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Abstrak 
 

Kain batik merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Banyak sekali motif batik 
yang sekarang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ada satu motif batik yang banyak sekali 
dibuat oleh para pembatik. Motif batik tersebut adalah motif flora.Motif flora di sini biasanya 
yang dipilih adalah bunga. Bunga merupakan benda alam yang cantik. Bunga dianggap dapat 
mewakili keindahan. Ada bermamacam-macam bunga yang dijadikan motif batik. Dari sekian 
banyak bunga ada 7 jenis bunga yang sering dijadikan motif batik yaitu bunga mawar, melati, 
kenanga, sedap malam, cempaka, kemuning dan bunga tanjung. Ada bunga yang lain juga 
dijadikan motif tapi jarang sekali dibuat. Ketujuh bunga ini memang sering dijadikan motif 
batik namun selain itu ketujuh bunga ini juga sering muncul dalam kehidupan masyarakat 
Jawa. Terutama dalam ritual-ritual budaya. Misalnya upacara memperingati usia kandungan 
yang sudah 7 bulan (mitoni), upacara pernikahan, upacara turun tanah (tingkepan). Ketujuh 
bunga ini tentu memiliki fungsi atau peran yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat 
sebab ketujuh bunga tersebut tidak begitu saja muncul dalam ritual budaya masyarakat.  
 
Kata kunci: motif, batik, bunga, ritual, budaya. 

 
 
 
 

A.  Pendahuluan 

Wilayah nusantara terletak di daerah tropis.Daerah tropis memiliki cuaca yang 
sangat berimbang. Matahari bersinar penuh dan tingkat curah hujan juga cukup tinggi. 
Dengan cuaca seperti itu maka tanaman dapat tumbuh dengan baik. Berbagai jenis 
tanaman tumbuh di nusantara. Mulai dari tanaman keras hingga tanaman dalam bentuk 
lumut banyak terdapat di daerah nusantara. Selain itu juga Nusantara memiliki beraneka 
tanaman buah dan tanaman pangan. Tanaman lain yang juga banyak tumbuh adalah 
tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang berfungsi untuk menghias halaman 
rumah atau digunakan juga untuk menghias di dalam rumah.Tanaman hias ini banyak 
digunakan untuk berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut sangat bergantung pada 
masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut. Tanaman hias terlihat sebagai 
sesuatu yang sangat sepele tapi sebenarnya tanaman hias memiliki nilai ekonomi sosial 
yang cukup tinggi jika pandai mengolahnya. 
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Ada beberapa katagori pembagian tanaman hias. Dalam literatur ilmiah tanaman 
hias dibagi ke dalam beberapa katagori. Tanaman hias ada yang berbentuk tanaman 
besar, ada yang berbentuk tanaman perdu. Bahkan ada tanaman hias yang merambat. 
Tanaman hias yang tumbuh di air payau atau pun tanaman hias yang tumbuh di tepi 
sungai. Setiap tanaman hias memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tanaman hias yang 
berbentuk tanaman besar memiliki fungsi yang beraneka macam. 

Contohnya tanaman hias seperti pohon tanjung atau bahasa latinnya mimosops 
elengi. Dalam kehidupan sehari-hari tanaman keras yang memiliki fungsi sebagai 
tanaman hias ini memiliki banyak kegunaan. Bentuk bunganya kecil-kecil berwarna 
bunga putih agak krem dan memiliki aroma wangi yang lembut, menyebabkan tanaman 
ini digunakan sebagai tanaman hias. Selain itu tanaman ini daunnya juga rimbun oleh 
karena itu tanaman ini dapat digunakan sebagai pohon peneduh. Pada sebagian 
masyarakat bunga tanjung memiliki bentuk yang sangat unik. Bentuk bunga tanjung 
sangat mirip dengan bentuk bunga jeruk. Oleh karena bentuk bunga tanjung yang unik 
ini tanjung sering sekali bunga tanjung mengilhami lukisan, nyanyian ataupun motif 
kain batik. 

