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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai 

keanekaragaman budaya. Tercermin dari kedaulatan Indonesia terbentang dari 

Sabang sampai Merauke, di mana terdiri atas daratan dan lautan yang dihuni oleh 

penduduk dengan ciri khas kemajemukan suku dan budaya.  

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadikan Indonesia mampu 

mengubah keanekaragaman dan perbedaan menjadi persatuan. Budaya merupakan 

suatu cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun sehingga mampu terjaga 

kelestariannya. Lihatlah berapa jenis suku di Indonesia, berapa jenis bahasa 

(daerah) di Indonesia, berapa jenis agama di Indonesia, berapa jenis kesenian di 

Indonesia. 

Hal tersebut merupakan hasil dari budaya, karena budaya lahir dari proses 

interaksi umat manusia secara berkelanjutan. Keanekaragaman budaya Indonesia 

mampu menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia guna 

mempelajari budaya Indonesia lebih mendalam.  

Selain mengangkat citra Indonesia, kedatangan wisatawan asing juga 

mampu membantu perekonomian melalui pendapatan devisa negara. Pada 2 

Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. 

Peringatan hari batik dilakukan setiap tanggal 2 Oktober untuk melestarikan 

budaya Indonesia,media massa pun berlomba memberikan informasi seputar batik 

secara eksklusif kepada masyarakat sehingga menimbulkan apresiasi cinta budaya 
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dalam benak setiap individu. Pada saat ini batik bahkan telah menjadi tren fashion 

yang mendunia. (Dikutip dari artikel di http://www.seputar-

indonesia.com/edisicetak/content/view/444954/) 

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 masuknya bahan pewarna 

(dye), atau dalam Bahasa Inggrisnya “wax-resist dyeing”. 

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-

perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam 

membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik 

adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang 

memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa 

pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin 

seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah 

pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. 

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. 

Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa 

corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap 

berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para 

penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh orang Tionghoa, 

yang juga mempopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil 

minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak 

dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah 
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(gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti 

warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai 

dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki 

perlambangan masing-masing (dikutip dari http://savirabatik.com/tag/asal-usul-

batik/ ) 

Kita mengenal Batik sebagai warisan budaya dari berbagai macam daerah, 

masing masing mempunyai karakteristik yang mengagumkan, salah satu contoh 

adalah Batik Madura, batik madura yang dikenal saat ini Batik Tanjung Bumi 

,Bangkalan dan Batik Banyumas, Pamekasan, dua jenis batik ini memang yang 

paling ditonjolkan, karena motif dari kedua batik itu beragam. Bahkan disinyalir 

bisa mencapai ratusan motif. Mulai dari motif aslinya maupun kombinasi satu 

sama lainnya. 

Apakah yang membuat Batik Madura mempunyai citra estetik tinggi? 

Pertama, aroma lilinnya (malan) yang khas. Pasalnya campuran malan batik kerap 

dicampur dengan Madu. Dengan campuran sari bunga yang dikumpulkan lebah 

itu, bau karbon yang menyengat pada malan jadi netral. Bahkan baunya jadi unik. 

Berikutnya, cipratan warnanya yang bukan hanya terkesan sangar tapi juga magis. 

Warna batik Madura biasanya dididominasi oleh kesan warna yang ‘berani’ 

(merah, kuning, hijau). Hal ini juga merupakan salah satu ciri khas yang 

mempunyai arti dalam budaya madura yang berkaitan dengan kerajaan Mojopahit. 

Yang paling khas dalam pewarnaan batik madura ini adalah warna merah dan 

hitam, ini seakan menunjukkan karakter orang madura yang keras dan berani. 

Untuk motifnya, batik Madura biasanya bergambar burung, selain berupa 

cerita daerah setempat. Layaknya seperti komik, ceritanya beruntun. Salah satu 
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contohnya adalah motif yang menggambarkan penantian seorang istri menunggu 

