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ABSTRAK  

RAHARJO, BUDI. 2006. Kerajinan Batik Tulis Tengah Sawah Desa Wiyoro Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni dan Desain Fakultas 

Sastra Universitas Negeri Malang.  

Kata Kunci, motif, alat dan bahan, proses.  

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia 
karena nilai yang ada pada wastra batik tidak hanya terhenti pada penampilannya saja, 
tetapi juga memiliki keindahan rohani yang hadir melalui ragam hias dengan makna 
filosofi yang mendalam. Pada mulanya batik hanya berkembang di seputar keraton, tetapi 
seiring dengan perkembangan zaman maka batik berkembang menyebar sampai ke 
daerah pesisir dan banyak mendapat pengaruh dari luar. Fungsi batikpun berkembang 
tidak hanya untuk busana tetapi juga untuk hiasan maupun taplak meja. 

Industri Kerajinan Batik Tulis Tengah Sawah di Desa Wiyoro Kecamatan 
Ngadirojo Kabupaten Pacitan, merupakan satu dari sekian banyak industri kerajinan batik 
tulis yang ada di Kabupaten Pacitan. Kegiatannya tidak jauh berbeda dengan industri 
kerajinan batik tulis yang lain. Satu hal yang dapat membedakan dengan industri batik 
tulis yang lain, yaitu industri batik tulis Tengah Sawah menggunakan motif batik hasil 
kreasi sendiri dan menggunakan bahan pewarna indigosol .   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas masalah mengenai  
motif batik, alat dan bahan serta proses pembuatan batik di Industri Kerajinan Batik Tulis 
Tengah Sawah di Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Sedangkan 
penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data dengan tujuan pemecahan 
masalah sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini,  

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa motif di Industri Kerajinan 
Batik Tulis Tengah Sawah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu motif 
geometris dan motif non geometris, banyak menciptakan motif-motif baru yang sumber 
idenya dari alam sekitar, majalah, buku dan kreasi sendiri. Bahan pewarna yang 
digunakan adalah indigosol yang mempunyai kelebihan yaitu penggunaan mudah, ramah 
lingkungan dan warna lebih cemerlang. Sedang alat, serta proses pewarnaan dan 
pelorodan masih sama dengan industri batik tulis yang lain. Adapun jenis-jenis batik 
yang dihasilkan antara lain : kain batik untuk baju, kain untuk sarung selendang dan 
taplak meja.     


