Paket Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menggambar
Penulis:
Slamet Raharjo, S.Sn., M.Pd.
Budi Saptoto, S.Pd., M.Pd.
Penyunting:
Dra. Tri Suerni, M.Sn.
Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Paket Unit Pembelajaran
Menggambar

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Pendidikan seni pada umumnya meliputi rupa, seni musik, seni tari dan seni
drama (seni teater). Sejak awal munculnya kurikulum umum para
pendidikan seni rupa berjuang agar seni dipertimbangkan secara serius.
Sejak lama seni telah diasumsikan memiliki peranan penting untuk
menghasilkan warga masyarakat yang baik, tambahan bagi mata pelajaran
akademik, program khusus bagi anak-anak berbakat, atau kegiatan
ekstrakurikuler. Penulis buku Becoming Knowlegde: The Evolution of Art
Education Curriculum, Denny Palmer Wolf menyatakan bahwa penelitian
dalam pendidikan seni telah secara konsisten menunjukkan bahwa seni
merupakan suatu bentuk pengetahun khusus yang memerlukan dukungan
dan tuntutan kerja serta menghasilkan semacam empati, pemahaman, dan
keterampilan yang sama dengan yang terdapat pada pelajaran kimia dan
kewarganegaraan.
Menggambar memberikan kepada siswa cara menyusun pengamatannya.
Dengan melakukan kegiatan ini, siswa secara aktif bekerja dengan dasar
pikiran dan menyusun pemahamannya tentang alam semesta melalui bentuk
seni

rupa. Bentuk seni

rupa membuat

siswa dapat menerapkan

pengamatannya dalam cara yang imajinatif, menciptakan hubungan
pribadinya dengan sesuatu persoalan. Selain itu, karena siswa terlibat secara
aktif dalam kegiatan tersebut, ia dapat mempertahankan pengetahuannya itu
dan akan menerapkannya pada masa yang akan datang.
Kami menyadari bahwa masih ada kekurangsempurnaan pada modul ini,
untuk itu kami mohon masukan, saran, dan kritik dari pembaca demi untuk
penyempurnaan modul ini dimasa mendatang.
Kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu kami sehingga modul ini dapat diselesaikan. Selanjutnya
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Batasan materi pada pembelajaran dalam subunit “Gambar Flora, Fauna,
Alam Benda dan Model” ini meliputi pengertian dan pemahaman Gambar
flora, fauna, alam benda dan model diantaranya tentang Unsur, Prinsip,
Teknik, Dan Prosedur Menggambar serta Menggambar Flora, Fauna, Alam
Benda, dan Model (Manusia). Model pembelajaran pada sub unit ini adalah
Project Based Learning(PBL). Pendekatan pembelajaran yang dirancang
adalah Student center atau berpusat pada siswa. Diharapkan melalui model
dan pendekatan PBL tersebut, tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat
tercapai dengan baik.
kepada para pembaca kami ucapkan selamat belajar semoga mendapatkan
hasil yang maksimal. Amiin
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
Tabel 1. Kompetensi dasar dan target kompetensi

No.

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.1. Memahami unsur, prinsip,

teknik dan prosedur
menggambar flora, fauna, alam
benda, dan model manusia
dengan berbagai bahan





3.1. Memahami unsur, prinsip,



Mampu menjelaskan
pengetahuan
tentang unsur,
prinsip, teknik
kering dan prosedur
menggambar flora
dengan bahan pensil
warna
Mampu menjelaskan
pengetahuan
tentang unsur,
prinsip, teknik
kering dan prosedur
menggambar fauna
dengan bahan pastel
Mampu menjelaskan
pengetahuan
tentang unsur,
prinsip, teknik basah
dan prosedur
menggambar alam
benda dengan bahan
cat air

VII

Mampu menjelaskan
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teknik, dan prosedur
menggambar menggunakan
model dengan berbagai bahan

pengetahuan
tentang unsur,
prinsip, teknik
kering dan prosedur
menggambar model
dengan bahan pensil
warna

KD KETRAMPILAN
4.1. Menggambar flora, fauna, alam 
benda, dan model (manusia)





4.1. Menggambar
menggunakan 
model dengan berbagai bahan
dan
teknik
berdasarkan
pengamatan
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Mampu
menggambar
tentang unsur,
prinsip, teknik
kering dan prosedur
menggambar flora
dengan bahan pensil
warna
Mampu
menggambar
tentang unsur,
prinsip, teknik
kering dan prosedur
menggambar fauna
dengan bahan pastel
Mampu
menggambar
tentang unsur,
prinsip, teknik basah
dan prosedur
menggambar alam
benda dengan bahan
cat air
Mampu
menggambar
tentang
unsur,
prinsip,
teknik
kering dan prosedur
menggambar model
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dengan bahan pensil
warna

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator pencapaian kompetensi

Pengetahuan

Ketrampilan
Indikator Pendukung

3.1.1.

Mengidentifikasi beberapa 4.1.1. Mengumpulkan beberapa
referensi unsur, prinsip, teknik
referensi unsur, prinsip,
dan prosedur menggambar
teknik
dan
prosedur
flora, fauna, alam benda, dan
menggambar flora, fauna,
model (manusia)
alam benda, dan model
(manusia)

3.1.2. Mepelajari unsur, prinsip, 4.1.2. Memilih unsur, prinsip, teknik
teknik
dan
prosedur
dan prosedur menggambar
menggambar flora, fauna,
flora, fauna, alam benda, dan
alam benda, dan model
model (manusia)
(manusia)
3.1.3. Mengidentifikasi jenis gambar 4.1.3. Mengumpulkan beberapa
model berbagai bahan
jenis gambar model
dari
berbagai bahan
3.1.4. Mempelajari jenis gambar 4.1.4. Memilih jenis gambar model
model berbagai bahan
berbagai bahan
Indikator Kunci
3.1.1. Menjelaskan tentang unsur, 4.1.1.
Mengkategorikan
unsur,
prinsip, teknik dan prosedur
prinsip, teknik dan prosedur
menggambar flora, fauna,
menggambar flora, fauna,
alam benda, dan model
alam benda, dan model
(manusia)
(manusia)
3.1.2. Menjelaskan unsur, prinsip, 4.1.2. Menggambar unsur, prinsip,
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teknik
dan
prosedur
menggambar flora, fauna,
alam benda, dan model
(manusia)

teknik kering dan basah serta
prosedur menggambar flora,
fauna, alam benda, dan model
(manusia)

3.1.1. Mengasosiasikan jenis gambar 4.1.1. Menggambar model dengan
model berbagai bahan
teknik kering dengan bahan pensil
warna
3.1.2. Merangkum jenis gambar 4.1.2. Meggambar model dengan
model berbagai bahan
teknik basah dengan bahan cat
air
Indikator Pengayaan
3.1.1. Menguraikan beberapa jenis 4.1.1. Membuat beberapa gambar
flora, fauna, alam benda, dan
flora, fauna dan alam benda
model (manusia)
dari berbagai teknik
3.1.2.
Mengemukakan
unsur, 4.1.2. Mencampur unsur, prinsip,
prinsip, teknik dan prosedur
teknik
dan
prosedur
menggambar flora, fauna,
menggambar
flora, fauna,
alam benda, dan model
alam benda, dan model
(manusia)
(manusia)
3.1.1.

