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ABSTRAK 
 
 

Studi Tentang Kerajinan Kampia Embun Pagi  Kecamatan Matur Kabupaten 
Agam 

 
Oleh: Puspita Anggreani/ 2014 

 
              Embun Pagi Salah satu pusat kerajinan kampia yang ada di Sumatera Barat. 
Berbagai macam bentuk kampia yang dihasilkan membuat kampia di daerah ini 
semakin di kenal sejak dahulu sampai sekarang. Bagi masyarakat Embun Pagi 
kampia dipakai untuk membawa sesuatu dalam upacara adat, seperti acara 
perkawinan dan membawa beras saat melayat kematian. Tradisi ini masih dipakai 
sampai sekarang, namun tradisi mengayam kampianya yang sudah berangsur-angsur 
hilang dikarenakan berbagai faktor seperti, bahan baku pandan susah didapatkan di 
daerah tersebut, sumber daya manuasia langka (SDA), generasi muda yang enggan 
mempelajari kampia, kurang seimbangnya modal yang dikeluarkan dengan hasil 
penjualan, dan belum meratanya kemampuan pengrajin dalam menghasilkan produk 
kampia meskipun sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. 
              Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk produk, teknik pembuatan, 
serta motif yang terdapat pada produk kampia di Embun Pagi Kecamatan Matur 
Kabupaten Agam. 
              Subjek penelitian adalah produk kerajinan kampia di Embun Pagi 
Kecamatan Matur Kabupaten Agam, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi (foto). Tahapan analisis data yang dilakukan yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
             Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan : 1) Produk 
kampia yang dihasilkan Embun Pagi pada dasarnya memiliki bentuk tiga dimensi, 
seperti kampia sudut dua, kampia sudut enam dan kampia mangis. Masing - masing 
bentuk yang dihasilkan sangat unik dan berbeda dengan kampia yang dihasilkan oleh 
daerah lain; 2) Terdapat teknik memulai, membentuk, dan finishing pada produk 
kampia. Teknik yang dipakai dalam pembuatan kampia sangat beragam, mulai dari 
teknik anyaman silang satu, sampai silang enam; 3) Motif yang tercipta dari 
gabungan masing - masing teknik dan perbedaan dari warna pita - pita lungsi dan 
pakan dapat menghasilkan berbagai bentuk motif yang menarik tergantung dari 
kreatifitas pengrajin. 
             Kerajinan kampia salah satu aset budaya yang telah diwariskan secara turun - 
temurun untuk generasi berikutnya. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap 
melestarikannya, terutama bagi para pengrajin khususnya di Embun Pagi Kecamatan 
Matur Kabupaten Agam yang sebagian masyarakatnya menjadikan kerajinan kampia 
sebagai mata pencarian. 
 


