
ABSTRAK   

Purnomo, Adi. 2006. "Produk kerajinan ukir UD. Cahaya Bharata di Desa 
Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk". Skripsi Jurusan Seni 
Desain Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Pembimbing (1) Dra. 
Purwatiningsih M. Pd. (2) Drs. A. A. Gde Rai Arimbawa.  
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Produk kerajinan ukir kayu merupakan salah satu karya seni terapan, yang 
dalam penciptaannya memperhatikan nilai fungsi serta kegunaan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya kebutuhan individu dan kebutuhan 
sosial. Kerajinan ukir kayu bertujuan untuk mengangkat rasa berbudaya dan 
sebagai mata pencaharian serta kebutuhan fungsional sehari-hari. Kerajinan ukiran 
kayu merupakan hasil karya manusia lewat tangan terampil dengan sentuhan nilai 
estetik. 

Sedangkan hasil kerajinan ukiran kayu UD. Cahaya Bharata saat ini baru 
berkembang dengan tetap mengutamakan motif-motif ukiran tradisional serta 
dalam menciptakan sebuah produk selalu mempertahankan bentuk-bentuk lama. 
Hal ini dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitar yang masih kental dengan 
adat dan budaya tradisional Jawa. Hal ini merupakan salah satu wujud usaha UD. 
Cahaya Bharata didalam menyemarakkan kebudayaan nasional. Atas dasar 
pemikiran tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul "Produk Kerajinan 
Ukir di UD. Cahaya Bharata di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten 
Nganjuk".  

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan desain produk, alat dan 
bahan serta proses pembuatan kerajinan ukir di UD. Cahaya Bharata di Desa 
Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. 

Pengambilan data ini dilakukan terhadap pengrajin, analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di UD. Cahaya Bharata, mulai 
bulan Oktober sampai dengan Desember 2005. populasi dari penelitian ini semua 
sumber data subjek dan objek yang ada di UD. Cahaya Bharata Desa Ngliman 
Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.  

Dari penelitian ini ditemukan beberapa motif ragam hias didalam 
penerapan pada produk kerajinan ukir. Penerapan motif ragam hias terdapat pada 
jenis-jenis produk kerajinan ukir yang berupa benda fungsional maupun non 
fungsional. Dalam menciptakan sebuah desain produk kerajinan ukir UD. Cahaya 
Bharata selalu dipengaruhi oleh permintaan parta konsumennya namun tetap 
mempertahankan motif ragam hias tradisional sebagai motif ragam hias pada 
produk kerajinan ukirnya. 

Meskipun dilihat dari segi desain yang kurang berkembang namun dalam 
dalam proses pembuatannya UD. Cahaya Bharata lebih cenderung menggunakan 
peralatan dan bahan yang sudah modern. Dalam perkembangan teknologi yang 
bertambah maju ini maka semua pengrajin di UD. Cahaya Bharata dapat 
merasakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembuatan kerajinan ukir, 
sehingga dari efisien kerjadapat tercapai. 