Mengklasifikasikan
jenis 4.1.1. Membuat jenis gambar model
gambar model berbagai
berbagai bahan
bahan
3.1.2. Menentukan jenis gambar 4.1.2. Mendemonstrasikan gambar
model berbagai bahan
model berbagai bahan
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A. Unsur, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur Menggambar
Pendidikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang meliputi guru, peserta
didik, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama
lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Media merupakan salah
satu faktor penunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini
berkaitan dengan proses komunikasi karena pembelajaran merupakan
proses komunikasi dan berlangsung dalam satu sistem, maka media
pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran.
Eksplorasi beberapa unsur seni terdapat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1 Unsur-unsur Seni Rupa.
Sumber: https://id.pinterest.com
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Gambar 2 Peralatan Gambar Unsur Seni Rupa Garis
Sumber: https://id.pinterest.com

Kebebasan untuk menuangkan goresan diatas kertas atas apa yang dilihat,
dirasakan berdasarkan pengalaman ataupun pengamatan langsung, akan
merangsang anak/siswa seusia SMP untuk berkarya secara menyenangkan.

Gambar 3 Aktifitas Eksplorasi Garis.
Sumber: https://id.pinterest.com
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Gambar 4 Gambar Flora dan Alam Benda dengan Teknik kering
Sumber: https://id.pinterest.com

Menggambar tidak hanya menggunakan akal imajinasi tetapi juga terkadang
memerlukan objek. Dengan pengamatan terhadap objek disekeliling kita
merupakan objek yang tidak pernah habis untuk dijadikan sebagi sumber
inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Kekayaan flora, fauna, alam
benda, dan model (manusia) merupakan objek yang dapat digambar. Flora
dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman sedangakan pengertian fauna
adalah semua jenis hewan.
Beraneka macam bentuk yang berbeda-beda, mulai dari bentuk objek atau
benda yang disediakan oleh alam sampai dengan bentuk benda/produk
buatan manusia. Dari alam kita akan dapat melihat, awan, gunung, laut, batu
tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan sebagainya. Kemudian disekitar kita
juga sering kita jumpai sepeda, mobil televisi, almari, piring dan benda-benda
kebutuhan hidup manusia sehari-hari lainnya. Dari berbagai macam bentuk
benda tersebut di atas, baik yang ada di alam (ciptaan Tuhan).

25

B. Menggambar Flora, Fauna, Alam Benda, dan Model

(Manusia)
Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat
digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan
buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau
digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga sepatu dan bunga
mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga.
Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda.

Gambar 5 Gambar Bunga Beserta Contoh Obyek.
Sumber: https://id.pinterest.com

Aneka jenis flora merupakan kekayaan alam yang tidak pernah habis
untuk digambar dan masing-masing memiliki keunikan yang bisa
dijadikan inspirasi dalam menciptakan suatu gambar atau lukisan.
Objek flora sangat beragam, ada yang berupa tanaman hias disebuah
taman bunga, bunga di dalam vas bunga, tanaman hias berbunga indah
maupun yang tidak berbunga akan tetapi berdaun indah, pepohonan
berdaun rindang, pohon kelapa, cemara, dan sebagainya.
Menggambar alam benda merupakan pengembangan dari unsur
senirupa, menggambar alam benda atau bentuk obyek mempunyai
makna yaitu benda mati yang tidak dapat bergerak, sehingga lebih
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mudah untuk dibuat gambarnya karena kita dapat menganalisa obyek
tersebut dengan lebih baik. Dalam mentransformasikan wujud tiga
dimensional menjadi gambar dua dimensional dibutuhkan pengetahuan
dan keterampilan tentang perspektif dan membuat skala. Menggambar
alam benda yang ukurannya lebih kecil dan disesuaikan dengan ukuran
kertas, pengukuran skalanya dapat dilakukan dengan teknik yang sangat
sederhana tetapi efektif.

Gambar 6 Menggambar Alam Benda dengan Teknik Kering.
Sumber: https://id.pinterest.com

Gambar 7 Karya Gambar Alam Benda dengan Teknik Kering (pensil).
Sumber: https://id.pinterest.com
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Gambar 8.Gambar Model (wajah) dengan Teknik Kering (pensil).
Sumber: https://id.pinterest.co
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A. Aktivitas Pembelajaran
Alam merupakan sumber belajar yang tidak pernah habis untuk dijadikan
nahan berkreasi seni. Keragaman tumbuhan (flora), binatang (fauna), dan
alam benda dapat menjadi sumber inspirasi dalam berkreasi atau
menggambar.

Binatang

dibagi

dari

beberapa

bagaian

tergantung

penggolongannya, berdasar jumlah kaki, selain itu hewan yang bertaring dan
binatang tanpa taring dimulutnya. Selain binatang ada juga tumbuhan yang
terdiri dari beberapa bagian. Selain benda bergerak seperti diatar, disekitar
kita juga ada obyek lain yaitu alam benda (tidak bergerak) dapat digolongkan
juga berdasarkan bahan. Mengamati obyek flora, fauna dan alam benda
disekitar kita secara langsung maupun tidak langsung dengan media tertentu.
Memahami bagian per bagian dari obyek flora, fauna maupun alam benda
disekitar kita. Model pembelajaran pada materi ini menerapkan model
Project Based learning (PJBL) dengan menggunakan proyek/kegiatan sebagai
media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis
dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.
Project Based learning
Tabel 3. Model pembelajaran PBL
No. Tahapan
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

29

1.

Start With the

1. Siswa disuruh menyebutkan

Essential Question

beberapa contoh obyek flora,

(Penentuan

fauna, alam benda, dan

Pertanyaan

model (manusia) yang ada

Mendasar)

disekitar
2. Siswa disuruh
mengkategorikan beberapa
jenis obyek flora, fauna, alam
benda, dan model (manusia)
3. Siswa bisa menyebutkan
beberapa bagian dari flora,
fauna dan alam benda

2.

Design a Plan for the

1. Siswa berdiskusi mengenai

Project (Mendesain

perencanaan proyek yang

Perencanaan

akan dilakukan tentang

Proyek)

menggambar flora, fauna,
alam benda, dan model
(manusia)
2. Siswa berdiskusi
menentukan salah satu
proyek diantara
menggambar flora, fauna,
alam benda, dan model
(manusia) dengan
memperhitungkan alat dan
bahan untuk membantu
pengerjaan

3.