Kain batik sendiri merupakan warisan kekayaan budaya dunia milik bangsa 
Indonesia. Batik dikenal oleh orang Jawa sudah sejak lama. Batik merupakan karya 
kreatifitas yang unik artinya karya batik ditulis di atas selembar kain yang kemudian 
diberi warna. Kain batik bukanlah sebuah karya yang hanya ditunjukkan sebagai sebuah 
lukisan tetapi kain batik juga dapat digunakan sebagai sebuah busana baik bagi laki-laki 
maupun perempuan. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pohon bunga tanjung memiliki 
manfaat yang cukup banyak.Asmira Sunardi (2000), pohon bunga tanjung pada masa 
lalu banyak di lingkungan istana terutama di tepi jalan. Oleh karena itu tidaklah 
mengherankan jika kemudian masyarakat banyak terinspirasi oleh kondisi fisik pohon 
tanjung tersebut sehingga melahirkan kreatifitas pembatik untuk menciptakan motif 
bunga yang mirip bunga tanjung. 

B.  Penelitian yang Pernah Dilakukan 

Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Dalam hal kekayaan hayati, 
Indonesia oleh Wallace (2009) dibagi kedalam dua wilayah alam yaitu alam flora-fauna 
di wilayah Indonesia Barat dan alam flora-fauna wilayah Indonesia Timur. Kedua 
wilayah ini memiliki aneka jenis flora fauna yang berbeda. Perbedaan hayati ini 
menjadikan Indonesia Negara ke dua setelah Brazil di Amerika Selatan yang juga 
memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Penelitian terhadap jenis tanaman yang akan 
dijadikan inspirasi membuat kain batik terdiri dari tanaman bunga cempaka bunga 
kemuning, bunga kenanga, bunga mawar, bunga melati, bunga tanjung dan bunga sedap 
malam. Ketujuh bunga tersebut merupakan tanaman bunga tropis yang dapat tumbuh di 
segala tempat di Indonesia. Bunga Cempaka banyak ditemukan di daerah tropis seperti 
Indonesia. Bunga Cempaka, bunga Tanjung, bunga Kemuning, dan bunga Kenanga 
termasuk tanaman keras yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini banyak diteliti 
oleh para peneliti untuk kepentingan komersial. Tanaman seperti bunga Mawar, bunga 
Melati dan bunga Sedap malam banyak termasuk tanaman perdu.Tanaman ini juga 
banyak diteliti untuk keperluan komersial. 
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Di sisi lain bunga struktur bentuk yang indah dapat memberikan inspirasi bagi 
orang yang melihat bunga tersebut. Ide atau inspirasi tersebut ada yang dituangkan 
dalam bentuk motif kain batik. Kain batik dengan motif bunga banyak ditemukan pada 
kain batik yang dibuat di pesisir seperti di Pekalongan, Lasem, Madura dan lain-lain. 
Kain batik yang menjadi busana masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa ini 
banyak diteliti oleh para pakar dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Selain 
sebagai warisan budaya, batik juga menjadi kekuatan diplomasi budaya di dunia 
internasional. Batik sudah banyak diteliti oleh para pakar. Contohnya seperti ini, Seni 
Kerajinan Batik Indonesia oleh S.K Sewanto (Balai Penelitian Batik dan Kerajianan, 
Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, Dept. Perindustrian RI, 1973) membahas 
tentang cara pembuatan batik dan jenis motif batik. Batik Klasik oleh Drs Hamzuri 
(Penerbit Djambatan, Jakarta, 1985) yang berisi jenis motif Batik dan cara 
pembuatannya. Indonesian Textiles oleh Michael Hitchcock (Published by British 
Museum Press 46, Bloomburry Street, London, 1991) berisi gambar-gambar berbagai 
jenis kain batik dengan motif dan kepemilikan serta waktu pendokumentasian. Batik, 
ontwerp, stijl en gecchiedenis oleh Flora Kerlogue (Editions Didier Miller Singapore 
2004) berisi gambar-gambar berbagai jenis kain batik dan kepemilikan serta waktu 
pendokumentasian. 

