
BAB VII 

PERBANDINGAN TEMUAN DAN TEORI 

 

Bab 4, 5 dan 6 telah membahas dengan rinci berturut-turut pola-

pola berbagi pengetahuan, faktor-faktor yang memengaruhi berbagi 

pengetahuan dan transformasi pembatik Sragen sebagai hasil grounded 

theory berbagi pengetahuan. Bab ini akan  membahas temuan-temuan itu 

serta membandingkannya dengan literatur yang telah dibahas dalam Bab 2 

atau literatur lain yang penad. Urutan  pembahasan akan mengikuti urutan 

ketiga bab tersebut dan sesuai dengan  urutan pertanyaan penelitian yang 

terdapat dalam Bab 1.  

Perlu juga diketahui bahwa teori-teori yang sudah dibahas 

sebelumnya dalam Bab 2 berhubungan dengan berbagi pengetahuan. Teori-

teori itu lebih memiliki ketepatan bila diperbandingkan dengan temuan-

temuan dalam Bab 4 dan 5. Di lain pihak, temuan teori substantif 

Transformasi Pembatik Sragen yang terdapat dalam Bab 6 lebih mengacu 

kepada  transformasi personal. Transformasi personal, atau sering disebut 

dengan pengembangan pribadi (personal development), atau pertumbuhan 

pribadi (personal growth), memiliki bidang teorinya sendiri yang belum  

dibahas dalam Bab 2. 

 

7.1. Temuan Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Suatu pola mengacu kepada suatu contoh atau sampel handal 

tentang sifat, tindakan, kecenderungan, atau karakteristik yang dapat 

diamati lainnya dari seseorang, kelompok, atau lembaga, seperti pola 

perilaku atau pola belanja seseorang (Kamus Merriam-Webster). Nonaka  

(1991) memberikan Model SECI yang memiliki empat modus berbagi 

pengetahuan. Setiap modus memiliki pola-pola berbagi pengetahuan 

sendiri. Sebagai contoh, modus Sosialisasi adalah modus yang menunjukkan 

transformasi atau penciptaan pengetahuan dari bentuk tasit menjadi 

bentuk tasit lain. Dalam modus ini pengetahuan tasit dibagikan melalui 



pola-pola tatap muka, seperti diskusi/tukar pikiran,  pengamatan, analisis, 

atau tinggal bersama pada lingkungan yang sama. Dalam UKM batik, 

organisasi mendapatkan pengetahuan baru melalui interaksi dengan 

pelanggan atau pemasok,  atau anak-anak belajar ketrampilan membatik 

dari orangtuanya.  

Meneliti pola memiliki manfaat karena istilah-istilah penyoco-kan 

pola (pattern matching) atau pengenalan pola (pattern recognition) banyak 

terdapat dalam berbagai ilmu lain yang berhu-bungan dengan pola. 

Penyocokan pola mengacu kepada tindakan untuk memeriksa apakah suatu 

pola ada dalam suatu obyek atau fenomena yang diamati. Sebagai contoh, 

penyocokan sidik jari banyak dipakai dalam bidang kepolisian untuk 

menyocokkan kesamaan pola sidik jari seseorang dengan sidik jari yang 

didapat di tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan pengenalan pola 

adalah teknik-teknik untuk mendeteksi atau mengidentifikasi pola-pola 

dalam data mentah. 

Identifikasi dan pembahasan pola-pola berbagi pengetahuan dalam 

UKM batik Sragen telah menghasilkan beberapa pola berbagi pengetahuan 

yang diklasifikasikan berdasarkan proses-proses bisnis yang terdapat dalam 

UKM batik Sragen. Pola-pola itu meliputi pola berbagi pengetahuan dalam 

proses pewarnaan, desain, membatik, pemasaran (konsumen dan 

kompetitor). 

Pembahasan dalam beberapa sub bab selanjutnya akan lebih 

mendalami temuan-temuan dalam Bab 4 dan membandingkannya dengan  

teori-teori yang sudah dibahas di Bab 2. Teori yang relevan dengan pola-

pola berbagi pengetahuan adalah Model SECI dari Nonaka (1991). Model 

SECI menjelaskan terjadinya transformasi atau penciptaan pengetahuan 

sebagai akibat pola-pola berbagi pengeta-huan yang digunakan. 

Pembahasan akan dimulai dengan bidang warna, kemudian diikuti dengan 

desain motif, membatik , dan akhir-nya konsumen dan kompetitor.  

 

Bidang Warna 



Pola berbagi pengetahuan dalam bidang warna dapat dibagi atas 

dua kategori, tergantung pada skala masalah yang dihadapi, apakah pada 

tingkat organisasi atau pada tingkat individu. Pada tingkat organisasi terjadi 

bila pemilik UKM memiliki masalah internal yang bersifat laten, terus 

menerus terjadi sebelum masalah itu diatasi. Dalam mencari solusi bagi 

masalah yang bersifat laten ini pemilik  mempertimbangkan potensi 

keuntungan apa yang akan didapatkan bila masalah itu  diatasi. Sebagai 

contoh, masalah meracik dan cabut warna dalam  UKM batik Dahlia. Bila itu 

diselesaikan akan memberikan keuntungan berupa penekanan biaya, 

penghapusan ketergantungan kepada pihak luar, dan pengurangan waktu 

produksi. Dengan perkataan lain, motivasi  pemilik UKM batik Dahlia dalam 

memfasilitasi berbagi pengetahuan didasarkan pada persepsi keuntungan 

dan biaya yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dalam memfasilitas 

berbagi pengetahuan, pemilik UKM batik Sragen lebih condong kepada 

magang atau pelatihan internal dengan memanggil pakar, karena biaya 

dapat ditekan dan karyawan tidak harus meninggalkan 

pekerjaannya.Temuan persepsi motivasi keuntungan dan biaya dalam pola 

berbagi pengetahuan ini sejalan dengan persepsi benefit dan biaya dalam 

Wang & Noe (2010) dan Aslani et al. (2012).  

Di lain pihak, pada tingkat individu, pola berbagi pengetahuan 

tergantung kepada karyawan untuk mau bertanya kepada karyawan senior 

yang lebih kompeten dan kesediaan karyawan senior untuk berbagi. Pola 

berbagi pengetahuan lebih condong berdasarkan interaksi tatap muka, atau 

dalam model SECI dikenal dengan modus tasit ke tasit, atau Sosialisasi 

(Nonaka, 1991).  

Dokumentasi dalam UKM batik 

Dokumentasi belum dianggap sebagai hal yang penting dalam UKM 

batik. Jika UKM batik merasa bahwa suatu pengetahuan sudah menjadi 

sesuatu yang rutin dalam proses bisnis mereka, maka mereka tidak merasa 

penting untuk membuat dokumentasi, tetapi lebih bergantung kepada 

ingatan mereka. Sebagai contoh perbedaan dokumentasi antara UKM batik 

Dahlia dan Melati menunjukkan hal tersebut (lihat Sub-bab 4.2). UKM batik 



Dahlia memiliki dokumentasi warna kimia dalam bentuk buku, tetapi 

mereka tidak memiliki dokumentasi warna alam. Hal ini karena mereka 

memiliki kompetensi dalam warna alam. Di lain pihak, UKM batik Melati 

justru memiliki dokumentasi warna alam, tetapi tidak memiliki dokumentasi 

warna kimia, karena mereka memiliki kompetensi dalam warna kimia. 

Tambahan lagi, dokumen itu bukan ditulis berdasarkan hasil pengala-man 

mereka, tetapi buku-buku yang dibeli dari toko. Dengan perkataan lain, bila 

mengacu kepada Model SECI dari Nonaka (1991), hanya terdapat dua 

modus transformasi pengetahuan yaitu Sosialisasi (tasit ke tasit) yang 

berbasis pada tatap muka, dan modus Internalisasi (eksplisit ke tasit) yang 

berasal dari buku kepada ketrampilan (Tabel 7.1). Dua modus lain dari 

Model SECI, Eksternalisasi (tasit ke eksplisit) dan Kombinasi (eksplisit ke 

eksplisit) tidak terdapat dalam kasus ini.  

 

Tabel 7.1 Modus dan pola berbagi pengetahuan dalam  dokumentasi warna 

Aktor Modus Transformasi/ 

Penciptaan Pengetahuan 

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Pemilik Batik 

dan karyawan 

bagian warna 

Tasit ke Tasit (Sosialisasi) Berbagi pengetahuan melalui 

tatap muka dan eksperimen 

warna 

Eksplisit ke Tasit 

(Internalisasi) 

Eksperimen berdasarkan buku 

warna yang dibeli dari toko. 

Motif Batik 

Desain suatu motif  batik dimulai dengan suatu  inspirasi/ide,  

kemudian dituangkan menjadi motif dalam suatu kertas gambar,  

diperbesar menjadi pola di atas kertas kalkir dan kemudian disalin ke atas 

kain mori. Proses desain motif sampai dengan munculnya motif berwarna-

warni di atas suatu kain mori adalah suatu proses kolektif yang melibatkan 

banyak aktor antara lain, pemilik UKM batik, desainer, tukang gambar, carik 

batik, pembatik dan bagian warna.  

Di dalam setiap proses desain motif terjadi banyak dialog-dialog 

dimana pengetahuan berpindah dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam 



bentuk tasit maupun dalam bentuk eksplisit. Sebagai contoh, ketika pemilik 

UKM batik memiliki ide suatu motif di dalam pikirannya, maka pengetahuan 

itu berada dalam bentuk tasit. Pemilik UKM kemudian menyampaikan 

idenya kepada desainer motif  yang bisa melalui diskusi atau tertulis. Bila 

permintaan dalam bentuk dis-kusi, maka terjadi transformasi pengetahuan 

dari bentuk tasit  awal yang ada di pikiran pemilik UKM, ke bentuk tasit lain 

sebagai hasil proses diskusi (brainstorming) dengan desainer motif. 

Transformasi pengetahuan dari suatu bentuk tasit ke suatu bentuk tasit 

yang lain dikenal dalam model SECI dari Nonaka (1991) sebagai modus 

Sosiali-sasi. Bila pemilik UKM menuangkan ide-idenya itu secara tertulis, 

maka ia sedang melakukan proses transformasi pengetahuan dari bentuk 

tasit ke bentuk eksplisit, atau modus Eksternalisasi. Tabel 7.2 memberikan 

ringkasan berbagai pola berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen 

beserta dengan modus transformasi pengetahuan yang terlibat. 

 

 

 

Tabel 7.2 Modus dan -pola berbagi pengetahuan dalam desain motif batik 

Aktor Modus Transformasi/ 

Penciptaan 

Pengetahuan 

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Pemilik 

Batik 

Tasit ke Tasit 

(Sosialisasi) 

Menyampaikan ide motif kepada desainer 

melalui diskusi 

Tasit ke Eksplisit 

(Eksternalisasi) 

Menulis ide untuk disampaikan kepada 

desainer atau tukang gambar. 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Koreksi hasil desain motif; Koreksi hasil 

pola 

Desainer 

Motif 

Tasit ke Eksplisit 

(Eksternalisasi) 

Dari ide menjadi gambar motif 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Revisi hasil desainer sebelumnya 

berdasarkan usulan pemilik UKM batik 

Tukang Eksplisit ke Eksplisit Dari motif di atas kertas gambar di pola di 



Gambar (Kombinasi) atas kertas kalkir atau kain mori. 

Carik batik Tasit ke Tasit 

(Sosialisasi) 

Mendistribusi kain mori berpola kepada 

pembatik sambil menerangkan/berdikusi; 

mendistribusi hasil batikan pembatik 

kepada bagai warna sambil 

menerangkan/berdiskusi. 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Mendistribusi kain mori berpola kepada 

pembatik sambil memberi contoh motif 

isen-isen di atas kain mori. 

Pembatik Tasit ke Tasit 

(Sosialisasi) 

Menguasai ketrampilan menambah motif 

isen-isen berdasarkan diskusi dengan  dari 

carik. 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Membatik/memberi malam di atas kain 

mori; memberikan tambahan motif isen-

isen di atas kain mori 

Bagian 

Warna 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Memberi warna kepada kain yang 

dibatikkan 

 

Dari Tabel 7.2  dapat dilihat bahwa berbagi pengetahuan dalam 

desain motif memiliki dampak yang lebih kaya dalam transformasi atau 

penciptaan pengetahuan dibanding dengan  proses dokumentasi warna 

pada sub bab sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai modus 

transformasi pengetahuan yang terlibat di dalamnya serta frekuensi modus-

modus itu terjadi. 

Bagaimana seorang pemilik UKM membuat keputusan menyangkut 

pemilihan motif pokok sangat tergantung pada motivasi-nya atau 

persepsinya terhadap keuntungan dan biaya. Persepsi keuntungan dan 

biaya menjadi pertimbangan utama pemilik UKM batik dalam memilih 

proses desain motif dan hasil suatu motif.  Persepsi biaya yang murah dapat 

dihasilkan melalui pemanfaatan desainer dan tukang gambar luar, serta 

mendistribusi proses desain  itu  menjadi upaya kolektif berbagai pihak, baik 

di dalam maupun di luar UKM batik. Biaya yang murah juga dapat dihasilkan 

melalui pemanfaatan tukang gambar untuk memperbaiki hasil desain motif 

dari desainer atau menggabungkan motif tersebut dengan  motif-motif yang 



sudah ada untuk menghasilkan sejumlah variasi motif dengan biaya murah. 