Create

a

Schedule 1. Siswa terlibat berdiskusi
aktif membuat timeline
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(Menyusun Jadwal)

untuk menyelesaikan
proyek yang telah
ditentukan
2. Siswa ikut aktif berdiskusi
membuat deadline
penyelesaian proye yang
telah disepakati
3. Siswa berdiskusi aktif
merencanakan cara yang
baru dalam menyelesaikan
proyek yang telah
ditentukan
4. Siswa melakukan diskusi
untuk mencatat apa saja
keuntungan dengan
rencana baru dalam
menyelesaikan proyek
tersebut.

4.

Monitor the Students

1.

Pengajar melakukan

and the Progress of

monitor dengan cara

the Project

menfasilitasi peserta didik

(Memonitor peserta

pada setiap proses

didik dan kemajuan

terhadap aktivitas peserta

proyek )

didik selama
menyelesaikan proyek.
2.

Agar mempermudah
pengajar membuat rubrik
yang dapat merekam
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keseluruhan aktivitas yang
penting.
5.

Assess the Outcome 1. Pengajar menilai hasil
(Menguji Hasil)

karya siswa untuk
mengukur ketercapaian
stsiswar guna
mengevaluasi kemajuan
masing- masing peserta
didik
2.

Pengajar memberi umpan
balik tentang tingkat
pemahaman yang sudah
dicapai peserta didik, untuk
membantu pengajar dalam
menyusun strategi
pembelajaran berikutnya.

6.

Evaluate the

1.

Pengajar dan peserta didik

Experience

melakukan

(Mengevaluasi

secara

Pengalaman)

kelompok.

refleksi

individu

baik

maupun
terhadap

aktivitas dan hasil proyek
yang sudah dijalankan.
2.

Peserta didik diminta untuk
mengungkapkan perasaan
dan pengalamanya selama
menyelesaikan proyek.

3.

Pengajar dan peserta didik
mengembangkan

diskusi

dalam rangka memperbaiki
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kinerja

selama

pembelajaran,

proses
sehingga

pada akhirnya ditemukan
suatu temuan baru (new
inquiry) untuk menjawab
permasalahan
diajukan

pada

yang
tahap

pertama pembelajaran
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tabel 4. Lembar kerja 1
Judul
Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah
: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik kering/basah
: Seni Budaya

:  Tentukan judul project
 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan ketua kelompok
 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang project menggambar flora/fauna/alam
benda/model
(Manusia)
dengan
teknik
kering/basah
Keterangan: memilih salah satu jenis obyek
Form Kegiatan : Penentuan Project
Tabel 4. Penentuan project
No.
1
2
3

4

5

Menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan
teknik kering/basah
Unsur-unsur menggambar (seni
rupa)
Prinsip-prinsip menggambar
Teknik menggambar
flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik
kering/basah
Prosedur menggambar
flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik
kering/basah
Alat dan bahan menggambar
flora/fauna/alam benda/model
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Hasil
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(Manusia) dengan teknik
kering/basah
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tabel 6. Lembar kerja 2
Judul

: Menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Tujuan

: Merancang langkah-langkah penyelesaian tentang
menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan langkah-langkah penyelesaian
project secara berkelompok
b. Konsultasikan hasil langkah-langkah
penyelesaian project pada guru

Format Kegiatan 2 a:
Langkah-langkah Penyelesaian Project

menggambar

flora/fauna/alam

benda/model (Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 5. Form. Kegiatan 2a
No
1
2
3
5
6
Dst

Kegiatan

Catatan

Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan Alat dan Bahan menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 6. Form. Kegiatan 2b
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No

Alat

Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan

1
2
3
5
6
Dst.

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Tabel 7. Lembar kerja 3
Judul

: Menggambar

flora/fauna/alam

benda/model

(Manusia) dengan teknik kering/basah

Tujuan

: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
project menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik
kering/basah

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan project
secara berkelompok
b. Konsultasikan jadwal pelaksanaan project
pada guru

Form Kegiatan
:
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Project menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 8. Form. Kegiatan
N
o

Rencana
Kegiatan

1

Penyediaan
alat dan bahan

Pertemuan
1

Pelaksanaan
Pertemuan Pertemuan
2
3

Pertemuan
4
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2

3

4

5

menggambar
flora/fauna/ala
m
benda/model
(Manusia)
dengan teknik
kering/basah
Menentukan
tema/
obyek
gambar
flora/fauna/ala
m
benda/model
(Manusia)
dengan teknik
kering/basah
Melakukan
pengamatan
terhadap obyek
yang
dipilih
dalam
menggambar
flora/fauna/ala
m
benda/model
(Manusia)
dengan teknik
kering/basah
Menentukan
komposisi dan
proporsi obyek
yang
dipilih
dalam
menggambar
flora/fauna/ala
m
benda/model
(Manusia)
dengan teknik
kering/basah
Membuat
sketsa gambar
flora/fauna/ala
m
benda/model
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6

7

(Manusia)
dengan teknik
kering/basah
Menentukan
gelap
terang
(bayangan)
pada
obyek
yang
dipilih
dengan teknik
kering/basah
Melakukan
finishing/sentu
han akhir pada
obyek
yang
dipilih dengan
teknik
kering/basah

Lembar Kerja Peserta Didik 4
Tabel 9. Lembar kerja 4
Judul

: Menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Tujuan

: Melakukan penyelesaian project menggambar
flora/fauna/alam benda/model (Manusia) dengan
teknik kering/basah
: Seni Budaya

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian project
secara berkelompok sesuai jadwal yang telah
direncanakan.
b. Konsultasikan pada guru apabila mengalami
kesulitan.
c. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
d. Jaga kebersihan lingkungan
e. Rawatlah alat dan bahan setelah selesai
digunakan
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Form Kegiatan 4a : Pelaksanaan Penyelesaian Project
Tabel 10. Form. kegiatan
No

Kegiatan
Hari 1

1
2

3

4

5

6

Persiapan alat dan
bahan
Penentuan
tema/obyek
gambar
flora/fauna/alam
benda/model
(Manusia) dengan
teknik
kering/basah
pengamatan obyek
yang dipilih dalam
menggambar
flora/fauna/alam
benda/model
(Manusia) dengan
teknik
kering/basah
Penentuan
komposisi
dan
proporsi
obyek
yang dipilih dalam
menggambar
flora/fauna/alam
benda/model
(Manusia) dengan
teknik
kering/basah
Pembuatan sketsa
gambar
flora/fauna/alam
benda/model
(Manusia) dengan
teknik
kering/basah
Penentuan gelap
terang/bayangan
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Pelaksanaan
Hari 2
Hari 3

Hari 4
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7

8

pada obyek yang
dipilih
Melakukan
finishing/sentuhan
akhir pada obyek
yang dipilih
Perawatan alat

Form Kegiatan 4b : Pemantauan Penyelesaian Project (untuk Guru)
Tabel 11. Form. kegiatan

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

: Menggambar
flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Tujuan

: Melakukan meresume dan presentasi/publikasi
hasil project gambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik
kering/basah
: Seni Budaya

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Setelah selesai membuat karya, buatlah
resumenya.
b. Buatlah bahan untuk presentasi
c. Presentasikan di depan kelas secara
berkelompok.
d. Pada saat, berikan masukan pada sesama
kelompok untuk mencapai hasil yang lebih
baik.

