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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pulau Lombok adalah pulau yang termasuk salah satu penghasil kain tenun 

tradisional songket. Pengrajin kain tenun songket di daerah Lombok tersebar luas di 

berbagai pelosok desa, dan sistem pengerjaannya rata-rata dilakukan secara tradisional 

menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), yang memiliki karakteristik, motif, dan 

makna tersendiri. Pembuatan kain tenun ini bermula dari masa kerajaan suku Sasak 

Lombok dalam bentuk “Kain Purbasari” yang biasanya dibuat atau di desain hanya untuk 

anggota keluarga kerajaan (bangsawan) Suku Sasak dalam bentuk “Kain Sarung” (Efendi, 

2017). Dengan berbagai jenis motif dan makna simbol yang memiliki nilai-nilai spiritual 

dan disakralkan oleh masyarakat Suku Sasak pada zaman kerajaan pada saat itu. Seiring 

dengan berkembangnya zaman, pada saat ini saja masyarakat Lombok mengembangkan 

kerajinan kain tenun sebagai salah satu produk untuk menghasilkan kebutuhan 

perekonomian masyarakat dan sebagai salah satu pusat pengembangan bagi parawisata 

yang berkunjung untuk menikmati hasil kerajinan kain tenun Suku Sasak (Agung, 1997). 

Berbagai macam jenis produk yang kini dikembangkan para pengrajin kain tenun songket 

seperti bahan pakaian, selimut, hiasan dinding, dan masih banyak yang lainnya namun itu 

semua tidak terlepas dari nilai-nilai sepiritual dan memiliki simbol-simbol tertentu pada 

setiap jenis tenun kain songket yang dihasilkan pengrajin.  

Menurut Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan pusat kerajinan kain tenun 

songket tersebar di NTB (Nusa Tenggara Barat) antara lain di Desa Pejanggik, Desa 

Pringgasela Lombok Timur, Desa Rango Kabupaten Dompu, Kelurahan Raba Kabupaten 

Kota Bima, Desa Renda Kabupaten Bima, dan Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok 

Tengah. Pada saat ini, penghasil kain tenun songket Suku Sasak tradisional Lombok salah 

satunya adalah Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.Masyarakat di Desa 

Sukarara ini sudah membuat kerajinan kain tenun songket sejak turun-temurun 

menggunakan alat tenun tradisional. Desa Sukarara salah satu contohnya, desa ini sangat 

menarik untuk dikunjungi karena kegiatan di desa ini sebagian besar masyarakatnya 

melakukan pekerjaan menenun kain songket tradisional, kegiatan menenun di Desa 
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Sukarara ini akan ramai pada saat selesai melakukan kegiatan panen (mengambil hasi 

bumi), karna penduduk Desa Sukarara sebagiannya lagi bukan sebagai pengrajin tetap. 

Para pengerajin di Desa Sukarara melakukan kegiatan menenunhanya untuk mengisi waktu 

luang ketika mereka tidak melakukan kegiatan bertani, bisa dibilang menenun dijadikan 

pekerjaan sampingan. Dan itu berlaku bagi para ibu-ibu yang tidak terlalu memahami 

tentang tenun kain songket. Desa Sukarara merupakan penghasil kain tenun songket 

unggulan yang memiliki ciri khas motif dan makna simbol tersendiri sehingga berbeda dari 

penghasil kain tenun di desa-desa lainnya.  

Ciri khas motif dan makna simbol dengan warna nan indah dan menawan membuat 

kain tenun songket Desa Sukarara sebagai salah satu penghasil songket yang tersohor sejak 

zaman kerajaan Suku Sasak. Bukan saja untuk estetika, status sosial atau sebagai pelindung 

tubuh dari pengaruh keadaan alam lingkungan, tetapi juga sebagai sebuah simbol 

kepercayaan adat yang sakral yang sangat dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Desa 

Sukarara. Begitu juga bagi pengrajin kain tenun kain songket tidak sembarang penenun 

bisa melakukan pekerjaan ini, terutama untuk pembuatan kain tenun songket yang memiliki 

motif dan makna simbol tersendiri misalnya seperti kain tenun songket Subahnala, kain 

songket jenis ini hanya boleh dibuat oleh seorang gadis dara yang masih perawan dari 

keturuan berdarah biru (bangsawan kerajaan) dan yang boleh mengenakan kain tenun 

songket Subahnala ini hanya sorang Raja (Raja Panji Sukarara) dan Ratu (Ratu Dinde 

Terong Kuning) Suku sasak. 

Keunikan dari kain tenun songket Desa Sukarara yang membedakannya dari jenis-

jenis kain songket di daerah lain bukan hanya karena motif dan makna simbolnya saja 

namun memiliki kekayaan akan fariasi warna yang bermacam- 3 macam sehingga 

membuat kain tenun songket Desa Sukarara terlihat indah nan menawan serta bahan dasar 

untuk jenis pewarnaannya memakai pewarna alami yang langsung didapatkan dari alam 

seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan dedaunan. Berdasarkan hal tersebut penulis 

sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sejarah pengerajin kain tenun songket 

Desa Sukarara, alat dan bahan, pewarnaan, motif, dan makna simbol yang terdapat dalam 

sebuah kain tenun songket sehingga dapat bermanfaat untuk para peneliti lainnya sebagai 

bahan revrensi untuk para pemerintah daerah setempat, dan sebagai bahan acuan untuk 

sumber daya manusia khususnya di Desa Sukarara Lombok Tengah.  
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Dengan mempertimbangkan segala keaslian dari motif-motifnya yang unik, tenun 

kain songket dari gejala/fenomena sejarahnya, alat dan bahan, pewarnaan, motif, dan 

simbol maknanya yang terdapat di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul untuk 

menanamkan nilai-nilai kependidikan. Yaitu” PROFIL PENGRAJIN SONKET 

TRADISIONAL DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah Profil Pengrajin Songket Tradisional Desa Sukarara Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah? 

 

C. Batasan Masalah  

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Dapat kita ketahui profil pengrajin songket Tradisional Desa Sukarara Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah 

2. Yang akan diteliti adalah Profil Pengrajin Songket Tradisional dengan menggunakan 

10 orang sebagai sampel.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk : 

1. Untuk mengetahui profil pengrajin songket Tradisional Desa Sukara Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.  

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik dari peneliti sendiri maupun pembaca, 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan pengrajin kain tenun songket. 
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b. Sebagai sumbangan refrensifn dan sumbangan informasi komparatif bagi peneliti 

lain yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

kabupaten Lombok Tengah umtuk mengembangkan kain tenun songket di Desa 

Sukarara kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah. 

b. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. 

3. Manfaat bagi masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini, supaya masyarakat/khususnya pengrajin kain tenun 

songket di desa sukarara kecamatan Jomggat kabupaten Lombok Tengah mengetahui 

berapa pendapatan yang di hasilkan.. 

 


