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ABSTRAK 

Winarbowo, Mego, Cahyono, 2006. Studi Tentang Desain Papan Ucapan 
Berdekorasi Bunga Dari Styrofoam Di Industri Gracia Desa Kalisongo, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Seni dan Desain 
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dra. Lilik 
Indrawati, (II) Drs. Imam Muhadjir.   

Kata kunci: Desain Papan Ucapan Berdekorasi Bunga Dari Styrofoam   

Styrofoam adalah bahan non alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan 
dasar pembuatan benda seni kerajinan. Dekorasi papan ucapan dengan bahan 
dasar styrofoam adalah merupakan hasil karya dari industri Gracia di desa 
Kalisongo, kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Industri papan ucapan 
berdekorasi bunga dari styrofoam di Gracia merupakan salah satu  home industri 
yang berkembang di Kota Malang.  

Industri papan ucapan berdekorasi bunga dari styrofoam di Gracia desa 
Kalisongo kecamatan Dau, dilihat dari teknik pembuatannya termasuk dalam 
industri kerajinan. Tetapi dengan adanya media kata-kata yang menyangkut aspek 
isi dan typografi, termasuk dalam desain komunikasi visual. 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ragam 
desain papan ucapan berdekorasi bunga dari styrofoam pada industri Gracia di 
desa Kalisongo, kecamatan Dau, kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, 
dokumentasi dan wawancara dengan pengrajin, desainer ataupun pengusaha. 
Pengecekan keabsahan data adalah dengan menggunakan Trianggulasi metode, 
untuk mendapatkan data yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 
Pelaksanaan penelitian dilakukan di industri Gracia, desa Kalisongo, kecamatan 
Dau, kabupaten Malang pada tanggal 8 April sampai 16 Mei 2006.   

Dari penelitian yang dilakukan pada industri Gracia, ditemukan ciri 
khusus yaitu pada bentuk ornamen dekoratif  selalu menggunakan bunga/daun 
yang di tempatkan pada bagian bawah pojok kanan dan kiri. Sedangkan bagian 
tengah papan selalu terdapat ornamen dekoratif seperti bunga dan sulur.  

Berdasarkan pengamatan bentuk, teknik pembuatan dan warnanya, hasil 
produk yang paling diminati konsumen adalah jenis papan ucapan yang berukuran 
besar yaitu 1,5m x 3m x 3cm dengan hiasan dekoratif  berupa bentuk bunga-
bungaan yang sudah distilasi dengan warna-warna yang cerah atau mencolok. 
Papan ucapan yang paling tidak diminati adalah papan  ucapan berukuran sedang 
1,5m x 2,75m x 3cm dan kecil 1m x 2m x 1,5cm dengan hiasan dekoratif yang 
sedikit, karena terbatas oleh tempat (papan styrofoam) dan berwarna kurang 
mencolok atau cerah.   

Dalam pewarnaannya selalu menggunakan gradasi warna, sehingga 
tampak lebih indah dan menarik. Kecenderungan ornamen dekoratif yang dipakai 
selalu ramai dan mencolok. Sebagian besar didominasi huruf besar dengan jenis 
huruf Arial. Kesan kontras selalu ingin ditonjolkan untuk menampilkan kekuatan 
visual pada papan ucapan. Desain dekoratifnya selalu menggunakan stilasi 
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bentuk, baik itu meniru bentuk alam (tumbuhan, binatang, manusia) juga buatan 
seperti pita dan list. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan agar dilakukan penelitian 
lebih lanjut, misalnya tentang perkembangan desainnya serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan desain papan ucapan itu sendiri.   


