
BAB VI 

PENGEMBANGAN TEORI SUBSTANTIF DARI KOLEKSI DATA 

 

Bab ini bertujuan menjelaskan proses analisis data hasil wawancara untuk 

menemukan, menginterpretasi, dan mengembang-kan konsep menjadi suatu teori. 

Pengembangan teori dari data merupakan proses utama metodologigrounded theory. 

Seperti yang dikatakan oleh Stern bahwa salah satu kualitas penting dari grounded 

theoryyang benar adalah masuk akal, pembaca akan memiliki penga-kuan secara langsung 

bahwa teori ini berasal dari pengalaman orang-orang yang nyata(Stern 2007, hal115).Selain 

itu, harus jelas bahwa teori yang dikembangkan berasal dari data dan bukan berasal dari 

pra-asumsi yang dipaksakan untuk cocok dengan kerangka teoritis yang ada. Peneliti juga 

perlu menempatkan grounded theory dalam konteks karya peneliti dan penulis lain di 

bidang yang bersangkutan.  

Proses pengembangan teori dimulai dengan peneliti membaca baris demi baris data 

transkrip, dan kemudian menyandikan konsep-konsep yang terdapat dalam data. Melalui 

proses penyandian, peneliti berupaya mendefinisikan apa yang terjadi dalam data dan 

dengan artinya (Charmaz, 2006, hal46). Proses ini dilakukan berulang-ulang dari berbagai 

perspektif sampai seluruh dokumen wawancara selesai disandikan. 

Seperti sudah dijelaskan dalam Sub bab 3.7.1, terdapat tiga jenis penyandian yang 

digunakan dalam proses analisis ini yaitu penyandian terbuka (open coding) dan penyandian 

aksial (axial coding) dan penyandian selektif (selective coding). Bagaimana ketiga 

penyandian itu digunakan dalam memroses data transkrip hasil wawancara sampai 

menemukan teori akan dijelaskan dalam sub-bab sub bab berikut ini. 

6.1. Proses Penyandian 

6.1.1. Penyandian Terbuka (Open Coding) 

Dalam grounded theory penyandian adalah penghubung utama antara pengumpulan 

data dan pengembangan suatu teori yang muncul untuk menjelaskan data tersebut 

(Charmaz, 2006, hal46). Seperti yang diusulkan oleh Charmaz (2006), penyandian grounded 

theory terdiri dari dua tahap: 1) tahap awal di mana kata-kata, baris, atau segmen data 

dianalisis dan diurutkan, diikuti oleh 2) tahap fokus, atau fase selektif, yang menggunakan 

sandi-sandi paling signifikan untuk menyortir dan mengatur. Peneliti harus kembali ke data 

berkali-kali untuk dapat memahami pandangan dan tindakan responden dari sudut pandang 

mereka" (hal 47), dan kemudian mempelajari data untuk menafsirkan makna tasit yang  

mendasari pengalaman mereka. 

Tantangan yang melekat dalam proses analisis data seperti ini adalah terutama 

bagaimana membedakan proses-proses yang statis dan dinamis (Charmaz, 2007).  Dari 



pengalaman peneliti, sandi-sandi awal yang dihasilkan peneliti melalui proses penyandian 

terbuka ini sering terlalu besar. Jumlah sandi awal yang dihasilkan dari penyandian ini 

melampaui jumlah 700 sandi. Sudah tentu dengan jumlah sebesar itu lebih sulit menemukan 

hal-hal esensial dari nir-esensial. Selain itu, sandi-sandi yang dihasilkan lebih condong 

kearah identifikasi topik dari pada identifikasi tindakan-tindakan yang direkomendasi oleh 

Charmaz(2006). Sebagai contoh, bidang-bidang topik sering disandikan secara tidak tepat 

sebagai tema-tema, sehingga upaya menemukan pola-pola tindakan, perilaku dan interaksi 

terbukti sangat sulit. Tabel 6.1 menunjukkan contoh hasil awal penyandian terbuka. 

 

 

Tabel 6.1Contoh awal penyandian terbuka 

Transkrip Wawancara Penyandian aksi 

terbuka 

Sudah berapa lama mbak A3 membatik? 

Sudah sejak dari kecil. dulu saya batik tulis, putih itu lho 

yang kasaran seperti ini.saya ya ambil dari orang terus 

dibatik di rumah gitu. saya ikut membatik disini baru 

tujuh tahun disini. Disini kan untuk warna gini, kalau 

dulu saya belajar dari SD itu saya belajar bironi, bironi itu 

ini lho bu ini kan sudah dibatik  dari sini kemudian 

dibatik lagi dari belakang, dulu belajarnya itu dari 

mbaleni ngoten gitu bu. 

niki diturut melih, istilahnya diterusi, sejak umur berapa 

ya.....sejak umur 11 tahun saya sudah mbatik tapi kasar, 

kasaran  

• Awal belajar 

 

• Lokasi belajar 

 

• Topik belajar 

 

 

• Umur menjadi 

pembatik 

Apakah ibu belajar sendiri? 

Sama ibu, itu turun temurun. Iya, kalau disini tidak ada  

kursus atau apa. Umpamanya seperti mbak itu lho bu, 

dia ambil dan anaknya ikut, begitu lho bu. disini tidak  

ada yang mengajari, yang penting kan memegang 

canting, kalau sudah bisa memegang canting kalau tidak  

belajar ya kaku. Waktu itu ambil dari pilang terus saya 

batik di rumah. Kalau orang kampung itu ya sambil 

rewang bayi begitu bu, sambil momong, di bawa pulang 

terus sekarang anaknya sudah gede saya masuk di 

Akasia. Sekarang ya kalau ada mbironi ya mbironi, 

mbironi itu nutup, nutup gitu,  kalau  ada laseman ya 

lasem, terus kalau udah dicelup bapak itu kalau ada yang 

harus diproses , ya ada yang harus dibatik lagi ya dibatik 

lagi 

 

• Sumber 

pengetahuan 

• Sumber belajar 

• Tak ada kursus 

• Tujuan belajar 

• Sumber 

sanggan 

• Mengerjakan 

apa saja yang 

diberikan 

 

Suatu topik dalam suatu penelitian memiliki jangkauan lebih luas dari suatu tema. 

Suatu topik adalah bidang dimana peneliti menempatkan pertanyaan bagi orang untuk 



menjawabnya. Sedangkan suatu tema sama seperti kategori, dimana hal itu termasuk di 

dalamnya. Suatu topik dapat disamakan sebagai suatu subyek ter-tentu, sebagai contoh 

topik tentang burung, sedangkan suatu tema  berhubungan dengan hal-hal yang berkenaan 

dengan burung, seperti terbang, bertelur, atau bermigrasi. 

Untuk mampu bergerak keluar dari sekedar penyandian topik,  Charmaz (2006, 

hal20) menganjurkan agar peneliti  berusaha menjawab dua pertanyaan mendasar: "Apakah 

proses sosial dasar (basic social processes, BSP)?" dan "Apakah proses psikologis dasar (basic 

psychological processes, BPP)?" 

Proses sosial dasar (BSP) adalah mekanisme yang digunakan individu untuk 

memecahkan masalah psikologis dasar mereka. Ada dua jenis proses sosial dasar, proses 

psikologis sosial dasar (BSPP) dan proses struktural sosial dasar (BSSP). Proses psikologis 

sosial dasar menurut Glaser (1978, 1992) adalah variabel utama yang menggam-barkan 

proses sosial karena mereka berlangsung terus dari waktu ke waktu, terlepas dari kondisi 

yang berbeda-beda, sedangkan proses struktural sosial dasar mengacu kepada serangkaian 

kondisi struktural yang memfasilitasi struktur sosial.  