Temuan menyangkut motivasi keuntungan dan biaya dari pemilik UKM 

batik ini dalam memfasilitasi berbagi pengetahuan dalam desain motif 

sejalan dengan kerangka kerja penelitian yang diberikan oleh Wang & Noe 

(2010) dan Aslani (2012). 

 

Membatik 

Jenis aktor yang terlibat dalam pola-pola berbagi pengetahuan 

membatik meliputi pemilik UKM, carik batik, pembatik internal mau-pun 

sanggan dan pembatik rumahan. Pembatik sanggan dan pem-batik 

rumahan sengaja dipisahkan untuk membedakan pembatik yang mengambil 

sanggan langsung dari UKM batik dan pembatik yang menerima pekerjaan 

membatik dari pembatik sanggan.  

Pola berbagi pengetahuan dan hubungannya dengan transfor-masi 

pengetahuan yang terjadi dalam proses membatik dapat disimpulkan dari 

Gambar 4.15.  Sebagai contoh, pemilik UKM memiliki kriteria dalam 

pikirannya tentang mutu batik dan insentif upah yang sesuai dengan kriteria 

mutu tersebut. Pengetahuan yang ada dalam pikirannya adalah 

pengetahuan tasit. Bila pemilik UKM mendiskusikan pengetahuan ini 

dengan Cariknya, maka pengetahuan yang timbul adalah suatu 

pengetahuan tasit yang baru. Dalam pola berbagi pengetahuan ini, telah  

terjadi transformasi pengetahuan tasit ke tasit,  yang dikenal dengan modus 

Sosialisasi (Nonaka, 1991). Tabel 7.3 menunjukkan berbagai pola berbagi 

pengetahuan dan modus transfor-masi pengetahuan yang terlibat. Dari 

Tabel 7.3 dapat dilihat bahwa hanya tiga modus transformasi pengetahuan 

terjadi dalam bidang membatik, yaitu modus Sosialisasi, Kombinasi dan 

Internalisasi. Modus Eksternalisasi yang merupakan  transformasi dari 

pengetahuan tasit kepada pengetahuan eksplisit tidak terlihat dalam dalam 

bidang ini. 

 

Tabel 7.3 Modus dan pola berbagi pengetahuan dalam membatik 



Aktor Modus Transformasi/ 

Penciptaan Pengetahuan 

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Pemilik Batik Tasit ke Tasit (Sosialisasi) Menyampaikan ide mutu dan upah 

kepada carik batik melalui diskusi 

Carik Batik Eksplisit  ke Tasit  

(Internalisasi) 

Distribusi kain kepada pembatik sambil 

menerangkan apa yang harus dikerjakan; 

menerima hasil batikan, menilai mutu, 

menegur dan memberi upah 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Perbaiki hasil batikan yang cacat.  

Aktor Modus Transformasi/ 

Penciptaan Pengetahuan 

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Pembatik 

Internal & 

Rumahan 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Membatik dan menambahkan  motif 

isen-isen pada kain mori 

Pembatik 

Sanggan 

Eksplisit  ke Tasit  

(Internalisasi) 

Distribusi kain kepada pembatik rumahan 

sambil menerangkan apa yang harus 

dikerjakan; menerima hasil batikan, 

menilai mutu, menegur dan memberi 

upah 

Eksplisit ke Eksplisit 

(Kombinasi) 

Membatik dan menambahkan  motif 

isen-isen pada kain mori 

 

Konsumen dan Kompetitor 

Pemilik UKM batik adalah orang yang mengumpulkan informasi baik 

menyangkut konsumen maupun kompetitor. Pemilik juga yang membagikan 

pengetahuan kepada orang lain seperti karyawan, desainer atau tukang 

gambar. Konsumen adalah orang-orang yang ditemui melalui pameran-

pameran, fans olahraga, dinas-dinas, sekolah dan di outlet-outlet batik. 

Sedangkan  kompetitor, tidak ditemui secara langsung, tetapi melalui 

produk-produk batik yang dijual di pasaran. 

Gambar 4.16 menunjukkan pola-pola berbagi pengetahuan dalam 

bidang konsumen dan kompetitor. Sebagai contoh, pemilik UKM 

mengumpulkan informasi dengan melihat produk-produk batik yang disukai 



di pasar, baik produk batiknya sendiri maupun produk batik kompetitor. 

Dalam hal ini pemilik UKM sedang melakukan transformasi pengetahuan 

dari bentuk eksplisit menjadi bentuk tasit yang disimpan dalam pikirannya. 

Ini merupakan modus Internalisasi seperti dalam model SECI dari Nonaka 

(1991).  

Tabel 7.4 menunjukkan berbagai pola berbagi pengetahuan dalam 

bidang konsumen dan kompetitor beserta dengan modus transformasi 

pengetahuan yang terlibat. Dari Tabel 7.4 dapat dilihat hanya terdapat dua 

jenis modus transformasi pengetahuan yang dipakai, yaitu modus 

Internalisasi dan Sosialisasi, sedangkan dua modus transformasi 

pengetahuan lain, Kombinasi dan Eksternalisasi tidak terjadi dalam pola 

berbagi pengetahuan dalam bidang ini.  

 

Tabel 7.4 Modus dan pola berbagi pengetahuan konsumen dan kompetitor 

Aktor Modus Transformasi/ 

Penciptaan Pengetahuan 

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Pemilik 

Batik 

Eksplisit  ke Tasit 

(Internalisasi) 

Mengumpulkan informasi mengenai 

produk yang laku di pasaran baik 

produk sendiri maupun kompetitor. 

Melihat tren motif baru dan motif 

isen-isen yang digunakan. 

Tasit ke Tasit (Sosialisasi) Diskusi ide motif dengan desainer 

motif. Diskusi motif dengan carik 

batik, bagian warna atau pembatik. 

 

Tabel 7.5 merangkum seluruh modus transformasi  pengeta-huan 

dan bagaimana pola-pola berbagi pengetahuan untuk setiap modus itu 

terjadi dalam UKM batik Sragen. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

seluruh modus transformasi pengetahuan seperti yang diberikan oleh 

Model SECI (Nonaka, 1991) terjadi dalam UKM batik Sragen, meskipun 

dengan tingkat variasi yang berbeda. Dari keempat modus dalam Model 

SECI, terdapat tiga modus yang paling dominan, yaitu yang pertama 

kombinasi, diikuti oleh sosialisasi dan internalisasi. Sedangkan modus 



eksternalisasi kurang begitu dominan. Modus kombinasi paling dominan 

karena komunikasi terjadi melalui media kertas atau kain batik. Sosialisasi 

menempati posisi kedua  karena komunikasi tatap muka. Sedangkan 

internalisasi terjadi ketika karyawan atau pemilik UKM batik belajar sesuatu 

melalui apa yang mereka lihat, seperti melihat motif batik orang lain di 

pameran batik. 

 

Tabel 7.5 Rangkuman seluruh modus dan pola berbagi pengetahuan 

Modus 

Transformasi 

Pengetahuan  

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Sosialisasi 1. Bagian warna berbagi pengetahuan melalui tatap muka dan 

eksperimen warna 

2. Pemilik menyampaikan ide motif kepada desainer melalui 

diskusi 

3. Carik mendistribusi kain mori berpola kepada pembatik 

sambil menerangkan/berdikusi; mendistribusi hasil batikan 

pembatik kepada bagai warna sambil 

menerangkan/berdiskusi. 

4. Menguasai ketrampilan menambah motif isen-isen 

berdasarkan diskusi dengan  dari carik. 

5. Pemilik menyampaikan kriteria mutu dan upah kepada carik 

batik melalui diskusi 

6. Pemilik mendiskusi ide motif dengan desainer motif. Diskusi 

motif dengan carik batik, bagian warna atau pembatik. 

Eksternalisasi 1. Pemilik menulis ide untuk disampaikan kepada desainer 

atau tukang gambar. 

2. Desainer menuangkan ide motif ke atas kertas gambar. 

Kombinasi 1. Pemilik mengoreksi hasil desain motif; Koreksi hasil pola 

2. Desainer merevisi hasil desainer sebelumnya berdasarkan 

usulan pemilik UKM batik 

3. Tukang gambar memindahkan motif  dari kertas gambar ke 

atas kertas kalkir atau kain mori. 

4. Carik mendistribusi kain mori berpola kepada pembatik 



sambil memberi contoh motif isen-isen di atas kain mori. 

5. Pembatik membatik/memberi malam di atas kain mori; 

memberikan tambahan motif isen-isen di atas kain mori 

6. Bagian warna memberi warna kepada kain yang dibatikkan 

7. Carik atau bagian warna memperbaiki hasil batikan yang 

cacat. 

 

 

 

 

Tabel 7.5 Rangkuman seluruh modus dan pola berbagi pengetahuan (samb.) 

 

Modus 

Transformasi 

Pengetahuan  

Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Internalisasi 1. Bagian warna melakukan eksperimen berdasarkan buku 

wara yang dibeli dari toko. 

2. Carik mendistribusi kain kepada pembatik sanggan sambil 

menerangkan apa yang harus dikerjakan; menerima hasil 

batikan, menilai mutu, menegur dan memberi upah 

3. Pembatik sanggan mendistribusi kain kepada pembatik 

rumahan sambil menerangkan apa yang harus dikerjakan; 

menerima hasil batikan, menilai mutu, menegur dan 

memberi upah 

4. Pemilik mengumpulkan informasi mengenai produk yang 

laku di pasaran baik produk sendiri maupun kompetitor. 

Melihat tren motif baru dan motif isen-isen yang digunakan. 

 

 

7.2. Temuan Faktor-Faktor yang Mendukung Berbagi Pengetahuan 

Pembahasan dalam Bab 5 telah mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menopang berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen. Faktor-faktor itu 



antara lain Belajar, Motivasi, Lingkungan dan Karak-teristik Individu. 

Temuan-temuan menyangkut keempat faktor itu akan didalami lebih jauh 

dalam beberapa sub bab di bawah ini sambil dibandingkan dengan literatur 

dan teori-teori yang sudah dibahas dalam Bab 2.  

Pembahasan selanjut akan dimulai dengan faktor Belajar, diikuti 

kemudian dengan faktor Motivasi, Lingkungan, dan terakhir faktor 

Karakteristik Individu. 

 

7.2.1. Belajar 

Faktor belajar memiliki peranan penting dalam UKM batik Sragen. 

Walaupun demikian, belajar tidak mendapat tempat dalam kerangka kerja 

Wang & Noe (2010), Cabrera & Cabrera (2005),  atau berbagai teori yang 

telah dibahas dalam Bab 2. Hanya kerangka kerja Aslani et al (2012)  yang 

menempatkan belajar sebagai salah satu faktor yang memengaruhi niat 

berbagi pengetahuan. Aslani et al  memberikan faktor ini dalam kerangka 

kerja mereka agar faktor itu diteliti,  karena faktor ini belum mendapat 

tempat dalam kerangka kerja Wang & Noe (2010). 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan konstruk yang diusul-kan 

Aslani et al dengan temuan dari penelitian ini. Kerangka kerja Aslani et al 

(2012) mengusulkan dua konstruk belajar, yaitu kapasitas serapan 

(absorption capacity) dan emosi negatif (negative emotions), seperti 

ketakutan akan dievaluasi. Kedua konstruk ini berbeda dengan temuan yang 

didapat dari UKM batik Sragen.  Konstruk belajar dalam UKM batik Sragen 

lebih memilih kapasitas belajar dari pada  kapasitas serapan, karena belajar 

dalam UKM batik Sragen bukan sekedar kemampuan menyerap 

pengetahuan, tetapi lebih dari itu, kemam-puan memecahkan masalah, 

beradaptasi terus menerus, dan belajar sendiri. Tambahan lagi, emosi 

negatif yang diusulkan oleh Aslani et al, kurang begitu terlihat dalam UKM 

batik Sragen karena pengaruh  budaya Jawa yang lebih menekankan pada 

suasana kekeluargaan, harmonis dan kebersamaan di dalam UKM batik 

Sragen. 



Dalam UKM batik Sragen, belajar merupakan faktor yang 

memainkan peranan sentral. Belajar membatik telah terjadi sejak seseorang 

masih kanak-kanak dan berlangsung terus sampai ia dewasa dan menjadi 

seorang karyawan UKM batik. Belajar membatik bahkan sudah merupakan 

tradisi turun temurun di kalangan masyarakat Sragen.   

Belajar pada masa kanak-kanak 

Belajar  membatik sudah terjadi sejak seseorang duduk di bangku 

Sekolah Dasar dan berlangsung terus sampai ia dewasa dan menjadi 

karyawan suatu UKM batik. Alasan orangtua mengajarkan anaknya 

membatik bermacam-macam. Alasan pertama yang sering diungkapan 

dalam wawancara adalah karena desakan ekonomi keluarga sehingga anak 

diajarkan untuk ikut membantu orangtua dalam mencari nafkah. Namun 

terdapat  alasan lain yang tidak bisa diungkapkan oleh para partisipan 

karena keterbatasan pemahaman akan masalah budaya lokal.  

Mengajarkan anak membatik merupakan tradisi turun temurun dari 

generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Tradisi ini bukan hanya 

terdapat pada orang desa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, 

tetapi juga di kalangan keraton yang tidak memiliki keterba-tasan ekonomi, 

sebab pada jaman dulu para puteri keraton juga diajarkan membatik. 