C.  Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya kain batik dengan motif batik, saya membatasi 
pembicaraan ini pada kain batik motif bunga yang telah saya sebut di atas yaitu bunga 
cempaka, bunga kemuning, bunga kenanga, bunga mawar, bunga melati, bunga tanjung 
dan bunga sedap malam. Alasan saya memilih ke tujuh bunga tersebut, pertama, ke 
tujuh bunga tersebut sering muncul dalam kegiatan upacara tradisional masyarakat 
Jawa. Kedua, tanaman tersebut merupakan tradisional yang banyak ditemukan di 
sekeliling lingkungan alam masyarakat Jawa. Ketiga, karena merupakan tanaman 
tradisional yang ada di lingkungan kediaman masyarakat, maka banyak kepercayaan 
atau gugon tuhon yang menyertai ke tujuh bunga tersebut disertai dengan makna 
simbolis yang diberikan kepada kain batik yang mengambil motif ke tujuh bunga. Perlu 
diketahui juga bahwa di atas sehelai kain batik tidak selalu tergambar ke tujuh bunga 
tersebut. Semuanya sangat bergantung pada ide kreatifitas pembuat kain tersebut. Hal 
lain yang juga perlu diingat adalah pada saat ini kreatifitas dan trend jaman sangat 
menentukan pembuatan sebuah motif batik. 

D.  Pendekatan Teoritis yang Dipergunakan 

Dalam memahami tentang tanaman bunga tentu pendekatan botani harus saya 
gunakan. Dalam bagian ini pengetahuan saya akan dunia botani sangat terbatas. Oleh 
karena itu saya memanfaatkan literatur botani yang berkaitan dengan bunga tertentu 
sebatas yang saya perlukan sesuai dengan tulisan saya pada bagian kedua. 

Untuk bagian kedua yaitu memahami makna kehadiran bunga dalam kain batik. 
Saya akan menggunakan sejumlah literatur yang berkait dengan karya sastra. 
Pendekatan teoritis akandilakukan berdasarkan beberapa pemikiran. Pemikiran pertama 
yaitu dari Saussure tentang pemberian nama terhadap suatu benda yang sangat 
arbitrer/mana suka. Pemikiran kedua yaitu dari Roland Barthes, yang mengatakan 
bahwa tanda dan penanda saling berhubungan sesuai dengan keinginnan yang 
memberikan tanda tersebut. Pemikiran ketiga yaitu dari Michael Focoult yang 
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mengatakan bahwa ada sebuah kebiasaan tanpa sadar yang dilakukan terus terus 
terhadap sesuatu yang kemudian tanpa disadari menjadi melembaga. Melalui dua 
pendekatan ini saya berharap dapat memaparkan dengan terinci kehadiran bunga 
tertentu yang selalu muncul dalam ritual adat masyarakat Jawa. 

D.  Pembahasan 

1.  Uraian 7 Bunga yang Dipilih 

Tanaman bunga yang sering memberi inspirasi atau ide dalam membuat motif 
batik adalah pertama adalah cempaka yang nama latinnya Michellia alba. Bunga 
cempaka memiliki 2 jenis pohon bunga cempaka yang memiliki bunga berwarna putih 
dan bunga cempaka yang memiliki warna kuning. 

 
Gambar 1: Cempaka putih atau Michellia alba dc 

(gambar diunduh dari www.alamendah.wordpress.com) 

Dari hasil penelusuran literatur kedua tanaman bunga ini memiliki sifat tanaman 
yang sama. Perbedaan hanya terletak pada warna bunga Michellia alba berwarna putih 
dan Michellia champaca atau Magnolia champaca berwarna kuning. Kedua tanaman ini 
mengeluarkan aroma wangi yang agak kuat. Pohon bunga cempaka termasuk tanaman 
berbatang keras. Batang tanaman ini banyak dimanfaatkan untuk digunakan sebagai 
perhiasan rumah tangga terutama untuk membuat hiasan seperti ukiran patung dan lain-
lain. Selain itu tanaman ini sering diambil ekstrak bunganya untuk wewangian. 
Masyarakat tradisional menanam tanaman ini di halaman rumah yang cukup luas. 
Bentuk tanaman yang dapat tumbuh tinggi, mengakibatkan tanaman ini berfungsi juga 
sebagai tanaman peneduh. 