Sedangkan proses psikologis dasar adalah proses-proses yang kita lakukan seperti 

berpikir, mengingat, memecahkan masalah, atau interpretasi (Studymode, 2008). Aks.com 

mendefinisi nya sebagai berikut: 

Proses psikologis mengacu pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung dan terjadi dalam 

kaitannya dengan orang yang terlibat kontribusi bersama aktivitas-aktivitas  mental, fisiologis, fisik 

dan sosial. Proses psikologis kunci adalah berpikir, motivasi belajar, memori, sensasi, persepsi dan 

emosi. Mereka muncul karena mereka terungkap dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam 

interaksi mereka. (Psychological processes refers to an activity that is ongoing and takes place in 

relation to the person involving joint contribution of mental, physiological, physical and social 

activities. Key psychological processes are thinking, motivation learning, memory, sense-tion, 

perception and emotion. They are emergent as they unfold in the daily life of human beings in their 

interactions). (Ask.com).  

 

Charmaz (2006, hal20) memberikan beberapa pertanyaan pertimbangan dalam 

mengenal proses-proses sosial dasar antara lain:  

• Dari sudut pandang siapa  proses mendasar itu diberikan dan dari sudut pandang siapa 

itu marginal?  

• Bagaimana proses sosial yang diamati itu muncul? Bagaimana tindakan peserta 

membangun/ mengkonstruksi hal tersebut? 

• Siapa yang memiliki kontrol atas proses tersebut dan dalam kondisi apa?  

• Adakah perbedaan arti yang partisipan berikan untuk proses tersebut? Bagaimana 

mereka berbicara tentang hal itu? Apa yang mereka tekankan? Apa yang mereka 

abaikan?  



• Bagaimana dan kapan makna dan tindakan mereka berhubungan dengan  perubahan 

proses? 

 

Agar mampu melihat berbagai proses dan hubungannya, maka peneliti berupaya 

melakukan penyandian berdasarkan aksi, terutama aksi berbagi pengetahuan yang terjadi 

dalam UKM batik. Tabel 6.2  menunjukkan contoh penyandian aksi terhadap dokumen  

wawancara dengan salah seorang responden. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.2 Contoh hasil penyandian aksi 

Transkrip Wawancara Penyandian aksi 

Sudah berapa lama mbak A3 membatik? 

Sudah sejak dari kecil. dulu saya batik tulis, 

putih itu lho yang kasaran seperti ini.saya ya 

ambil dari orang terus dibatik di rumah gitu. 

saya ikut membatik disini baru tujuh tahun 

disini. Disini kan untuk warna gini, kalau dulu 

saya belajar dari SD itu saya belajar bironi, 

bironi itu ini lho bu ini kan sudah dibatik  dari 

sini kemudian dibatik lagi dari belakang, dulu 

belajarnya itu dari mbaleni ngoten gitu bu. 

niki diturut melih, istilahnya diterusi, sejak 

umur berapa ya.....sejak umur 11 tahun saya 

sudah mbatik tapi kasar, kasaran 

• Pembelajaran sejak kecil 

 

• Pembelajaran di rumah 

sendiri 

 

 

• Pembelajaran awal  bironi 

 

Apakah ibu belajar sendiri? 

Sama ibu, itu turun temurun. Iya , kalau disini 

tidak ada  kursus atau apa. Umpamanya 

seperti mbak itu lho bu, dia ambil dan anaknya 

ikut, begitu lho bu. disini tidak  ada yang 

mengajari, yang penting kan memegang 

canting, kalau sudah bisa memegang canting 

kalau tidak  belajar ya kaku. Waktu itu ambil 

dari pilang terus saya batik di rumah. Kalau 

orang kampung itu ya sambil rewang bayi 

begitu bu, sambil momong, di bawa pulang 

terus sekarang anaknya sudah gede saya 

masuk di Akasia. Sekarang ya kalau ada 

• Pembelajaran dibawah 

bimbingan ibu 

• Pewarisan turun temurun 

• Pembelajaran 

penguasaan canting 

• Pembelajaran  praktek 

• Pembelajaran  di luar 

UKM 

 



mbironi ya mbironi, mbironi itu nutup, nutup 

gitu,  kalau  ada laseman ya lasem, terus kalau 

udah dicelup bapak itu kalau ada yang harus 

diproses , ya ada yang harus dibatik lagi ya 

dibatik lagi 

 

Penyandian berdasarkan aksi mampu menciutkan jumlah sandi yang dihasilkan 

menjadi kurang dari setengah jumlah sandi sebelum-nya. Hasil penyandian ini juga mulai 

menunjukkan proses-proses dan hubungannya.  

Untuk mengurangi jumlah sandi yang dihasilkan, proses selanjutnya adalah 

mengelompokkan sandi-sandi ke dalam suatu kelompok atau kategori yang lebih umum. 

Suatu sandi diberikan kepada suatu kejadian, aksi atau obyek dimengerti sebagai indikator-

indikator dari suatu fenomena tertentu (Strauss & Corbin, 1998). Oleh karena itu, konsep-

konsep itu perlu dianalisis untuk tema-tema yang umum dengan cara mereka 

dikelompokkan bersama dan diberikan tema-tema yang lebih tinggi tingkatannya (Corbin & 

Strauss, 1990). Pengelompokan ke dalam tema-tema yang lebih umum menandai 

pengembangan kategori. Tabel 6.3 menunjukkan contoh pengelompok dari sandi-sandi ke 

dalam tema-tema yang lebih umum. 

Tabel 6.3 Pengelompokan menjadi  tema/ kategori 

Sandi Tema/Kat. Sandi Tema/Kat. 

Belajar sendiri KB Penguasaan 

canting 

MB 

Mampu 

menerima 

KB Bironi MB 

Memiliki bakat KB Nolet MB 

Belajar sendiri KB Mempraktekan MB 

Mampu 

menyerap 

KB Membandingkan MB 

Sabar KB Bertanya MB 

Kreatif KB Orientasi MB 

Berpikir sendiri KB Mengoreksi MB 

Belajar terus 

menerus 

KB   

Keterangan: KB:kapasitas belajar. MB: Metode Belajar 

6.1.2. Penyandian Aksial 

Penyandian aksial adalah proses membatasi sandi melalui analisis lebih rinci relasi 

antar sandi dan fitur-fiturnya. Tujuan dari penyandian ini adalah untuk mengindentifikasi 

suatu kategori utama yang akan “berfungsi sebagai sumbu” (Charmaz, 2006). Penyandian 



aksial dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Panduan Hubungan Kondisional dari Scot 

(2004) untuk membantu dalam pengembangan sub kategori dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari Strauss & Corbin (1998, hal128) dalam bentuk “kapan, dimana, mengapa, 

siapa, bagaimana dan konsekuensi” tentang suatu kategori. Sebagai contoh, konsultasi terus 

menerus dengan data ditemukan “pembelajaran batik usia dini” yang ditunjukkan dalam 

Tabel 6.4.  

Tabel 6.4 Panduan Scot menghasilkan pembelajaran usia dini 

Kate-gori Apa Kapan Dimana Mengapa Bagaimana Konsekuensi 

Pembelaj

aran usia 

dini 

Fase awal 

perkena-

lan 

dengan 

ketrampi-

lan batik 

Pebelajar

an saat 

kanak-

kanak 

ketika 

anak 

duduk di 

bangku 

SD 

Pembelaja-

ran terjadi 

di rumah 

sendiri 

Kondisi 

ekonomi 

orangtua, 

dan 

kewajiban  

anak ikut 

membantu 

Ibu 

mengajarkan 

anaknya 

membatik 

saat 

sepulang 

sekolah atau 

saat liburan  

Anak mewarisi 

ketrampilan 

batik dan 

trampil 

membatik yang 

bisa digunakan 

untuk mencari 

nafkah setelah 

dewasa. 