Kegiatan membatik pada saat itu dipandang sebagai kegiatan yang sarat 

akan nilai spiritual yang memerlukan pemusatan pikiran, kesabaran, dan 

kebersihan jiwa (Djarumfounda-tion.org, 2014). Kegiatan membatik pada 

awalnya merupakan ekspresi seni, pendidikan spiritual, dan pengisi waktu 

bagi putri keraton (Condronegoro, 1995). Pemberian pelajaran membatik  

kepada puteri-puteri keraton terus dilakukan sampai dengan tahun 1940-an 

(Hayati, 2006). 

Jadi, ketika orangtua mengajarkan membatik kepada anak-anaknya 

yang masih kanak-kanak, mereka sebenarnya sedang menga-jarkan 

beberapa hal. Pertama adalah memberikan keseimbangan pikiran kepada 

perkembangan otak kiri maupun kanan. Belajar membatik tidak berbeda 

dengan belajar seni yang lain, seperti musik, yang berfungsi untuk 

mengembangkan otak besar bagian kanan manusia. Otak besar bagian kiri 



berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, 

kemampuan menulis dan mem-baca, serta merupakan pusat matematika. 

Beberapa pakar menyebut-kan bahwa otak kiri merupakan pusat 

Intelligence Quotient (IQ). Sedangkan otak besar bagian kanan berfungsi 

dalam perkembangan Emotional Quotient (EQ), seperti sosialisasi, 

komunikasi, interaksi dengan manusia lain serta pengendalian emosi. Pada 

otak besar bagian kanan juga terletak kemampuan intuitif, kemampuan 

merasa-kan, memadukan, dan ekspresi tubuh, seperti menyanyi, menari, 

melukis dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya (Schwartz et al., 1975;   

Levy, 1983). 

Kedua, pembelajaran batik pada anak-anak sangat penting karena 

masa kanak-kanak adalah masa yang sangat krusial bagi perkembangan 

seseorang selanjutnya (Scott,1998). Pengalaman pem-belajaran usia dini 

merupakan faktor penentu yang penting bagi perkembangan emosi dan 

intelektual dan pada akhirnya akan memengaruhi seberapa baik seorang 

anak akan tampil di sekolah,  terutama kualitas pendidikan awal bagi anak-

anak dari keluarga berpenghasilan rendah (Barnet, 1995). Anak-anak 

keluarga berpeng-hasilan rendah memiliki risiko lebih besar karena masalah 

kelaparan, kekerasan dan penelantaran. Pengalaman awal mereka di 

rumah, lingkungan, dan dalam program pendidikan dini memengaruhi 

seberapa sukses mereka di kemudian hari. 

Pembelajaran pada masa kanak-kanak berhubungan dengan 

penyaluran emosi. Emosi adalah sinyal pada tingkat mendalam ten-tang 

informasi yang menuntut perhatian. Kajian cepat dari sinyal tersebut 

menyampaikan makna situasi dan sering menjadi pemicu untuk tindakan 

dan/ atau suasana hati (Megele, 2011).Penyaluran emosi berhubungan 

dengan penanganan stres. Temuan penelitian-penelitiandalam bidang ini 

menunjukkan bahwa stres pada anak dapat berdampak pada kesehatan 

dewasa. Stres bisa terjadi karena pelecehan (abuse) emosional, fisik, dan 

seksual; pengabaian (neglect-tion), dan perlakuan dalam rumah tangga 

(Middlebrooks & Audage, 2008). Banyak anak-anak saat ini kurang memiliki 

sarana yang tepat dalam menyalurkan emosi mereka, mereka kemudian 



menyalurkan-nya melalui hal-hal yang negatif, seperti agresifitas, 

bertengkar, atau tawuran.   

Pembelajaran membatik adalah pembelajaran seni yang sama 

dengan seni pada umumnya, seperti menyanyi, menari, atau musik. 

Pembelajaran seni sangat membantu anak dalam menyalurkan emosi. 

Penelitian dalam berbagai pelajaran seni menunjukkan hubungan antara 

pembelajaran seni dengan beberapa perkembangan penting pada anak 

antara lain perkembangan estetika intrinsik, fisik individu, sosial, kognitif, 

dan emosi (Charleroy et al, 2012). Melalui proses mem-batik anak belajar 

memfokuskan diri  pada apa yang sedang dikerja-kan, menjaga kestabilan 

emosi dan pergerakan badan yang berhu-bungan dengan guratan-guratan 

motif, dan memiliki ketelitian, kerapi-han, keindahan dan keharmonisan. 

Proses pembuatan batik yang menuntut waktu lama melatih kesabaran, 

ketelatenan, atau keteku-nan  anak sehingga bila seorang anak mampu 

menguasai ketrampilan membatik dengan baik, maka dengan sendirinya ia 

telah belajar mengendalikan emosi melalui perilaku alternatif yang lebih 

konstruk-tif.  

Ketiga, belajar batik yang diturunkan kepada anak oleh orang-tuanya 

tidak sekedar untuk membantu mencari tambahan penghasi-lan orangtua, 

atau melatih penyaluran emosi anak, tetapi lebih dari itu, orangtuanya 

sedang mengajarkan seni disertai dengan etika dan nilai-nilai hidup sebagai 

manusia menurut falsafah hidup orang Jawa. Batik bagi masyarakat Jawa,  

bukan sekedar kain bercorak pada umumnya, karena setiap corak pada 

batik memiliki makna filosofi tersendiri. Dalam setiap corak batik termuat 

ajaran etika dan keindahan dalam simbolisme yang menuntun manusia 

menuju kesempurnaan dan jati diri yang sejati. Batik sebagai tradisi budaya 

dianggap sebagai pengejawantahan jiwa dalam kehidupan yang selalu 

berupa  aksi dan reaksi serta secara kontinyu ingin mendapatkan 

penyelesaian masalah yang bijak dan baik sesuai kultur yang telah 

terbentuk (Sastraamidjaja dalam Puryanti, 2010).  

Membatik dalam arti sekedar memberikan lilin pada kain mungkin 

dapat dipelajari tanpa harus mendalami falsafah Jawa yang terkandung di 



dalamnya. Namun pembatik dengan nilai seni tinggi lebih tertarik bukan 

hanya untuk menguasai ketrampilan membatik saja, tetapi juga kedalaman 

falsafah yang terkandung di dalamnya yang memberikan kepuasan batin 

baginya. Oleh karena itu, seorang anak yang belajar membatik harus 

memahami simbol-simbol itu agar dapat mengenal alam pikiran batik 

dengan maknanya. 

Simbolisme sangat nyata terlihat dalam fenomena kehidupan orang 

Jawa. Simbolisme nampak dalam bentuk tata kehidupan keseha-riannya 

berupa penggunaan bahasa, sastra, seni, dan sosial seperti upacara-upacara 

spiritual. Simbol-simbol itu mengungkapkan rasa etis, estetis, spiritual, dan 

religinya untuk menuangkan citra budayanya (Herusatoto, 2008, hal2). 

Sebagai contoh, motif batik Semen Rama yang ditunjukkan dalamGambar 

7.1. Kata semen berasal dari kata semi, yaitu tumbuhnya bagian tanaman. 

Sedangkan rama berasal dari Ramawijaya. Pada umumnya, ornamen pokok 

pada motif batik semen berhubungan dengan daratan yang digambarkan 

dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang berkaki empat, udara 

digambarkan dengan awan (mega) dan binatang terbang, serta air atau laut 

yang digambar-kan dengan binatang air. Simbol-simbol dalam motif ini 

memiliki pesan antara lain: pohon hayat melambangkan pemberi 

kemakmuran dan pelindung dunia; awan atau meru (gunung) 

melambangkan keadilan; garuda melambangkan watak matahari yang 

bersifat tabah; ornamen binatang mewakili  watak rembulan yang bersifat 

mengembirakan; ornamen burung melambangkan watak luhur; ornamen 

bintang melambangkan watak sentosa dan memberi kesejahteraan pada 

bawahan; ornamen kapal air melambangkan berhati lapang tetapi 

berbahaya, dan ornamen lidah api melambangkan kesaktian untuk 

memberantas musuh (senirupaterapanbatikindonesia.blogspot.com, -) 



 

 

Gambar 7.1 Motif batik Semen Rama 

 

Belajar sebagai Tradisi Turun Temurun dalam Masyarakat Sragen 

Pembelajaran batik bagi anak-anak menunjukkan tradisi belajar di 

kalangan masyarakat Sragen. Wawancara dengan bapak Agus dalam Sub 

Bab 4.5 menunjukkan bahwa para pembatik Sragen sudah memiliki sejarah 

yang panjang dalam hal belajar. Tradisi belajar ini telah memberikan 

dampak, bukan saja bagi ketersediaan tenaga pembatik, tetapi lebih dari itu 

adalah kemampuan melepaskan diri dari berbagai ketergantungan yang 

mereka hadapi. Pertama adalah  melepaskan diri dari ketergantungan pada 

produsen batik Solo dan Yogya dan memulai usaha batik mereka sendiri. 

Kedua adalah melepaskan ketergantungan dari corak warna yang berkiblat 

pada motif  batik Solo dan Yogya dan menciptakan  warna mereka sendiri 

yang lebih cerah dan lebih bebas. Serta yang ketiga adalah melepaskan diri 

dari motif batik pakem menjadi motif batik kontemporer.  

Batik sebagai tradisi turun temurun yang diwariskan orangtua 

kepada anak-anaknya banyak mendapat penguatan dalam literatur batik 

Indonesia. Tradisi turun temurun itu dimulai dari kalangan istana dan 

kemudian diikuti oleh masyarkat biasa (Huda, 2014; Rahayu, 2008).  

Tradisi belajar yang turun temurun di kalangan masyarakat batik 

Sragen merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Sragen. Dalam 



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan sebagai "adat 

kebiasaan turun-temurun (dari leluhur) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat". Menurut definisi ini segala sesuatu yang diwariskan turun 

temurun adalah adat kebiasaan. Sedangkan budaya menurut kamus yang 

sama adalah  akal, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan 

yang sudah sukar diubah. Definisi budaya KBBI ini hampir sama dengan 

definisi dari Koentjaraningrat (1974, hal80). Menurut Koentjaraningrat, 

wujud kebudayaan ada tiga jenis: 1) kebudayaan sebagai kompleks ide, 

gagasan, nilai, norma, dan peraturan; 2) kebudayaan sebagai suatu 

kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan 3) 

benda-benda sebagai karya manusia (Koentjaraningrat, 1974, hal 83).  

Dalam pembelajaran, tradisi dan budaya belajar memiliki pengertian 

yang tidak berbeda satu dengan yang lain, karena keduanya mengacu 

kepada suatu kebiasaan mendalami dan mempe-lajari sesuatu untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan.  Sebagai contoh, budaya belajar dalam 

perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat nilai-nilai organisasi, 

konvensi, proses, dan praktik yang mendorong individu -dan organisasi 

secara keseluruhan -untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan 

kinerja (Oracle Human Capital Managemen, 2013).  

Tradisi atau budaya belajar seseorang atau suatu organisasi  sama 

seperti ramuan rahasia yang memberikan perbedaan mengapa ada yang 

sukses, dan ada yang sebaliknya. Orang atau organisasi yang sukses adalah 

mereka yang terus belajar. Meskipun demikian, bagi seseorang yang ingin 

sukses, kesuksesan masih tergantung juga pada  cita-cita dan semangat atau 

motivasi mencapai cita-cita tersebut.  Cita-cita  sama dengan visi ke depan 

yang ingin diraih oleh seseorang di kemudian hari. Visi pribadi berasal dari 

dalam diri seseorang (Senge, 1990, hal 136). Penggabungan cita-cita, 

budaya dan semangat belajar membuat seseorang berkembang dan tidak 

puas diri dengan capaian yang ada  saat ini.  

 

Tradisi Belajar Individu dan Organisasi Belajar UKM Batik Sragen 



Alvin Toffler dalam bukunya ″Future Shock″ mengatakan bahwa  

″kebodohan bukan lagi karena orang tidak dapat membaca, tetapi orang 

yang tidak mau belajar bagaimana belajar″, ("Tomorrow's illiterate will not 

be the man who can't read; he will be the man who has not learned how to 

learn.") (Toffler, 1970, hal 367).  Kata-kata itu sebenarnya dikutip oleh 

Toffler secara penuh dari Herbert Gerjuoy yang mengatakan sbb: 

The new education must teach the individual how to classify and reclassify 

information, how to evaluate its veracity, how to change categories when 

necessary, how to move from the concrete to the abstract and back, how to look at 

problems from a new direction — how to teach himself. (Pendidikan yang baru 

harus mengajarkan individu bagaimana mengklasifikasi dan reklasifikasi informasi, 

bagaimana mengevaluasi kebenarannya, bagaimana mengubah kategori bila perlu, 

bagaimana bergerak dari konkrit  ke abstrak dan kembali lagi, bagaimana melihat 

masalah dari arah yang baru - bagaimana mengajar dirinya sendiri.) (Toffler, 1970, 

hal367). 