 

Gambar 2: Bunga kenanga kuning atau Canangium odoratum 
(gambar diunduh dari www.udechi.blogspot.com) 
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Tanaman berikutnya atau yang kedua adalah bunga kenanga atau Canangium 
odoratum. Astari Sudarsih (2001) sebagai tanaman tropis tanaman ini banyak tumbuh di 
daerah terbuka. Masyarakat menanam tanaman ini untuk menghias halaman rumah 
sekaligus sebagai tanaman peneduh.Tanaman peneduh karena tanaman ini termasuk 
tanaman keras yang dapat tumbuh tinggi sampai 7 meter. Tanaman ini diambil 
bunganya untuk membuat wewangian tradisional. 

Ketiga bunga tanjung atau nama latinnya mimosops elengi. Seperti telah 
dijelaskan di atas pohon tanjung termasuk tanaman keras. Tanaman ini termasuk 
tanaman keras. Tanaman ini banyak ditanam sebagai pohon peneduh karena bentuk 
daunnya yang rimbun. Bunganya kecil-kecil berwarna putih dan beraroma wangi. 
Pohon bunga tanjung biasanya ditanam di tepi jalan atau di pekarangan rumah yang 
memiliki halaman cukup luas. 

 
Gambar 3: Bunga Tanjung  

(gambar diunduh dari www.riskyrock666.blogspot.com) 

Kempat adalah pohon bunga kemuning atau nama latinnya nama latinnya 
murraya paniculata. Menurut Putri Azniah (1995) tanaman ini juga tanaman tropis 
berbatang keras serta dapat tumbuh setinggi 7 meter. Batang pohon ini banyak 
dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga.Tanaman ini banyak ditanam sebagai 
tanaman pagar. Bunganya berwarna putih dan menyebarkan aroma wangi yang lembut. 
Bunga kemuning yang kecil berwarna putih sering sekali diambil oleh anak-anak kecil 
untuk membuat mainan. Bunga kemuning akan menyebarkan aroma wangi ketika pada 
pagi hari setelah semalam hujan deras. 

 

Gambar: pohon kemuning atau murraya paniculata 
(gambar diunduh dari www.gudangnyacerita.blogspot.com) 
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Kelima, tanaman selanjutnya adalah bunga mawar. Bunga mawar atau Rosaceae 
L. Menurut Karina Wisnuputri (1995) Bunga mawar termasuk tanaman perdu atau 
bahkan ada yang tergolong ke dalam tanaman merambat. Bunga mawar dapat tumbuh di 
lingkungan tropis maupun sub tropis. Tanaman bunga mawar ini memiliki aneka warna, 
namun secara umum tanaman bunga mawar terkenal dengan warna merahnya. Selain 
bentuknya yang indah bunga mawar juga memiliki aroma wangi yang lembut. Bunga 
mawar banyak digunakan untuk membuat wewangian. 

 

Gambar 6: bunga mawar kampung atau Rosaceae L. 
(gambardiunduh dari www.nimaldesriandani.wordpress.com) 

Bunga mawar banyak di tanam di halaman rumah. Dengan bentuknya yang 
indah bunga mawar memberi inspirasi atau ide untuk digambarkan di atas kain batik. 
Tanaman ini hanya berfungsi sebagai tanaman hias saja. Seperti telah dijelaskan bahwa 
tanaman bunga mawar ini termasuk tanaman perdu dan ada pula yang merambat. Bunga 
mawar berduri di seluruh batangnya. Bahkan di dekat bunga juga masih ada durinya. 
Bunga yang memiliki penampilan fisik yang sangat indah ini banyak dibudidayakan 
untuk diambil nilai ekonomisnya. 

Keenam, tanaman selanjutnya adalah bunga melati. Bunga melati atau nama 
latinnya Jasminum sambac L. Tanaman ini juga tanaman tropis dapat tumbuh di daerah 
sejuk dan panas. Tanaman ini termasuk tanaman perdu yang memiliki bunga kecil-kecil 
berwarna putih. Bunga melati memiliki aroma wangi yang lembut. Tanaman ini banyak 
dibudidayakan untuk keperluan komersial terutama untuk dicampur dengan minuman 
teh. Juga banyak digunakan untuk keperluan upacara adat seperti upacara pengantin dan 
upacara lain yang membutuhkan kehadiran bunga. 