 

Hasil dari penyandian aksial juga mulai memperlihatkan penge-lompokkan tema-

tema atau kategori-kategori. Bentuk yang muncul adalah tiga jenis fase atau proses berbagi 

pengetahuan, yaitu fase awal, fase dalam UKM dan fase melepaskan diri dari UKM dan 

berdiri sendiri. 

Sebagai contoh dalam Tabel 6.4 di atas, pembelajaran usia dini menunjukkan 

pembelajaran pada fase awal dimana seseorang diper-kenalkan dengan batik dan belajar 

ketrampilan batik. Saat ia besar, ia masuk dan bekerja dalam lingkungan suatu UKM batik 

dan ia menga-lami fase kedua yaitu belajar dalam lingkungan UKM. Fase ketiga adalah 

ketika ia melepaskan diri dari suatu UKM batik dan memiliki usaha sendiri, dalam fase ini ia 

belajar secara mandiri hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan usaha batik. 

 

6.1.3. Penyandian Selektif 

Penyandian selektif adalah proses ”mengintegrasi dan mene-mukan teori” (Strauss & 

Corbin, 1998, hal143). Proses ini berupaya mengidentifikasi kategori utama, atau kategori 

yang menjadi tema sentral dari penelitian. Kategori utama dikatakan sentral karena seluruh 

kategori sebelumnya menjadi sub kategori dari kategori ini. Kategori utama adalah kategori 

yang paling sering muncul dalam data.  

Kategori utama yang mampu menggabungkan semua sandi, kategori dan pola yang 

muncul dalam penelitian ini adalah trans-formasi pembatik.Transformasi pembatik ini 

terjadi dalam tiga fase yaitu fase awal, fase bekerja dalam UKM batik, dan fase memiliki 



usaha batik sendiri. Gambar 6.1 menunjukkan temuan Teori Transfor-masi Pembatik 

Sragen. 

 

 

Gambar 6.1 Temuan Teori Tiga Fase Transformasi Pembatik Sragen 

 

6.2. Profil Transformasi Pembatik Berdasarkan Data Wawancara 

Untuk menguatkan teori yang ditemukan di atas, maka peneliti kembali memeriksa 

data transkrip hasil wawancara untuk menemukan contoh-contoh profil yang mendukung 

teori yang ditemukan tersebut. Pemeriksaan  kembali data transkrip wawancara 

menghasilkan lima profil  partisipan yang menguatkan teori tersebut. Kelima profil 

partisipan tersebut sebagai berikut: 

a) Profil Ibu A3 (Pembatik Akasia) 

b) Profil Ibu A5 (Carik Akasia) 

c) Profil Bapak A7 (Desainer Akasia) 

d) Profil Ibu D1 (Pemilik UKM Dahlia) 

e) Profil Bapak A1 (Pemilik UKM Akasia) 

 

Penjelasan lebih rinci untuk kelima profil partisipan di atas dilakukan di bawah ini. 

 

 

a) Profil Ibu A3, Pembatik Akasia 

Ibu A3 belajar batik melalui orangtua sejak ia duduk di kelas dua SD. Pembelajaran 

terjadi setelah pulang sekolah atau selama liburan sekolah. Pembelajaran batik sudah 

menjadi tradisi turun temurun. Kondisi ekonomi mendorong orangtua mengambil sanggan 

untuk dikerjakan di rumahnya. Ketika orangtua mengerjakan batik, mereka juga 

mengajarkan anaknya membatik, dimulai dengan batik kasaran. Setelah ibu A3 berumur 



sebelas tahun, ia sudah menguasai ketram-pilan membatik, sehingga ia juga ikut bekerja 

sebagai pembatik sanggan. Setelah anak-anaknya dewasa, ibu A3 bekerja sebagai pem-batik 

di UKM batik Akasia. Pekerjaan ini sudah ditekuni selama tujuh tahun terakhir ini. Meskipun 

ibu A3 ini sudah membatik cukup lama, ketrampilan membatiknya hanya terbatas membatik 

batik kasaran seperti Bironi.  Profil ibu A3 menunjukkan bentuk transformasi dari anak-anak 

menjadi pembatik usia dini, kemudian dari pembatik usia dini  menjadi karyawan batik.  

 

b) Profil  Ibu A5, Carik Akasia  

Ibu A5 saat ini berumur tigapuluhan, jauh lebih muda dibandingkan ibu A3. Ibu A5 

sudah bekerja di Akasia selama 9 tahun. Saat ini ia  bekerja sebagai Carik batik. Ibu A5 juga 

belajar batik sejak kecil dari ibunya. Seluruh keluarganya bisa membatik. Sebagai Carik, ibu 

A5 harus belajar sendiri berbagai macam pengetahuan atau ketrampilan dalam bidang batik 

maupun usaha batik, seperti pemasaran batik, motif batik yang lagi populer di pasaran, batik 

yang baik dan yang cacat, proses cabut warna, sampai dengan batik cap. Pengalaman dalam 

bidang batik membuat ia bercita-cita untuk memiliki usaha batik sendiri. Ia bersama 

suaminya bekerja di UKM batik Akasia.  Apa yang membuat mereka belum memulai usaha 

sendiri adalah karena kekurangan modal. Profil ibu A5 menunjukkan bentuk  transformasi 

yang lebih maju selangkah dari ibu A3, karena ibu A5 dan suaminya sedang memasuki 

proses transformasi dari sekedar pembatik menjadi pemilik usaha batik. (Catatan: pada saat 

penulisan disertasi ini, ibu A5 dan suaminya sudah berhenti bekerja di UKM batik Akasia dan 

memulai usaha batik sendiri. Hal ini berdasarkan pesan singkat ibu A5 tanggal 1 September 

2014, jam 19.24) 

 

c) Profil Pak A7 sebagai Pengusaha Batik 

Bapak A7 saat ini bekerja sebagai tukang gambar di Akasia, atau orang yang 

membuat pola. Motifnya sudah ditentukan dari perusahaan, dan pak A7 tinggal 

memindahkannya ke atas kain. Ia telah memiliki pengalaman bekerja di Batik Danar Hadi, 

Solo, sebagai pemola. Sebagai pemola, pak A7 menerima pesanan  dari mana saja. Banyak 

orang pernah magang kepada pak A7. Menurut beliau, dulu ada banyak yang belajar 

padanya. Ia biasanya mendapat pesanan dari Danar Hadi dan untuk menyelesaikan 

pekerjaannya ia mengajak teman-teman untuk membantu. Saat ini, kebanyakan dari 

mereka telah trampil membuat desain motif apa saja. Bahkan adik-adiknya sudah terkenal 

motifnya. Pak A7 memulai bekerja desain sejak tahun 1965. Saat ini ia berusia 63 tahun. 

Sejak SD ia sudah belajar desain. Dulu ia pernah menjadi siswa STM Bangunan, namun ia 

beralih ke batik. Menurut beliau, orang desa pada waktu itu miskin, sehingga membutuhkan 

pekerjaan apa saja. Ternyata menggambar dapat menghidupi. Karena ia juga bisa membatik, 

maka setelah dewasa ia membuat batik dan dijual ke Solo. Hasilnya dibelikan kain mori 



untuk dibatik lagi. Namun sekarang ia tidak meneruskan profesi seperti itu. Menurut beliau, 

saat ia menjual batiknya banyak yang tidak laku terjual, sehingga ia kehabisan uang dan 

menjadi “kecewa” untuk meneruskan usaha pembuatan batik. Profil pak A7 menunjukkan 

transformasi dari pemula menjadi pembatik dan kemudian menjadi pengusaha batik. 

Namun transformasi itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan cita-citanya, dan ia terpuruk 

hanya pada tingkat sebagai pemola batik.  