Form Kegiatan
: Penyusunan Resume dan Presentasi
Tabel 12. Form. Kegiatan
No
1.

Kegiatan
Penyusunan resume
menggambar
flora/fauna/alam
benda/model (Manusia)
dengan teknik kering/basah

Catatan
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2.

Presentasi pembuatan
menggambar
flora/fauna/alam
benda/model (Manusia)
dengan teknik kering/basah

Lembar Kerja Peserta Didik 6
Tabel 13. Lembar kerja 6
Judul

: Menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Tujuan

: Melakukan evaluasi proses dan hasil karya
gambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

: a. Tuliskan hal-hal positf yang Anda peroleh
selama melaksanakan proses dan
menghasilkan karya gambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik
kering/basah
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan proses dan menghasilkan karya
gambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Form Kegiatan

:

Evaluasi Proses dan Hasil Karya menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 14. Form. Kegiatan
No
1.

Kegiatan Refleksi

2.
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Hasil Kendala

Hasil Solusi
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3.
4.
5.
6.

Form Kegiatan: Penilaian Karya Menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 15. Form. Kegiatan
Judul

: Menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah

Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan Menggambar
flora/fauna/alam benda/model (Manusia) dengan
teknik kering/basah
: Seni Budaya

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: a. Penilaian dilakukan pada saat penyiapan
bahan dan alat sampai dengan presentasi hasil.
b. Gunakan format penilaian

Form Kegiatan: Penilaian Karya Menggambar flora/fauna/alam benda/model
(Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 16. Form. Kegiatan
No.

Aspek Penilaian
2

1.
2.
3.

Kriteria
1

0

Penggunaan bahan dan alat
Teknik yang digunakan
Prosedur pembuatan
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4.

Hasil karya selesai dan
tuntas
5.
Finishing karya
Jumlah Skor Perolehan
Keterangan: Skor Maksimum 10
Form Kegiatan: Rubrik Penilaian Karya Menggambar flora/fauna/alam
benda/model (Manusia) dengan teknik kering/basah
Tabel 17. Form. Kegiatan
No
1

Aspek
Penilaian
Penggunaan
bahan dan alat

2

Teknik yang
digunakan

3

Prosedur
pembuatan

4

Hasil karya
selesai dan
tuntas
Finishing karya

5

Rubrik
2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai
1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai
2:Jika teknik yang digunakan sesuai dengan bahan
dan alat
1: Jika teknik yang digunakan kurang sesuai dengan
bahan dan alat
0: Jika teknik yang digunakan tidak sesuai dengan
bahan dan alat
2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut
1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut
2: Jika hasil karya lukisan tuntas
1: Jika hasil karya lukisan kurang tuntas
0: Jika hasil karya lukisan tidak selesai
2: Jika finishing karya rapi dan sesuai
1: Jika finishing karya kurang rapi dan kurang
sesuai
0: Jika finishing karya tidak rapi dan tidak sesuai

Penghitungan nilai karya:
Nilai = Jumlah Skor Penilaian : Skor Maksimum X 100
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Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.1 =60

C. Bahan Bacaan

Unsur, Prinsip, Teknik, Prosedur Menggambar Flora, Fauna,
Alam Benda, dan Model (Manusia)
1. Unsur-unsur Seni Rupa
Menggambar (Inggris: drawing) adalah kegiatan kegiatan membentuk
imaji, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula
berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan
mengolah goresan dari alat gambar. Sementara pelakunya populer
dengan sebutan Penggambar atau juru gambar (inggris:draftsman) yang
merupakan salah satu bagian pekerjaan dari perupa.
Menggambar adalah bentuk seni rupa yang menggunakan sejumlah alat
untuk menandai media dua dimensi. Instrumen yang digunakan meliputi
pensil grafit, pena dan tinta, tinta kuas, pensil warna lilin, krayon, arang,
kapur, pastel, berbagai jenis penghapus, spidol, styluses, berbagai logam
(seperti Silverpoint) dan gambar elektronik. Seorang seniman yang
praktek atau bekerja di gambar teknik dapat disebut drafter atau
seorang juru.
Menggambar adalah salah satu bentuk utama ekspresi dalam seni visual.
Hal ini umumnya berkaitan dengan tanda garis dan bidang nada ke
dalam kertas, di mana representasi akurat dari dunia visual dinyatakan
di atas bidang. Gambar tradisional adalah gambar yang monokrom, atau
setidaknya memiliki sedikit warna. Sementara gambar berwarna-pensil
yang modern dapat mendekati batas antara menggambar dan melukis.
Materi menggambar flora, fauna dan alam benda yang mencakup unsur,
prinsip, teknik dan prosedur menggambar flora dan fauna banyak peserta
didik merasa kesulitan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk flora dan
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fauna

yang

akan

mereka

gambar

apabila

hanya

dengan

mengimajinasikannya saja tanpa adanya contoh gambar objek tersebut
dan mengalami kesulitan untuk memulai menggambar sebuah objek flora,
fauna dan alam benda khususnya kesulitan dalam memulai menggambar
objek fauna yang berupa hewan berkaki empat, selain itu peserta didik
juga dituntut untuk mengetahui teori dan teknik mengambar dengan
benar dalam waktu pelajaran yang relatif singkat.
Unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi
semua unsur fisik yang terdapat pada sebuah benda. Dengan demikian
pengamatan terhadap unsur-unsur visual pada karya seni rupa ini tidak
berbeda dengan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekeliling
kita. Semakin baik pengenalan terhadap unsur-unsur visual ini akan
semakin baik pula pengamartan seseorang terhadap segala sesuatu yang
dilihatnya. Unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur visual tersebut
umumnya dikelompokan sebagai berikut:.
1. Titik
Sebuah bentuk disebut titik karena ukurannya relatif kecil. Titik akan
tampak besar bila berada dalam bingkai yang kecil, namun sebaliknya
titik akan nampak kecil bila berada pada bingkai yang besar. Wujud
titik dapat berupa bulatan, bujur sangkar, segitiga, dan lain
sebagainya. Sebuah titik relatif belum memiliki makna sebelum
disusun ke dalam sebuah komposisi tertentu.
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Gambar 9.Gambar Flora dengan Teknik Pointitis (titik).
Sumber: https://id.pinterest.com