 

Kemampuan untuk mengajari diri sendiri, atau belajar mandiri, 

sudah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat Sragen. Belajar 

membatik sudah dilakukan sejak seseorang masih kanak-kanak dan 

berlangsung terus hingga ia dewasa dan bekerja sebagai karyawan di suatu 

UKM batik. Budaya belajar di kalangan masyarakat batik Sragen merupakan 

semangat (spirit) dari organisasi belajar UKM batik Sragen, karena 

organisasi itu belajar melalui individu yang belajar. Pembelajaran individu 

tidak dengan otomatis menghasilkan organisasi belajar, tetapi tanpa itu 

tidak ada juga pembelajaran organisasi(Senge,1990,hal139). 

Pembelajaran mandiri dalam UKM batik Sragen terjadi ketika para 

karyawan dengan upaya sendiri melakukan eksperimen sampai menemukan 

formula yang benar. Sebagai contoh, karyawan bagian warna mampu 

melakukan eksperimen sendiri sampai mereka menjadi kompeten dalam 

bidang tersebut setelah dijelaskan oleh pakar dengan resep yang kurang 

sempurna. Kemampuan itu oleh Senge disebut personal mastery (Senge, 

1990).   



Pertanyaan di seputar pembelajaran individu dalam UKM batik 

Sragen adalah apakah kemampuan belajar mereka hanya bersifat 

pembelajarn satu putaran (single loop learning) atau pembelajaran putaran 

ganda (double loop learning). Pembelajaran satu putaran dan dua putaran 

diperkenalkan pertama kali oleh Chris Argyris untuk membedakan dua 

bentuk belajar yang berbeda. Pembelajaran satu putaran adalah upaya yang 

diulangi pada masalah yang sama, dengan tidak ada variasi metode dan 

tanpa pernah mempertanyakan tujuan. Sedangkan pembelajaran putaran 

ganda terjadi bilamana seorang individu, organisasi atau entitas, setelah 

berusaha untuk mencapai suatu tujuan pada kesempatan yang berbeda, 

mampu untuk mengubah tujuan atau bahkan mungkin menolak tujuan 

tersebut berdasarkanpemahaman pengalaman. Argyris memberikan perbe-

daan kedua jenis pembelajaran itu dalam suatu analogi sederhana berupa 

suatu termostat yang secara otomatis menyala setiap kali suhu di ruangan 

turun di bawah 68 
0
F (20 

0
C) sebagai contoh yang tepat dari pembelajaran 

satu putaran. Sedangkan suatu termostat yang mampu bertanya, ''Mengapa 

saya ditetapkan pada 68 
0
F (20 

0
C) derajat?'', dan kemudian menyelidiki 

kemungkinan ada temperatur lain yang lebih ekonomis dalam mencapai 

tujuan pemanasan ruangan akan terlibat dalam pembelajaran putaran 

ganda (Argyris, 1991). 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Agus, Sub Bab 4.5, terdapat 

kenyataan bahwa UKM batik Sragen mampu melepaskan diri dari berbagai 

ketergantungan yang membelenggu mereka antara lain: melepaskan 

ketergantungan kepada para juragan batik di kota Solo atau Yogya, dari 

sekedar pekerja atau pengrajin yang diupah, menjadi pengusaha batik; 

melepaskan ketergantung warna yang awalnya  berkiblat kepada warna-

warna batik Solo dan Yogya, menjadi warna-warna sendiri yang berbasis 

pada bahan baku yang tersedia di lingkungannya, seperti warna sogan dari 

pohon Soga dan warna-warna lainnya; melepaskan ketergantungan  dari 

motif batik keraton menjadi motif batik sendiri yang berbasis pada flora dan 

fauna; dan melepas-kan ketergantungan pada pakem batik tradisional 

menjadi batik kontemporer, seperti motif-motif sepakbola.  



Kemampuan melepaskan diri dari berbagai ketergantung 

menunjukkan kepada pembelajaran putaran ganda dari pada pembe-lajaran 

satu putaran. Sebab, sama dengan analogi Argyris yang diterangkan di atas, 

kemampuan melepaskan diri dari suatu ketergan-tungan merujuk kepada 

suatu kemampuan untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi yang 

sering dipakai dan sudah mapan, dan terlibat dalam eksperimen-

eksperimen untuk menemukan cara-cara terbaik dan efisien dalam 

mengatasi ketergantungan tersebut. 

Kemampuan untuk melakukan pembelajaran putaran ganda dalam 

UKM batik Sragen membuktikan bahwa walaupun secara struktur dan 

manajemen organisasi mereka tidak sebanding dengan organisasi 

perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan besar, namun UKM batik 

Sragen juga memiliki ciri-ciri organisasi belajar, meskipun  dalam bentuk 

yang lebih bersifat informal daripada secara formal. Bentuk-bentuk belajar 

dalam UKM batik Sragen, meskipun terkesan tanpa dikelola secara baik, 

namun memberikan dampak secara umum kepada transformasi masyarakat 

atau komunitas batik di daerah Sragen. 

 

7.2.2. Motivasi 

Peranan faktor motivasi dalam berbagi pengetahuan mendapat 

tempat yang  baik dalam Wang & Noe (2010) maupun Aslani et (2012), 

tetapi tidak pada literatur lain yang dibahas dalam Bab 2, seperti kerangka 

kerja Crabrera & Cabrera (2005), teori tindakan beralasan, teori perilaku 

terencana, atau teori pertukaran sosial. Dalam kerangka kerja Wang & Noe 

(2010), faktor motivasi memiliki banyak konstruks antara lain keyakinan 

kepemilikan pengetahuan, persepsi keuntungan, reprositas, sikap, 

kepercayaan, atau biaya sosial. Sedangkan dalam kerangka kerja Aslani et al 

(2012) faktor motivasi diringkas menjadi hanya dua konstruk yaitu motivasi 

internal dan motivasi eksternal. 

Temuan faktor motivasi dalam UKM batik Sragen, seperti diba-has 

dalam Bab 5, memiliki konstruk persepsi keuntungan, reprositas, sikap dan 



kepercayaan. Secara sepintas, konstruks seperti ini memiliki kesamaan 

dengan konstruks motivasi yang terdapat dalam kerangka kerja Wang & 

Noe (2010) dan berbeda dari konstruk motivasi yang terdapat dalam 

kerangka kerja Aslani et al (2012). Meskipun demikian, bila dilihat secara 

seksama, seperti akan diterangkan di bawah ini, temuan konstruk motivasi 

dalam UKM batik Sragen lebih membedakan motivasi berdasarkan konten 

dan motivasi berdasarkan proses. Hal seperti itu tidak mendapat perhatian 

yang jelas baik dalam Wang & Noe (2010), maupun dalam Aslani et al 

(2012).  

Membedakan motivasi berdasarkan konten dan berdasarkan proses 

penting untuk melihat kekuatan-kekuatan apakah yang menjadi faktor 

pendorong motivasi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena motivasi itu 

sendiri berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang mendorong atau 

menguatkan seseorang untuk bertindak atau berperi-laku tertentu. 

Melakukan sesuatu karena dimotivasi sangat berbeda dari melakukan 

sesuatu karena dibayar. Kekuatan-kekuatan untuk bertindak tersebut bisa 

berasal dari dalam diri seseorang (intrinsik), seperti keinginan untuk 

mencapai sesuatu yang baru, atau dari luar (ekstrinsik), seperti insentif 

pembayaran untuk melakukan sesuatu hal. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

seperti ini diberikan dalam kerangka kerja Aslani et al (2012) tidak bisa 

mewakili motivasi konten dan motivasi proses, karena baik motivasi 

intrinsik maupun ekstrinsik dapat berupa konten, yaitu sesuatu yang 

diinginkan untuk memuaskan suatu kebutuhan, tetapi bukan berupa 

motivasi proses.  

Beberapa peneliti seperti Cabrera & Cabrera (2005) dengan 

kerangka kerja mereka, Ajzen & Fishbein (1975) dengan teori tindakan 

beralasan, atau Ajzen (1988)  dengan teori perilaku terencana, serta 

Homans (1961) atau Blau (1964) dengan teori pertukaran sosial, 

memandang motivasi bukan dari sisi konten tetapi lebih kepada proses yang 

menghasilkan terjadinya niat tersebut. Jadi secara umum, teori-teori 

menyangkut motivasi seseorang dalam berbagi pengeta-huan dapat 

diklasifikasi ke dalam dua jenis teori yang berbeda, yaitu teori-teori yang 



menitikberatkan pada apa (what) yang memuaskan seseorang, seperti 

insentif atau kebutuhan yang memotivasi seseorang, dan  teori-teori yang 

lebih menekankan bagaimana (how), seperti bagaimana kebutuhan, 

insentif, harapan dan niat itu berga-bung  menghasilkan sesuatu perilaku 

(Andriessen, 2006). Teori-teori yang terakhir ini tidak secara eksplisit 

mencantumkan  motivasi, tetapi lebih menekankan proses yang 

menciptakan terjadinya perilaku tersebut.  

Teori-teori motivasi konten berupaya mengidentifikasi insentif yang 

mendorong perilaku manusia, baik yang bersifat internal (intrinsik) maupun 

eksternal (ekstrinsik). Salah satu teori yang juga berupaya mengidentifikasi 

kebutuhan manusia diberikan oleh Maslow (1968). Maslow membagi 

kebutuhan manusia atas lima kategori kebutuhan, yaitu psikologi, 

keamanan (security), kecintaan dan kepe-milikan (love &belongingness), 

esteem (penghargaan, status dan kekuasaan), dan aktualisasi diri (self-

actualization). Kelima hal tersebut memiliki hirarki dimana kebutuhan 

dengan tingkat yang lebih tinggi tidak mungkin dapat dipenuhi sebelum 

kebutuhan sebelumnya dipenuhi. Gambar 7.2 menunjukkan kelima hiraki 

kebutuhan dari Maslow. 

 

Gambar 7.2 Hirarki kebutuhan menurut teori Maslow 

  

Alderfer (1972) memeras kelima kategori itu menjadi hanya tiga 

kategori saja yaitu eksistensi (existence), keterhubungan (related-ness) dan 



pertumbuhan (growth). Menurut Alderfer orang pada dasarnya ingin 1) 

melindungi eksitensinya, melalui makanan, tempat tinggal, pekerjaan dan 

pendapatan (kebutuhan pertama dan kedua dari Maslow), 2) berhubungan 

dengan orang lain secara berarti melalui kontak sosial, pertemanan dan 

penghargaan (kebutuhan ketiga Maslow), dan 3) bertumbuh dan 

mengembangkan kemampuan mereka melalui pencapaian dan aktualisasi 

diri (kebutuhan keempat dan kelima Maslow). 

Di lain pihak, teori-teori motivasi proses lebih fokus pada cara 

faktor-faktor itu berhubungan  dan pada cara motivasi dan perilaku akhir 

dihasilkan. Salah satu teori dalam bidang ini adalah teori pertukaran sosial 

(social exchange theory). Teori ini fokus pada moti-vasi dalam relasi dengan 

orang lain, karena pertukaran komoditi adalah basis bagi interaksi manusia. 

Teori ini menyatakan bahwa orang akan berbagi pengetahuan kalau mereka 

mengharapkan timbal balik. Resiprositas adalah menjadi isu kunci 

bagaimana orang mengevaluasi kebaikan dari suatu tindakan. Orang 

mempertimbangkan keuntungan dan biaya, termasuk waktu dan upaya, 

serta mengantisipasi perilaku yang diharapkan dari orang lain. Resiprositas 

positif adalah suatu motivasi yang mengadopsi suatu tindakan dermawan 

yang mengun-tungkan orang lain karena perilaku disengaja sesesorang 

dianggap bermanfaat bagi diri sendri.  Sebaliknya dengan resiprositas 

negatif adalah suatu motivasi untuk mengadopsi suatu tindakan yang 

merugi-kan orang lain karena perilaku disengaja seseorang yang dianggap 

berbahaya bagi diri sendiri.  

Berbeda dengan teori pertukaran sosial yang menekankan kepada 

resiprositas, teori tindakan beralasan dan penerusnya, teori perilaku 

terencana (Ajzen, 1998), menekankan niat seseorang  yang bukan saja 

didasarkan pada keyakinan-keyakinan (beliefs) tentang berbagai aspek 

perilaku mereka, atau yang secara bersama-sama disebut sikap terhadap 

melakukan perilaku, tetapi juga  oleh tekanan sosial yang dirasakan oleh 

individu untuk bertindak dengan cara tertentu (Andriessen, 2006). 



Berdasarkan pendalaman dari teori-teori di atas, maka pemba-hasan 

selanjutnya akan membahas contoh berbagi pengetahuan dalam UKM batik 

Sragen dengan motivasi yang berdasarkan  konten dan proses. 

 

Motivasi UKM Batik Berdasarkan Konten 

Motivasi UKM batik berbagi pengetahuan berdasarkan konten 

sangat nyata dalam bentuk motivasi finansial, berbagi pengetahuan karena 

mengharapkan imbalan finansial. Motivasi finansial juga terjadi bukan 

hanya dalam bentuk insentif upah, tetapi juga dalam persepsi keuntungan 

dan biaya dalam melakukan suatu kegiatan. Beberapa contoh dari motivasi 

berbasis  konten dalam UKM batik Sragen akan dibahas secara lebih rinci di 

bawah ini. 