suami. Ada kisah tentang panji suci (dakwah), nyiur melambai, "tar poteh" yaitu 

latar belakangnya didominasi warna putih sebagai lambang kesucian. Warna yang 

mencolok ini tertuang dalam motif seperti pucuk tombak, daun, hewan, geometris, 

dan rajut. Hewan yang kerap menjadi motif dalam batik Madura antara lain ikan 

(iwak), udang, kehidupan laut, burung dan lain-lain. Konon warna dan motif ini 

sesuai dengan karakter orang Madura yang apa adanya, terbuka dan egaliter. Ciri 

khas lain yang dimiliki oleh Batik Madura adalah banyaknya garis yang 

terpampang dalam satu desain batiknya. Tiap desain batiknya pun memiliki kisah 

atau cerita masing-masing yang semuanya menggambarkan keseharian rakyat 

Madura. Untuk pewarnaan batik pada awalnya menggunakan pewarnaan alam, 

Sedangkan pembuatannya memakai proses lukis yang tentu butuh waktu cukup 

lama, dari enam bulan hingga satu tahun  

Batik yang paling tersohor di desa tanjung bumi adalah batik Gentongan, 

Tradisi gentongan menjadi ciri khas Kabupaten Bangkalan, khususnya 

Tanjungbumi. Disebut gentongan karena masyarakat setempat masih 

mempertahankan cara pewarnaan alami. Sederhananya, kain batik yang sudah 

diberi malam dan akan diberi warna itu dicelup ke dalam gentong selama 

berbulan-bulan. Kain batik ini hanya dikeluarkan beberapa kali untuk diangin-

anginkan. Kerumitan tersebut membuat kain gentongan menjadi mahal. 

Batik Genthongan cukup dikenal luas karena kekuatan warnanya yang bisa 

bertahan hingga puluhan tahun. Karenanya jangan heran jika batik ini cukup 

mahal harganya dibandingkan dengan batik biasa. Selain bahan kainnya dipilih 

yang terbaik, juga pewarnanya menggunakan pewarna alami. Yang diracik dari 
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sari tumbuhan pilihan. Soga alam khas Madura berasal dari Mengkudu dan Tingi 

untuk menghasilkan warna merah. Hijau berasal dari kulit Mundu ditambah 

tawas, Daun Tarum digunakan jika ingin memberikan efek warna biru. 

Kesemuanya itu diramu oleh tangan-tangan terampil dengan imajinasi seni tingkat 

tinggi sehingga menghasilkan motif batik yang beragam dan unik, khas pulau 

Madura. Jadi tidak terlalu berlebihan jika batik Madura menjadi pilihan bagi 

mereka yang menyukai busana-busana bernuansa etnik yang terkesan anggun. 

Desa Tanjungbumi adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Bangkalan Madura yang letaknya 50 kilometer di sebelah utara kota Bangkalan. 

Desa ini merupakan pusat sentra batik di pulau Madura, Menurut Kepala Sie 

Pengembangan UMKM Kabupeten Bangkalan, Panca Setiadi menjelaskan ada 

sekitar 900 perajin batik tulis yang ada di Desa Tanjung Bumi ini. Ketrampilan 

membatik ini sudah menjadi warisan secara turun menurun, sehingga sudah 

menjadi pemandangan yang wajar jika banyak remaja di desa tersebut mahir 

membatik. Wilayah Tanjung Bumi berdekatan dengan pantai, sehingga banyak 

warga yang bekerja sebagai nelayan. Konon ceritanya, sambil menunggu suami 

pulang dari berlayar ke daerah yang jauh, sang istri banyak yang mengisi waktu 

luangnya dengan membatik. (dikutip dari 

http://kabarmadura05.blogspot.com/2009/08/tanjungbumi-dengan-batik-gentong-

yang.html ) 

Berdasarkan dari penetapan batik sebagai warisan budaya Indonesia, dan 

juga keunikan batik Madura yang dinilai memiliki estetika tinggi dari warna 

motif, dan cara pembuatannya, maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan batik 

Madura sebagai media pencitraan budaya Madura. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latarbelakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan 

suatu permasalahan bagaimana Batik Madura sebagai media pencitraan budaya 

Madura? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

tentang batik madura sebagai media pencitraan budaya masyarakat Madura. 

 
D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah dan  melengkapi 

khasanah literatur ilmiah dalam komunikasi khususnya tentang batik Madura 

sebagai media pencitraan budaya Madura, yang nantinya dapat berguna bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi 

hasil temuan penelitian pada masalah yang sama. Diharapkan pula penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi yang positif serta dapat menambah wawasan 

pengetahuan dalam mengembangkan disiplin ilmu komunikasi.  

D.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran, masukan dan 

bahan evaluasi tentang bagaimana batik Madura sebagai media pencitraan budaya  

Madura dimata masyarakat madura itu sendiri, sehinggga timbul kesadaran 

didalam diri masyarakat Madura untuk lebih mengembangkan hasil karya seni dan 

budaya mereka, yaitu batik Madura. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1.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. 

(Haidar, 2009:2). 

E.1.1. Jenis Batik  

Adapun jenis-jenis batik berdasarkan pembuatannya dapat diketahui 

sebagai berikut:  

 1. Batik Tulis 

Batik yang ditulis atau digambar secara langsung pada kain dengan 

menggunakan canting. 

Bentuk gambar atau desain pada batik tulis tidak ada pengulangan 

yang jelas, sehingga gambar nampak bisa lebih luwes dengan ukuran 

garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. 