Gambar 10. Komposisi Titik.
Sumber: Koleksi studio seni lukis PPPPTK-SB Yogyakarta
2. Garis
Merupakan unsur mendasar dan unsur penting dalam mewujudkan
sebuah karya seni rupa. Perwujudan karya seni rupa pada umumnya
diawali dengan coretan garis sebagai rancangannya. Garis memiliki
dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus
seperti: pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung,
berombak dan seterusnya. Garis dapat terjadi karena titik yang
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bergerak dan membekaskan jejaknya pada sebuah permukaan benda.
Dalam seni gambar (drawing), bentuk garis dapat segera dikenali
dengan mudah karena garis dalam karya drawing bersifat aktual.
Sedangkan pada karya seni lainnya seperti seni patung misalnya, garis
mungkin bersifat maya yang terbentuk dari perbedaan letak dan bentuk
permukaan patung tersebut. Dalam sebuah karya seni rupa garis dapat
juga digunakan sebagai simbol ekspresi. Garis tebal tegak lurus
misalnya, memberi kesan kuat dan tegas, sedangkan garis tipis
melengkung, memberi kesan lemah dan ringkih. Karakter garis yang
dihasilkan oleh alat yang berbeda akan menghasilkan karakter yang
berbeda pula. Coba bendingkan karakter garis yang dihasilkan oleh
jejak spidol pada white board dan jejak kapur pada papan tulis.

Gambar 11.

Unsur-unsur Garis.
Sumber: https://id.pinterest.com

Gambar 12. Unsur-unsur Garis.
Sumber: Koleksi studio seni lukis PPPPTK-SB Yogyakarta
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Garis dan maknanya (Kesan fisik)

Gambar 13. Makna Garis.
Sumber: https://www.google.com/search?q=garis+dan+maknanya+dalam+
seni+rupa&rlz

3. Bidang
Merupakan tampak, potongan atau bentuk dari suatu objek. Bidang
dapat terbentuk dari garis yang mencakup ukuran luas tertentu yang

49

membentuk bidang. Bidang juga dapat berarti perwujudan dari
sebuah objek atau sering disebut bidang. Bidang dalam pengertian
yang luas dapat berarti bidang atau bangun. Walaupun demikian ada
pula yang mencoba membedakan kedua pengertian tersebut dengan
menyebutkan bidang untuk menunjuk bentuk yang cenderung pipih
atau datar sedangkan bangun lebih menunjukkan kepada bentuk
benda yang memiliki volume (masa). Dalam pengertian yang kedua
ini, “bidang” diartikan sebagai unsur seni rupa yang terbentuk dari
pertemuan ujung sebuah garis atau perpotongan beberapa buah garis.
Bidang dapat pula ditimbulkan dan dibentuk oleh pulasan warna atau
nada gelap-terang.

Gambar 14. Unsur-unsur Garis.
Sumber: https://id.pinterest.com

Bidang adalah keluasan dari segala bentuk pipih yang bukan titik dan
garis. Bidang dikelilingi garis sebagai pembatas. Bentuk bidang dapat
dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain geometris, organis,
bersudut, tak teratur dan sebagainya.

Gambar 15. Contoh bidang geometris
Sumber: Foto Banu Arsana
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Gambar 16. Contoh bidang organis
Sumber: Foto Banu Arsana

4. Bentuk
Bentuk atau bangun, yaitu unsur yang selalu berkaitan dengan benda,
baik benda alami maupun buatan. Bantuk atau bangun benda dapat
berupa bangun beraturan seperti lingkaran, segi empat segi tiga atau
tidak beraturan. Selain berupa bangun, benda juga memiliki bentuk
palstis. Sebuah kotak kayu memiliki bangun persegi empat, tetapi
adanya tekstur dan kesan gelap terang membuat pengamat dapat
melihat bentuk plastisnya.
Bentuk adalah raut yang memiliki ukuran, warna dan barik (tekstur).
Dalam bahasa Inggris bentuk dibedakan menjadi dua yaitu form dan
shape. Kedua istilah ini dipakai untuk membedakan demensinya.
Shape memiliki demensi panjang dan lebar saja, tidak memiliki
volume (dua dimensi), sedangkan form memiliki demensi panjang,
lebar dan tinggi sehingga membentuk atau memiliki volume (tiga
dimensi).

Gambar 17. Contoh shade dan form
Sumber: Foto Banu Arsana
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Gambar 18. . Unsur-unsur Garis.
Sumber: https://id.pinterest.com

Gambar 19. Unsur-unsur Garis.
Sumber: https://id.pinterest.com

5. Tekstur
Unsur tekstur atau barik adalah kualitas taktil dari suatu permukaan.
Taktil artinya dapat diraba atau yang berkaitan dengan indra peraba.
Disamping itu, tekstur juga dapat dimaknai sebagai penggambaran
struktur permukaan suatu objek baik halus maupun kasar.
Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan
tekstur buatan.
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Gambar 20. Tekstur buatan.
Sumber: Koleksi studio lukis PPPPTK-SB Yogyakarta

Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang
nyata dan dapat diraba, sedangkan tekstur buatan adalah kesan
permukaan objek yang timbul pada suatu benda karena pengolahan
garis, warna, ruang, teranggelap dan sebagainya.
a) Tekstur Nyata
Disebut dengan tekstur nyata apabila kualitas permukaan atau
nilai raba dari sebuah permukaan benda tersebut betul-betul
nyata sesuai penglihatan mata: kasar, bergerigi, tidak rata,
bergelombang dan seterusnya.

Gambar 21. Tekstur nyata
Sumber: Koleksi studio lukis PPPPTK-SB Yogyakarta

b) Tekstur Semu
Disebut dengan tekstur semu apabila kualitas permukaan atau nilai
raba dari sebuah permukaan benda tidak sesuai penglihatan mata,
misalnya kelihatannya kasar, bergerigi, tidak rata, bergelombang
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dan seterusnya, akan tetapi ketika diraba ternyata halus, licin,
lembut dan sebagainya.

Gambar 22. Tekstur semu
Sumber: Koleksi studio lukis PPPPTK-SB Yogyakarta

6. Warna
Warna pada dasarnya merupakan kesan yang ditimbulkan akibat
pantulan cahaya yang mengenai permukaan suatu benda. Pada karya
seni rupa, warna dapat berwujud garis, bidang, ruang dan nada gelap
terang. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal
dari tiga warna pokok (primer) yaitu merah, kuning dan biru.
Pencampuran dua warna primer akan menghasilkan warna sekunder
dan bila dua warna sekunder digabungkan akan menghasilkan warna
tersier. Dalam pewarnaan sebuah karya seni dikenal juga istilah
polikromatik dan monokromatik. Pewarnaan atau penggunaan secara
monokromatik menunjukkan kecenderungan penggunaan satu jenis
warna. Perbedaan untuk menunjukkan efek kedalaman dalam
pewarnaan secara monokromatik umumnya dilakukan dengan
mengurangi atau menambahkan intensitas warna tersebut. Sedangkan
polikromatik menunjukkan penggunaan lebih dari satu jenis warna .
Dengan

kata

lain

polikromatik

merupakan

kebalikan

dari

monokromatik.
Sedangkan menurut Herbert Ivens, dengan teori lingkaran warnanya,
membagi warna menjadi warna primer (merah,kuning dan biru),
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warna sekunder (hijau, oranye dan violet), serta warna tertier
(percampuran warna primer dan sekender).