 

d) Profil Ibu D1, Pemilik UKM Dahlia 

Ibu D1 adalah pemilik UKM Batik Dahlia. Ibu D1 telah mengge-luti usaha batik selama 

13 tahun. Ia belajar batik sejak SD, dan menjadi buruh pabrik batik. Ia bekerja sebagai buruh 

pabrik batik sejak pulang sekolah sampai dengan malam hari. Sesudah dewasa ia memulai 

usaha batik sendiri. Namun usaha batik itu setelah berjalan lima tahun terpuruk dan 

meninggalkan utang yang cukup besar. Untuk membayar utangnya, ibu D1 harus menjual 

mobilnya dan bekerja sebagai tenaga pemasaran pada UKM batik milik bapak Wakiman. 

Sebagai tenaga pemasaran, ia melakukan penjualan sampai ke Jakarta.  Dua setengah tahun 

bekerja sebagai tenaga pemasaran, Ibu D1 mampu melunasi utangnya yang mencapai Rp 

500 juta, dan meneruskan usaha batiknya sendiri. Saat ini, ia adalah pengusaha batik yang 

sukses, ia  memiliki dua pabrik batik, dan empat mobil baru di rumahnya. Profil ibu D1 

menunjukkan transformasi dari pemula menjadi pembatik, dari pembatik menjadi 

pengusaha batik, bankrut, namun mampu bangkit kembali menjadi pengusaha batik yang 

sukses. 

 

e) Profil Pak A1, Pemilik UKM Akasia 

Bapak A1 memulai usaha batiknya sejak tahun 1998. Ia juga belajar membatik sejak 

kecil. Ketika sudah dewasa ia bekerja pada UKM batik Brotoseno. Di Brotoseno ia bekerja di 

bagian produksi batik dan pemasaran. Sesudah memiliki cukup pengalaman, pak A1 kemu-

dian keluar dan mendirikan usaha batiknya sendiri. Ia memulai dengan sistem rolling, 

mengambil batik untuk dikerjakan di rumahnya dan menyetor kembali kepada UKM batik. 

Itu dilakukan ketika ia belum memiliki modal yang cukup. Untuk membangun usaha 

batiknya, ia bekerja bersama isterinya. Profil pak A1 menunjukkan transformasi dari pemula 

menjadi pembatik, dari pembatik menjadi karyawan UKM batik dan kemudian sukses 

membangun usahanya sendiri. 

 

6.3. Peranan Berbagi Pengetahuan Dalam Transformasi Pembatik 

Dari hasil penyandian selektif ditemukan beberapa sub kate-gori yang menopang 

ketiga fase proses transformasi pembatik antara lain: belajar, lingkungan, motivasi, dan 



karakteristik Individu. Bagai-mana peranan keempat sub kategori berbagi pengetahuan 

terhadap transformasi pembatik dijelaskan secara rinci dalam beberapa sub bab di bawah 

ini. 

 

6.3.1. Belajar 

Kategori ini tidak ditemukan secara langsung tetapi melalui proses penyandian aksial. 

Dari hasil penyandian terbuka ditemukan beberapa sandi dengan tema-tema antara lain: 

kapasitas belajar, materi belajar, metode belajar, lingkungan belajar, dan variasi belajar. 

Tabel 6.5 menunjukkan hubungan antara sandi dan  tema yang ditemukan dari hasil 

penyandian terbuka. Penyandian aksial menge-lompokkan tema-tema itu ke kategori yang 

lebih tinggi yaitu kategori belajar. Gambar 6.2 menunjukkan diagram hubungan antara 

sandi, tema dan kategori yang lebih umum. Sebagai contoh, belajar sendiri (Tabel 6.5) 

dikelompokkan ke dalam tema kapasitas belajar. Kelima tema, kapasitas belajar, materi 

belajar, metode belajar, lingkungan belajar, dan variasi belajar kemudian dikelompokkan ke 

dalam kategori belajar sebagai kategori yang lebih umum atau lebih tinggi (Gambar 6.2). 

Tabel 6.5 Pengelompokan sandi menjadi tema-tema dalam kategori belajar 

Sandi Tema Sandi Tema 

Belajar sendiri KB Mempraktekan MtB 

Mampu 

menerima 

KB Membandingkan MtB 

Memiliki bakat KB Bertanya MtB 

Mampu 

menyerap 

KB Orientasi MtB 

Sabar KB Mengoreksi MtB 

Kreatif KB Di luar UKM LB 

Berpikir sendiri KB Dalam lingkungan batik LB 

Belajar terus 

menerus 

KB Belajar dalam tugas VB 

Penguasaan 

canting 

MB Belajar dibawah bimbingan VB 

Bironi MB Belajar tanpa bimbingan VB 

Nolet MB Belajar dalam tugas VB 

Ket: KB=Kap. belajar; MB=Materi Belajar; Mt B= Metode. Belajar LB=Lingk..Belajar; VB= Variasi belajar 

 



 

Gambar 6.2 Hubungan tema-tema belajar dan kategori belajar 

Bagaimana hubungan antara konsep belajar dengan ketiga fase dari transformasi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Fase Pertama: Awal Mengenal Batik 

Pada fase ini terjadi pewarisan ketrampilan orangtua ke anak-nya sebagai tradisi 

turun temurun. Pembelajaran usia dini terjadi saat seorang anak  duduk di Sekolah Dasar 

(SD). Kondisi ekonomi membuat orangtua bekerja sebagai pembatik di suatu UKM batik 

atau mengam-bil sanggan untuk dikerjakan di rumah sambil tetap melakukan tugas-tugas 

rumahtangga. Anak-anak belajar saat mereka pulang sekolah atau saat liburan sekolah. 

Pembelajaran dilakukan di bawah pengawa-san orangtua. Pembelajaran itu dimulai dengan 

penguasaan canting dan mengerjakan batik kasaran atau bironi. Hasil pembelajaran ini 

membuat seorang anak menjadi trampil dalam membatik, namun dalam tingkatan yang 

berbeda-beda tergantung bakat seni yang dimilikinya. Sebagian anak hanya mampu 

mencapai tingkatan memba-tik kasaran, namun ada yang bisa mencapai tingkat membatik 

batik tulis halus. Setelah anak menjadi trampil membatik, ia berkewajiban ikut membatik 

untuk menambah penghasilan orangtua.  

 

Fase Kedua: Menjadi Pekerja Batik 

Ketika seorang anak menjadi dewasa, atau menikah, anak perempuan dapat bekerja 

dalam suatu UKM batik, atau mengambil sanggan untuk bekerja di rumah. Sedangkan anak 

laki, kalau bekerja dalam bidang batik, biasanya bekerja di bagian warna, batik cap, atau 

batik printing. Pada fase ini terjadi pembelajaran dalam kerja, meliputi dua jenis 

pembelajaran yaitu pelatihan dan penugasan terstruktur. Pelatihan lebih banyak terjadi 

dalam bidang pewarnaan dari pada pembatikan, karena pembelajaran batik dianggap sudah 

tuntas pada saat seseorang bekerja sebagai pembatik dalam UKM batik. Pelatihan dilakukan 

bila terdapat kebutuhan yang sangat mendesak akan skill yang dibutuhkan atau ada tawaran 

pelatihan dari instansi luar. UKM batik biasanya lebih condong kepada pelatihan internal 



dari pada pelatihan eksternal, karena pelatihan internal tidak membuat karya-wan 

meninggalkan tugas utamanya. Untuk pelatihan internal sangat tergantung pada adanya 

pakar yang bisa diundang untuk memberikan pelatihan. Dalam pelatihan, pakar biasanya 

hanya memberikan prinsip-prinsip dasar saja dan karyawan harus praktek sendiri untuk 

menguasai apa yang diberikan (pembelajaran otodidak, atau tanpa pengawasan). 

