
ABSTRAKSI 

 

Kota Kediri memiliki banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk 
dikunjungi. Ada wisata sejarah, wisata religi, wisata belanja dan wisata-wisata 
lainnya. Walaupun Kota Kediri tidaklah sebesar dan belum terkenal seperti kota 
lainnya tetapi Kediri tidak kalah menarik untuk masalah tempat wisatanya. Wisata 
Belanja adalah contohnya, di Kota Kediri terdapat salah satu wisata kerajinan 
khas yaitu tenun ikat Bandar yang terletak di Desa Bandar Kidul. Disana 
wisatawan dapat berbelanja beragam motif maupun corak tenun ikat dimana 
setiap kainnya memiliki keunikan tersendiri dan tenun ikat ini merupakan 
souvenir khas dari Kota Kediri 

Di Desa Bandar Kidul terdapat banyak toko sekaligus home industry dari 
tenun ikat itu sendiri. Ada sekitar delapan home industry tenun ikat ini, dan salah 
satu yang cukup lama terkenal adalah home industry Medali Mas. Home industry 
Medali Mas ini beralamatkan di Kelurahan Bandar Kidul gang VIII nomor 54c, 
Kediri, Jawa Timur. Tempat ini berbeda dari yang lainnya karena sudah terkenal 
akan kualitas hasil kain yang sangat rapi dan bagus. Tidak hanya itu saja, home 
industry Medali Mas juga telah sering mengikuti beragam event pameran tenun 
ikat. Selain memasarkan tenun ikat ini ke wilayah domestik, home industry 
Medali Mas juga mengekspor tenun ikat hingga ke mancanegara dimana home 
industry lain belum tentu dapat melakukannya. Oleh sebab itu penulis tertarik 
untuk meneliti mengenai bagaimana cara pengenalan tenun ikat Bandar sehingga 
dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui home industry Medali Mas. Serta 
bagaimana upaya mempertahankan pengenalan tenun ikat Bandar hingga saat ini. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun analisa data 
kualitatif dipilih karena lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang 
merupakan fakta sebenarnya 

Melalui  penelitian  ini,  penulis  berharap home industry Medali Mas  
mampu mengembangkan tenun ikat Bandar di Indonesia bahkan lebih banyak lagi 
negara Internasional yang menjadi pasar tenun ikat ini 
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