Gambar 23. Unsur-unsur Garis.
Sumber: https://id.pinterest.com

Pada gambar lingkaran warna di atas tampak ada tiga warna primer,
tiga warna sekender dan enam warna tersier. Warna menurut teori
ilmu bahan adalah pigmen yang dihasilkan dari percampuran bahan
alam dengan zat kimia.
Dimensi warna.
(a) Hue, adalah suatu istilah untuk menunjukkan nama warna,
misalnya merah, kuning, biru, hijau dan sebagainya. Warna merah
berbeda dengan warna kuning karena keduanya berbeda huenya,
warna hijau berbeda dengan warna biru karena keduanya
memiliki hue yang berbeda, begitu juga dengan warna-warna yang
lain.
(b) Value, adalah istilah untuk menunjukkan terang gelapnya warna.
Suatu warna apabila ditambah dengan warna putih akan menjadi
lebih terang dari warna aslinya, sedangkan untuk mendapatkan
warna yang lebih gelap dari warna aslinya dapat ditambahkan
dengan sedikit warna hitam. Apabila sebuah warna ditambah
secara berangsur-angsur dengan warna putih maka akan terjadi
beberapa tingkatan warna yang mengarah ke warna terang, yang
sering disebut dengan istilah ‘tint’, namun bila suatu warna
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ditambah secara berangsur-angsur dengan sedikit warna hitam,
maka akan terjadi beberapa tingkatan warna yang mengarah ke
gelap yang sering disebut dengan istilah ‘shade’.
(c) Intensity, adalah suatu istilah untuk menyebut cerah suramnya
warna. Warna cerah memiliki intensitas yang tinggi, sedangkan
warna suram memiliki intensitas yang rendah. Hitam, putih dan
abu-abu adalah warna-warna yang tidak memiliki intensitas hue.
Warna-warna ini berperan sebagai warna netral, sehingga sering
dipakai untuk menetralisasikan sebuah komposisi warna yang
terdiri banyak warna.
berikut adalah contoh beberapa komposisi warna, yang terdiri dari
komposisi warna primer, sekunder dan tersier. Kesemua
komposisi dibuat dalam bentuk susunan bidang-bidang geometris.

Gambar 24. Komposisi warna primer
Sumber: Foto Banu Arsana

Gambar 25. Komposisi warna primer
Sumber: Foto Banu Arsana
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2. Prinsip-prinsip Seni Rupa
Prinsip-prinsip seni rupa adalah unsur non fisik dalam karya seni rupa
berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh beberapa seniman secara
konvensional dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah.
Kaidah atau aturan baku ini disebut komposisi, berasal dari bahasa latin
compositio yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu.
Prinsip menggambar merupakan kunci untuk mencapai estetika dalam
berkarya, adapun prinsip menggambar tersebut terdiri dari:
1. Kesatuan (unity);
Dalam karya seni rupa menunjukkan keterpaduan berbagai unsur (fisik dan
non fisik) dengan karakter yang berbeda dalam sebuah karya. Unsur yang
berpadu dan saling mangisi akan mendukung terwujudnya karya seni yang
indah. Prinsip komposisi ini sering pula ditunjukkan dengan penataan
berbagai objek yang terdapat dalam sebuah karya seni.

Gambar 26. Contoh Prinsip kesatuan

Sumber: pinterest.com

2. Keseimbangan (balance) dan
adalah penyusunan unsur-unsur yang berbeda atau berlawanan tetapi
memiliki

keterpaduan

dan

saling

mengisi

atau

menyeimbangkan.
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Keseimbangan

ini

ada

yang

simetris,

yaitu

menunjukkan

atau

menggambarkan beberapa unsur yang sama diletakkan dalam susunan yang
sama (kiri-kanan, atas-bawah, dll.) dan ada pula yang asimetris yaitu
penyusunan unsurnya tidak ditempatkan secara sama namun tetap
menunjukkan kesan keseimbangan

Gambar 27. Contoh Prinsip keseimbangan
Sumber: pinterest.com

3. Irama (rhythm) yang terdiri dari penekanan, proporsi dan
keselarasan.
Dalam seni rupa, irama merupakan kesan gerak yang timbul dari penyusunan
atau perpaduan unsur-unsur seni dalam sebuah komposisi. Kesan gerak
dalam irama tersebut dapat bersifat harmoni dan kontras, pengulangan
(repetisi) atau variasi.

Gambar 28. Contoh Prinsip rhythm
Sumber: pinterest.com

4. Proporsi
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Untuk menggambar sebuah botol atau benda apa saja, baik dua demensi mau pun
tiga demensi, geometris ataupun yang organis, ada di alam atau benda buatan
manusia, yang harus diketahui adalah perbandingan antara panjang, lebar dan tinggi
secara keseluruhan serta ukuran bagian-bagian dari benda tersebut secara rinci. Jadi
untuk menggambar sebuah botol, harus diketahui berapa ukuran perbandingan
badan botol, leher botol, kepala botol, tutup botol dan seterusnya. Begitu juga untuk
menggambar benda dalam kelompok, misalnya botol, cangkir dan piring, maka
sebelum mulai menggambar harus diketahui lebih dahulu perbandingan ukuran dari
masing masing benda tersebut.

Gambar 29. Contoh teknik pngambilan proporsi gambar
Sumber: Gray, Peter. Panduan Lengkap menggambar dan
Ilustrasi Obyek & Observasi

5. Perspektif
Ketika berada tepat di tengah-tengah rel kereta api, kemudian rel kereta api
kelihatan lurus menjauh, disana akan terlihat sebuah ilusi yang tidak sesuai
dengan kenyataan, rel kereta api yang menjauh makin lama akan semakin
menyempit dan suatu ketika akan bertemu pada suatu titik. Hal ini
membuktikan bahwa benda yang sama bentuk dan ukurannya, hanya karena
perbedaan jaraknya, akan mengalami perubahan ukuran, semakin jauh
semakin kecil.
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Gambar 30. Perspektif pada rel kereta api
Sumber: http://biazhtechlog.blogspot.com/2010/05/terbentuknya-pemukimanliar-

di-tepian.html

Perhatikan rel kereta api pada gambar di atas, semakin jauh terlihat semakin
mengecil, hal ini menunjukkan adanya pengaruh perspektif. Perspektif
merupakan ilusi pandangan mata yang memberikan nilai keruangan atau
keluasaan.
6. Komposisi
Dalam menggambar bentuk dikenal dua pengertian, yaitu:
Komposisi pengaturan benda-benda yang akan digambar diatur sedemikian
rupa sehingga menghasilkan komposisi yang menarik, proporsional, dan
artistic.

