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Abstrak 

 

Seni batik merupakan salah satu warisan budaya yang masih terus tumbuh dan perkembang 

dalam masyarakat. Batik merupakan warisan budaya yang banyak diminati, baik masyarakat 

lokal maupun manca negara. Namun sangat di sayangkan jika daya tarik tersebut tidak sebanding 

dengan pengetahuan masyarakat tentang beragam motif batik yang ada. Mengangkat seni batik 

melalui media yang di visualkan adalah salah satu alternative yang dapat di gunakan untuk 

meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni batik. Diharapakan visualisasi ini mampu 

memunculkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap batik yang menjadi budaya bangsa, 

karena sangat di sayangkan jika seni batik yang merupakan warisan budaya hanya akan menjadi 

motif bernilai sama dengan kain pada umumnya. Dalam penelitian ini, telah dibuat sebuah 

aplikasi yang di fokuskan pada pengenalan motif batik yang berasal dari kota Yogyakarta dengan 

memanfaatkan multimedia interaktif, dimana akan digabungkan beberapa komponen penyususn 

multimedia seperti, teks, suara, gambar, video dan animasi serta unsur interaktifitas. 

 

Kata Kunci: seni batik, budaya, motif, multimedia. 

 

Abstract 

 

Batik art is one of the cultural heritages that is still growing and developing in society. Batik is 

a cultural heritage that is in great demand, both local and international communities. However, 

it is very unfortunate if the attraction is not comparable with people's knowledge of the various 

batik motifs that exist. Lifting the art of batik through visualized media is one alternative that can 

be used to increase public appreciation of the art of batik. It is hoped that this visualization will 

be able to raise people's awareness and love for batik which is the nation's culture, because it is 

very unfortunate if the art of batik which is a cultural heritage will only be a motive of the same 

value as cloth in general. In this research, an application has been made that focuses on the 

introduction of batik motifs originating from the city of Yogyakarta by utilizing interactive 

multimedia, which will combine several components of multimedia compilation such as text, 

sound, images, video and animation as well as interactivity elements. 

 

Keywords: batik art, culture, motifs, multimedia. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, agama dan ras tentu 

memiliki kekayaan budaya yang telah melekat dan menjadi asset berharga bagi 

penduduk lokal. Budaya dalam pendekatan deskriptif merupakan, keseluruhan yang 

mailto:renna@akprind.ac.id
mailto:erma@akprind.ac.id
mailto:mmansyur66@gmail.com
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bersifat kompleks yang ada didalam masyarakat, dimana budaya merupakan kesenian 

yang lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola pikir, pandangan hidup, nilai, 

norma, serta aspek kehidupan lain dalam masyarakat [1]. Salah satu budaya Indonesia 

yang masih terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu seni batik. Batik 

merupakan warisan budaya yang banyak diminati dan cukup dikenal oleh masyarakat 

lokal maupun mancan negara. Namun daya tarik masyarakat terhadap seni batik tidak 

sebanding dengan pengetahuan tantang beragam motif batik yang ada. Motif batik tentu 

memiliki corak, ciri dan bentuk yang berbeda-beda dimasing-masing daerah. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan seni batik memunculkan 

polemik pada masyarakat Indonesia karena batik pernah sempat diklaim oleh Malaysia 

sebagai kebudayaan negaranya. Namun pada tanggal 2 oktober 2009 badan PBB untuk 

keudayaan atau UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan 

untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage 

of Humanity). Adanya pengakuan UNESCO tentu membuat masyarakat Indonesia patut 

berbangga terhadap seni batik yang tumbuh dan mengakar dalam budaya bangsa. 

Sejalan dengan sejarah panjang yang telah ditorehkan melalui karya seni batik yang ada 

sejak abad ke XI membuat batik memiliki makna begitu kental dengan filosofi dan 

nilai-nilai kehidupan pada setiap corak atau motifnya.  

Kota Yogyakarta yang merupakan daerah tertua kedua setelah Jawa Timur [2] memiliki 

kebudayaan berupa seni batik yang terus tumbuh dan mengakar dalam masyarakatnya. 

Beragam corak dari seni batik kerap kali dituangkan dalam beragam media yang 

digunakan dalam berbagai kesempatan, baik dalam suasana formal maupun non-

formal. Dalam sambutan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) DIY GKR 

Hemas mengatakan kebanyakan orang menganggap batik hanya sekedar motif, dimana 

masyarakat sudah merasa mengenakan batik bila mengenakan kain bermotif seperti 

batik. Padahal hal tersebut sangatlah berbeda karena sebetulnya kain bermotif batik 

merupakan kain printing yang mulai banyak berasal dari luar negri yang di Import ke 

Indonesia. Hal tersebut tentu sangat disayangkan jika masyarakat yang mengatakan 

dirinya menggunakan batik, namun belum tentu mengetahui batik yang digunakannya. 

