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ABSTRAK  

Hariyadi, Sugeng, 2006. Analisis Desain dan Fungsi Produk Seni Rangkai 
Bunga BAMBANG Art and Florist Malang. Skripsi, Jurusan Seni dan Desain 
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. Mistaram, (II) 
Dra. Tjitjik Sriwardhani.   
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Desain rangkaian bunga merupakan karya seni rupa yang unik karena 
ditinjau dari penampilan karyanya yaitu menggunakan bahan-bahan yang murni 
berasal dari alam.BAMBANG Art and florist adalah salah satu toko bunga di 
Kota Malang. Keunikan dari karya desain rangkaian bunga disini memiliki ciri 
khas tertentu, antara lain: gaya setiap rangkaian diciptakan dengan konsep bentuk 
rangkaian yang selalu baru dan warna-warna yang dipilih dalam merangkai pada 
rangkaian bunga kertas merupakan warna-warna yang telah diolah dengan konsep 
yang matang. Desain-desain rangkaian bunga yang diciptakan memiliki quality 
control yang baik, untuk menjaga mutu dalam setiap desain rangkaian digunakan 
bahan-bahan yang berkualitas yang didapatkan dari suplier bunga di Kota Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam desain dan fungsi 
rangkaian bunga Bambang Art and Florist Malang, untuk mengetahui jenis bunga 
apa saja yang dipakai dan menganalisis desain rangkaian bunga yang menjadi ciri 
khas dari Karya Bambang Art and Florist. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis formal. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. 
Prosedur analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa mengalir. 
Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat kepercayaan (Credibility) dan 
Kebergantungan (Dependability) untuk mendapatkan data yang bisa dipercaya 
dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Hasil dari penelitian adalah bentuk-bentuk ragam desain yang menjadi ciri 
khas tertentu dari BAMBANG Art and florist yang didapatkan dari menganalisa 
setiap rangkaian yang tidak ditemukan di tempat lain, desain-desain tersebut 
antara lain: (1) Desain rangkaian untuk Natal dan Tahun Baru (2)Desain 
Rangkaian Bunga dengan Gaya Bebas (3) Desain Rangkaian Krans Makam (4) 
Desain Rangkaian Bunga Pada Ruangan Gereja (5)Desain Rangkaian Bunga 
Kertas Pada Papan Ucapan. Dari beberapa desain tersebut dapat diketahui bahwa 
desain-desain yang diciptakan oleh Bambang Art and Florist merupakan desain 
rangkaian bunga hasil dari perpaduan atau penggabungan beberapa bentuk dasar 
rangkaian bunga yang kemudian terwujud menjadi desain rangkaian dengan gaya 
dan bentuk yang baru dengan perencanaan konsep yang matang. Sehingga dari 
beberapa hal tersebut dapat diketahui ciri khas dari rangkaian bunga dari 
Bambang Art and Florist.     

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan agar dilakukan penelitian 
lebih lanjut misalnya: Mengenai seni dekorasi interior maupun eksterior untuk 
pernikahan, ulang tahun, acara acara resmi, setting panggung untuk pertunjukan.   