Motivasi pembatik sanggan. Pembatik sanggan membawa kain 

untuk dibatik  di rumah. Motivasi mereka didorong oleh insentif upah yang 

diberikan oleh pemilik UKM batik. Demi untuk mendapatkan upah atau 

pendapatan yang tinggi mereka kemudian bersedia mem-bina pembatik 

rumahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, termasuk keluarga 

mereka sendiri. Kebanyakan pembatik rumahan yang menerima tugas dari 

pembatik sanggan memiliki kebutuhan ekonomi untuk menopang 

kebutuhan hidup rumah tangga mereka sehari-hari. Dengan perkataan lain, 

motivasi mereka untuk melakukan tugas tersebut didorong oleh kebutuhan 

pertama dan kedua dari Maslow (kebutuhan bilogis/psikologi dan 

keamanan) atau kategori pertama dari hirarki Alderfer (1972) (kebutuhan 

meneruskan eksis-tensi).  Di lain pihak motivasi pembatik sanggan untuk 

membina pembatik rumahan didorong oleh persepsi keuntungan dan biaya. 

Selain keuntungan finansial, pembatik sanggan juga memiliki kebutu-han 

lain dalam berbagi dengan orang lain, yaitu kebutuhan akan status,  

dominasi atas orang lain, dan  sekaligus prestise. Jadi ketika mereka 

membagi sanggan dengan orang lain, atau melatih orang lain menjadi 

pembatik, mereka menemukan diri mereka bukan lagi berada dalam 

kebutuhan pertama dan kedua dari Maslow atau kebutuhan eksistensi dari 

Alderfer, tetapi kebutuhan mereka telah meningkat ke tingkat ketiga 



(kebutuhan akan pertemanan, dicintai dan memiliki) dan tingkat keempat 

(esteem, status dan dihormati) dari hirarki Maslow. Mereka bahkan mulai 

mendekati kebutuhan pada tingkat kelima yaitu aktualisasi diri.  

Motivasi orangtua mengajarkan batik kepada anak. Motivasi utama 

orangtua mengajarkan batik kepada anak-anaknya lebih menonjol sebagai 

motivasi finansial. Namun, motivasi finansial bukan satu-satunya motivasi 

mereka dalam mengajarkan anak membatik. Seperti sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa ada motivasi lain berupa upaya untuk terus 

melanggengkan batik dan sekaligus mendidik anak memahami falsafah-

falsafah Jawa yang terkandung dalam batik. Motivasi yang pertama lebih 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal berupa insentif finansial, tetapi 

motivasi kedua terakhir lebih bersifat intrinsik untuk meneruskan tradisi 

membatik dan sekaligus memberi-kan keseimbangan jiwa anak melalui 

falsafah batik. 

Motivasi memiliki usaha sendiri. Beberapa pembatik memiliki cita-

cita untuk mempunyai usaha batik sendiri. Cita-cita timbul setelah mereka 

memiliki kompetensi dalam bidang batik yang hampir lengkap (personal 

mastery). Cita-cita itu juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pemilik UKM 

batik dimana mereka bekerja saat ini, dulunya juga adalah seorang 

karyawan di suatu UKM batik. Keinginan untuk memiliki usaha sendiri itu 

sebenarnya didorong oleh motivasi pengem-bangan diri lebih lanjut setelah 

tingkat kompetensi telah tercapai. Dalam hirarki kebutuhan Maslow, 

motivasi memiliki usaha sendiri merupakan kebutuhan untuk 

mengaktualisasi diri dalam rangka merealisasi potensi pribadi, 

pertumbuhan pribadi dan pemenuhan diri. Para pembatik sanggan, carik 

batik dan karyawan bagian warna yang sudah lama bekerja biasanya 

memiliki cita-cita seperti itu, karena mereka sudah mencapai tahap dimana 

semua pengetahuan dan ketrampilan tentang batik telah mereka kuasai, 

dan hanya tinggal selangkah lagi mereka untuk memiliki usaha mereka 

sendiri. 

Motivasi carik batik. Carik batik adalah orang yang mewakili pemilik 

UKM batik berhubungan dengan para pembatik. Carik memiliki fungsi yang 



sangat penting dalam berbagi pengetahuan, karena carik  mendistribusi 

tugas kepada pembatik, memeriksa mutu hasil peker-jaan pembatik, dan 

membayar mereka. Carik batik juga berfungsi memberikan konsultasi 

kepada para pembatik bilamana mereka menemukan kesulitan dalam 

melakukan tugas-tugas mereka. Motivasi carik batik dalam berbagi 

pengetahuan dengan para pembatik dapat disebabkan oleh dorongan untuk 

diterima dalam lingkungan pembatik, agar dapat bekerja sama dengan 

mereka, atau bisa juga karena itu memang adalah tugas manajerial seorang 

carik. Motivasi seperti itu dalam hirarki Maslow berada pada kategori ketiga 

atau keempat. 

Motivasi pakar. Pakar sering diundang untuk membagikan 

pengetahuannya kepada karyawan batik, terutama karyawan bagian warna. 

Meskipun demikian pakar ternyata tidak selalu membagikan 

pengetahuannya secara tuntas, tetapi lebih sering kurang lengkap. Karena 

pakar itu dibayar untuk melakukan tugas tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa motivasi pakar dalam berbagi pengetahuan lebih didorong oleh 

motivasi finansial. Motivasi pakar dipengaruhi oleh faktor-faktor luar 

(ekstrinsik) dan bukan oleh dorongan intrinsik dari dalam dirinya untuk 

mendapatkan kepuasan atau meningkatkan reputasi pribadi. Motivasi pakar 

seperti ini tidak terbatas pada pakar warna saja, tetapi juga pada pakar 

desainer dan tukang gambar. Motivasi yang terakhir berhubungan dengan 

stabilitas dan keberlangsungan generasi sehingga dapat dikategorikan 

dalam hirarki kebutuhan ketiga dari Maslow. 

Motivasi pemilik batik. Pemilik UKM batik memiliki otoritas dalam 

membuat keputusan-keputusan penting dalam UKM batik yang 

dipimpinnya, seperti mengundang pakar memberikan pelatihan internal,  

mengirimkan karyawan ke suatu pelatihan, atau menentukan motif yang 

dipilih untuk dibuat. Dalam hal pemilik mengirimkan karyawan mengikuti 

suatu pelatihan di luar, atau ia mengundang pakar untuk memberikan 

pelatihan internal, motivasi pemilik didorong oleh persepsi keuntungan dan 

biaya dalam melakukan aktifitas tersebut. Evaluasi keuntungan dan biaya 

menjadi pertimbangan utama dalam memberikan suatu pelatihan. Evaluasi 



keuntunan dan biaya itulah yang membuat seorang pemilik UKM Batik lebih 

condong agar pelatihan pelatihan lebih banyak terjadi secara internal, 

karena biayanya lebih murah dan karyawan tidak perlu meninggalkan tugas 

utama mereka. Motivasi dalam memilih motif untuk diproduksi juga 

mencerminkan motivasi keuntungan dan biaya dari pemilik UKM batik. 

Untuk hal tersebut, mereka sering melakukan eksperimen dengan motif-

motif baru yang tidak memiliki akar dalam budaya lokal, tetapi mengadopsi 

motif-motif kontemporer, seperti batik bola. Tambahan lagi, dalam rangka 

untuk mampu terus bersaing dengan kompetitor utama mereka di 

Pekalongan, mereka juga belajar apa yang dilakukan oleh kompetitor 

mereka berkenaan dengan motif dan isen-isen yang digunakannya. Perlu 

diketahui bahwa sebenarnya motif batik Pekalongan adalah motif batik 

pesisir yang condong kepada motif-motif modern, sedangkan batik Sragen 

adalah motif batik keraton., tetapi karena tekanan ekonomi dan persaingan, 

beberapa UKM batik Sragen juga ikut mengadopsi motif batik kontemporer 

seperti yang dianut oleh Pekalongan.  

 

 

 

Motivasi UKM Batik Berdasarkan Proses 

Meskipun motivasi berbasis konten lebih nyata terlihat dalam UKM 

batik Sragen, tetapi terdapat juga motivasi berdasarkan proses. Motivasi 

berdasarkan proses tidak berusaha mengidentifikasi  faktor-faktor yang 

memuaskan kebutuhan seseorang atau insentif untuk perilaku bekerja 

seseorang, tetapi lebih melihat kepada cara  bagai-mana kebutuhan-

kebutuhan itu  menghasilkan sesuatu perilaku (Andriessen, 2006). Beberapa 

contoh motivasi berdasarkan proses dalam UKM batik Sragen akan dibahas  

secara lebih rinci di bawah ini: 

Motivasi pemberian kredit motor (Sub Bab 5.2.3). Dalam UKM batik 

Sragen, pemilik UKM batik berupaya membangun sikap kebersa-maan di 

kalangan karyawannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan 



memberikan kredit pembelian motor, terutama karyawan di bagian warna. 

Untuk memperlihatkan motivasi dibalik perilaku ini, maka di bawah ini 

ditampilkan kembali kutipan wawan-cara dengan bapak A1, pemilik UKM 

batik Akasia. Beberapa kata-katanya sengaja diberi penekanan untuk 

memperlihatkan motivasinya: 

“Biarpun usaha saya masih kecil tetapi saya selalu memperhatikan, saya tidak 

senang kalau sering berganti karyawan, tetapi ada ikatan batin, kalau ada 

permasalahan mungkin dari pekerjaan, waktu dan gaji, kita bicarakan, saya tidak 

ada sifat egois. Tidak cuma itu saja, saya punya uang Rp 6 juta, saya menyuruh 

membelikan sepeda  motor, saya yang ngebon, nanti saya potong gaji, bisa dicek 

sama mereka.  Setiap bulan mereka dapat dipotong gaji sampai Rp 200 ribu. Kalau 

mereka membutuhkan, misalnya meminjam Rp 10 juta, ya kembali juga Rp 10 juta, 

jadi ada rasa tanggung jawab rasa ikatan hati. Jadi kalau ada barang saya 

tinggalkan, saya tidak kuatir hilang. Jadi ada  “tahu sama tahu”, saya 

memberikan kemudahan dan kebebasan agar dapat meringankan pekerjaan saya. 

Jadi memiliki rasa tanggung jawab.“ 

 

Dari kutipan dengan beberapa penekanan di atas dapat dilihat 

motivasi pemilik UKM batik ini antara lain motivasi untuk selalu ingin 

memperhatikan kepentingan karyawan, ada ikatan batin, tidak ada sifat 

egois, ada rasa tanggung jawab, rasa ikatan batin, tidak kuatir ada barang 

yang hilang, dan tahu sama tahu. Pemilik ingin membangun kebersamaan di 

antara sesama karyawan dan karyawan dengan dirinya melalui 

terbangunnya suatu relasi yang bukan sekedar transak-sional, pemilik 

dengan  orang upahan, tetapi suatu ikatan batin yang mendalam untuk 

memecahkan setiap masalah secara bersama. Mela-lui kebersamaan dan 

sikap saling percaya, pemilik mengharapkan akan timbul tanggung jawab. 

Jadi selain membangun rasa saling percaya (trust), sikap tanggung jawab, 

pemilik juga menekankan adanya resiprositas positif, tahu sama tahu, 

bahwa kalau pemilik telah memperlihatkan sikapnya yang baik, ia juga 

mengharapkan pengem-balian sikap positif yang sama dari para 

karyawannya. 



Toleransi terhadap kesalahan dan absensi (Sub Bab 5.2.3).  Pemilik 

UKM batik juga sering menunjukkan  sikap toleransi terhadap kesalahan, 

kecerobohan atau perilaku absen dari karyawannya.  Seperti sudah dibahas 

dalam Sub Bab 5.2.3  bahwa sikap toleransi ini memiliki tujuan antara lain 

meminimumkan rasa bersalah dari karya-wan,  memupuk rasa terima kasih 

karyawan terhadap pemilik UKM batik, membuat karyawan untuk mau 

belajar memperbaiki kesalahan, dan menjaga agar karyawan mau terus 

bekerja dalam UKM batik tersebut. Motivasi dibalik sikap tersebut adalah 

hampir sama dengan motivasi kredit pembelian motor sebelumnya yaitu 

untuk membangun sikap saling pengertian, rasa saling percaya dan 

resiprositas positif di antara karyawan dan pemilik UKM batik. Melalui cara 

seperti itu pemilik dan karyawan berusaha menjalin saling pengertian, 

tenggang rasa dan menjaga keharmonisan.  

 

7.2.3. Lingkungan 

Dari berbagai literatur yang dibahas dalam Bab 2, faktor lingkungan 

hanya memiliki tempat dalam dua literatur yaitu dalam Wang & Noe (2010) 

dan Cabrera & Cabrera (2005). Dalam Wang & Noe (2010), lingkungan 

memiliki konstruk antara lain: konteks organisasi, karakteristik interpersonal 

dan tim, dan karakteristik budaya. Sedangkan dalam Cabrera & Cabrera 

(2005), faktor ling-kungan yang kondusif bagi berbagi pengetahuan  

dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi sosial. Cabrera & Cabrera (2005) 

memberikan dua konstruk faktor psikologi sosial yaitu hal-hal yang 

memfasilitasi berbagi pengetahuan, seperti ikatan sosial dan bahasa,   dan 

hal-hal yang mendorong berbagi pengetahuan, seperti kepercayaan, identi-

fikasi kelompok, persepsi keuntungan dan biaya, self-efficacy dan 

resiprositas. Bila dicermati secara mendalam, konstruks dari hal-hal yang 

mendorong berbagi pengetahuan hampir seluruhnya sudah  didiskusikan 

dengan mendalam ketika menjelaskan faktor motivasi (Sub bab 7.2.2), 

kecuali identifikasi kelompok. Tambahan lagi, konstruk ikatan sosial dan 

identifikasi kelompok dalam Cabrera & Cabrera (2005) pada dasarnya 



memiliki kesamaan dengan konstruks karakteristik interpersonal dan tim 

dalam Wang & Noe (2010).  