2. Batik Cap 

Batik cap dikerjakan dengan menggunakan cap (alat yang terbuat dari 

tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar atau motif yang 

dikehendaki). 
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3. Batik lukis 

Membatik lukis adalah melukis menggunakan lilin batik secara 

spontan. Pembuatan lukisan ini dapat secara langsung atau tanpa pola 

maupun dengan dibuat pola/kerangka terlebih dahulu tergantung 

bagaimana kemampuan dari pelukis tersebut. Batik lukis berbeda 

dengan batik tulis atau batik cap karena pelukis batik tidak 

menggunakan pedoman-pedoman seperti batik tulis tangan maupun 

cap. 

4. Batik Sablon 

Batik yang motifnya dicetak dengan klise/hand print. 

5. Batik Painting 

Batik yang dibuat tanpa pola, tetepi langsung meramu warna diatas 

kain batik. 

6. Batik Printing 

Batik yang penggambarannya menggunakan mesin. Jenis batik ini 

dapat di produksi dalam jumlah besar karena memakai mesin modern. 

Kemunculan batik printing dipertanyakan oleh beberapa seniman dan 

pengrajin batik karena dianggap merusak tatanan dalam seni batik, 

sehingga mereka lebih suka menyebutnya kain bermotif batik. (Haidar, 

2009:16-22).  

 

E.2. Batik Madura 

Batik madura merupakan kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi dan 

sudah menjadi bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia dahulu kala.  Ragam 
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corak batik madura juga tidak lepas dari pengaruh asing, diantaranya oleh orang 

tiongha, warna-warna cerah seperti warna merah adalah slah satu warna yang 

dipengaruhi oleh orang-orang tiongha dalam hal pewarnaan. (dikutip dari , 

http://oxana.blogdetik.com/2009/10/13/asal-usul-dan-sejarah-batik-indonesia/, 

diakses tanggal 5 Desember 2010) 

Batik Madura, punya ciri khas tersendiri. Sebagai pulau penghasil garam 

mempunyai ciri khas warna-warna yang cerah dan motif yang beragam 

menunjukkan karakter masyarakat lokal. Warna batiknya adalah warna-warna 

berani, mulai dari merah, hijau, kuning dan biru. Batik Madura menggunakan 

pewarna alami sehingga warnanya cukup mencolok. Motif batik Madura berbeda 

karena pengaruh dari daerah pinggiran, seperti gambar flora dan fauna. 

Batik Madura juga memiliki cerita masing-masing. Misal, batik tipe Tasik 

Malaya diadopsi dari cerita penantian seorang istri terhadap suaminya. Kemudian 

terdapat pula cerita tentang panji suci, nyiur melambai, tar poteh yang memiliki 

latar putih bermakna sebagai kesucian seorang wanita serta cah keneh yaitu 

perempuan cantik dari Cina. 

Batik yang paling populer dikalangan orang madura terutama masyarakat 

tanjung bumi adalah batik gentongan. Disebut gentongan karena masyarakat 

setempat masih mempertahankan cara pewarnaan alami. Sederhananya, kain batik 

yang sudah diberi malam dan akan diberi warna itu dicelup ke dalam gentong 

selama berbulan-bulan. Kain batik ini hanya dikeluarkan beberapa kali untuk 

diangin-anginkan. Kerumitan tersebut membuat kain gentongan menjadi mahal. 
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E.2.1. Batik Tanjungbumi Madura 

Batik Tulis Tanjung Bumi merupakan hasil seni budaya masyarakat 

Madura, khususnya di Tanjung Bumi Bangkalan. Batik Tulis ini sudah ada sejak 

jaman dahulu, kira-kira 200 tahun yang lalu di Desa Telaga Biru yang merupakan 

daerah pesisir dan masyarakatnya banyak berlayar / berdagang ke berbagai pulau 

maupun ke negara lain. Pada saat itu ada beberapa orang yang dalam berlayar / 

berdagang singgah di Pekalongan dan belajar membatik kemudian diajarkan 

kepada ibu-ibu di pesisir Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan. 

Hasil dari Batik Tulis tersebut pada saat itu sudah diperjualbelikan keluar daerah 

oleh para pedagang antar pulau maupun antar negara. Karena pertama kali batik 

itu dibuat di Desa Telaga Biru maka dikenal dengan nama Batik Tebiru (dari kata 

Telaga Biru).  

Seiring dengan perkembangan jaman, maka Batik Tebiru dikenal sekarang 

dengan sebutan Batik Tulis Tanjung Bumi (nama kecamatan). Perkembangan 

Batik Tulis Tanjung Bumi mengalami beberapa perubahan motif yang mengarah 

kepada pangsa pasar / berdasarkan pesanan. Namun, beberapa perajin batik tulis 

masih mempertahankan motif-motif tradisional atau motif-motif asli Tanjung 

Bumi, diantaranya motif binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitarnya, 

pemandangan laut / sungai dan motif lain sesuai keadaan daerah. Adapun ciri khas 

Batik Tanjung Bumi adanya warna merah yang tidak beraturan (colat-colet) di 

motf batik tersebut. Namun, ada beberapa motif batik yang tidak ada warna 

merahnya, hal ini dibuat atas dasar pesanan khusus oleh pembeli. Perajin Batik 

Tulis sebelum tahun 1976 masih 70 orang pembatik dan tersebar di 3 desa yaitu 

Desa Telaga Biru, Tanjung Bumi, Paseseh. Di 3 Desa tersebut terdapat 30 
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kelompok kerja yang bertugas memberi pewarnaan sesuai dengan permintaan 

pasar. 

