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Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa produk kerajinan kayu 
kuda goyang pada industri kerajinan kayu kuda goyang Mbah Legi 
di daerah Ngantang-Malang dirasa memiliki ciri tersendiri dalam hal 
desain, sehingga penting untuk diteliti Proses Penciptaan dan Wujud 
Visualnya. Kerajinan kayu kuda goyang adalah kerajinan yang 
terbuat dari media kayu yang bentuknya menyerupai hewan kuda dan 
bisa diayun dengan menambahkan pengayun yang terbuat dari kayu 
dengan cara diskrup pada bagian bawahnya. 

Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data terhadap proses 
penciptaan dan wujud visual seni kerajinan kayu kuda goyang Mbah 
Legi karya Agus Purwanto menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui proses penciptaan (meliputi sumber inspirasi dan proses 
perwujudan), dan wujud visual (berdasarkan type, desain dan fungsi).  

Pada proses penciptaan yang menjadi sumber inspirasi Agus 
Purwanto adalah penentuan media dan model. Untuk media Agus 
terinspirasi untuk memanfaatkan media kayu yang ada di daerahnya 
sekitar tempat tinggalnya yaitu: kayu mahoni dan kayu buah. 
Sedangkan untuk model, dalam menyempurnakan desain yang telah 
di buat,Agus mencari banyak referensi tentang bentuk bentuk kuda 
sebagai model, dengan cara membeli buku-buku yang ada bentuk 
kuda, poster-poster kuda, Majalah hingga koran-koran ia mencari 
gambar dan bentuk-bentuk kuda sebanyak mungkin. Selain itu Agus 
Purwanto juga membeli miniatur kuda yang terbuat dari plastik 
(mainan anak kecil). Agus Purwanto juga mengadakan pengamatan 
langsung melihat hewan kuda sebenarnya.Untuk perwujudan 
kerajinan kayu kuda goyang menggunakan peralatan yang 
menggunakan tenaga listrik disebut dengan teknik mesin dan 
peralatan tradisional disebut teknik manual. Dalam proses pembuatan 
ornamentasi, Agus Purwanto menggunakan teknik cukil dan teknik 
ukir. Agus Purwanto juga memperhitungkan kontruksi yang tepat 
dengan memperhitungkan bentuk dan ukuran yang sesuai serta 
bentuk tidak membahayakan saat digunakan, yaitu menentukan 
panjang ukuran dan bentuk ayunan. 

Wujud Visual produk kerajinan kayu kuda goyang Mbah 
Legi karya Agus Purwanto terdiri dari empat type, yaitu: Type I, 
Kerajinan kayu kuda goyang 65 cm I; Type II, Kerajinan kayu kuda 
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goyang 65 cm II; Type III, Kerajinan kayu kuda goyang 65 cm dobel; 
Type IV, Kerajinan kayu kuda goyang Besar Ukir. Untuk desain 
struktural produk kerajinan kayu kuda goyang Mbah Legi karya 
Agus Purwanto mengadopsi dari bentuk-bentuk alam yaitu bentuk 
binatang kuda. Sedangkan untuk desain dekoratif produk kerajinan 
kayu kuda goyang Mbah Legi karya Agus Purwanto dominan 
menggunakan motif  geometris berupa garis lurus, garis sejajar, 
lingkaran, dan lengkung.  Kerajinan yang dibuat Agus Purwanto 
mempunyai dua fungsi yaitu sebagai  benda hias saja dan benda yang 
berfungsi sebagai benda pakai tetapi didalamnya terkandung unsur 
hias (tergantung pada perwujudan kerajinan). 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam proses penciptaan Agus Purwanto selalu memperhatikan segi 
kualitas dan kuantitas produk kerajinan baik dari segi media, model, 
alat, bahan, proses dan kontruksi. Sedangkan dalam wujud Visual 
terdapat empat type dengan memperhitungkan desain struktural dan 
desain dekoratif yang unik, serta produk kerajinan yang Agus 
Purwanto buat tidak hanya berfungsi sebagai benda hias saja tetapi 
juga berfungsi sebagi benda pakai.   
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