Masyarakat harus sesering mungkin diberikan pengetahuan tentang batik, karena 

pembuatan batik memerlukan proses yang panjang dari mulai mendesain, 

menggoreskan malam dengan canting, mewarnai, melorod dan berbagai proses lainnya 

yang melibatkan banyak pihak [3].   

Mengangkat seni batik terutama batik khas Yogyakarta yang divisualisasikan dengan 

memberikan sentuhan teknologi adalah salah satu media terbaik untuk mengenalkan 

budaya kepada masyarakat. Sangat disayangkan jika seni batik yang merupakan 

warisan budaya hanya akan menjadi corak bernilai sama dengan kain pada umumnya. 

Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, multimedia merupakan salah satu media 

yang berkembang pesat dan menarik perhatian masyarakat luas. Tidak dapat dipungkiri, 

bahwa hal tersebut telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Kehadiran 

teknologi multimedia, memberikan warna tersendiri dalam menyajikan informasi 

kepada masyarakat, beragam konten dapat di nikmati dengan sangat menyenangkan. 
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Tentu sangat di sayangkan jika multimedia tidak digunakan untuk memperkenalkan 

budaya terutama seni batik kepada masyarakat.  

Beberapa penelitian terdahulu yang memperkenalkan batik melalui beberapa 

media yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh [4] yaitu membangun sebuah sistem 

interaktif untuk mendesain motif batik truntum menggunakan metode genetika 

populasi. Sistem memiliki masukan parameter berupa, jenis kelopak, jari lingkaran, 

ketebalan, pangkal kelopak, sela, skala kelancipan ukuran kain, jarak motif serta jenis 

kelowongan. Parameter diisikan pengguna melalui komponen listbox dan slider yang 

telah di sediakan secara interaktif. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu sebuah sistem 

yang digunakan untuk membuat desain batik dengan motif truntum untuk 

meningkatkan kreatifitas dan efisiensi waktu dalam mendesain batik.  Penelitian yang 

dilakukan oleh [5] yaitu membuat aplikasi yang digunakan untuk mengenali motif batik 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deteksi tepi canny dan template 

matching yang merupakan salah satu metode dalam pengolahan citra. Dimana hasil 

akhir dari penelitian ini yaitu berupa persentase hasil uji kemiripan motif batik yang 

dapat dikenali oleh sistem sebesar 89,44%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

[6] yaitu membuat sebuah media interaktif yang digunakan untuk mengenalkan motif 

batik klasik pada siswa sekolah dasar. Media intraktif ini dibuat dengan tujuan menarik 

minat para siswa untuk lebih mengenal motif batik klasik khas Indonesia. Hasil akhir 

dari penelitian ini yaitu respon positif yang diberikan oleh para siswa dan guru-guru 

dalam menggunakan sistem yang telah dibuat, sehingga dapat diartikan media interaktif 

yang dibuat dapat digunakan untuk mengenalkan motif batik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini membangun sebuah aplikasi pengenalan motif batik khas Yogyakarta 

berbasis multimedia dengan menggunakan konsep multimedia interaktif. Aplikasi 

pengenalan batik khas Yogyakarta ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk 

memperkenalkan beragam motif batik yang ada di Yogyakarta beserta ciri dan makna 

dari masing-masing sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu, membangun sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

menambah pengetahuan masyarakat tentang beragam jenis motif batik khas Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai media untuk melestarikan budaya lokal. 

Aplikasi yang dibangun digunakan sebagai media untuk memberikan pengetahuan 

tentang batik khas Yogyakarta agar masyarakat lebih termotivasi untuk mengenal dan 

mencintai budaya Jawa. 

 

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Multimedia Interaktif 

Multimedia merupakan kombinasi yang terdiri dari komponen teks, grafik, audio, video 

dan animasi. Komponen dasar multimedia memungkinkan pengguna dapat berkereasi, 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan menggabungkan komponen-komponen dasar 

multimedia seperti teks yang dipadukan dengan bunyi, gambar, musik, animasi dan 

video [7]. Kemudian dalam artikel yang dikutip dari [8] tentang multimedia interaktif 

adalah seluruh element multimedia (teks, gambar, audio, video dan animasi) yang 

terdapat dalam suatu aplikasi dimana pengguna memiliki kebebasan atau kemampuan 
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untuk mengontrol dan menghidupkan element-element tersebut. Sedangkan menurut 

[9] multimedia interaktif merupakan media pembelajaran dimana didalamnya terdapat 

seluruh element multimedia yang di satukan dan di sajikan secara interaktif sehingga 

pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi dengan media tersebut. 