Diperkirakan ada sekitar + 90 motif batik yang terdapat di daerah 

tanjungbumi, diantaranya : 

 

 

 

 

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan) 

E.3. Citra 

Menurut “Collin English Dictionary” (Sandra Oliver, 2006:50) citra 

adalah suatu gambaran tenatang mental, ide yang dihasilkan oleh imaginasi atau 

kepribadian yang ditunjukan kepada public oleh seseorang, organisasi dan 

sebagainya. 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Secara garis besar citra adalah 

seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek tertentu. 

Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra 

objek tersebut yang menampilkan kondisi tertentu. 

E.3.1. Jenis-Jenis Citra 

1. Citra Bayangan (mirror image) 

Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai 

pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini sering kali tidaklah tepat, bahkan 

hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan 
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ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai 

pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. Citra ini cenderung positif, bahkan 

terlalu positif, karena kita biasa membayangkan hal yang serba hebat mengenai 

diri sendiri sehingga kita pun percaya bahwa orang-orang lain juga memiliki 

pandangan yang tidak kalah hebatnya atas diri kita. Tentu saja anggapan ini tidak 

pada tempatnya. Akan tetapi hal ini merupakan suatu kecenderungan yang wajar, 

karena hampir semua orang memang menyukai fantasi. 

2. Citra Yang Berlaku (current image) 

Kebalikan dari citra bayangan, citra yang berlaku ini adalah suatu citra 

atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. 

Namun sama halnya dengan citra bayangan, citra yang berlaku tidak selamanya, 

bahkan jarang, sesuai dengan kenyataan karena semata-mata terbentuk dari 

pengalaman atau pengetahuan orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya 

tidak memadai. Biasanya pula, citra ini cenderung negatif. 

3. Citra Harapan (wish image) 

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. 

Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra harapan 

lebih baik atau lebih menyenangkan dari pada citra yang ada. Walaupun dari 

kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga bias merepotkan. Namun secara 

umum, yang disebut sebagai citra harapan itu memang sesuatu yang berkonotasi 

lebih baik.  

4. Citra Perusahaan (corporate image) 

Apa yang dimaksud dengan citra perusahaan (ada pula yang menyebutnya 

sebagai citra lembaga) adalah citrs dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 
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bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Citra perusahaan ini terbentuk 

oleh banyak hal. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra perusahan antara 

lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan-

keberhasilan dibidang keuangan yang pernah diraihnya, sukses ekspor, hubungan 

industry yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dala jumlah yang 

besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab social, komitmen mengadakan 

riset dan sebagainya. 

5. Citra Majemuk(Multiply Image) 

Setiap perusahaan atu organisasi pasti memiliki banyak unit jumlah dan 

pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki perangai 

dan perilaku tersendiri, sehingga secara sengaja atau tidak mereka pasti 

memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau 

perusahaan secara keseluruhan. Jumlah citra yang dimiliki suatu perusahaan boleh 

dikatakan sama banyaknya dengan dengan jumlah pegawai yang dimilikinya. 

Untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, variasi citra itu harus 

ditekan seminimal mungkin dan citra perusahaan secara keseluruhan harus 

ditegakkan (Anggoro, 2001:59-68). 

E.3.2. Proses Pembentukan Citra 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang 

terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. 

Salomon, dalam rakhmat menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi 

kognitif pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori 

sikap. 
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Gambar 1.1 
Proses Pembentukan Citra 

 

  

 

 

 

(Soemirat, 2003: 115) 

1. Citra merupakan proses intern yaitu proses psokodinamis pada individu 

berkisar antara komponen-komponen persepsi, kognisi, motivasi, dan 

sikap individu terhadap sesuatu. Keempat komponen ini diartikan sebagai 

mental representation (citra) dan stimulus. 

2. Suatu stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dan akan 

mempengaruhi respon. Stimulus tersebut dapat diterima ataupun ditolak. 

Jika ditolak proses selanjutnya tidak akan berjalan, hal ini menunjukkan 

bahwa stimulus tersebut tidak efektif mempengaruhi karena tidak ada 

perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika stimulus itu diterima oleh 

individu berarti terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari organisasi 

dengan demikian proses selanjutnya akan berjalan. 