 

Gambar 8: Bunga melati atau Jasminum sambac L. 
(gambar diunduh dari www.sainsteknologi.webs.com) 
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Ketujuh, tanaman selanjutnya adalah bunga sedap malam atau polianthes 
tuberosa. Tanaman ini termasuk tanaman perdu. Tanaman ini tidak memiliki batang 
yang keras. Memiliki bunga bertandan dan berwarna putih.Tanaman ini memiliki aroma 
wangi yang sangat kuat. Sering dijadikan tanaman hias.Tanaman ini banyak dibudidaya-
kan untuk keperluan komersial terutama untuk tanaman hias di dalam rumah dan 
bunganya dikeringkan untuk keperluan masakan/kuliner. 

 

Gambar 10: bunga sedap malam atau polianthes tuberosa 
(gambar diunduh dari www.mitacestalia.blogspot.com) 

 
2.  Motif Bunga Pada Kain Batik 

Setelah menguraikan ke tujuh jenis bunga yang banyak dikenal oleh masyarakat 
Jawa, akankah bunga-bunga tersebut menjadi inspirasi motif bunga pada kain batik. 
Dalam tulisan ini saya akan menguraikan kain batik yang mengambil motif bunga. 
Sebagian besar saya mengambil dari kain batik banyak dikenal oleh masyarakat Jawa 
baik itu dalam bentuk batik tulis maupun batik cetak. Kain batik yang banyak saya 
temukan adalah kain batik printing atau kain batik cetak. Dalam kenyataannya kain 
batik printing dengan motif bunga ada yang bentuk lebih realitis artinya lebih mirip 
dengan bentuk aslinya. Tentu saja dengan beberapa perbedaan dalam hal detil yang ada 
pada gambar. Misalnya pembuatan kain batik dengan motif kembang tanjung. Kembang 
tanjung memiliki bentuk bunga yang kecil-kecil berwarna putih. Maka biasanya 
digabungkan dengan gambar yang lain, sehingga yang sering terjadi dalam satu kain 
terdapat dua gambar atau lebih. 

Hal yang sama juga terjadi pada kain batik yang mengambil motif bunga 
cempaka dan bunga kenanga. Pada umumnya digabungkan dengan gambar yang lain. 
Pada daerah seperti Pekalongan, Lasem atau lainnya sering disebut sebagai motif dua 
negri atau tiga negri. Motif-motif bunga memang memberi banyak pilihan. Sebagian 
masyarakat memilih motif bunga tertentu dengan pilihan warna atau dengan pilihan 
corak warna tertentu. Pada umumnya masyarakat di pesisir utara memilih motif bunga 
dengan illutrasi warna yang dengan ceria, sedangkan pada masyarakat pedalaman lebih 
memilih dengan warna yang terbatas.  

Kain batik dengan motif bunga mawar juga lebih banyak menjadi pilihan di 
pesisir Utara. Kreatifitas pengrajin dalam membuat ilustrasi gambar dengan motif bunga 
mawar sangat bergantung pada kemampuannya dalam menumpahkan bentuk tersebut di 
atas kain. Motif bunga mawar biasanya tidak berdiri sendiri, biasanya dipadukan dengan 
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bunga yang lain. Sering dapat dilihat pada batik Lasem atau Pekalong yang diberi judul 
motif udan riris atau udan sore seperti tampak pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 11:  Motif bunga pada sehelai kain batik pekalongan 

Kain batik dengan motif bunga yang lain adalah motif bunga melati dan bunga 
sedap malam. Motif bunga melati banyak terdapat pada motif bunga yang sering disebut 
motif batik lung-lungan. Ada beberapa pendapat tentang motif lung-lungan ini. Ada 
yang mengatakan bahwa asalnya motif ini berasal dari motif bunga melati namun ada 
juga yang tidak setuju. Namun jika kita tanyakan kepada pengrajin yang menggambar di 
atas pola memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah pola melati. Terserah saja 
bagaimana akan menjelaskannya. Sementara itu di sisi lain motif sedap malam banyak 
dijumpai pada kain batik yang biasa dibuat oleh para pengrajin di pesisir utara. 