 

1.4.2. Motif Batik Khas Yogyakarta 

Menurut Indarmaji dalam [10], seni batik merupakan salah satu hasil kebudayaan yang 

dikenal sejak nenek moyang. Batik sangat dikagumi bukan hanya karena prosesnya 

yang rumit tetapi juga dalam motif dan warna yang unik dan indah, yang sarat akan 

makna simbolik. Sedangkan menurut Iwan Tirta dalam [11], batik adalah sebuah teknik 

menghias permukaan tekstil dengan cara menahan pewarna.  Menurut Amir Yahya 

dalam [10], pada awalnya batik hanya berupa batik tulis yang dibuat oleh putri-putri 

keraton sebagai kegiatan pengisi waktu luang, kemudian menyebar kepada orang-orang 

yang dekat dengan keluarga keraton. Dalam lembaran negara atau rijksblad pada 

tanggal 3 Mei 1927, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII membakukan aturan dan tata 

cara penggunaan batik sebagai perlengkapan pakaian kebesaran Keraton Yogyakarta. 

 

Motif batik sendiri terbentuk dari kumpulan simbol-simbol bermakna, yang bernuansa 

tradisional Jawa, Islami, Hinduisme, dan Budhaisme. Dalam perkembangannya, batik 

diperkaya oleh nuansa budaya lain seperti Cina dan Eropa modern [12].   Yogyakarta 

memiliki beberapa motif batik yaitu [13]: 

 

a. Motif Ceplok 

b. Motif Kawung 

c. Motif Parang 

d. Motif Lereng  

e. Motif Nitik 

f. Motif Truntum  

g. Motif Semen  

h. Motif Gurda (Garuda) 

i. Motif Isen 

 

 

2. METODE 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dibutuhkan data-data terkait pengenalan batik khas Yogyakarta yang 

perlu diketahui oleh masyarakat diantaranya dengan mengumpulkan berbagai motif dan 

corak batik serta unsur-unsur kebudayaan lain terkait pengenalan batik, diantaranya 

meliputi, makna bentuk pada motif batik, filososfi motif, kegunaan batik, serta 

beberapa info pengetahuan tentang batik khas yang akan ditampilkan dalam bentuk teks 

maupun gambar.  Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Study Literatur: mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku maupun 

refrensi lain terkait batik khas Yogyakarta, khususnya pada konteks kebudayaan. 

b. Observasi: mengunjungi museum batik untuk mengamati dan 

mendokumentasikan bentuk corak maupun motif batik khas Yogyakarta. 

c. Wawancara: mewawancarai secara langsung budayawan dan seniman batik yang 

paham tentang filososfi dan makna motif batik Yogyakarta. 

 

 

2.2. Subjek dan Objek Penelitian 
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Subjek penelitian dalam penelitian yang dilakukan adalah budayawan dan para 

pengrajin batik Yogyakarta. Sedangkan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah motif batik khas Yogyakarta beserta filosofi dan makna dari setiap motif yang 

ada.  

 

2.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di museum batik Yogyakarta (Museum Keluarga Hadi 

Nugroho dan R. Ng.Jumima Dewi Sukaningsih) yang beralamat di jalan Dr. Sutomo 

No. 13 A Yogyakarta.  

 

2.4. Analisis Pengguna 

Aktor yang terlibat didalam penggunaan sistem pengenalan motif batik khas 

Yogyakarta yaitu, masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal batik khas 

Yogyakarta. 

 

2.5. Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem yang diperlukan dalam aplikasi pengenalan motif batik khas 

Yogyakarta yaitu: 

a. Menampilkan informasi tentang sejarah batik khas Yogyakarta 

b. Menampilkan informasi tentang teknik membatik  

c. Menampilkan informasi tentang ragam batik Yogyakarta 

d. Menampilkan informasi tentang tips merawat batik 

e. Menampilkan video tetang proses pembuatan batik 

f. Menampilkan permainan yang mengasah pengetahuan tentang batik khas 

Yogyakarta. 

g. Menampilkan profil pembuat sistem 

 

2.6. Analisis Kebutuhan Data 

Analisis kebutuhan data yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi pengenalan motif 

batik khas Yogyakarta yaitu: 

a. Data batik: kriteria data batik yang akan ditampilkan meliputi: sejarah batik, 

teknik membatik, ragam motif batik dan tips merawat batik. 

b. Data video: kriteria data video yang akan ditampilkan meliputi: video proses 

pembuatan batik dan ragam motif batik khas Yogyakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Struktur Navigasi Menu 