Gambar 31. Komposisi penataan objek

Sumber: Buku Drawing In Pencil
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a) Komposisi layout, terkait dengan pengaturan bidang gambar diatur sedemikian
rupa sehingga menghasilkan komposisi layout bidang gambar yang menarik,
proporsional, dan artistik.

Gambar 32. Komposisi layout meruncing di atas
Sumber: Buku Drawing In Pencil

3. Tenik Menggambar Flora, Fauna, Alam Benda, dan Model (Manusia)
Menggambar flora, fauna, alam benda, dan manusia adalah suatu proses
pernyataan kembali hasil pengamatan suatu obyek gambar yang indah pada
bidang gambar. Berbagai hasil karya gambar model atau lukisan dengan
obyek benda hidup yang ada. Masing-masing pelukis menggunakan bahan
atau media dan teknik dan bervariasi sesuai dengan kesenangannya. Jika
seluruh karya tersebut dipilah dan dikelompokkan, maka ada dua macam
teknik, yaitu:
1. Teknik basah
Teknik ini menggunakan bahan untuk menggambar dari bahan cair,
ada yang bahan gambar berbasik air atau minyak dengan bidang
gambar kertas padalarang, watercolour atau bidang gambar canvas .
Adapun untuk medianya cat plakat (poster colour) dan media acrylic.
a. Teknik aquarel (Sapuan basah); Ada pula teknik aquarel yang bisa
kita gunakan untuk menggambar suatu objek. Adapun teknik
aquarel atau sapuan basah ini menggunakan campuran cat poster,
cat air atau tinta sebagai alat gambar. Jadi dalam teknik ini
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memang sengaja menggunakan media yang basah agar hasil
gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar.
Sedangkan alat yang paling tepat dan biasa digunakan adalah kuas
berukuran sedang atau kecil.

Gambar 33. contoh dengan teknik aquarel
Sumber: pinterest.com

Teknik aquarel ini termasuk dalam teknik menggambar bentuk yang
terbilang sulit, bahkan tidak semua orang bisa melakukan atau
menerapkan teknik ini. Karena dalam penerapannya pun diperlukan
kemampuan khusus terutama dalam menggoreskan kuas ke media
gambar. Tapi untuk hasil gambarnya bisa dibilang sangat bagus dan
memiliki nilai seni yang tinggi. Menggambar dengan teknik aquarel
sesungguhnya

bukan

saja

terletak

pada

kepandaian

dalam

memainkan air. Kemampuan membuat sketsa dalam teknik aquarel
sangat dibutuhkan. Karena sketsa berfungsi untuk acuan dalam
membentuk dan memberikan warna selanjutnya. Apalagi jika pada
lukisan tersebut terdapat warna putih, baik dari putihnya obyek yang
digambar atau mungkin dari high light putih kertas yang tidak boleh
digantikan dengan putihnya cat air. Jika ini tidak terpenuhi biasanya
lukisan tersebut dianggap kurang berhasil akibat kemampuan
menyeketnya yang belum mahir. Selain itu kematangan dan ketepatan
dalam menggores sangat berharga, mengingat jika warna yang
dikuaskan keliru apalagi jika penggunaan airnya kurang, bahkan
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sudah terlanjur agak kering, maka hal ini sulit dihapus atau
dibetulkan. Oleh karena itu keterampilan ini perlu dilatih dengan
penuh kesabaran. Selanjutnya dalam teknik aquarel, biasanya
pewarnaan berawal dari warna muda ke warna yang lebih tua atau
dari yang terang ke yang lebih gelap. lni tidak boleh terbalik, karena
jika terbalik dan kebetulan salah akan sulit diatasi, mengingat
kertasnya sudah terlanjur kotor.
Teknik cat air istilah lainnya teknik aquarel dapat juga disebut dengan
teknik transparan. Penyebutan teknik transparan karena gambar yang
dihasilkan tanpak transparan di atas permukaan kertas yang
digambar dengan kata lain karakter kertas gambarnya (water colour
paper) masih tampak. Selain itu, bentuk transparan juga dihasilkan
oleh penggunaan warna yang tipis dan dicampur airnya cukup banyak
sesuai dengan tone yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa perubahan
tone pada teknik ini bersifat halus dan lembut. Efek-efek artistik yang
dihasilkan pada lukisan teknik aquarel tampak pada keakuratan
sapuan kuas dan kepekaan dalam pengaturan kecairan cat air yang
digunakan serta permainan penggunaan alat lainnya, seperti kuas
besar, kapas atau kalau perlu menggunakan alat pengering (hair
dryer).
b. Teknik Blok (siluet); Teknik blok atau yang juga akrab disebut
teknik siluet ini sebenarnya cara menggambar yang dilakukan
dengan menutup objek gambar menggunakan 1 warna sehingga
kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet dari objeknya saja, bukan
sebuah detail objek. Adapun teknik menggambar blok ini dibagi
menjadi 2 macam, yaitu :
1). Siluet positif; Siluet positif ini teknik yang dilakukan dengan
cara memberikan blok atau warna pada bentuk yang kita inginkan.
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2). Siluet negatif; Menggambar sebuah objek dengan memberikan
warna atau blok pada daerah sekeliling objek.

Gambar 34. Siluet positif dan negatif
Sumber: pinterest.com

Gambar 35. Siluet positif dan negatif
Sumber: pinterest.com

Jadi kedua macam teknik tersebut memiliki perbedaan, jika siluet
positif objek utamanya-lah yang diberikan blok atau warna,
sementara siluet negatif di sekeliling objeklah yang diberikan blok
atau warna.
c. Teknik plakat; Plakat adalah teknik menggambar bentuk atau
teknik lukis yang mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Jadi
bisa dikatakan hasil dari lukisan yang menggunakan teknik
menggambar plakat ini terlihat lebih tebal dan kental, selain itu
lukisan juga akan terlihat lebih menarik. Namun jika kita yang
masih pemula menerapkan teknik ini maka kita akan sedikit
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kesulitan untuk menguaskan cat yang benar ke dalam media
kanvas.

Gambar 36. Contoh teknik plakat
Sumber: pinterest.com

Namun bagi mereka yang sudah profesional dan sudah mahir dengan
teknik ini gambar yang dihasilkan akan memiliki nilai seni yang tinggi.
Bahkan di beberapa pameran lukisan ada banyak yang memamerkan
hasil karya lukisannya dengan menggunakan teknik plakat ini dan
mampu menarik perhatian para pengunjung.
Berbeda dengan menulis, saat menggambar dengan tinta maka
goresan yang dilakukan lebih bebas bergerak di atas kertas. Yang
perlu diingat bahwa sekali menggores tidak akan bisa dihapus, maka
semakin sering kita berlatih menggores, semakin alami efek yang
dihasilkan oleh pena tersebut. Teknik menggambar dengan pena ini
biasanya dilakukan pada menggambar langsung secara spontan.
Seorang illustrator yang memilih menggunakan media pena,
memerlukan proses pengenalan media pena yang digunakan dalam
rangka pencarian garis spontan, melakukan latihan menggores yang
monoton dan konsisten untuk menghasilkan karakter gambar yang
diinginkan.
Kunci dari menggambar dengan pena ini adalah keberanian untuk
menggoreskan tarikan garis. Dibutuhkan pengalaman menggambar
sebelumnya

untuk

mengunakan

media

pena

ini.