Dari segi konteks organisasi UKM batik Sragen tidak memiliki 

struktur dan deskripsi tugas organisasi formal seperti yang terdapat dalam 

organisasi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Dalam UKM batik 

Sragen hanya terdapat fungsi-fungsi yang ditugaskan secara informal. Dua 

“jabatan” yang umumnya terdapat dalam UKM batik Sragen adalah kepala 

bagian warna dan carik batik. Kepala bagian warna berfungsi mengelola 

pembuatan warna,  pencelupan warna dan atau cabut warna. Sedangkan 

carik batik lebih berhubungan dengan membatik. Pemilik UKM biasanya 

lebih sering berhubungan dengan bagian warna dari pada dengan bagian 

membatik, karena warna sangat penting dalam menentukan tampilan motif 

yang dihasilkan. 

Sebagai suatu organisasi informal, UKM batik lebih mengandal-kan 

pada hubungan-hubungan interpersonal, atau ikatan-ikatan informal, yang 

dimiliki atau dibangun antara pemilik dengan karyawan dan antar sesama 

karyawan. Dalam hubungan yang seperti itu, terdapat dua jenis budaya 

yang memengaruhi cara-cara karyawan berbagi pengetahuan, yaitu budaya 

organisasi dan budaya informal. Budaya organisasi adalah budaya yang 

dikembangkan oleh organisasi dan menjadi acuan operasional sehari-hari, 

seperti visi, misi atau nilai-nilai organisasi. Budaya ini sering disebut sebagai 

budaya formal atau budaya yang terlihat (visible culture). Sedangkan 

budaya  informal adalah budaya yang tidak terlihat (invisible culture). 

Budaya ini berhu-bungan dengan persepsi karyawan yang bekerja dalam 

organisasi tersebut, seperti budaya yang terpancar dari nilai-nilai inti yang 

tidak terucapkan dan membimbing fungsi-fungsi mereka (McDermott & 

O’Dell, 2001). 

Budaya informal memiliki peranan yang lebih dominan dalam UKM 

batik dari pada budaya organisasi sebagai akibat dari ketiadaan struktur dan 

manajemen formal dalam UKM batik. Budaya informal ini diperkuat lagi 

dengan sistem kepegawaian yang longgar, dimana orang dapat masuk dan 

keluar kapan saja ia mau, karena ia dibayar berdasarkan upah harian atau 



berdasarkan pada jumlah potongan kain yang dihasilkan. Tambahan lagi, 

besar upah yang ditawarkan  sering tidak dapat bersaing dengan upah yang 

diberikan oleh bidang pekerjaan lain di luar UKM batik. Budaya informal 

yang terdapat dalam UKM batik adalah budaya Jawa. Budaya Jawa memiliki 

peranan penting dalam menciptakan suasana yang harmonis dan sikap 

positif  di antara karyawan untuk mau berbagi pengetahuan dengan orang 

lain.  

Demi mempertahankan karyawan agar tetap mau bekerja, terutama 

mereka yang memiliki kepakaran tinggi, pemilik UKM batik berupaya 

membangun iklim organisasi yang kondusif. Hal itu dilakukan dengan 

membuat suasana yang lebih terbuka, relaks dan menyenang-kan, 

komunikasi yang baik, upah yang transparan, dan insentif tambahan,  

seperti kredit pembelian motor. Tujuan dari berbagai upaya itu adalah 

untuk menunjukkan itikad baik (good will) dan menjaga suasana yang 

kondusif agar karyawan merasa kerasan bekerja dan berpartisipasi dalam 

semua aktifitas UKM batik termasuk di dalamnya berbagi pengetahuan. 

Untuk menunjang iklim yang baik dalam organisasinya, maka pemilik 

UKM batik juga berupaya menjalin kedekatan hubungan dengan karyawan 

melalui komunikasi yang harmonis dan terus menerus dengan mereka demi 

menghilangkan segala potensi masalah yang mungkin dapat terjadi.  

Kedekatan hubungan ini menghapus hambatan-hambatan psikologis yang 

mungkin ada ketika karyawan mau menyampaikan pendapatnya secara 

terbuka kepada pemilik UKM batik.  

Persepsi karyawan terhadap pemilik UKM batik juga memiliki 

peranan penting dalam membangun kepercayaan dan iklim organisasi yang 

baik. Banyak karyawan UKM batik telah bekerja cukup lama dalam suatu 

UKM batik karena mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada 

pemilik UKM tersebut. Kepercayaan dan loyalitas itu dibangun berdasarkan 

rekam jejak dari pemilik UKM batik, karena apa yang ia katakan dengan apa 

ia lakukan sama dan dapat dipegang. Kompetensi dalam bidang batik dan 

kebaikan pemilik UKM batik merupakan alasan utama bagi karyawan untuk 

percaya dan datang bertanya kepadanya. Selain itu, kepercayan karyawan 



juga diperkuat lagi oleh keterlibatan pemilik UKM batik dalam mencari jalan 

keluar dari masalah yang dihadapi karyawan dan mau memberikan 

dukungan manajemen. Dukungan manajemen dapat berupa fasilitas untuk 

pelatihan dan eksperimen, mengundang pakar, dan menyediakan sarana 

bagi karyawan untuk dapat berkonsultasi, seperti melalui carik batik.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiadaan struktur 

organisasi formal dalam UKM batik telah memberikan dampak yang cukup 

berarti dalam konteks organsasi, hubungan interpersonal, dan karakteristik 

budaya yang ada dalam UKM batik. Dalam konteks organisasi, iklim dan 

budaya lebih bersifat informal  dari pada bersifat formal. Hubungan 

interpersonal dan komunikasi  tatap muka menjadi ciri yang dominan dalam 

situasi seperti ini. Dalam situasi demikian, keyakinan dan kepercayaan 

karyawan terhadap kepemimpinan pemilik UKM sangat tergantung kepada 

rekam jejak kompetensi dan kebaikan pemilik UKM batik.  

Peranan budaya, iklim organisasi, dan kepemimpinan  dalam 

menunjang dan memperkuat berbagi pengetahuan dalam organisasi yang 

hampir tidak memiliki struktur formal merupakan temuan penting karena 

bidang-bidang itu belum banyak mendapat perhatian dari para peneliti. Hal 

seperti itu  diperlihatkan dalam  kerangka kerja Wang & Noe (2010) berupa 

kotak putih dengan garis putus-putus.  

 

7.2.4. Karakteristik Individu 

Temuan faktor karakteristik individu dalam UKM batik Sragen 

memiliki kesamaan konstruk dengan konstruk faktor karakteristik individu 

dalam kerangka kerja Wang & Noe (2010), tetapi berbeda dengan kerangka 

kerja Aslani et al (2012), kerangka kerja Cabrera & Cabrera (2005), teori 

tindakan beralasan dan penerusnya teori perilaku terencana, serta teori 

pertukaran sosial.  

Dalam kerangka kerja Aslani et al (2012), karakteristik individu 

tersebar dalam tiga faktor yang berdiri sendiri yaitu faktor karakteristik 

biografi, seperti umur, gender, dan pekerjaan, faktor personalitas, seperti 



keterbukaan pada pengalaman, kestabilan emosi, menyenang-kan 

(agreeable), ekstravet, hati nurani (conscientiousness), dan faktor persepsi, 

seperti self-efficacy. 

Meskipun Wang & Noe (2010) memberikan karakteristik indi-vidu 

dalam kerangka kerjanya, namun ia juga menambahkan bahwa faktor ini 

belum banyak mendapat perhatian dari peneliti. Karak-teristik individu 

memiliki peranan penting dalam berbagi pengetahuan dalam UKM batik 

Sragen, karena individu dengan karakteristik kertebukaan yang tinggi 

kepada pengalaman orang lain akan juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih 

tinggi dalam hal-hal yang belum diketahuinya, serta berupaya bertanya 

kepada orang lain (Cabrera et al., 2006). Hal ini diperkuat dengan adanya 

indikasi bahwa orang dengan kompetensi lebih tinggi biasanya bersedia 

berbagi pengeta-huannya dengan orang lain  hanya kalau ia ditanya oleh 

orang tersebut (Constant et al., 1994). Contoh sikap seperti itu 

diperlihatkan juga oleh bapak A6 dari UKM batik Akasia yang hanya mau 

berbagi pengetahuan bila orang yang membutuhkan bertanya kepadanya 

(Sub Bab 4.1.2). 

Karakteristik individu juga memengaruhi berbagi pengeta-huan 

melalui gaya (style) seseorang yang memungkinkan ia dengan mudah cocok 

dengan orang lain (kecocokan). Gaya seseorang mem-pengaruhi 

kemudahan seseorang untuk mampu bergaul dengan banyak orang. 

Beberapa gaya individu yang memiliki pengaruh pada berbagi pengetahuan 

adalah gaya menyenangkan dan terbuka (agreeable and extravert styles). 

Sebagai contoh, kecocokan hubungan antara desainer motif, atau  tukang 

gambar, dengan pemilik UKM batik merupakan salah satu faktor penting 

yang membuat pemilik UKM batik mau menerima hasil desain motif dari 

desainer atau hasil pola dari tukang gambar. Kecocokan mengacu pada 

karakteristik individu dari pihak-pihak yang berinteraksi. Terdapat banyak 

tukang gambar yang dapat membuat pola, tetapi pemilik UKM Dahlia lebih 

cocok dengan Pak D5. 

Selain karakteristik individu yang sudah dijelaskan di atas, masih 

dibutuhkan keyakinan diri (self-efficacy). Tanpa keyakinan dalam diri 



seseorang tak ada keberanian untuk memberikan pendapat. Dari data hasil 

wawancara diketahui bahwa kebanyakan karyawan memiliki pengalaman 

membatik sejak masih kecil. Pengalaman yang panjang memberikan 

keyakinan diri yang tinggi terhadap bidang yang dikerjakan. Keyakinan 

terhadap ketrampilan diri sendiri membuat karyawan dengan gamblang 

menerangkan apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana ia melakukannya.  

 

7.3. Temuan Teori Subtantif Transformasi Pembatik Sragen 

Keputusan seseorang terjun dalam bidang batik merupakan suatu 

tindakan sosial yang dapat dilihat oleh siapa saja. Setiap orang memang 

dapat dengan mudah dan cepat mengenal suatu tindakan sosial, tetapi 

tidak setiap orang dapat melihat dari mana tindakan-tindakan itu berasal. 

Sebagai contoh, orang dapat melihat pekerjaan kreatif seorang pelukis 

dengan cara melihat pada hasil akhirnya,  mengamatinya saat ia melakukan 

pekerjaan kreatifnya, atau  menga-mati saat ia berdiri di depan suatu 

kanvas kosong. Apakah yang terjadi di depan kanvas kosong tersebut dan 

apakah yang membuat ia memulai olesan kuas pertamanya? Hal yang 

terakhir ini merepresen-tasi bagian  internal (interior condition), sumber 

tindakan-tindakan seseorang, yang tidak dapat kita lihat (Scharmer, 2009). 

Bagian dalam merupakan sumber dan kualitas dari perhatiannya dari mana 

ia beroperasi. Menurut Scharmer, orang yang sama pada situasi yang sama 

dan  mengerjakan hal yang sama dapat mengakibatkan hasil yang berbeda 

secara total tergantung pada bagian dalam dari mana tindakan itu berasal.  

 

Tindakan seseorang memiliki akibat pada dirinya. Perubahan  yang 

terjadi pada seseorang  berhubungan erat dengan keputusan-keputusan 

yang dibuat secara terus menerus sepanjang perjalanan hidupnya. Senge 

(2006) menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan kita menciptakan realitas 

kita dan bagaimana kita dapat merubahnya. Menurut Senge, orang yang 

berbeda tetapi dengan struktur yang sama cenderung menghasilkan hasil 

kualitatif yang sama. Struktur dalam diri sistem manusia bersifat halus dan 



meliputi bagaimana orang membuat keputusan-keputusan. Peningkatan 

(leverage) sering terjadi melalui cara-cara pikir yang baru (Senge, 2006) 

Perubahan sudah merupakan sifat manusia untuk mengubah dirinya 

sendiri atau merubah lingkungan dimana ia berada. Perubahan 

berhubungan dengan transformasi dari suatu situasi yang lama menjadi 

sesuatu yang baru. Kamus bahasa Inggris Oxford (oxford-

dictionaries.com)mendefinisikan transformasi sebagai metamorforsis, suatu  

perubahan yang nyata pada bentuk, sifat, atau penampilan. Hal yang sama 

didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.web.id) sebagai 

perubahan rupa (bentuk, sifat, atau fungsi). 