Navigasi menu yang dibuat nantinya akan berhubungan satu sama lain, hal ini 

dimaksudkan agar aplikasi yang di bangun dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan 

rancangan yang telah dibuat. Dalam pembuatan aplikasi pengenalan motif batik khas 

Yogyakarta digunakan bentuk menu datar dengan struktur navigasi komposit. Adapun 

fasilitas navigasi menu yang dibuat ditunjukkan pada gambar 1.  
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Gambar 1. Struktur Navigasi Menu Aplikasi 

Keterangan: 

a. Menu Intro  : berisi animasi loading dengan bentuk beberapa motif batik 

khas Yogyakarta 

b. Menu Tentang Batik : berisi sub menu sejarah batik, sub menu teknik membatik, 

sub menu ragam batik dan sub menu tips merawat batik.  

c. Sub menu sejarah batik: berisi sejarah awal di buatnya batik hingga kini menjadi 

salah satu kebudayaan yang melekat di warga Yogyakarta. 

d. Sub menu teknik membatik: berisi cara-cara membuat batik dengan baik dan 

benar. 

e. Sub menu ragam batik: berisi berbagai jenis motif batik khas Yogyakarta. 

f. Sub menu tips merawat batik: berisi cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

merawat kain batik agar tetap awet. 

g. Menu permainan : berisi quis tebak-tebakan untuk mengetahui seberapa kenal 

pengguna dengan motif batik khas Yogyakarta. 

h. Menu video  : berisi video pendek tentang ragam batik khas Yogyakarta. 

i. Menu profil  : berisi data diri dari pembuat aplikasi. 

j. Menu petunjuk : berisi petunjuk penggunaan aplikasi 

 

3.2. Implementasi Motif Batik Khas Yogyakarta 

Beberapa motif batik khas Yogyakarta yang sering djumpai dapat dilihat pada gambar 

2 berikut. 

 

    

Motif Lereng Motif Nitik 

Kembang Jeruk 

Motif Nitik Turuntok Motif Semen 

    
Motif Isen Motif Kawung Motif Gurda /garuda Motif Ceplok 

Gambar 2. Beragam Motif Batik Khas Yogyakarta 
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3.3. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi 

sesuai dengan storyboard yang telah dirancang. Data-data yang telah dikumpulkan, 

akan disatukan menggunakan bahasa pemrograman ActionScript sebagai software 

final. Berikut hasil berikut hasil implementasi pengenalan motif batik khas Yogyakarta. 

 

 
Gambar 3. Tampilan Menu Tentang Batik 

 

Gambar 3 merupakan tampilan sub menu tentang batik, dimana terdapat 6 menu tombol 

yang dapat digunakan didalam aplikasi yaitu: sejarah batik, teknik membatik, ragam 

batik, tips merawat batik, menu utama dan keluar. 

 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Pengenalan Motif Batik 

 

Gambar 4 merupakan tampilan halaman ragam batik, dimana pada halaman ini akan di 

jelaskan berbagai macam motif-motif batik khas Yogyakarta. Pada halaman ragam 

batik terdapat 4 button menu yang dapat digunakan yaitu: 

a. Button keluar digunakan untuk keluar dari sistem. 

b. Button lanjut, digunakan untuk menuju ke halaman berikutnya khusus pada 

halaman ragam batik. 

c. Button kembali, digunakan untuk kembaali ke halaman sebelumnya khusus pada 

halaman ragam batik. 
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d. Button menu utama, digunakan untuk Kembali ke halaman awal aplikasi. 

 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Permainan Level 1 

 

Tampilan halaman permainan ditunjukkan pada gambar 5, dimana pada halaman ini 

akan ditampilkan permainan berupa mencocokkan nama batik, gambar batik serta 

beberapa pertanyaan untuk menambah pengetahuan tentang batik khas Yogyakarta. 

 

3.4. Pengujian Sistem 

Pada penelitian ini dilakukan uji black box, untuk mengetahui fungsi dan fitur aplikasi 

yang dibangun apakah sudah dapat bekerja dengan baik atau tidak, sehingga nantinya 

aplikasi layak untuk digunakan. Pengujian black box dilakukan secara langsung kepada  

penggguna aplikasi yang diambil dengan sample acak. Berdasarkan hasil uji black box 

yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengenalan motif batik Khas 

Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan fungsinya.  

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuaraikan sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Telah dibangun aplikasi pengenalan motif batik khas Yogyakarta dengan 

menggunakan bahasa pemrograman ActionScript yang merupakan bahasa 

pemrograman bawaan AdobeFlash.  

b. Hasil pengujian sistem menggunakan blacx box test, menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan storyboard yang telah dibuat.  

c. Aplikasi yang dibangun, dapat digunakan sebagai refrensi untuk mengenal ragam 

motif batik terutama motif batik khas Yogyakarta. 
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