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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Tenun merupakan salah satu seni budaya kain tradisional lndonesia yang 

diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara (Sumatera, Kalimantan, Bali, 

Sulawesi, Lombok, Sumbawa, dan lainya) (Suwarti, 1980). Tenun memiliki makna, nilai 

sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan serta benang yang 

digunakan dan tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Tenun sebagai salah satu 

warisan budaya tinggi (heritage) merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, dan 

mencerminkan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, tenun baik dari segi teknik produksi, desain 

dan produk yang dihasilkan harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya, serta 

dimasyarakatkan kembali penggunaannya.  

Mungkin selama ini kita lebih mengenal batik sebagai wakil bangsa atas keelokan 

Indonesia dalam menciptakan kain. Padahal masih ada satu lagi kain hasil karya perajin 

Indonesia yang tidak kalah cantik dan menawan, yaitu tenun. Terkait dengan banyaknya 

daerah yang menjadi produsen tenun, keberagaman motif tidak perlu dipertanyakan. 

Adanya perbedaan latar belakang budaya dan lingkungan, akan menciptakan keunikan 

hasil tenun pada setiap daerah.  

Teknik pembuatan yang menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) 

membuat kualitas dari kain tenun Indonesia tidak perlu dipertanyakan.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

Definisi Tenun 

1. Tenun Ikat 

Tenun ikat atau kain ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun 

dari helaian benangpakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan 

ke dalam zat pewarna alami (Therik, 1989). Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun 

bukan mesin. Kain ikat dapat dijahit untuk dijadikan pakaian dan perlengkapan busana, 

kain pelapis mebel, atau penghias interior rumah.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/wiki/Lungsin
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_tenun_bukan_mesin
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_tenun_bukan_mesin
http://id.wikipedia.org/wiki/Mebel
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Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus (diikat) dengan tali plastik sesuai 

dengan corak atau pola hias yang diingini. Ketika dicelup, bagian benang yang diikat 

dengan tali plastik tidak akan terwarnai. Tenun ikat ganda dibuat dari menenun benang 

pakan dan benang lungsin yang keduanya sudah diberi motif melalui teknik pengikatan 

sebelum dicelup ke dalam pewarna. 

Teknik tenun ikat terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Daerah-daerah di 

Indonesia yang terkenal dengan kain ikat di antaranya: Lombok, Bali, Sumbawa, 

Sumba, Toraja, Sintang Flores, dan Timor. Kain gringsing dari Tenganan, Karangasem, 

Bali adalah satu-satunya kain di Indonesia yang dibuat dari teknik tenun ikat ganda 

(dobel ikat). 

1.1 Bahan dasar kain tenun ikat 

Pembuatan kain tenun Lombok dimulai dari persiapan pembuatan benang dan 

pembuatan zat pewarna kain. Pertama yaitu pembuatan benang dengan cara tradisional 

dengan menggunakan pemberat yang diputar dengan jari-jari tangan, pemberat yang 

berbentuk layaknya gasing ini dibuat dari terakota atau kayu. Adapun bahan dasar 

membuat benang antara lain, kapas, kulit kayu, serat Pisang, serat Nanas, daun Palem. 

Yang kedua yaitu pembuatan zat warna yang terdiri dari dua warna Biru dan warna 

Merah. Warna Biru ini di dihasilkan dari Mirinda Citrifonela atau Mengkudu dan bisa 

disebut juga Indigo. Alternatif lain yaitu menggunakan pewarna tumbuhan Sono 

Keling atau Kesumba. 

Perlengkapan menenun ada banyak macamnya. Ada yang dalam istilah Bahasa 

Sasak disbut, jajak, berire, batang jajak, pengiring, dan masih banyak nama alat yang 

dipakai saat menenun. Berikut penjelasan singkat dari nama-nama alat yang disebutkan 

di atas. 