3. Jika stimulus mendapat perhatian., individu akan berusaha untuk mengerti 

tentang rangsangan tersebut dan akan memberikan makna terhadap 

rangsangan berdasarkan pengalamannya mengenai rangsangan tersebut. 

Hasil pengamatan terhadap unsure lingkungan yang dikaitkan dengan 

   

 Respon 
Prilaku 

Stimulus 
Rangsang Sikap 

Motivasi  

Persepsi   

Kognisi   
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suatu proses pemaknaan disebut persepsi. Kemampuan mempersepsikan 

itulah yang akan melanjutka proses pembentukan citra. 

4. Persepsi atau pandangan individi akan positif apabila informasi yang 

diberikan oleh stimulus memenuhi kognisi individu. Kognisi merupakan 

suatu keyakinan dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini akan 

timbul apabila individu telah mengerti stimulus tersebut, sehingga individu 

harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

5. Kognisi yang kuat akan menimbulkan motivasi dalam diri individu. Motif 

ini merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. 

6. Dengan adanya motivasi ini maka akan mempengaruhi sikap individu. 

Sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bekanlah 

perilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berprilaku dengan cara-

cara tertentu dan mengandung makna evaluative, artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

7. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, 

pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu terhadap stimulus yang 

diberikan. 

Berdasarkan bagan proses pembentukan citra diatas, dapat dijelaskan dalam 

penelitian ini bahwasanya batik Madura sebagai stimulus yang merangsang 

individu lain yang mendapat perhatian dari warna, motif dan kain batik madura itu 
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sendiri, sehingga memunculkan penilaian terhadap batik Madura. Sehingga akan 

meminculkan respon berupa sikap dan penilaian dari individu tersebut 

berdasarkan apa yang menjadi perhatiaannya terhadap batik Madura. 

 

E.4. Budaya Madura 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, 

kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah 

atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata 

culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. 

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan 

menginterprestasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan 

bagi tingkah-lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian 

aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang 

terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan 

digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana 

terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. 

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan 

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan 

menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi 

tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu 

masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-
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anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui 

proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam 

bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan 

yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat 

mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat 

tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan 

proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka 

hadapi tidak selamanya sama. 

Kebudayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain 

dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. 

Misalnya: dari alat-alat yang paling sederhana seperti aksesoris perhiasan tangan, 

leher dan telinga, alat rumah tangga, pakaian, sistem komputer, non materil adalah 

unsur-unsur yang dimaksudkan dalam konsep norma-norma, nilai-nilai, 

kepercayaan / keyakinan serta bahasa. 

Para kebudayaan sering mengartikan norma sebagai tingkah laku rata-rata, 

tingkah laku khusus atau yang selalu dilakukan berulang-ulang. Kehidupan 

manusia selalu ditandai oleh norma sebagai aturan sosial untuk mematok perilaku 

manusia yang berkaitan dengan kebaikan bertingkah laku, tingkah laku rata-rata 

atau tingkah laku yang diabstraksikan. Oleh karena itu dalam setiap kebudayaan 

dikenal norma-norma yang ideal dan norma-norma yang kurang ideal atau norma 

rata-rata. Norma ideal sangat penting untuk menjelaskan dan memahami tingkah 

laku tertentu manusia, dan ide tentang norma-norma tersebut sangat 

mempengaruhi sebagian besar perilaku sosial termasuk perlaku komunikasi 

manusia.  
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Nilai adalah konsep-konsep abstrak yang dimiliki oleh setiap individu 

tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak 

patut.  Unsur penting kebudayaan berikutnya adalah kepercayaan / keyakinan 

yang merupakan konsep manusia tentang segala sesuatu di sekelilingnya. Jadi 

kepercayaan / keyakinan itu menyangkut gagasan manusa tentang individu, orang 

lain, serta semua aspek yang berkaitan dengan biologi, fisik, sosial, dan dunia 

supernatural. Unsur penting kebudayaan adalah bahasa, yakni sistem kodifikasi 

kode dan simbol baik verbal maupun nonverbal, demi keperluan komunikasi 

manusia.  

Definisi kebudayaan di atas seolah bergerak dari suatu kontinum nilai 

kepercayaan kepada perasaan dan perilaku tertentu. Perilaku tersebut merupakan 

model perilaku yang diakui dan diterima oleh pendukung kebudayaan sehingga 

perilaku itu mewakili norma-norma budaya.  

Berikut beberapa bentuk dari kebudayaan Madura yang telah dikenal oleh 

masyarkat umum : 

1. Karapan Sapi 

 

 



19 

 

Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan 

pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada 

perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu 

(tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut) dipacu 

dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek 

pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat 

berlangsung sekitar sepuluh detik sampai satu menit. Beberapa kota di 

Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan 

September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September 

atau Oktober di kota Pamekasan untuk memperebutkan Piala Bergilir 

Presiden. 