Pengembangan ketrampilan karyawan lebih lanjut terjadi melalui eksperimen karyawan, 

terutama bila ada pesanan batik dengan warna-warna baru. Dengan cara seperti ini, 

pencapaian seorang karyawan tergantung komitmennya dalam melakukan ekspe-rimen dan 

kesediaan pemilik memberikan fasilitas untuk berekspe-rimen. Kegiatan pelatihan itu sendiri 

masih tergantung pada persepsi pemilik UKM, serta orang yang dipilih untuk mengikui 

pelatihan.  

Pembelajaran dengan penugasan terstruktur dapat terjadi baik dalam bidang warna 

maupun dalam bidang pembatikan. Dalam bidang warna, penugasan dilakukan untuk 

menyamakan aras ketrampilan karyawan agar tidak terkonsentrasi pada orang tertentu, 

menjaga keharmonisan melalui beban kerja seimbang, dan menghilangkan kekuatiran bila 

orang yang kompeten itu sakit atau keluar dari peker-jaannya.  

Penugasan terstruktur dalam pembatikan terjadi pada pemba-tik yang membawa 

sanggan untuk dikerjakan di rumahnya. Para pem-batik tersebut harus berkonsultasi dengan 

Carik batik yang memberi-kan instruksi apa yang harus dikerjakan, atau bila dibutuhkan 

Carik dapat memberikan petunjuk atau contoh. Ketika para pembatik menyetor kembali 

hasil kerja mereka, Carik melakukan pemeriksaan untuk menilai dan memberikan upah yang 

sesusai. Bila terdapat  cacat, upah akan dikurangi dan cacat diperbaiki oleh Carik sendiri atau 

oleh bagian warna. Para pembatik sanggan sering memiliki pembatik sendiri di rumahnya, 

sehingga mereka juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Carik 

batik. Jumlahpotong batik yang dibawa pulang seorang pembatik sanggan menunjukkan 

kemampuan pembatik itu mengelola tenaga pembatik di rumahnya.  

 

Fase Ketiga:Memiliki Usaha Batik Sendiri 

Pembelajaran dalam fase ini terjadi ketika seseorang mulai bercita-cita untuk 

memiliki usaha sendiri. Pembelajaran ini bersifat pembelajaran mandiri (self-learning) dan 

penemuan pribadi (self-discovering). Sebagai contoh, dalam profil di atas, seorang desainer 

melepaskan diri dari UKM dan memulai usaha sebagai desainer dengan menawarkan 

desainnya kepada UKM batik; atau seorang pembatik sanggan mulai merekrut tenaga 

pembatik di sekitar rumahnya. Hal yang sama bisa juga dilakukan oleh karyawan dari bagian 

warna. Kebanyakan karyawan yang ingin memulai usaha batik sendiri, memulainya dengan 

system rolling, yaitu mengambil sanggan, mengerjakan dirumah dengan dibantu tenaga 

pembatik yang direkrut, dan menyetor kembali ke UKM batik. Bila ia telah memiliki modal 

yang cukup, ia akan berdiri sendiri. Dalam tahap ini, pembatik belajar hal-hal yang 



berkenaan dengan produksi batik, motif dan pemasaran. Karena pembelajaran bersifat 

mandiri dan memiliki tujuan yang jelas, maka mereka biasanya memiliki motivasi dan 

komitmen belajar yang tinggi. Namun tidak banyak pembatik dapat mencapai tingkat ini. 

Kebanyakan yang sudah pernah melakukannya kembali terpuruk karena berbagai faktor nir 

batik, seperti keterbatasan kemampuan mengelola bisnis, dan motivasi yang lemah ketika 

berhadapan dengan tantangan.  

 

6.3.2. Lingkungan 

Kategori ini merepresentasi beberapa tema yang lebih spesifik yaitu konteks 

organisasi dan karakteristik budaya di mana sesuatu fenomena itu terjadi. Konteks 

organisasi meliputi dukungan manaje-men, reward/insentif (tangible/intangible), budaya 

dan iklim organi-sasi. Sedangkan karakteristik budaya meliputi konteks budaya dan 

kolektifitas. Tabel 6.6 menunjukkan hasil penyandian aksial untuk sub kategori lingkungan. 

Sebagai contoh, sandi batik “diwariskan” dalam  (Tabel 6.6) dikelompokkan ke dalam tema 

“budaya pada umumunya” yang kemudian dikelompokkan lagi pada tema yang lebih umum 

sebagai “karakteristik budaya”. Sedangkan keseluruhan tema umum seperti karakteristik 

budaya dan konteks organisasi dikelompokkan lagi kedalam subkategori “lingkungan”. 

(Gambar 6.3). 

 

Tabel 6.6 Pengelompokan sandi ke tema-tema dalam kategori lingkungan 

Sandi Tema Tema 

Umum 

Sandi Tema Tema Umum 

Batik diwariskan B KB Memberi pelatihan DM KO 

Ibu pembatik mendorong 

anak membatik 

B KB System rolling  DM KO 

Pembatik tidak terbatas 

pada wanita 

B KB Kesempatan belajar 

batik di rumah 

DM KO 

Tidak mau menonjolkan diri B KB Menyediakan 

konsultasi  

DM KO 

Ikhlas B KB Memperbaiki kualitas IO KO 

Rejeki ada yang mengatur B KB Meninggalkan tradisi IO KO 

Mau bersaing BO KO Memberi teguran  IO KO 

 

 

Tabel 6.6 Pengelompokan sandi ke tema-tema dalam kategori lingkungan (Samb.) 

 



Sandi Tema Tema 

Umum 

Sandi Tema Tema 

Umum 

      

Menekankan kualitas BO KO Toleransi  IO KO 

Kebersamaan dalam bekerja BO KO Lingkungan 

memengaruhi belajar  

IO KO 

Mendidik anak menjalankan 

usaha 

BO KO Karyawan adalah 

keluarga 

IO KO 

Duplikasi motif BO KO Komunikasi terbuka 

dengan karyawan 
IO KO 

Pelepasan diri dari keraton BO KO Memperhatikan 

kebutuhan karyawan 

IO KO 

Tidak latah ikut tren BO KO Acuan motif -

Pekalongan 

IO KO 

Solidaritas karyawan dan 

pemilik 

BO KO Distribusi tugas IO KO 

Menekankan desain yang baik BO KO Perhatian terhadap 

karyawan 

IO KO 

Menekankan inovasi BO KO Mendorong berusaha IO KO 

Mendorong belajar BO KO Karyawan berasal dari 

keluarga 

IO KO 

Menekankan ide baru BO KO Pemanfataan teknologi 

baru rendah 

IO KO 

Memberi peluang  belajar BO KO Memberikan insentif  IR KO 

Mendorong mencoba BO KO Sistem upah berbasis 

kinerja 

IR KO 

Meningkatkan ketrampilan 

karyawan 

DM KO    

Ket:B=budaya;BO=budaya organisasi; DM=dukungan manajemen; IO=iklim organisasi; IR=insentif/reward; 

KB=karakteristik budaya; KO=konteks organisasi. 

 

Gambar 6.3 Hubungan tema-tema lingkungan dengan kategori lingkungan. 

 



Bagaimana hubungan antara sub kategori lingkungan dengan ketiga fase dari 

transformasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Fase  Pertama: Awal Mengenal Batik 

Pada awal proses transformasi mengenal batik, lingkungan ikut memengaruhi proses 

tersebut terjadi. Pembelajaran batik yang ter-jadi di lingkungan rumah tangga, dimana 

orangtua mewariskan ketrampilan batik kepada anaknya, terjadi sebagai akibat lingkungan 

sosial ekonomi. Kondisi ekonomi orangtua yang lemah mendorong mereka untuk 

mengambil sanggan batik untuk dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan pekerjaan 

rumah tangga mereka.  Selain itu, kondisi sosial ekonomi juga tidak mendukung orangtua 

untuk memberikan pendidikan tinggi bagi anaknya. Hal ini yang mendorong orangtua untuk 

memberikan ketrampilan batik bagi anak-anak, terutama anak perempuan, agar dapat 

menjadi bekal bagi mereka mencari nafkah. Hal ini terjadi karena anak perempuan biasanya 

menikah pada usia muda dan ikut menunjang suami dengan bekerja sebagai pembatik. 