Jajak adalah bagian depan alat tenun yang posisi berdiri membentuk segi panjang 

disebelah kanan dan kiri. Berire adalah alat yang berfungsi untuk menenun berupa 

batangan panjang berbentuk pipih dan berujung agak lancip. Ujung berire dikondisikan 

sedemikian rupa supaya memudahkan penenun memasukkan dan mengeluarkan alat 

tersebut ke dalam pakan benang yang sedang ditenun. Alat ini berfungsi memberikan 

celah saat penenun memasukkan pengiring yang berisi benang. Batang jajak adalah dua 

buah kayu berebentuk balok berukuran panjang yang mengapit posisi duduk penenun 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pakan_%28tekstil%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Lungsin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumbawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumba
http://id.wikipedia.org/wiki/Toraja
http://id.wikipedia.org/wiki/Sintang
http://id.wikipedia.org/wiki/Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Timor
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain_gringsing
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenganan
http://id.wikipedia.org/wiki/Karangasem
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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dan bagian depan batang jajak ini adalah tempat berdirinya jajak. Pengiring adalah alat 

yang dipakai untuk menggulung benang hasil dari pemintalan. Alat ini sangat berguna 

saat penenun menambahkan benang ketika proses menenun dilakukan 

.  

1.2 Ragam hias /motif kain tenun ikat  

Tenun Lombok memiliki motif yang beragam, ada motif Ayam, Kembang delapan, 

kembang empat, motif tokek, subahnale. Bentuk motifnya juga beragam, ada motif 

dengan garis simetris, segi empat, tumbuhan, aneka motif binatang, bentuk zig zag, dan 

masih banyak yang lainnya (Efendi, 2017). Daya pikat kain tenun Lombok juga 

terdapat pada degradasi warna dengan kombinasi yang pas dan kesesuaian motif pada 

seluruh bidang kain. 

 

1.3 Warna Ragam Hias Tenun Ikat 

Biasanya menggunakan dua warna, warna dasar tetap menjadi ikatan yang pertama, 

warna dasar tiga ragam hias biasanya berwarna merah bur yakni campuran warna 

merah dan coklat, selain warna merah dan coklat ditambah lagi warna hitam. 

 

1.4 Fungsi Kain Tenun Ikat  

Di Pulau Lombok kain tenun masih dipakai dalam upacara adat seperti pada acara 

peraq api (matikan api) atau puput pusar bayi, berkuris (mencukur rambut bayi), sorong 

serah aji krama (penyerahan kain tenun dari keluarga mempelai pria kepada keluarga 

istri), dan besunat (khitan). Sementara dalam kehidupan sehari-hari, kain tenun dipakai 

untuk menggendong anak, selimut, beribadah, dan penutup jenazah.  Serunya lagi di 

desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, perempuan baru 

diperbolehkan menikah kalau sudah pandai menenun. Memang begitulah peraturan 

adat yang berlaku disana. Mereka disyaratkan bisa menenun setidaknya satu helai kain, 

yang nantinya kain tenun tersebut akan diberikan kepada calon suami. Jika hal tersebut 

dilanggar, sang perempuan tersebut akan dikenakan denda berupa uang maupun hasil 

panen padi. Fungsi kain tenun juga antara lain (Rukmana, 2016): 
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a. Fungsi Sosial dan Budaya  

Menggambarkan kekhasan budaya setempat, Menjadi bahan seremoni 

(dalam upacara kebudayaan) misalnya adat kawin dan penyerahan hak. 

b. Fungsi Ekonomi  

Misalkan Sarung dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup  

2. Tenun Songket  

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan 

Brunei (Kartika,2007). Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket 

ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan 

pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain 

menimbulkan efek kemilau cemerlang. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam 

bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti "mengait" atau "mencungkil". Hal 

ini berkaitan dengan metode pembuatannya; mengaitkan dan mengambil sejumput kain 

tenun, dan kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, menurut sementara orang, 

kata songket juga mungkin berasal dari kata songka, peci khas Palembang yang 

dipercaya pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai.Isitilah 

menyongket berarti ‘menenun dengan benang emas dan perak’. Songket adalah kain 

tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan atau pesta. Songket 

dapat dikenakan melilit tubuh seperti sarung, disampirkan di bahu, atau sebagai destar 

atau tanjak, hiasan ikat kepala. Tanjak adalah semacam topi hiasan kepala yang terbuat 

dari kain songket yang lazim dipakai oleh sultan dan pangeran serta bangsawan 

Kesultanan Melayu. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara 

atau gadis remaja; akan tetapi kini kaum lelaki pun turut menenun songket.berapa kain 

songket tradisional sumatra memiliki pola yang mengandung makna tertentu.  