Karapan sapi didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi 

mengelilingi arena pacuan dengan diiringi gamelanMadura yang 

dinamakan saronen. Babak pertama adalah penentuan kelompok menang 

dan kelompok kalah. Babak kedua adalah penentuan juara kelompok 

kalah, sedang babak ketiga adalah penentuan juara kelompok menang. 

Piala Bergilir Presiden hanya diberikan pada juara kelompok menang. 

2. Sapi sono’ 
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 Sape sono' merupakan kontes sepasang sapi betina pilihan yang 

dipajang dan diberi aksesori layaknya pengantin dengan diiringi musik 

saronen, yaitu sejenis musik yang terdiri atas terompet, kendang, dan 

gong. 

Kontes sape sono' biasanya diadakan bersamaan dengan acara 

karapan sapi. Lapangan yang digunakan pun sama seperti lapangan 

karapan sapi. Hanya saja penampilannya ditujukan sebagai pembuka 

pelaksanaan karapan sapi 

Sepintas pagelaran sape sono' ini mirip karapan sapi, cuma ada 

perbedaan dalam beberapa hal. Jika dalam karapan sapi adu cepat 

merupakan kriteria utama untuk menentukan sang juara, dalam sape sono' 

keanggunan menjadi poin penting penilaian dewan juri. 

Dalam pagelaran sape sono', bagian atas leher sapi yang 

diperlombakan akan dipasangi pangonong, yakni alat untuk mengikat 

kedua sapi dalam satu posisi. Setelah itu, sapi tersebut didandani pakaian 

yang bersulamkan benang emas yang berkilauan ketika ditimpa sinar 

matahari. Pada pakaian tersebut terdapat rumbai-rumbai yang 

bergelantungan. Yang tidak kalah menariknya pemandangan kulit sapi 

yang terlihat bersih terawat dengan kuku dan tanduk yang terpelihara pula.  

Pergelaran sape sono' merupakan ajang kebudayaan yang tidak kalah 

menarik jika dibandingkan dengan perlombaan karapan sapi sebagai salah 

satu pertunjukan yang paling digandrungi di Madura.  

Pasangan sapi yang mengikuti kontes akan dinilai juri kontes. 

Penilaian yang diberikan juri meliputi keanggunan, keserasian, 



21 

 

keteraturan, dan keselarasan setiap langkah sapi yang diperlombakan, 

yakni antara satu sapi dan pasangannya, dan antara langkah sapi tersebut 

dengan musik yang mengiringinya. 

3. Carok 

 

Carok dan celurit laksana dua sisi mata uang. Satu sama lain tak 

bisa dipisahkan. Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak 

zaman penjajahan Belanda abad 18 M. Carok merupakan simbol kesatria 

dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan). 

Pada zaman Cakraningrat, Joko Tole dan Panembahan Semolo di 

Madura, tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada waktu itu 

adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau 

keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera. 

Mandor tebu dari Pasuruan ini hampir tak pernah meninggalkan celurit 

setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Celurit bagi Sakera 

merupakan simbol perlawanan rakyat jelata. Lantas apa hubungannya 

dengan carok?Carok dalam bahasa Kawi kuno artinya perkelahian. 

Biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar. Bahkan 



22 

 

antarpenduduk sebuah desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. 

Pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di keraton, 

perselingkuhan, rebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama 

bertahun-tahun. 

4. Tong-Tong 

 

 Budaya tong-tong ini ada sejak tahun 1970-an. Seperti yang 

diceritakan Ahmad Bahrawi, salah seorang penggiat musik Tong-tong 

pada EastJava Traveler, musik tong-tong ada di Sampang pada tahun 

1970-an saat itu musik ini digunakan sebagai musik patrol oleh 

masyarakat setempat. Terutama saat Ramadhan tiba digunakan untuk 

membangunkan orang saat waktu sahur.  

Irama yang dibunyikan begitu indah, berasal dari bebunyian 

tetabuhan dari drum minyak, drum ikan, gong, gamelan, kuali dan gong. 

Lengkap diiringi nyanyian khas Madura.  

Selain itu, ada sejarah yang mencatat jika Musik Tong-tong 

populer pada tahun 1999. Saat itu kabel bawah laut yang merupakan aliran 

listrik di Pulau Madura putus. Sehingga suasana pun gelap gulita selama 

berbulan-bulan. Mengakibatkan Madura tidak aman dari karena tindak 
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kriminal. Kemudian musik ini menjadi inisiatif warga untuk meredam 

tindak kriminal dengan melakukan patrol setiap malam hari.  