Namun semua itu tidak bisa terjadi tanpa dukungan manajemen dari UKM batik yang 

mengijinkannya terjadi. Konteks organisasi UKM batik memungkinkan pembatik mengambil 

sanggan. UKM batik menerapkan sistem upah berbasis pada jumlah dan kualitas batik yang 

dihasilkan. Untuk mencapai hal tersebut, pembatik sanggan merekrut orang-orang di 

sekitarnya, termasuk keluarga, agar mem-bantu mereka meningkatkan jumlah potong batik 

yang dapat dihasil-kan. Selain itu, budaya lokal yang mewajibkan anak ikut membantu 

menyelesaikan tugas orangtuanya ikut mendorong terjadinya pewari-san ketrampilan batik 

dari orangtua kepada anak-anaknya. Dukungan manajemen bagi para pembatik sanggan 

juga terlihat dalam bentuk bantuan konsultasi bagi para pembatik sanggan yang mengalami 

kesulitan. Carik batik dalam UKM batik memberikan konsultasi dan bila dibutuhkan 

memberikan contoh-contoh yang akan diteruskan oleh pembatik. 

 

Fase Kedua: Menjadi Pekerja Batik 

Pada fase ini, anak-anak sudah menjadi dewasa dan menguasai ketrampilan batik 

pada aras tertentu sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Mereka kemudian masuk 

dan bekerja sebagai karya-wan batik dalam suatu UKM batik, atau bekerja sebagai pembatik 

sanggan. UKM batik biasanya mempekerjakan karyawan perempuan di bagian pembatikan, 

sedangkan karyawan pria di bagian produksi seperti warna, batik printing dan batik cap. 

UKM batik juga memberi-kan kesempatan kepada karyawannya untuk mengambil sanggan 

untuk dikerjakan di rumahnya. Lingkungan organisasi UKM mendorong karyawan untuk 

saling berbagi pengetahuan dengan berbagai cara seperti melalui pelatihan, penugasan 

terstruktur, dialog, konsultasi, teguran dan insentif/reward. Organisasi juga mendorong 

kebersamaan dan solidaritas di antara sesama karyawan dengan menerapkan sistem yang 



adil bagi semua karyawan untuk menjamin suasana kerja yang harmonis. Melalui berbagai 

insentif, UKM batik mengharapkan ada unsur timbal balik (resiprositas) antara apa yang 

telah diberikan oleh manajemen dan imbal tanggung jawab yang dikembalikan oleh 

karyawan. Teknologi komputer belum banyak diadopsi oleh UKM batik secara langsung, 

namun pemanfaatan komputer berdampak pada desain motif batik. Adopsi teknologi 

komputer oleh desainer motif telah membuat nilai desain motif menjadi makin murah, 

sehingga UKM batik tidak lagi memperkerjakan desainer motif internal. UKM lebih condong 

membeli dari pihak luar yang dapat dilakukan dari mana saja, dengan beragam motif, dan 

dengan harga yang murah. Hal ini melepaskan UKM batik dari beban dalam desain motif dan 

lebih berkonsentrasi dalam pembatikan, produksi dan pemasaran. Budaya sering menjadi 

katalis yang mendorong berbagi pengetahuan dalam fase ini. Falsafah yang mengatakan 

bahwa rejeki ada yang mengatur membuat seorang karyawan dengan ikhlas mau berbagi 

dengan karyawan lain karena percaya jalan hidup dan nasib seseorang ada di tangan Tuhan, 

atau ketrampilan seseorang tidak menjamin bahwa ia akan sukses. Namun budaya seperti 

ini dapat juga menjadi kendala bagi seorang karyawan untuk berusaha lebih keras, seperti 

untuk memiliki usaha batik sendiri. 

 

Fase Ketiga: Memiliki Usaha Batik Sendiri 

Lingkungan yang mendukung kearah fase ini adalah fasilitas sanggan yang disediakan 

oleh UKM batik bagi karyawan batik. Fasilitas ini membuat karyawan yang membawa 

sanggan mulai menarik tetangganya bekerja bagi dirinya. UKM batik juga sering menerima 

sistem rolling, dimana karyawan batik suatu UKM mulai usaha batik di rumahnya sambil 

masih tetap bekerja dalam suatu UKM batik. Karyawan ini menerima pekerjaan membatik, 

mulai dari desain, membatik dan produksi untuk diserahkan kepada suatu UKM batik. UKM 

batik menerima hasil bersih dan hanya memasarkannya saja. Hal ini yang dilakukan oleh 

bapak A1 ketika memulai usaha batiknya sendiri. Namun bagi seseorang yang memulai 

usaha batiknya sendiri, kemampuan untuk memasarkan hasil batiknya untuk cakupan yang 

lebih luas menentukan keberlanjutan usaha batiknya. Hal ini yang terjadi dari pengalaman 

kegagalan usaha Bapak A7, tetapi kesuksesan usaha ibu D1 setelah jatuh bangkrut. Selain 

itu, kemampuan untuk mengelola mempertahankan bisnis dalam jangka panjang tergantung 

kepada kemampuan UKM batik untuk mengelola dan terus menerus memperbaharui 

pengetahuan individu dan organisasinya. 

 

6.3.3. Motivasi 

Sub kategori ini merepresentasi beberapa tema yang lebih spesifik yaitu sikap 

individu, kepercayaan, persepsi keuntungan dan reprositas di mana suatu fenomena itu 

terjadi. Tabel 6.7 menunjukkan hasil penyandian aksial untuk sub kategori “motivasi”. 



Sebagai contoh, sandi “reward memberikan motivasi” dalam (Tabel 6.7) dikelompok-kan ke 

dalam tema persepsi benefit, sedangkan “persepsi kewajiban karyawan” dikelompokkan 

dalam tema “resiprositas”. Sedangkan keseluruhan tema yang meliputi “persepsi benefit”, 

“resiprositas”, “sikap dan kepercayaan (trust)” dikelompokkan lagi kedalam subkategori 

“motivasi” seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 6.4. 

 

 

 

 

 

Tabel 6.7 Pengelompokan sandi ke tema-tema dalam kategori motivasi. 

Sandi Tema Sandi Tema 

Motivasi anak muda bekerja dalam 

batik 

P Persepsi kewajiban 

karyawan  

R 

Motivasi pemilik terhadap jumlah 

karyawan internal 

P Tahu sama tahu R 

Motivasi pemilik terhadap karyawan 

sanggan 

P Toleransi terhadap 

kesalahan  

R 

Dampak insentif pada jumlah sanggan P Kendala pribadi dalam 

membangun  

S 

Reward memberikan motivasi P Daya tahan dalam usaha 

batik 

S 

Situasi ekonomi mendorong terjun ke 

batik 

P Tanggung jawab rendah S 

Motivasi mengambil desainer luar P Persepsi  motif  baru S 

Persepsi tentang pameran P Menjaga keharmonisan  S 

Cita-cita memiliki usaha sendiri P Motivasi  belajar carik S 

Memulai usaha dengan sistem rolling P Sikap mencari hal-hal baru S 

Persepsi modal usaha P Pemilik naik haji K 

Tenggang rasa dalam organisasi R Kompetensi carik  K 

Insentif  R Ikatan  keluarga kuat  K 

Jaminan kerja  R Kepercayaan pada 

kemampuan pemilik 

K 

Ket: P=persepsi benefit; R=Resiprositas; S-Sikap; K=Kepercayaan 

 



 

Gambar 6.4 Hubungan  tema-tema motivasi dengan kategori motivasi. 