Menurut tradisi Indonesia sendiri, kain songket nan keemasan dikaitkan dengan 

kegemilangan Sriwijaya, kemaharajaan niaga maritim nan makmur lagi kaya yang 

bersemi pada abad ke-7 hingga ke-13 di Sumatera (Karmila, 2011). Hal ini karena 

kenyataan bahwa pusat kerajinan songket paling mahsyur di Indonesia adalah kota 

Palembang. Songket adalah kain mewah yang aslinya memerlukan sejumlah emas asli 

untuk dijadikan benang emas, kemudian ditenun tangan menjadi kain yang cantik. 

Secara sejarah tambang emas di Sumatera terletak di pedalaman Jambi dan dataran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kain
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://id.wikipedia.org/wiki/Emas
http://id.wikipedia.org/wiki/Perak
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanjak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemaharajaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
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tinggi Minang kabau. Meskipun benang emas ditemukan di reruntuhan situs Sriwijaya 

di Sumatera, bersama dengan batu mirah delima yang belum diasah, serta potongan 

lempeng emas, hingga kini belum ada bukti pasti bahwa penenun lokal telah 

menggunakan benang emas seawal tahun 600-an hingga 700-an masehi. Songket 

mungkin dikembangkan pada kurun waktu yang kemudian di Sumatera. Songket 

Palembang merupakan songket terbaik di Indonesia baik diukur dari segi kualitasnya, 

yang berjuluk "Ratu Segala Kain". Songket eksklusif memerlukan di antara satu dan 

tiga bulan untuk menyelesaikannya, sedangkan songket biasa hanya memerlukan 

waktu sekitar 3 hari. Mulanya kaum laki-laki menggunakan songket sebagai destar, 

tanjak atau ikat kepala. Kemudian barulah kaum perempuan Melayu mulai memakai 

songket sarung dengan baju kurung. 

3. Pusat kerajinan songket dan motif  

Tenunan songket banyak dihasilkan oleh sentra tenun di daerah, di Kabupaten 

Lombok Tengah, pola hiasan yang dibuat diikat dengan serat tumbuh-tumbuhan atau 

raffia untuk dapat menghambat pewarna masuk pada warna yang tidak diinginkan. 

Proses ini dilakukan berulang-ulang menurut keperluan. Pada umumnya proses ini 

dilakukan pada pertenunan yang lebih cepat pengerjaan bila disbanding dengan 

tenunan gedogan yang disebut Tenun IKat atau ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). 

Jenis tenunan ini hanya benang pakan atau lungsinya saja yang diikat yang disebut ikat 

tunggal. Sedangkan jika benang pakan dan lungsinya keduanya diikat disebut ikat 

berganda. Hasil pertenunan ini digunakan sebagai sarung, ikat kepala, selendang.  

Kain tenunan daerah Nusa Tenggara Barat banyak menggunakan corak flora, 

fauna, manusia, bentuk–bentuk geometris dan juga bentuk-bentuk tumpal dan mender. 

Jika diperhatikan baik dari segi penenunan dan penggunaan warna tenunan memiliki 

kekhasan sendiri, penerapan motif biasanya disesuaikan dengan fungsinya. Kain tenun 

yang dibuat khusus untuk tujuan kelengkapan upacara, ragam hias akan berbeda 

dengan kain tenun yang dibuat untuk menghias diri tujuan semata (Kartika, 1984). 

Untuk jenis  kain tenun yang dibuat untuk kelengkapan upacara biasanya motif dan 

warna memiliki arti lambing simbolis, karena disini diharapkan tuahnya atau akan 

mendatangkan kebaikan-kebaikan tersendiri bagi pemakainya. Berbagai macam motif 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Mirah_delima
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Destar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarung
http://id.wikipedia.org/wiki/Baju_kurung
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kain tenun Motif Subhanalla, Pada mulanya yang dinamakan Motif Subhanalla adalah 

motif geometris segi enam, didalamnya diberi isian atu dekorasi berbagai bentuk 

bunga seperti bunga remawa, kenanga, tanjung, warna dasar kain merah atau hitam 

bergaris-garis goenometris warna kuning. Dan motif Subhanalla banyak ragamnya . 

Penggunaan biasanya digunakan oleh kaum pria dan wanita untuk pakaian acara pesta 

atau upacara adat.  

