
 
 

 

Lampiran A 

Pedoman Observasi 

1. Tujuan   : Untuk mendapatkan data tentang proses pewarnaan alami  

  sebagai media lukis pada kain katun. 

2. Pembatasan : Dalam observasi penelitian dibatasi dalam hal pewarnaan  

  alami sebagai media lukis pada kain katun, sebagai hasil 

  karya diperusahaan. 

 

Kisi – kisi Observasi 

 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi 
1 Proses pewarnaan  

2 Bahan yang digunakan  

3 Alat yang digunakan berupa foto  

4 Karya yang dihasilkan berupa foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran B 

Pedoman Wawancara 

 

Tujuan  : Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang pewarnaan  

  alami sebagai media lukis pada kain katun 

Pembatasan : Dalam melakukan wawancara peneliti dibataasi dalam beberapa 

hal  

  yaitu mengenai pewarnaan alam sebagai media lukis pada kain 

katun dan hasil akhir pewarnaan dengan cara penguaasan 

Responden yang dipilih untuk dijadikan nara sumber peneliti perlu dibatasi 

kepada para ahli dalam hal pewarnaan alam. 

Kisi – kisi wawancara 

No Aspek yang dikaji Hasil wawancara 

1 Faktor-faktor memilih warna alam  

2 Proses pewarnaan  

3 Hasil pewarnaan  

 

Daftar pertanyaan dengan Pimpinan Perusahaan. 

1. Faktor–faktor apa yang melatar belakangi mendirikan perusahaan warna 

alami untuk kain? 

2. Bahan apa saja yang dipergunakan untuk pewarna alam ? 

3. Peralatan apa saja yang dipergunakan untuk pewarna alam ? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam pewarnaan alam ? 

5. Dalam proses pewarnaan kesulitan apa yang dihadapi ? 



 
 

 

6. Bagaimana proses pewarnaan alami diterapkan diperusahaan ? 

7. Bagaimana cara membuat resep bahan pewarna alam ? 

8. Warna apa saja yang dihasilkan dari proses pewarnaan alam ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran C 

Pedoman Dokumentasi 

Tujuan  : Untuk menambah kelengkapan data yang berkaitan dengan 
pewarna  

  alam sebagai media lukis pada kain katun. 

Pembatasan  : Dokumen sebagai data tentang penelitian, dibatasi pada catatan,  

   peneliti, foto, dokumen resmi dan rekaman. 

 

Kisi – kisi Dokumentas 

No Dokumen Data 

1 Dokumen Tertulis 

a. Catatan pribadi 

 

2 Foto 

a. Foto proses penguasan warna alam 

1) Proses Mordanting 

2) Proses Ekstraksi 

3) Proses Pengentalan warna 

4) Proses Penguasan/sapuan 

5) Proses Fiksasi 

b. Foto peralatan  

 



 
 

 

1) Panci anti karat 

2) Gelas takaran 

3) Gelas ukur 

4) Timbangan 

5) Pengaduk 

6) Kompor 

7) Frame/bingkai 

8) Kuas 

9) Ember plastik 

c. Foto bahan pewarna alam 

1) Pasta indigo 

2) Pohon mengkudu 

3) Pohon indigo tinctoria 

d. Foto hasil penguasan warna alam 

1) Hasil penguasan warna alam 

 

 

 

 