 

Fase Pertama: Awal Mengenal Batik 

Motivasi awal anak-anak mulai belajar batik adalah menghabis-kan waktu liburan 

atau waktu senggang setelah pulang sekolah. Anak-anak melihat belajar membatik sebagai 

sesuatu yang baru yang merangsang minat mereka. Motivasi mereka dipengaruhi oleh rasa 

ingin tahu untuk mencoba-coba sesuatu yang baru. Selain itu, orangtua mereka yang 

membatik ikut mendorong mereka untuk memiliki ketrampilan membatik. Namun dengan 

berjalannya waktu, ketrampilan anak dalam membatik berkembang sampai pada tingkat 

dimana ia dapat membantu orangtuanya dalam mencari nafkah. Pada saat ini motivasi 

mereka kemudian mulai berubah kearah motivasi ekonomi yang sekaligus ikut menambah 

ekonomi keluarga.  

 

Fase Kedua: Menjadi Pekerja Batik 

Dalam fase ini motivasi ekonomi menjadi alasan utama. Kondisi ekonomi orangtua 

sering tidak mampu menyekolahkan anaknya ke tingkat lebih tinggi, seperti SMP/SMA. 

Anak-anak yang sebelumnya telah dibekali dengan ketrampilan membatik, atau sudah ikut 

mencari nafkah dengan membatik, berhenti sekolah dan bekerja. Bagi anak perempuan, 

mereka sering menikah pada usia belasan tahun, sehingga untuk membantu ekonomi 

keluarganya mereka harus bekerja sebagai karyawan UKM batik atau mengambil sanggan 

untuk dikerjakan di rumahnya. Bagi anak laki-laki, mereka biasanya bekerja di bagian 

produksi batik, seperti bagian warna, batik printing atau batik cap. Fasilitas sanggan dan 

sistem upah berdasarkan kinerja ikut meningkat-kan motivasi karyawan untuk 

meningkatkan pendapatannya. Karyawan kemudian melihat peluang untuk mengajak 

tetangga di sekitar rumahnya untuk ikut membatunya membatik. Hal ini menciptakan 

sistem lapisan dimana pemegang sanggan berfungsi seolah-seolah sebagai UKM batik mini 

bagi karyawan batiknya. Kemampuan pembatik sanggan mengelola pembatik di bawahnya 

memungkinkan ia menambah pendapatan secara berarti dan pada gilirannya menciptakan 

keinginan untuk memiliki usaha batik sendiri. Di lain pihak UKM batik juga tidak ingin 



melihat karyawan batiknya keluar, entah untuk bekerja di tempat lain atau membuat usaha 

sendiri, mereka menciptakan beberapa insentif tambahan untuk menjaga loyalitas 

karyawan. Sebagai contoh, pemberian kredit membeli motor dengan cicilan kecil, meskipun 

dianggap sangat berguna dan meringan bagi karyawan, namun dalam perspektif UKM batik 

untuk sementara waktu dapat mempertahankan karyawan tetap bekerja dalam UKM batik 

sampai cicilannya lunas. Hal ini terlihat dari ada banyak karyawan yang sudah bekerja cukup 

lama dalam suatu UKM batik. Mereka bekerja saat mereka masih muda sampai saat ini 

sudah cukup berumur. Perlakuan pemilik UKM batik, seperti kebersamaan, kedekatan, 

kesetaraan, dan keadilan, ikut memperkuat  motivasi karyawan untuk tetap bekerja dalam 

UKM batiknya, dan menurunkan minat untuk pindah atau keluar. Selain itu rekrutan 

berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dan kedekatan tempat tinggal ikut membuat 

motivasi karyawan untuk keluar dan pindah kerja kecil.  

 

Fase Ketiga: Memiliki Usaha Batik Sendiri 

Motivasi untuk memiliki usaha sendiri timbul karena melihat bahwa pemilik UKM 

batik dulunya adalah karyawan batik yang kemudian berhenti bekerja dan memulai usaha 

sendiri. Sistem sanggan dengan upah berdasarkan kinerja menjadi modal awal karya-wan 

belajar mengelola usaha batik mereka. Karyawan mulai mengum-pulkan modal dari hasil 

sanggan mereka. Mereka belajar mengelola tenaga pembatik mereka sendiri. Mereka juga 

belajar memasarkan jasa mereka kepada kalangan yang lebih luas. Namun tidak semua 

mereka yang bercita-cita memiliki usaha sendiri  sukses. Keterbatasan modal sering menjadi 

alasan bagi sebagian dari mereka sehingga tidak  pernah memiliki usaha sendiri. Sebagian 

lagi hanya sampai pada tingkat sekedar menjual jasa membatik mereka kepada UKM batik. 

Sikap dan motivasi untuk menghadapi tantangan bisnis sering mem-buat sebagian 

mengurungkan niatnya memiliki usaha sendiri dan kembali menjadi karyawan batik lagi. Hal 

seperti itu terlihat dari profil pak A7. Meskipun  ada sebagian yang  diterpa dengan 

kebangkrutan, tetapi dapat bangkit kembali dan meraih sukses  sebagai pemilik UKM batik, 

seperti yang ditunjukkan oleh motivasi Ibu D1. 

 

6.3.4. Karakteristik Individu 

Kategori ini merepresentasi beberapa tema seperti lama kerja, pendidikan, 

pengalaman dan keyakinan diri (self-efficacy) di mana sesuatu fenomena itu terjadi. Tabel 

6.8 menunjukkan hasil penyandian aksial untuk sub kategori karakteristik individu. Sebagai 

contoh, sandi “lama karyawan bekerja” dikelompokkan dalam tema “lama kerja”, 

sedangkan “level pendidikan pemilik” dalam tema “pendidikan” (Tabel 6.7). Sedangkan 

keseluruhan tema yang meliputi lama kerja, pendidi-kan, lama kerja dan keyankinan diri 



(self-efficacy) dikelompokkan lagi kedalam subkategori “karakteristik individu” seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 6.5. 

 

Tabel 6.8 Pengelompokan sandi menjadi tema-tema dalam kategori karakteristik individu 

Sandi Tema 

Lama karyawan bekerja  Lama kerja 

Lama kerja dan aras ketrampilan Lama kerja 

Level pendidikan pemilik Pendidikan 

Pendidikan formal dan  

membangun usaha 

Pendidikan 

Pengalaman membatik   Pengalaman 

Pengalaman di tempat lain  Pengalaman 

Pengalaman dalam desain Pengalaman 

Rekam jejak pemilik Pengalaman 

Keyakinan desainer  Self-Efficacy 

Keyakinan pembatik  Self-Efficacy 

 

 

Gambar 6.5 Diagram hubungan antara tema-tema karakteristik individu dengan sub kategori 

karakteristik individu yang lebih umum 

Fase Pertama: Awal Mengenal Batik 

Pada fase awal mengenal batik, kebanyakan individu masih kanak-kanak. Mereka 

berkenalan dengan batik karena orangtua mereka adalah pembatik dan mengerjakan batik 

di rumahnya. Sebagai orangtua pembatik, mereka berusaha menurunkan ketrampilan 

membatik mereka kepada anak-anaknya agar ketrampilan itu dapat digunakan untuk 

membantu orangtua mereka atau mencari nafkah bagi diri mereka sendiri kelak. 

Kebanyakan individu memulai belajar pada saat mereka duduk di SD. Mereka diajarkan 

membatik di bawah bimbingan orangtua saat mereka pulang sekolah atau pada saat liburan.  

Berjalannya waktu, meskipun masih dalam usia kanak-kanak, mereka telah memiliki 



ketrampilan batik yang cukup untuk membantu orangtua mencari nafkah melalui membatik. 

Kondisi ekonomi orangtuanya yang terbatas membuat anak-anak ini tidak mampu 

melanjutkan pendidikan sesudah SMP. Sebagian besar berhenti sekolah sesudah tamat 

SMP. Anak perempuan kebanyakan menikah pada usia muda, di bawah usia 20 tahun. 