3. 1 Macam-macam nama motif songket  

a) Motif Serat Penginang 

Dalam bahasa Sasak “Serat Penginang“ yang berarti  tempat menginang 

(Makan Sirih). Bentuk motif corak ini menggambarkan kotak-kotak segi empat 

dan diberikan hisan motif binatang, tepak dara dan garis silang menyilang dapat 

digunakan oleh pria dn wanita dalam upacara adat. 

b) Motif Ragi Genep 

Ragi adalah ungkapan dalam bahasa Sasak berarti syarat, tata cara “Genep“ 

berarti cukup. Makna ungkapan ini ialah orang yang hendak berpergian 

sebaiknya berpakaian harus memenuhi syarat (tata cara/norma) yang berlaku di 

masyarakat dan biasa dipakai sarung dan dapat dipakai sehari-hari baik   oleh 

pria atau wanita. Pria untuk dodot. Wanita sebagai Selendang. 

c) Motif Bintang Empat  

Corak kotak-kotak warna merah dan hijau muda atau garis-garis mendatar 

dengan warna merah dan hitam. Penggambaran bentuk bintang empat 

menyerupai bunga ceplok. Istilah bintang empat berhubungan dengan arah mata 

angin yang diambil sebagai inpirasi keluarnya bintang timur pada pagi hari 

pertanda bahwa fajar segera tiba. Kain bintang Empat dan Ragi Genep 

merupakan pasangan kain yang harus dipersiapkan bgi perempuan yang mau 

menikah untuk dibawa sebagai hadiah sang suami. 

d) Motif Keker  

Motif Keker menggambarkan kedamaian dalam memadu kasih bernaun di 

bawah pohon sebagai motif dasar benang katun dan berkembang menjadi 
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masrized dan benang sutra dan diberikan motif berbahan benang emas atau 

perak.Penggunaannya untuk pakaian untuk pesta.  

e) Motif Wayang  

ada beberapa bentuk ragam hias Wayang, pada prinsifnya wayang selalu 

digambarkan berpasang-pasangan diselingi atau diapit oleh paying atau pohon 

hayat, makna dari corak ini bahwa manusia tidak bisa hidup secara individu 

sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk bermusyawarah dibawah 

naungan paying agung , pohon hayat adalah lambing kehidupan. Kain dengan 

motif ini digunakan untuk pesta atau upacara adat baiklaki-laki atau perempuan 

f) Motif Panah  

Ragam hias Panah, motif ini melambangkan untuk bercermin sifat jujur 

seperti anak panah yang jalannya meluncur lurus dengan geometris dasar warna 

terang dengan dengan motif anak panah. Kain motif ini biasanya dikenakan pada 

kaum pria pada acara adat nyongkolan.  

g) Motif Bintang Romawe  

Ragam hias Remwa berupa corak kotak-kotak yang diciptakan dengan 

menenun lunsi dan pakan yang warnanya berbeda. Didalam kotak-kotak tersebut 

diberikan hiasan motif kembang  remawa mekar, biasanya dipadukan dengan 

motif kupu-kupu. Kain motif ini biasanya dikenakan para gadis-gadis di Pulau 

Lombok.  

h) Motif Bulan Berkurung  

Ragam hias Bulan Berkurung dirajut dengan geonometris segi enam dengan 

assesoris bintang berjumlah enam dengan dasar warna yang cerah divareasi 

motif lambe dan pucuk rebung. Kain motif ini biasanya dikenakan pada wanita 

atau pria pada bulan madu sebagai sarung  

i) Motif Bulan Bergantung  

Ragam hias Bulan Bergantung dilingkaran matahari dihiasi dengan bintang-

bintang dan vareasi dengan kembang dan dibawah diberikan vareasi lambed an 

pucuk rebung. Kain motif ini biasanya dikenakan pada wanita atau pria pada 

acara adat  
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j) Motif Nanas  

motif ini digunakan sebagai bahan pakaian atau sarung . Kain motif ini 

biasanya dikenakan pada kaum pria dan wanita untuk pakaian sehari-hari.  

k) Motif Anteng  

Motif Anteng biasa digunakan untuk kain sabuk atau pengikat pinggang 

kaum wanita yang penggunaannya untuk pakaian sehari-hari atau upacara 

Nyongkol (Acara berkunjung mempelai laki-laki keluarga mempelai 

perempuan). Motif Anteng coraknya jalur-jalur lurus membujur searah dengan 

benang lungsinya berwarna kuning, hijau dan lainnya dan kedua ujungnya 

berumbai. 

l) Motif Brut  

Kain Brut pada masa lalu dibuat dari benang pintalan butan tangan (bahan 

dari kapas) yang berstektur agak kasar, biasanyadibuat dengan motif kotak-

kotak dan dipakai untuk selimut. Sedangkan kain “Brut “ Polos tanpa motif 

biasanya untuk kain kapan orang meninggal sampai saat ini. 

m) Motif Pucuk Rebung  

Pucuk rebong dalam bahasa Sasak adalah ujung anak pohon bambu. Jenis 

kain tersebut mempunyai corak ujung anak pohon bambu, bahan yang digunakan 

dari benang fibre dengan warna dasar cerah dan beraneka ragam serta corak 

pucuk bambu berwarna disesuaikan dan warnanya lebih menonjol. Kain tersebut 

diperuntukan untuk kaum wanita digunakan untuk pakaian upacara adat.  