(http://www.kabarmadura.com/musik-dan-budaya-madura-mencatat-

rekor-muri.htm) (04-01-2011 19:56) 

5. Tembang Macapat 

Pada awalnya, tembang atau nyanyian ini dipakai sebagai media 

untuk memuji Allah SWT sebelum dilaksanakan shalat wajib. Lambat laun 

tembang ini dipakai untuk mengajak masyarakat Madura mencitai ilmu 

pengetahuan dan membenahi kerusakan moral yang terjadi.  

6. Musik Sarone 

 

Musik ini berasal dari desa Sendang, Kecamatan Pragaan, 

Kabupaten Sumenep. Jika di Madura diadakan sebuah kesenian, musik 

saronen inilah yang mengiringinya. Musik saronen merupakan perpaduan 

dari beberapa alat musik, tetapi yang paling dominan adalah alat musik 

tiup berupa kerucut. Nah, alat musik tiup itulah yang disebut dengan 

saronen. 

7. Tan Muang dan Tari Duplang 
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Tang Muang dan Tari Duplang ini merupakan seni tari yang 

berasal dari Madura. Gerakan tari tradisional ini di setiap gerakannya 

selalu menampilkan kata-kata yang tertera dalam Al-Qur’an seperti Allah 

dan Muhammad. 

Tari Muang adalah seni tradisional yang masih ada sampai 

sekarang. Saat ini, tarian Muang beralih fungsi menjadi tarian wajib untuk 

menyambut para wisatawan yang datang ke Madura, tetapi gerakannya 

tetap dibatasi dan masih diselipkan unsur-unsur Islaminya. 

Berbeda dengan tari Muang, tari Duplang merupakan tarian yang 

unik dan langka. Unik karena tarian ini merupakan sebuah penggambaran 

prosesi kehidupan seorang wanita desa. 

Di dalam tarian ini mengandung pesan, yaitu masih terlupakannya 

wanita desa yang bekerja sebagai petani. Tarian ini diciptakan oleh 

seorang penari keraton bernama Nyi Raisa.  

Tarian Duplang memiliki kesulitan tingkat tinggi sehingga pada 

zaman sekarang tarian ini punah karena geraknnya yang susah untuk 

diingat dan peminatnya pun kurang.   

8. Upacara Sandhur Pantel 
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Upacara Sandhur Pantel merupakan sebuah upaca ritual untuk para 

masyarakat Madura yang berprofesi sebagai petani ataupun nelayan. 

Upacara ritual ini merupakan upacara yang menghubungkan manusia 

dengan makhluk ghaib atau sebagai sarana komunikasi manusia dengan 

Tuhan Pencipta Alam Semesta.  

Bentuk upacara ini berupa tarian dan nyanyian yang diiringi musik. 

Hampir di seluruh wilayah Madura melakukan ritual ini. Lamabat laun, 

upacara ini tidak dilakukan lagi karena bertentangan dengan ajaran agama 

Islam. Upacara ini haram hukumnya jika dilaksanakan.  

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Batik Madura 

Kata batik dihubungkan dengan kata tulis atau lukis. Dengan 

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

pada umumnya. (Haidar, 2009:2). Batik Madura dalam hal ini dapat 

diartikan sebagai batik yang berasal dari Madura atau batik yang dibuat di 

Madura.  
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2. Media Pencitraan 

Kata media, berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari medium 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah suatu alat 

yang dipakai sebagai saluran (chennel) untuk menyampaikan pesan 

(message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepad penerimanya 

(reciver) (Soeparno, 1988:1).  Citra adalah suatu gambaran tentang mental, 

ide yang dihasilkan oleh imaginasi atau kepribadian yang ditunjukan 

kepada public oleh seseorang, organisasi dan sebagainya (Oliver, 

2006:50). Jadi yang dimaksud dari media pencitraan adalah saluran atau 

pengantar suatu gambaran tentang mental, ide yang dihasilkan oleh 

imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang 

atau organisasi dan sebagainya 

3. Budaya Madura 

 Budaya Madura adalah hasil berfikir atau akal budi yang didapat 

dari alam sekeliling yang digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia, 

khususnya masyarakat Madura. Masyarakat Madura dikenal emiliki 

budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budayanya 

itu dianggap sebagai deskripsi dari generalisasi jatidiri individual maupun 

komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan.  

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada Batik yang dihasilkan oleh 

masyarakat pengrajin batik (pembatik) di desa Tanjungbumi, dilihat dari 

warna, motif dan cara pembuatannya.  
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H. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pada 

penelitian kualitatif berupaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang 

rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2009:6). 

