputi pengaruh keraton Surakarta, 

Yogyakata, dan Jepang terhadap perkembangan batik Pekalongan dan pengaruh 

kolonial terhadap perkembangan batik Pekalongan. 

BAB IV Proses pembuatan batik, motif dan nilai filosofinya, meliputi proses 

pembuatan batik dan motif batik dan nilai filosofinya. 

BAB V Penutup yang berisi simpulan dan saran. 
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