Transformasi pembatik Sragen merupakan transformasi indi-vidu 

atau pribadi. Transformasi pribadi  sering juga disebutkan sebagai 

pengembangan pribadi (personal development)  atau pertumbuhan pribadi 

(personal growth). Terdapat beberapa jenis transformasi pribadi seperti 

transformasi profesional, spiritual, fisik, emosi atau mental. Jenis 

transformasi yang berbeda-beda ini umumnya berhubungan dengan tujuan, 

rencana dan tindakan untuk mencapai transformasi tersebut.  

Transformasi individu merupakan suatu proses yang menjadi-kan 

seorang menjadi individu yang “utuh” atau lengkap” dalam 

mengembangkan potensi seutuhnya. Ferguson mendefinisikan trans-

formasi pribadi sebagai keadaan menjadi sadar akan kesadaran seseorang 

(Ferguson 1980, hal 68). Hal yang sama dikatakan oleh Baron & Cayer 

bahwa transformasi individu melibatkan transformasi pikiran; kejelasan  

pikiran ini dapat diperoleh melalui peningkatan kesadaran (Baron & Cayer, 

2011), karena pikiran yang jernih memung-kinkan proses pembelajaran 

yang mudah. Sebelum transformasi, individu dibelenggu dengan impresi 

masa lalu, ketidaksadaran yang memengaruhi persepsi dan sikap individu 

tersebut. Melalui pening-katan kesadaran, terjadi juga perubahan internal 

(inner change), perubahan semangat mental. Peningkatan kesadaran 

menyebabkan pertumbuhan individu dan perspektif kolektif yang 

berdampak positif kepada pertumbuhan organisasi (Wheatley, 1996). 

Smith, dengan mengacu kepada transformasi perawat, mendefinisikan 



transformasi individu sebagai membentuk kembali struktur-struktur ke 

dalam sistem nilai yang berbeda. Perawat yang telah mengalami 

transformasi pribadi memberdayakan klien mereka untuk mengenali 

kemungkinan-kemungkinan baru melalui pengalaman mereka (Smith 

1984,hal 28).  

Teori transformasi pembatik berhubungan dengan transformsi 

individu dalam bidang batik. Transformasi individu ini memiliki tiga fase 

transformasi, yaitu fase pertama yang terjadi pada usia kanak-kanak ketika 

seseorang mulai berkenalan dengan batik, fase kedua saat ia menjadi 

karyawan suatu UKM batik, dan akhirnya fase ketiga ketika ia memutuskan 

untuk menjadi pengusaha batik. Meskipun transformasi pembatik itu dibagi 

atas tiga fase transformasi, tetapi tidak berarti hal itu terjadi secara diskrit, 

melainkan terjadi sebagai suatu proses yang kontinu sampai terjadi 

perubahan dalam individu yang mengalami transformasi tersebut. 

Proses bagaimana seorang dari kanak-kanak sampai sebelum 

menjadi seorang pengusaha tidak jauh berbeda dari proses magang yang 

biasa dilakukan dalam membina seorang calon wirausahawan dalam bidang 

lain. Proses magang sebenarnya bukan sekedar proses pembinaan, tetapi 

lebih dari itu, proses ini berfungsi sebagai ujian penyaringan terhadap  

motivasi seseorang dalam mencapai apa yang dicita-citakannya. Adanya 

proses penyaringan itulah yang membuat tidak semua orang mampu 

mencapai puncak piramid sebagai pemilik UKM batik. Pada dasar piramid 

berada sebagian besar orang yang cukup hanya mengenal batik, sedangkan 

makin menciut jumlah pada tengah piramid adalah mereka yang kemudian 

meneruskan ketram-pilan awal mereka dan bekerja dalam suatu UKM batik. 

Pada akhirnya, hanya tinggal segelintir orang yang mampu menjadi 

pengusaha atau pemilik UKM batik. 

Pencapaian seseorang sangat tergantung pada visi orang tersebut 

akan masa depannya. Apakah visi itu dapat dicapainya tergantung pada 

motivasi yang ada dalam diri orang tersebut.  Namun demikian, motivasi 

saja tidak bisa menjamin seseorang untuk ber-tumbuh atau berkembang. 

Untuk bisa berkembang orang membutuh-kan juga belajar. Tambahan lagi, 



motivasi dan belajar itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan dan 

karakteristik individu. Keempat faktor tersebut telah dibahas secara 

mendalam dalam Bab 5 dan 6. 

Bagaimana peranan belajar terhadap transformasi individu diberikan 

oleh Senge  (2006). Senge memberikan lima disiplin yang aplikasinya 

merupakan bagian dari membangun suatu organisasi belajar. Seorang yang 

telah mengalami transformasi akan memiliki karakteristik yang berbeda 

karena memiliki disiplin penguasaan pribadi (personal mastery), yaitu 

disiplin bertumbuh dan belajar (growth and learning).  Orang-orang dengan 

aras penguasaan pribadi yang tinggi akan terus menerus mengembangkan 

kemampuannya untuk menciptakan hasil dalam siklus hidup mereka. 

Tambahan lagi, mereka akan mampu mengamati proses pemikirannya 

(model mental), mengetahui "dari dalam" apa yang benar-benar mereka 

inginkan (visi pribadi), untuk bekerja secara konstruktif dalam tim (team 

learning), dan memiliki persepsi global organisasi (berpikir sistem). 

Transformasi individu Senge (2006) berdasarkan lima disiplin itu 

didasarkan pada transformasi yang terjadi dalam organisasi. Organisasi dan 

manajemen memainkan peranan besar dalam mencip-takan lingkungan 

yang kondusif bagi terciptanya transformasi individu sehingga pada 

gilirannya akan menghasilkan transformasi organisasi. Melalui individu yang 

belajar diharapkan akan tercipta organisasi belajar. Fokus organisasi belajar 

adalah pada pembelajaran sebagai alat untuk perubahan dan renovasi 

organisasi yang berkelanjutan dalam dunia yang cepat berubah (Bui & 

Baruch, 2010). 

Berbeda dari Senge (2006), dimana transformasi individu terjadi di 

dalam dan melalui organisasi belajar, transformasi individu pembatik Sragen  

tidak seluruhnya terjadi dalam lingkungan suatu organisasi belajar, karena 

pembelajaran itu sendiri sebagian besar terjadi di luar suatu organisasi, 

bahkan pembelajaran  adalah hasil warisan tradisi turun temurun melalui 

orangtua kepada anak-anaknya. Pada fase pertama transformasi, seorang 

anak Sragen mulai berkena-lan dan belajar batik di rumah orangtuanya. 

Pembelajaran dilakukan oleh orangtua sebagai bagian dari motivasi 



menambah penghasilan keluarga, tetapi juga sebagai tradisi turun temurun. 

Pada fase kedua, anak itu menjadi dewasa dan bekerja sebagai karyawan 

batik. Dengan perkataan lain, hanya pada fase kedua inilah prinsip-prinsip 

dari organisasi belajar berlaku pada orang tersebut. Sedangkan pada fase 

transformasi ketiga, orang tersebut telah keluar dari pekerjaannya sebagai 

karyawan UKM batik dan memulai usaha batik sendiri. Pada tahap ini, 

pembelajaran lebih dominan secara mandiri dan terjadi di tempat tinggal 

orang tersebut. 

Dalam setiap fase transformasi terdapat keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh seseorang. Pada fase pertama, keputusan bisa jadi dibuat oleh 

orangtua untuk memperkenalkan batik dan sekaligus mendidik anaknya 

membatik. Pada fase kedua, karena orang tersebut sudah dewasa, 

keputusan itu dibuat sendiri untuk terjun dalam bidang batik sebagai suatu 

profesi. Hal yang sama dengan fase ketiga, keputusan untuk transisi dari 

sekedar seorang karyawan batik, keluar dan memulai usaha sendiri,  adalah 

keputusan pribadi orang tersebut.  

Keputusan-keputusan dalam setiap tahap transisi tidak bisa 

dilepaskan dari motivasi yang memengaruhi keputusan-keputusan tersebut. 

Motivasi pada fase pertama, karena keputusan itu dibuat oleh orangtua, 

maka motivasi itu adalah motivasi orangtua agar anak ikut membantu 

menambah penghasilan keluarga dan mewarisi ketrampilan batik yang kaya 

dengan makna filosofi Jawa. Pada fase kedua, motivasi seseorang menjadi 

karyawan batik didorong oleh situasi ekonomi keluarga, lapangan kerja yang 

terbatas dan ketram-pilan yang dimiliki sebagai akibat fase transformasi 

pertama. Baik pada fase pertama maupun fase kedua,motivasi finansial, 

motivasi yang sangat didominasi oleh motivasi konten. Di lain pihak,  

motivasi pada fase ketiga, dimana seseorang memutuskan untuk terjun 

sebagai wirausaha batik, memiliki banyak dimensi, karena wirausaha tidak 

hanya tergantung pada tindakan-tindakan manusia, tetapi juga oleh faktor-

faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, ketersediaan modal, kompetitor, 

dan aturan pemerintah. Shane dan Venkataraman (2000, hal 218) 

mendefinisikan wirausaha sebagai proses dimana  peluang-peluang untuk 



menciptakan barang dan jasa masa depan ditemukan, dievaluasi, dan 

eksploitasi. Definisi ini membuka peluang kepada perbedaan kemauan dan 

kemampuan dalam mengejar peluang yang tersedia. Setiap orang berbeda 

dalam hal kemauan dan kemampuan untuk bertindak pada peluang-

peluang yang terbuka karena mereka berbeda dalam mengevaluasi 

keuntungan dan biaya, dan memper-timbangkan resiko. 

Terdapat beberapa teori tentang motivasi seseorang berhu-bungan 

dengan kewirausahaan. Selain teori hirarki kebutuhan dari Maslow (1968) 

yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga  dua teori lain yaitu teori 

kebutuhan manusia dari McClelland (1961) dan teori lokus pengendalian 

(locus of control theory) dari Rotter (1966).  

Menurut McClelland, terlepas dari jenis kelamin, budaya, atau usia,  

semua orang memiliki tiga pendorong motivasi, dan salah satu dari itu akan 

menjadi pendorong dominan yang memotivasi kita. Motivator dominan ini 

sebagian besar tergantung pada budaya dan pengalaman hidup kita. Teori 

McClelland memberikan tiga jenis motivator, yaitu prestasi (achievement, 

N-Ach), afiliasi (Affiliation, N-Aff), dan  kekuasaan (Power, N-Pow).  

Orang dengan motivasi prestasi tinggi tertarik pada  situasi yang 

menawarkan akuntabilitas pribadi; menetapkan tujuan-tujuan yang 

menantang tetapi yang dapat dicapai  untuk diri mereka sendiri; dan 

menginginkan umpan balik kinerja (Stuart-Kotze, 2009). 

Kebutuhan Prestasi berkaitan dengan tingkat kesulitan  yang dipilih 

seseorang untuk melakukan tugas. Mereka dengan N-Ach rendah lebih suka 

memilih tugas yang sangat mudah, untuk meminimalkan risiko kegagalan, 

agar kegagalan tidak akan memalukan. Mereka dengan  N-Ach tinggi 

cenderung memilih tugas cukup sulit, mereka cenderung mencari tantangan 

dan kebebasan yang tinggi. Hadiah paling memuaskan bagi mereka adalah 

pengakuan akan prestasi mereka. 

Karyawan yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk berprestasi biasanya 

adalah pengambil risiko dalam organisasi. Mereka juga karyawan yang ingin 

terus ditantang untuk belajar hal-hal baru (Jex & Britt, 2008). Orang-orang 



ini cenderung sangat terbenam  dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu  

mereka membutuhkan pengakuan ketika tugas selesai. 

Motivasi afiliasi (N-Aff)  adalah orang-orang dengan kebutuhan 

untuk afiliasi lebih menghargai membangun hubungan yang kuat, lebih suka 

bergabung dalam kelompok atau organisasi, dan peka terhadap kebutuhan 

orang lain (Stuart-Kotze, 2009).  Jenis orang seperti ini adalah pemain tim 

dan ingin dihormati dan disukai.  Pemikiran McClellend terhadap N-Aff 

sangat dipengaruhi oleh Henry Murray, orang pertama yang 

mengidentifikasi kebutuhan psikologis manusia  yang mendasari dan 

proses-proses motivasi (Murray, 1938:164). Orang-orang dengan kebutuhan 

afiliasi tinggi membutuhkan hubungan interpersonal yang hangat dan 

persetujuan dari orang-orang dengan siapa mereka memiliki kontak teratur. 

Memiliki ikatan yang kuat dengan orang lain membuat seseorang merasa 

seolah-olah mereka adalah bagian dari sesuatu yang penting dan 

menciptakan dampak yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang menjadi 

cenderung anggota tim yang mendukung, tetapi mungkin kurang efektif 

dalam posisi kepemimpinan.  

