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  BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Batik merupakan sebuah karya seni visual yang terbuat dari bahan 

tekstil. Orang Indonesia, menggunakan batik sebagai sebuah identitas 

daerah, dimana setiap motif yang ada mengandung suatu nilai kehidupan 

dalam hidup bermasyarakat [4]. Sampai saat ini, tidak ada negara yang 

mampu mengembangkan batik menjadi beragam motif yang unik dan rumit, 

seperti batik yang ada di Pulau Jawa dan hanya dapat ditemukan di 

Indonesia [5].  

Pada awalnya para ahli berfikiran bahwa batik hanya digunakan 

untuk kebutuhan tertentu saja. Misalnya pada pola batik Parang, digunakan 

hanya untuk anggota keluarga kerajaan. Atau batik halus yang hanya 

digunakan oleh wanita yang memiliki kedudukan tinggi seperti istri Sultan 

atau putri kerajaan saja. Selain itu, orang Jawa juga memiliki beberapa 

filosofi dari masing-masing desain batik itu sendiri mulai dari kain yang 

digunakan untuk bayi lahir, pakaian pernikahan pengantin, hingga kain 

batik yang digunakan untuk menutup tubuh saat sudah meninggal [5]. 

Pada tahun 2009, Batik sebagai suatu warisan kebudayaan bangsa 

Indonesia berhasil diperjuangkan didepan Organisasi Pendidikan, Ilmu 

Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) atau yang biasa 

disingkat dengan UNESCO dan masuk dalam daftar Representatif  Karya 

Agung Budaya Lisan dan Tak Benda Warisan Manusia (Masterpices of the 

Oral and Intangible Heritage of Humanity) [1]. 

Setelah adanya pengakuan tersebut, keberadaan batik menjadi salah 

satu aset negara yang sangat berharga nilainya. Hanya dalam kurun waktu 

empat tahun, Indonesia mampu menghasilkan jumlah pendapatan ekspor 

batik yang semula USD32 Juta di tahun 2008 menjadi USD278 Juta pada 

tahun 2012.  
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Selain itu, apabila dilihat dari kuartal I/2013, jumlah ekspor batik di 

Indonesia mengalami kenaikan sebesar 18,49% jika dibandingkan pada 

tahun 2011 dengan periode yang sama [6]. Nilai tersebut juga sejalan 

dengan hasil survey yang dilakukan peneliti kepada 50 orang yang berasal 

dari Jawa Tengah (36 orang) dan dari luar Jawa Tengah (14 orang), 

semuanya mengetahui batik dan pernah menggunakan batik dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Dalam perkembangannya, motif batik dibedakan menjadi dua 

macam yaitu batik klasik dan batik pesisiran [3]. Batik klasik merujuk pada 

makna tersendiri disetiap ornamen gambar yang ada dengan berpegang 

teguh pada pakem adat, berbeda dengan batik pesisiran atau yang lebih 

dikenal dengan batik modern. Batik pesisiran cenderung keluar dari pakem 

motif adat, lebih beragam, dan bisa dibilang cukup unik [7]. Perkembangan 

batik tersebut nampaknya diimbangi dengan  kreativitas manusia yang 

mampu membuat batik dengan bermacam-macam bahan dasar sehingga 

batik bukanlah sebagai karya seni saja, tetapi digunakan dalam berbagai 

kebutuhan, tidak hanya dari segi fashion, namun juga sebagai pelengkap 

interior [8].  

Namun seringkali pecinta atau pemakai batik tidak memahami 

tentang informasi yang terkadung dari batik itu sendiri [7]. Seperti dalam 

kuisioner yang dibagikan kepada 50 orang responden, diperoleh data bahwa 

responden yang berasal dari Jawa Tengah hanya 28% (14 orang) dan dari 

luar Jawa Tengah sebanyak 8% (4 orang) saja yang mengetahui informasi 

mengenai batik yang digunakan (nama batik, makna dan filosofi), 

sedangkan sisanya sebanyak 44% (22 orang ) responden dari Jawa Tengah 

serta 20%  (10 orang) responden dari luar Jawa Tengah tidak mengetahui 

hal tersebut. 