4. Proses Pembuatan Tenun Songket dan Peralatan  

Menenun merupakan salah satu budaya kreatif perempuan Suku Sasak Lombok. 

Zaman dahulu, semua perempuan Suku Sasak bisa menenun. Itu menjadi 

kemampuan wajib, bahkan Perempuan Sasak belum boleh menikah kalau belum bisa 

menenun. Itu menjadi salah satu indikator kedewasaan perempuan Suku Sasak. Akan 

tetapi, seiring dengan kemajuan zaman dan arus modernisasi yang melanda maka 

kemampuan menenun semakin langka. Kemampuan kreatif ini masih menjadi 

warisan turun temurun.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sasak
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Pembuatan kain tenun dimulai dengan pembuatan benang dari kapas. 

Perempuan di Desa Sukarara mendapat kapas dari desa luar karena areal persawahan 

di sekitar kampung digunakan untuk menanam padi sebagai bahan makanan pokok. 

Kapas biasanya di tanam di tegal (sebutan untuk lahan pegunungan yang ditanami 

tanaman tumpang sari). Pembuatan benang di bagi menjadi beberapa proses yaitu:  

a. Bebetuk  

proses mengolah kapas menjadi halus. Proses ini dilakukan dengan alat 

tradisional yang terbuat dari bamboo dan benang. Alat ini dipetik ditengah 

kapas, proses ini dilakukan didalam kelambu agar kapasnya tidak beterbangan 

kemana-mana. 

b. Gulung  

kapas yang sudah halus digulung atau di buat menjadi bentuk bulat 

memanjang sekitar 15 cm. 

c. Minsah  

proses dengan alat tradisional yang di sebut Arah. Pada proses inilah kapas 

dibuat menjadi benang. 

d. Pewarnaan  

Setelah menjadi benang, proses selanjutnya adalah pewarnaan dengan 

menggunakan daun taum atau menggunakan kulit kayu.  

Proses pembuatan benang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. 

Kemampuan ini sudah sangat langka dan tidak semua Perempuan di Desa Sukarara 

bisa melakukannya. 

Setelah benang jadi, barulah proses menenun di mulai. Tahapannya adalah sebagai 

berikut : 

a). Ngani  

Proses membuat badan kain tenun. Proses ini menentukan motif apa yang 

ingin dibuat. Proses ini juga menentukan luas kain yang ingin di tenun. Proses 

ini mengunakan alat tradisional. 
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b). Nensek  

Proses menenun yang terakhir. Proses yang biasa kita lihat. Proses 

memasukkan benang dalam badan kain tenun yang telah di buat.  

Proses ini memakan waktu yang lama tergantung luas dan kesulitan motif. 

Beberpapa motif khas Kain Tenun Sasak adalah songket, selulut, kembang 

komak, ragi genap, kemalu, sabuk anteng. Motif inilah yang membedakan Kain 

Tenun Sasak dengan kain tenun dari daerah lain. Seiring dengan modernisasi, 

para penenun membuat inovasi kreatif misalnya dengan membuat kain tenun 

dengan motif nama sesuai pesanan. 

5. Tips Untuk Memelihara Songket  

Kain songket sebaiknya digulung mengelilingi batang pralon atau karton seperti 

menyimpan tekstil modern tetapi kain songket hendaknya dilapisi dahulu dengan 

kertas minyak, kertas roti atau kertas kopi. Jangan sekali-kali menggunakan kertas 

koran.  

a. Kemudian kain dibungkus plastik disimpan dalam lemari dan diletakkan 

berdiri atau miring. 

b. Lemari penyimpanan di beri butir-butir lada atau cengkeh yang ditakuti 

rayap atau ngengat. 

c. Kain tidak boleh di dry clean atau di laundry jadi hanya diangin-anginkan. 

 