Kain batik dengan motif bunga kemuning merupakan motif yang paling banyak 
saat ini dibuat dengan bentuk printing. Batik ini dengan motif ini disesuaikan dengan 
kondisi masyarakat saat ini. Motif ini lebih banyak digemari oleh anak-anak muda 
jaman sekarang. 

3.  Makna Motif Bunga Pada Kain Batik 

Kain batik merupakan sebuah benda seni hasil kreatifitas seseorang atau 
individu. Individu di dalam masyarakat merupakan sebuah bagian dari satuan terkecil 
unsur masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat memiliki peran sendiri di dalam 
masyarakat. Seseorang yang membuat batik jika hasilnya hanya satu saja namun 
berulang dengan bentuk yang berbeda mungkin dapat disebut sebagai seniman. Di sisi 
lain, jika karyanya tersebut dibuat secara massal dalam jumlah besar maka dia dapat 
disebut sebagai pengrajin saja. Dari tangan para seniman dan pengrajin inilah tercipta 
sebuah karya seni yang luar biasa. 

Michael Focoult mengatakan bahwa ada sebuah kebiasaan tanpa sadar yang 
dilakukan terus terus terhadap sesuatu yang kemudian tanpa disadari menjadi 
melembaga. Kebiasaan tanpa sadar ini sering dilakukan oleh masyarakat terutama 
dalam hal pemberian makna terhadap apa yang diinginkannya, walaupun mungkin 
sudah ada konvensi bersama terhadap benda tersebut. Misalnya terhadap suatu benda 
seperti bunga. Benda sepele tetapi kemudian dianggap sakral ketika ruang yang 
dimasuki benda tersebut sakral. 
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Kain batik memiliki dua sisi yaitu sisi sebagai karya seni dan sisi karya produksi 
masal yang luar biasa. Kain batik memiliki makna filosofi, tetapi harus dilihat dari 
tertentu. Kain batik dengan motif tertentu seperti sida luhur, sida mukti memang pada 
jamannya merupakan motif batik yang memiliki makna filosofi yang dalam yaitu 
harapan bagi pemakainya untuk memiliki kedudukan yang luhur, perilaku yang luhur, 
dan jabatan yang tinggi. Motif lung-lungan yang menjadi dasar bagi motif sida lulur 
dan sida mukti merupakan sejenis tanaman menjalar seperti halnya melati atau mawar. 
Itu sebabnya mengapa motif melati menjadi dasar bagi makna dari sebuah kain batik 
yang bermotif lung-lungan. 

Di sisi lain warna bunga melati yang putih bersih menggambarkan kesucian dan 
warna bunga mawar yang merah menunjukkan sisi yang berbeda, seperti ungkapan 
putih-merah bukan putih-hitam. Makna dari lung-lungan yang menjadi dasar harapan 
bagi kedudukan yang luhur, perilaku yang luhur, dan jabatan yang tinggi. Selain 
bentuknya ada juga pengaruh aromanya yang wangi dan lembut, kecuali untuk bunga 
sedap alam.Menurut pendapat masyarakat tradisional yang saya temukan ternyata aroma 
wangi dari ke tujuh bunga tersebut merupakan harapan bagi kesehatan, sedangkan 
aroma wangi nan lembut dari ke enam bunga tersebut merupakan harapan bagi 
keselamatan dan kebahagiaan. 

Makna lain dari motif yang banyak mengandalkan pada gambar bunga adalah 
makna harapan akan keselamatan. Perlu diingat bagi masyarakat tradisional harapan 
akan keselamatan, kebahagian dan kesehatan adalah hal yang sangat penting.Bagi 
mereka keselamatan, kebahagiaan dan kesehatan adalah hal yang sangat mendasar 
karena berkait dengan keseimbangan alam yang selaras, serasi dan seimbang. 