Kebanyakan orang hanya menggunakan batik atas dasar 

keindahannya saja [7]. Kurangnya pemahaman masyarakat akan batik 

klasik bisa dilihat dari pengaplikasian sembarangan yang ditemukan pada 

benda yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari diluar baju ritual [2]. 
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Selain itu, terkadang orang juga menggunakan batik tidak tepat pada 

tempatnya, sebagai contoh menggunakan batik pada acara resmi namun 

motif yang digunakan sebenarnya untuk acara pemakaman [7]. Saat ini, 

kecenderungan orang lebih memilih batik modern karena motifnya lebih 

ekspresif, lebih ceria, dan tidak kaku sehingga bisa dipadukan dengan 

apapun sesuai dengan selera [7]. 

Pada era digital saat ini, memudahkan banyak orang mampu 

berkreasi untuk membuat aplikasi sebagai bentuk pengenalan akan kesenian 

batik ini. Dalam menciptakan value untuk pasar konsumen, saat ini merek 

dagang dianjurkan untuk berkolaborasi dengan konsumen atau yang dikenal 

dengan istilah branding generasi ketiga [9]. Salah satu media yang bisa 

dikatakan cukup ampuh untuk mengkolaborasikan hal tersebut adalah 

dengan game [9]. Pemilihan game sebagai media yang digunakan tak lepas 

dari survey yang melibatkan 50 orang dari usia 13-30 tahun bahwa 100% 

reponden pernah bermain game meskipun tidak sering. Data lain 

menyebutkan bahwa negara Indonesia tercatat sebagai pasar game nomer 

dua se-Asia Tenggara dengan nilai investasi 47% atau setara dengan 

US$321 juta. Namun pelaku industri game lokal masih mengambil peluang 

tersebut hanya sebesar 10% saja, sedangkan untuk kontribusi developer 

lokal sendiri hanya 1,2% saja [10] untuk itulah mengapa game dapat 

dijadikan sebuah media untuk mengenalkan kesenian batik.  

 Beberapa aplikasi (game) yang pernah dibuat sebagai media 

pengenalan batik seperti  Batik Swap, Nitiki, Indonesia Batik Game, Mbatik 

Yuk dan sebagainya, rata-rata hanya menampilkan edukasi batik berupa 

nama batik dan lokasinya saja, tanpa menampilkan makna serta filosofi 

batik yang ada didalamnya, bahkan ada juga game batik yang dibuat hanya 

untuk kesenangan saja. Oleh karena itu, penulis ingin  membuat game yang 

menyenangkan namun dengan pengemasan yang sedikit berbeda yaitu 

dengan membuat game untuk mengenalkan batik khususnya motif batik 

klasik, dalam game tersebut akan diberikan informasi singkat mengenai 

ragam batik klasik tersebut dan informasi tentang makna serta filosofi 
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disetiap jenis motif batik yang ditampilkan dalam permainan, sehingga 

pemain tidak hanya memperoleh hiburan saja namun juga dapat 

memperkaya informasi tentang kesenian batik. Selain itu, game yang akan 

dibuat disediakan di platform android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam perkembangannya, batik dapat dikelompokkan menjadi beragam 

kriteria, sehingga peneliti ingin mengelompokkan batik klasik agar 

informasi tidak terlalu meluas dan dapat diterima oleh masyarakat.  

Adapun rumusan masalah untuk menjawab masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis ornamen yang ada dalam batik klasik dan bagaimana 

penerapan pengelompokan motif batik klasik dalam game sesuai 

dengan ornamen yang ada di dalamnya? 

2. Bagaimana cara mengenalkan batik klasik kepada masyarakat 

melalui game berbasis android? 

3. Bagaimana penerapan teori classical conditioning untuk game 

edukasi tentang batik klasik? 

4. Bagaimana dampak game edukasi tentang pengenalan makna dan 

filosofi batik klasik dalam masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis ornamen yang ada dalam batik klasik dan 

bagaimana penerapan pengelompokan motif batik klasik dalam 

game sesuai dengan ornamen yang ada di dalamnya Mengenalkan 

batik klasik kepada masyarakat melalui permainan berbasis android. 

2. Mengetahui cara mengenalkan batik klasik kepada masyarakat 

melalui game berbasis android. 

3. Mengetahui penerapan teori classical conditioning untuk game 

edukasi tentang batik klasik. 
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4. dampak game edukasi tentang pengenalan makna dan filosofi batik 

klasik dalam masyarakat   