Sebagai contoh, Ibu pemilik Brotojoyo menikah pada usia 16 tahun dan bekerja sebagai 

pembatik. Bapak A1, pemilik UKM batik Akasia, hanya memiliki pendidikan formal  SMP. 

Kondisi ekonomi keluarga ikut menempa kepribadian anak-anak menjadi orang yang ulet 

bekerja. Salah satu kepribadian yang terbentuk dengan mereka belajar membatik adalah 

kesabaran, karena membatik membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Falsafah Jawa juga 

ikut membentuk kepribadian mereka untuk ikhlas menerima kondisi ekonomi sosial mereka. 

Mereka percaya bahwa rejeki seseorang itu sudah ada yang menentukan dan rejeki itu tidak 

bisa tertukar. Hal itu membuat mereka nrimo dengan situasi mereka dan tidak mengeluh 

dengan kondisi yang mereka miliki dan bahkan dapat menjalani hidup dengan penuh gairah. 

 

Fase Kedua: Menjadi Pekerja Batik 

Setelah anak-anak ini menjadi besar, sesudah tamat SMP, sebagian mereka berhenti 

sekolah. Anak perempuan ada yang menikah dan bekerja sebagai pembatik. Anak laki juga 

bekerja sebagai karyawan batik pada bagian produksi atau pada batik printing/cap. Tetapi 

tidak semua anak muda ini terjun bekerja dalam bidang batik. Sebagian bekerja membatik di 

rumahnya. Mereka dapat mengerjakan batik sambil tetap mengerjakan tugas-tugas sebagi 

ibu rumah tangga, seperti memasak, dan menjaga anak. Kebanyakan UKM menerima 

karyawan yang sudah mampu membatik, karena pembelajaran batik pada fase awal 

dianggap sudah tuntas. Para pembatik biasanya memiliki keyakinan kuat akan kemampuan 

membatik mereka. Namun untuk karyawan bidang produksi, seperti warna, batik cap dan 

batik printing, mereka masih memerlukan pelatihan-pelatihan sebelum mampu menjadi 

pakar di bidangnya. Karakteristik individu dalam UKM batik bervariasi dari segi usia, tetapi 

dari segi pendidikan dan ketrampilan tidak terlalu jauh berbeda. Selain itu, kebanyakan 

karyawan direkrut dari tempat-tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat UKM batik 

berada, bahkan ada UKM batik yang memilih karyawan yang memiliki hubungan keluarga 

dengannya atau tinggal di sekitar UKM batik. Karakteristik karyawan seperti itu di satu pihak 

mampu memberikan loyalitas, tetapi terdapat juga kelemahan dari segi keengganan untuk 

menegur mereka. Sebagai contoh, keengganan untuk menegur karyawan yang membolos 

atau yang terlambat masuk. 

 

Fase Ketiga: Memiliki Usaha Batik Sendiri 

Cita-cita memiliki usaha batik sendiri tidak ada hubungan dengan tingkat pendidikan, 

tetapi lebih kepada pengalaman yang membentuk keahlian dalam bidang batik. Para pemilik 



UKM batik batik seperti Melati, Akasia dan Dahlia hanya memiliki pendidikan formal sampai 

ke tingkat SMP, tetapi memiliki pengalaman dalam bidang batik sejak mereka kecil. Mereka 

juga memiliki karakteristik individu sebagai pekerja keras, sabar dan ulet dalam membangun 

usaha batik mereka. Ibu D1, misalnya pernah mengalami kejatuhan dalam usaha batiknya, 

namun ia mampu bangkit kembali dengan sukses. Meskipun demikian tidak semua individu 

mampu sukses menjadi pengusaha batik. Beberapa individu gagal dan tak mampu bangkit 

kembali, teru-tama ketika menghadapi kenyataan bahwa batik hasil produksi mereka tidak 

terlalu laku di pasaran, mereka kemudian menjadi patah semangat dan berhenti berusaha.  

 

6.3.5. Ringkasan Peranan Berbagi Pengetahuan Dalam Transformasi Pembatik 

Gambar 6.6 menunjukkan ringkasan hubungan ketiga fase transformasi pembatik 

Sragen, dari fase 1 sampai dengan fase 3, dengan berbagi pengetahuan. Terdapat empat sub 

kategori yang menopang transformasi ini yaitu belajar, lingkungan, motivasi dan 

karakteristik individu seperti yang sudah dibahas secara rinci dalam pembahasan 

sebelumnya. Transformasi pembatik dari fase 1 ke fase 2 ditandai juga dengan perubahan 

dalam keempat sub kategori tersebut. Sebagai contoh, transfromasi dari fase 1 ke fase 2 

juga menyebabkan transformasi belajar dari belajar di bawah pengawasan orangtua kepada 

belajar di bawah pengawasan UKM batik. Begitu juga dengan transformasi dari fase 2 

menjadi fase 3 menyebabkan juga transformasi belajar di bawah pengawasan UKM batik 

kepada pembelajaran tanpa pengawasan yang bersifat pembelajaran mandiri (self-learning) 

dan temuan sendiri (self-discovering). Hal yang sama terjadi juga dengan sub kategori 

motivasi. Motivasi pada fase 1 adalah motivasi kanak-kanak yang biasanya sekedar 

membantu orangtua. Di lain pihak, transformasi pada  fase 2 merubah motivasi kepada 

insentif upah, yang kemudian transformasi ke fase 3 menjadi motivasi persepsi benefit dan 

pretise atau status. 

 

Gambar 6.6 Ringkasan hubungan tiap fase transformasi pembatik dengan berbagi 

pengetahuan 

 

6.4. Ringkasan 

Bab ini telah menjelaskan secara rinci bagaimana pengem-bangan teori subtantif 

Teori Transformasi Pembatik Sragen berbasis data. Proses itu dimulai denganpenyandian 



terbuka (open coding), diikuti penyandian aksial (axial coding), dan akhirnya penyandian 

selektif (selective coding). 

Temuan Teori Substantif Transformasi Pembatik Sragen itu kemudian diperiksa 

kembali dengan data yang didapat dari hasil wawancara. Data wawancara memberikan juga 

contoh beberapa profil karyawan maupun pemilik UKM batik yang telah melewati berbagai 

fase dari Teori Transformasi Pembatik Sragen. Profil-profil itu menun-jukkan bahwa tidak 

semua orang mampu mencapai puncak piramid sebagai pemilik UKM batik. Sebagai contoh, 

tidak semua anak-anak yang belajar membatik menjadi karyawan batik suatu UKM. Hal yang 

sama berlaku juga untuk karyawan batik dimana tidak semua karya-wan batik mampu  

bertransformasi menjadipengusaha batik. Bahkan tidak semua pengusaha batik mampu 

bertahan di puncak piramid bila tidak terus memperbaiki kemampuannya. Sama seperti 

piramid yang makin runcing ke atas, begitu juga dengan jumlah orang yang mampu 

mencapai setiap fase dalam Teori Transformasi Pembatik Sragen. 

Teori Transformasi Pembatik Sragen menunjukkan bagaimana berbagi pengetahuan 

bukan saja mendorong terjadinya transformasi pengetahuan, dan transformasi produk-

produk batik UKM batik Sragen serta kemampuan melepaskan ketergantungan kepada 

pihak lain, tetapi juga transformasi individu. Transformasi individu dalam Teori Transformasi 

Pembatik Sragen didorong oleh faktor-faktor berbagi pengetahuan antara lain belajar, 

motivasi, lingkungan dan karakteristik individu. Keempat faktor tersebut bukan saja 

mempenga-ruhi proses berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen, tetapi juga 

memberikan transformasi individu, yang pada gilirannya mentransfor-masi organisasi dan 

komunitas batik Sragen.  

 