1. Tipe Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu suatu model penelitian yang berusaha membuat gambaran/paparan 

dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial 

tertentu. (Hamidi, 2010: 14).Tanpa melakukan intervensi dan hipotesis, 

fenomena sosial yang dimaksud adalah “Batik Madura Sebagai Media 

Pencitraan Budaya Madura”.  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian ini dilakukan di desa tanjung bumi kecamatan 

tanjung bumi kabupatenbangkalan madura. Lokasi ini dipilih karena desa 

tanjungbumi merupakan pusat sentra batik (pembataik) paling besar yang 

ada di daerah madura khususnya kabupaten bangkalan. Yang mana hampir 

seluruh warganya merupakan pembatik, dan Penelitian ini telah dilakukan 

pada tanggal 22 Februari - 07 Maret 2011. Karena peneliti merasa 

informasi yang diperoleh sudah dianggap cukup.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

  Informasi tentang batik madura sebagai media pencitraan budaya 

masyarakat madura digali oleh peneliti dalam Hamidi (2010:56) sebagai 

cara teknik pengumpulan data yakni dengan : 

1. Wawancara Mendalam (in depth, intensive interview) 

  Pada prinsipnya penelitian ini tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dan tidak 

keluar dari focus penelitian. Dengan teknik wawancara secara 

mendalam dengan informan yang telah ditentukan kriterianya oleh 

peneliti pembatik asal desa tanjung bumi kecamatan tanjung bumi 

kabupaten bangkalan. Wawancara dilakukan dalam pengumpulan data 

dengan tanya jawab yang mana telah difokuskan untuk mengetahui 

tentang batik madura sebagai media pencitraan budaya Madura itu 

sendiri. 

2. Dokumentasi 

  Pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia baik berupa arsip, 

jurnal, artikel ataupun data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan orang lain di luar peneliti. Data dokumentasi yang 

dimaksud peneliti disini adalah data yang berkenaan atau yang 

mendukung hasil wawancara tentangbatik madura sebagai media 

pencitraan budaya masyarakat Madura. 
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4. Teknik Penentuan Informan Penelitian 

Teknik penentuan informan penelitian menggunakan purposive 

sampling adalah teknik pengumpulan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai pnguasa sehingga memudahkan penelitian (Sugiono, 2009:53-54). 

Adapun informan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1. Penduduk asli Madura 

2. Mempunyai profesi sebagai pembatik 

3. Mengetahui dan paham tentang sejarah batik Madura, arti 

motif, warna dan cara pembuatan batik itu sendiri. 

 
Berdasarkan kriteria tersebut dan pengarahan dari pemerintah 

setempat di dapatkan tiga orang informan, yang memenuhi kriteria dan 

dianggap mampu mewakili populasi dari para pembatik di desa 

Tanjungbumi. Berikut ketiga informan yang telah dipilih tersebut: 

1. Nama : Misjan 

Usia : 50 tahun 

Masa kerja :25 tahun 

Nama toko : Kembang Asih 

 

2. Nama : Zayyadi 

Usia : 45 tahun 
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Masa kerja : 15 tahun 

Nama toko : Kurnia 

3. Nama : Ahmadi 

Usia : 35 tahun 

Masa kerja : 10 tahun 

Nama toko : Vatur Jaya 

 

 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan dokumentasi, maka peniliti akan menganalisis semua data 

yang telah terkumpul. Penelitian ini mengarah pada metodelogi penelitian 

kualitatif, karena pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk memberikan 

gambaran mengenai Batik Madura sebagai media pencitraan Budaya 

Madura. Jadi, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisa deskriptif kualitatif. Analisa kualitatif bertujuan 

menemukan konsep sebagai kesimpulan proses analisis data dilakukan 

semenjak data dikumpulkan. Pengolahan dan analisa data ini dilakukan 

dengan tetap mengacu pada teori-teori yang berhubungan denga masalah 

dan kemudian akan ditarik kesimpulan dan disertai dengan saran-saran 

yang dianggap perlu. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, 

dikategorikan dan disesuaikan polanya terhadap permasalahan yang ada. 

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian deskripsi yang 

disusun dsecara sistematik agar mudah dipahami. 
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Menurut Hamidi (2010:97-98) terdapat beberapa tahapan dalam 

proses mengumpulkan data hingga akhirnya memperoleh suatu 

kesimpulan, diantara meliputi : 

1. Membuat catatan penelitian, yaitu mencatat seluruh informasi yang 

diperoleh pada saat melakukan wawancara sehingga dibuat lebih 

sederhana oleh peneliti. Tujuannya adalah agar dapat menyaring 

informasi yang diperlukan dan agar mudah dipahami dan 

mengelompokannya. 

2.  Interpretasi data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi 

yaitu memberikan penjelasan terhadap data-data yang telah 

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang terperinci. 

3. Penarikan konsep, yaitu setelah data diperoleh akhirnya peneliti 

membuat suatu kesimpulan sehingga ditemukanbatik Madura sebagai 

media pencitraan budaya Madura. 

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Setelah data dan informasi telah terkumpul, maka selanjutnya 

peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi 

yang mana merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau pembandingan terhadap data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi 

dengan sumber dimana data dibandingkan dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 