Dari uraian tersebut terlihat sebuah gambaran dari kehidupan manusia yang 
berselaras dengan alam. Keselarasan dicapai dengan saling menghormati mahluk lain 
termasuk tanaman. Oleh karena itu manusia meniru ciptaan Tuhan dan menuangkannya 
dalam bentuk karya seni yang indah.Manusia sebagai sebagai mahluk yang memiliki 
cipta, rasa dan karsa berusaha untuk dapat menyelaraskan kehidupan di bumi dengan 
harapan yang dinginkan.Kehidupan di bumi berarti kehidupan yang penuh dengan 
harapan keselamatan. Selaras tidaklah indah jika diseimbangkan dengan keserasian. 
Keserasian dipadankan dengan perilaku yang baik sehingga dunia fisik dan dunia batin 
dapat menjadi pasangan yang serasi.Kebutuhan hidup tidak hanya pada kebutuhan 
fisik/lahir saja tetapi juga kebutuhan batin atau rohani.Dalam pencapaian keselaras dan 
keserasian, keseimbangan antara dunia fisik dan dunia batin harus terwujud. 

Selain muncul dalam kain batik ke 7 bunga tersebut juga sering muncul atau 
dimanfaatkan dalam upacara-upara ritual budaya. Misalnya upacara pengantin. Dalam 
upacara pengantin penggunaan bunga mawar, melati, cempaka dan kenanga sangat 
dominan. Bunga mawar, melati dan cempaka digunakan untuk menghiasi dadanan 
wajah baik pengantin laki-laki maupun perempuan. Pada pengantin perempuan bunga 
melati digunakan untuk menghiasi sanggul di belakang kepala, kemudian bunga pada 
bahu. Bunga melati, bunga mawar dan bunga cempaka disusun sedemikian rupa 
membentuk satu susunan yang indah yang di dalam bahasa Jawa disebut bokor 
mengkurep. Untuk pengantin laki-laki bunga mawar, melati dan cempaka disusun 
sedemikian rupa untuk menghiasi keris pada kostum pengantin laki-laki dan digunakan 
untuk kalung serta hiasan pada telinga. Selain itu ke tiga bunga tersebut bunga kenanga, 
tanjung, kemuning dan sedap malam juga digunakan untuk menghias ruangan. 
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E. Kesimpulan 

Tanaman ternyata merupakan isi dunia yang dapat dimanfaatkan manusia untuk 
berbagai keperluan. Pemanfaatan tersebut sangat bergantung pada keperluan manusia 
setempat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki nilai, aturan dan norma yang 
harus diindahkan. Kebiasaan menghormati situasi ini memunculkan sikap bahwa ada 
ruang-ruang tertantu dalam hidup manusia yang disakralkan. Ruang-ruang tertentu 
tersebut dibuat sedemikian rupa dengan berbagai perlengkapan. Satu dari sekian banyak 
perlengkapan tersebut adalah bunga.Bunga masuk ke dalam ruang sakral manusia 
sebagai benda pelengkap.Tanpa sadar dapat terlihat adanya satu keterkaitan antara 
manusia dengan lingkungannya. 

Keterkaitan manusia dengan lingkungannya memberikan gambaran adanya 
peristiwa kemanusiaan. Manusia memiliki cipta, rasa dan karsa. Manusia melihat 
sebuah benda. Benda tersebut sangat menarik perhatian dan berfikir untuk diwujudkan. 
Pemikiran untuk mewujudkan tersebut adalah cipta. Usaha untuk meniru benda tersebut 
merupakan rasa manusia dan hasilnya menunjukkan karsa atau kehendak manusia yang 
terjadi. 

Bunga adalah benda alam yang cantik yang dilihat oleh manusia. Bunga 
menggugah cipta manusia untuk menirukannya melalui sebuah media. Dalam 
menirukan di atas media orang Jawa memilih di atas kain yang kemudian dikenal 
sebagai kain batik.Kain batik bermotif bunga merupakan hasil karsa manusia Jawa 
dalam mengapresiasi keindahan alam. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika 
dikatakan bahwa motif bunga dalam kain batik adalah motif cantik yang memikul nilai 
kekuatan sakral dalam  kehidupan manusia. 
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