Kebutuhan akan kekuasaan (N-Pow) didefinisikan oleh McClelland 

sebagai keinginan akan "kekuasaan baik untuk mengontrol orang lain (untuk 

tujuan sendiri) atau untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi (untuk 

kebaikan yang lebih besar)." McClelland menggambarkan orang dengan N-

Pow yang tinggi sebagai orang yang mencari "bukan  pengakuan atau 

persetujuan dari orang lain, tetapi hanya kesepakatan dan kepatuhan" 

(Meyer,2004). Dalam penelitian di kemudian hari, McClelland merefisi 

teorinya untuk menyertakan dua jenis motivasi kekuasaan: kebutuhan akan 

kekuasaan sosial (socialized power),  diekspresikan dalam Thematic 

Apperception Test (TAT) dengan deskripsi rencana, keraguan diri, hasil 

campuran, dan kepedulian terhadap orang lain, dan kebutuhan untuk 

kekuasaan pribadi (personal power), diungkapkan melalui cerita di mana 

seorang individu mencari kekuasaan dan harus melawan orang lain untuk 

mendapatkannya (Chusmir & Parker, 1984). Dibandingkan dengan orang-

orang yang menghargai afiliasi atau prestasi, individu dengan N-Pow tinggi 



cenderung lebih argumentatif, lebih tegas dalam diskusi kelompok, dan 

lebih mungkin untuk mengalami frustrasi ketika mereka merasa tidak 

berdaya atau tidak mengendalikan situasi (Conger & Kanungo,1988).   

Ringkasan karakteristik individu dari ketiga jenis motivasi seperti 

yang dijelaskan oleh  McClelland ditunjukkan dalam Tabel 7.5. 

 

 

 

Tabel 7.5 Motivator dominan dan karakteristik individu berdasarkan teori 

McClelland 

 

Motivator 

Dominan 
Karakteristik Individu 

Prestasi 

• Memiliki kebutuhan yang kuat untuk menetapkan dan 

mencapai tujuan yang menantang. 

• Mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai 

tujuan. 

• Suka menerima umpan balik reguler atas kemajuan dan 

prestasi mereka. 

• Sering suka bekerja sendiri. 

Afiliasi 

• Ingin menjadi bagian dari kelompok. 

• Ingin disukai, dan setuju dengan apa pun kelompok  

lakukan. 

• Lebih menyukai kolaborasi dari pada persaingan. 

• Tidak suka resiko tinggi atau ketidakpastian. 

Kekuasaan 

• Ingin mengendalikan dan memengaruhi orang lain. 

• Suka  memenangkan argumen. 

• Menikmati kompetisi dan kemenangan. 

• Menikmati status dan pengakuan. 

 

Menurut teori McClelland, individu dengan kebutuhan yang tinggi 

untuk prestasi adalah mereka yang ingin memecahkan masalah sendiri, 

menetapkan target dan memenuhi target tersebut, dan mereka inilah yang 

akan menjadi pengusaha sukses. Jadi menurut teori ini hanya mereka yang 



memiliki kebutuhan yang kuat untuk dicapai adalah yang akan menjadi 

pengusaha yang berhasil lebih baik daripada orang  lain.  

Selain McClelland, Rotter memberikan teori pembelajaran sosial 

(social learning theory). Gagasan utama teori pembelajaran sosial dari 

Rotter adalah bahwa kepribadian merupakan interaksi individu dengan 

lingkungannya. Orang tidak bisa berbicara tentang kepribadian, internal 

individu sebagai sesuatu yang independen dari lingkungan. Juga tidak bisa 

hanya memfokuskan diri perilaku sebagai respon otomatis sekumpulan 

rangsangan lingkungan. Sebaliknya, untuk memahami perilaku, seseorang 

harus mengambil baik individu (misalnya, riwayat hidup pembelajaran dan 

pengalamannya) dan lingkungan (yaitu, rangsangan-rangsangan yang orang 

itu sadari dan menanggapinya). Rotter menggambarkan kepribadian 

sebagai sekum-pulan potensi yang relatif stabil untuk menanggapi situasi 

dengan cara tertentu. Rotter memandang kepribadian, dan juga perilaku, 

sebagai sesuatu yang selalu berubah, sejalan dengan apa yang orang itu 

pikirkan, atau perubahan lingkungan yang orang itu tanggapi. Menurut 

Rotter (1966), lokus pengendalian seseorang dapat bersifat internal atau 

eksternal. Pengendalian internal mengacu pada kontrol atas kehidupan 

sendiri, di mana hasil dari tindakan seseorang tergantung pada karakteristik 

perilaku individu orang tersebut. Pengendalian  eksternal mengacu pada 

proses berpikir yang berfokus pada tindakan orang lain, keberuntungan, 

nasib atau kebetulan. Seorang pengusaha biasanya memiliki pengendalian 

internal dimana mereka bersedia untuk belajar dan memotivasi diri dan  

bukan menyalahkan orang lain atas hasil mereka. 

Berdasarkan dukungan literatur dan teori yang dibahas di atas, 

dapat dimengerti motivasi-motivasi dominan dari karyawan UKM batik 

Sragen dalam membuat keputusan transisi menjadi pemilik UKM batik. 

Beberapa motivasi utama itu meliputi antara lain: kebutuhan akan prestasi, 

pengambilan resiko, lokus pengendalian, keyakinan diri (self-efficacy), dan 

kemandirian. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan penting 

seseorang untuk melakukan transisi dan mem-berikan kepuasan dalam 

bentuk aktualisasi potensi yang terdapat dalam dirinya. Kebutuhan akan 



prestasi untuk mengaktualisasi potensi diri tercermin dari keberaniannya 

untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan dengan cermat. Seorang 

karyawan batik yang bercita-cita memiliki UKM batik sendiri  memiliki 

keyakinan diri tinggi akan kemampuan yang dimilikinya dalam bidang batik 

dan kemampuannya untuk belajar sendiri hal-hal lain yang belum 

dikuasainya. Ia juga memiliki pengendalian internal atas situasi eksternal 

berupa peluang dan tantangan yang dihadapi. Keputusan untuk transisi dan 

memulai usaha sendiri juga didorong atas contoh yang ada di lingkungan, 

dimana pemilik UKM batik yang ada saat ini dulunya juga memulai usaha 

mereka seperti yang ia lakukan. Keinginan untuk mengaktuali-sasi pontensi 

diri juga merupakan perwujudan kearah kemandirian diri, kebebasan untuk 

merealisasi ide-idenya tanpa harus tergantung pada orang lain. 

 

7.4. Ringkasan 

Menyangkut pola-pola berbagi pengetahuan, tiap bagian dalam 

UKM batik Sragen memiliki modus dan pola yang berbeda.  Meskipun 

demikian, secara umum hampir semua modus berbagi pengetahuan dari 

Model SECI Nonaka (1991) terdapat dalam UKM batik Sragen,  tetapi 

dengan variasi yang berbeda-beda. Modus paling dominan adalah modus 

kombinasi, diikuti oleh sosialisasi, internalisasi dan terakhir eksternalisasi. 

Media kain  mori dan kertas dalam desain motif  menyediakan sarana yang 

menyebabkan modus kombinasi menjadi dominan. Media komunikasi 

kedua adalah komunikasi tatap muka.  Terdapat semua modus berbagi 

pengetahuan dalam UKM batik Sragen menunjukkan bahwa meskipun 

secara organisasi mereka tidak setara dengan organisasi yang sudah mapan, 

tetapi transformasi atau penciptaan pengetahuan dalam organisasi mereka 

terjadi secara lengkap meliputi semua modus yang terdapat dalam Model 

SECI dari Nonaka (1991) tanpa harus difasilitas melalui jaringan infrastruktur 

modern seperti komputer dan internet. 

Dari segi faktor-faktor yang memengaruhi berbagi pengeta-huan 

dalam UKM batik Sragen, terdapat empat faktor utama yaitu belajar, 

motivasi, lingkungan, dan karakteristik individu.  



Faktor belajar ternyata kurang mendapat perhatian serius dalam 

literatur berbagi pengetahuan kecuali dalam kerangka kerja Aslani et al. 

(2012). Belajar dalam UKM batik Sragen memiliki peranan penting, karena 

pembelajaran sudah terjadi secara turun temurun dan sejak seseorang 

masih berada di bangku Sekolah Dasar, dan di bawah bimbingan orangtua. 

Ketika orangtua mengajarkan anak-anaknya membatik, mereka sebenarnya 

sedang mengajarkan beberapa hal. Pertama adalah memberikan 

keseimbangan pikiran kepada perkem-bangan otak kiri maupun kanan. 

Kedua berhubungan dengan penyaluran emosi. Pembelajaran seni sangat 

membantu anak dalam mengendalikan emosi melalui perilaku alternatif 

yang lebih konstruk-tif. Ketiga berhubungan dengan penanaman  rasa seni 

disertai dengan etika dan nilai-nilai hidup sebagai manusia menurut falsafah 

hidup orang Jawa. Karena dalam setiap corak batik terkandung nilai-nila 

etika dan keindahan dalam simbolisme yang menuntun manusia menuju 

kesempurnaan dan jati diri yang sejati. 

Tradisi belajar turun temurun  juga berdampak, bukan saja bagi 

ketersediaan tenaga pembatik, tetapi lebih dari itu, belajar untuk 

melepaskan diri dari berbagai ketergantungan yang mereka hadapi. Karena 

tradisi belajar memberikan kemampuan untuk pembelajaran putaran ganda 

(double loop learning). Tradisi belajar juga ikut  menciptakan organisasi 

belajar. Karena tradisi belajar menciptakan kapasitas belajar untuk belajar 

mandiri. Pembelajaran  mandiri memberikan kemampuan menuju  personal 

mastery (Senge, 2006).  

Faktor motivasi banyak mendapat perhatian dalam literatur. 

Meskipun demikian terdapat perbedaan temuan konstruk.  Temuan 

konstruk motivasi dalam UKM batik Sragen lebih menekankan pada 

motivasi konten dan motivasi proses yang kurang ditekankan dalam kedua 

kerangka penelitian Wang & Noe (2010) maupun Aslani et al. (2012). 

Penekanan motivasi berdasarkan konten dan berdasarkan proses penting 

untuk melihat kekuatan-kekuatan yang menjadi faktor pendorong motivasi 

tersebut. Motivasi berdasarkan konten dalam UKM batik Sragen sangat 

nyata dalam bentuk motivasi finansial. Sedangkan motivasi berdasarkan 



proses dalam UKM batik Sragen ditujukan untuk membangun rasa saling 

percaya (trust), rasa  tanggung jawab, dan resiprositas positif, tahu sama 

tahu, yang pada gilirannya akan mendorong berbagi pengetahuan.  

Dari segi faktor lingkungan, lingkungan organisasi UKM batik tidak 

formal. UKM batik Sragen  lebih mengandalkan pada hubungan-hubungan 

interpersonal, atau ikatan-ikatan informal, yang dimiliki atau dibangun 

antara pemilik dengan karyawan dan antar sesama karyawan. Dalam 

ketiadaan struktur formal yang seperti itu budaya Jawa yang bersifat 

informal lebih dominan dari budaya organisasi yang bersifat formal. Iklim 

organisasi yang baik diciptakan melalui komuni-kasi dan kedekatan 

hubungan antar pemilik dengan karyawan dan sesama karyawan. Selain itu, 

kepemimpinan juga ikut menunjang iklim organisasi yang baik. Kepercayaan 

karyawan yang tinggi kepada pemilik UKM tergantung kepada rekam jejak, 

kompetensi dalam bidang batik, dan kebaikan pemilik UKM batik. Sikap 

karyawan terhadap kepemimpinan tersebut tercermin melalui  loyalitas dan 

lama kerja mereka. Temuan peranan budaya informal, iklim organisasi, dan 

kepemimpinan  dalam berbagi pengetahuan, terutama  dalam organisasi 

yang hampir tidak memiliki struktur formal merupakan konstribusi penting 

dari penelitian ini, karena bidang-bidang itu  belum banyak mendapat 

banyak perhatian oleh para peneliti seperti diperlihatkan dalam  kerangka 

kerja Wang & Noe (2010) berupa kotak  putih dengan garis putus-putus. 

Faktor karakteristik individu dalam UKM batik Sragen memiliki 

kesamaan konstruk dengan konstruk faktor karakteristik individu dalam 

kerangka kerja Wang & Noe (2010), tetapi berbeda dengan kerangka kerja 

Aslani et al (2012. Meskipun Wang & Noe (2010) maupun Aslani et al (2012) 

memberikan faktor ini dalam kerangka kerja mereka, namun faktor ini 

belum banyak mendapat perhatian dari para  peneliti. Karakteristik individu 

memiliki peranan penting dalam berbagi pengetahuan dalam UKM batik 

Sragen, karena individu dengan karakteristik kertebukaan yang tinggi 

kepada pengalaman orang lain akan juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih 

tinggi dalam hal-hal yang belum diketahuinya, serta berupaya bertanya 

kepada orang lain (Cabrera et al., 2006). 



Menyangkut  temuan Teori Transformasi Pembatik Sragen, teori ini 

berhubungan dengan transformasi individu atau pribadi. Transformasi 

individu merupakan suatu proses yang menjadikan seorang mencapai 

potensi seutuhnya. Teori Transformasi Pembatik Sragen memiliki 

pandangan yang agak berbeda dengan Senge (2006) dalam hal tidak seluruh 

transformasi itu terjadi dalam lingkungan organisasi belajar. Karena 

pembelajaran batik itu sendiri sebagian besar terjadi di luar suatu 

organisasi, bahkan pembelajaran  adalah hasil warisan tradisi turun 

temurun melalui orangtua kepada anak-anaknya. Selain itu, motivasi utama 

seorang karyawan batik membuat keputusan transisi menjadi pengusaha 

batik adalah motivasi prestasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan 

dorongan penting seseorang untuk melakukan transisi dan memberikan 

kepuasan dalam bentuk aktualisasi potensi yang terdapat dalam dirinya. 

 