Sebelum

menggoreskan pena, biasanya sudah terpikir komposisi elemen-
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elemen gambar yang akan dituangkan. Dalam proses menggambar
dengan pena ini dibutuhkan suatu keberanian tarikan garis yang lurus
sesuai

perspektif,

tarikan

lengkungan

yang

indah,

goresan

benda/manusia secara spontan semua dalam satu kali gores tanpa
keraguan.
Tidak hanya keberanian menggores secara spontan namun juga
dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam memberi arsiran. Tidak
seperti karakter pensil yang dapat memenuhi bidang arsiran secara
cepat dengan menggosok, ataupun cat air yang sekali menyapu kuas
maka warna akan segera memenuhi bidang yang digambar.
Keindahan efek yang dihasilkan dengan teknik menggambar
menggunakan pena ini tidak hanya bergantung pada mutu pena yang
digunakan namun juga jenis kertas yang dipakai. Kertas dengan
permukaan halus dan licin seperti kertas gambar HVS tidak mudah
menyerap tinta dianjurkan dalam teknik menggambar dengan pena
ini.
d. Teknik pena; Berikut adalah tahapan proses menggambar sketsa
dengan pena, pertama, sebelum mulai menggambar, pilihlah sudut
pemandangan yang menarik atau objek benda/figure yang unik. Coba
untuk memilih titik pusat perhatian yang menarik dari keseluruhan
pemandangan yang ada. Pemilihan pusat perhatian atas pertimbangan
komposisi yang menarik dari elemen-elemen yang ada seperti
misalnya bangunan tua yang unik di antara gedung pencakar langit,
mobil antik di antara hiruk pikuk sebuah pasar, pohon beringin di
tengah taman kota dan lain-lain. Sehingga objek yang akan digambar
mendapatkan sudut yang lebih fokus, menarik dan detail.
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Gambar 37. Mentukan objek dan angle menarik
sebelum memulai menggambar
Sumber: pinterest.com

Kedua, setelah menentukan sudut yang akan digambar, letakkan
sehelai kertas di bawah tangan agar kertas gambar bersih dari
keringat yang dapat merusak gambar akibat tinta yang belum kering
benar. Mulailah menggambar dengan posisi pena yang dirasakan
nyaman dalam genggaman tangan, sehingga pena bebas bergerak
secara spontan. Ketiga, cobalah untuk berlatih menorehkan garis
panjang sebagai kontur dengan percaya diri pada bentuk-bentuk
geometris. Rasa percaya diri seorang illustrator media pena ini akan
terlihat jelas pada karakter garis yang dihasilkan. Setelah itu cobalah
menoreh garis dengan struktur organik pada bentuk-bentuk organik
seperti figur manusia, hewan atau tumbuhan.

Gambar 38. Tarikan garis tegas teknik pena ini
Sumber: pinterest.com
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2. Teknik kering
Teknik kering ini menggunakan bahan untuk menggambar dari bahan
kering. Menggunakan bahan kering, antara lain; pensil, konte, arang,
pastel (crayon) dengan bidang gambar kertas padalarang atau karton.
Teknik ini lebih mengacu pada arah goresan pensil pada media kertas.
Jadi teknik menggambar bentuk dengan cara arsir ini bisa dilakukan
dengan menggunakan spidol, pensil, arang, bolpoin ataupun alat tulis
lain. Adapun teknik ini berupa garis-garis yang berulang hingga
membentuk sebuah objek gambar, akan tetapi di sini kita juga harus
bisa membuat kesan gradasi gelap terang dan juga kesan 3 dimensi
agar hasil lukisan menjadi lebih hidup. Teknik arsir ini sebenarnya
lebih berfokus pada variasi kekuatan garis arsir atau stroke. Garis
tersebut

bisa

dilakukan

sejajar

maupun

saling

berpotongan

tergantung pada kesan gelap terang yang ingin kita buat. Karena
arsiran yang terlalu rapat tentunya akan menghasilkan kesan gelap
sementara arsiran yang tidak terlalu rapat akan memberikan kesan
terang. Selalin itu kekuatan penekanan tangan saat menggoreskan
pensil juga sangat berpengaruh. Berikut adalah contoh jenis goresan
arsir (hatching) yang dihasilkan dari masing-masing teknik:
a. Arsiran satu arah (hatching)
Pada teknik ini pena digoreskan dalam arah yang sama. Sehingga
terlihat barisan garis sejajar dan searah. Semakin sering kita
menggores maka akan timbul efek lebih gelap karena semakin padat
dan menumpuknya garis akan menambah massa garis menjadi lebih
tebal sehingga terbentuk efek ilusi volume terang bayang.
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Gambar 39. Teknik arsir dengan goresan pena satu arah
Sumber: pinterest.com

b. Arsiran silang (cross hatching)
Teknik ini mirip dengan arsiran satu arah, namun terjadi
persilangan arah dari goresan pena tersebut. Pada bagian yang
ingin diarsir lebih gelap dapat juga goresan ditumpuk dengan
menggunakan arah garis yang berbeda. Biasanya perbedaan arah
dari garis awal ke garis berikutnya adalah 45 derajat.

Gambar 40. Teknik arsir garis bersilang
Sumber: pinterest.com

c. Arsiran searah kontur (contour hatcing)
Pada teknik ini goresan arsir pada pena mengikuti bentuk kontur
bidang yang ingin diarsir, maka akan terlihat volume pada benda
tersebut. Biasanya teknik ini digunakan pada menggambar figur
manusia, hewan dan tumbuhan.
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Gambar 41. Teknik arsir mengikuti kontur
Sumber: pinterest.com

d. Arsiran coretan bebas (scumbling)
Pada teknik ini arsiran berbentuk corat-coret bebas. Biasanya
goresan tidak berupa garis namun seperti coretan bebas. Coretan
bebas ini akan lebih menarik bila arah goresan dapat dirubah
secara acak membentuk ilusi volume yang diinginkan.

Gambar 42. Teknik arsiran coretan bebas
Sumber: pinterest.com

e. Arsiran titik (stippling)
Adalah teknik arsiran dengan membuat titik-titik seperti teknik
pointilisme. Semakin dekat dan rapat titik-titik yang dibuat maka
semakin gelap efek yang ditimbulkan. Pointilis (Titik) adalah
teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan
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titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek
gambar. Sedangkan dalam istilah sendiri pointilisme merupakan
teknik melukis yang mana lukisan yang dibuat tersebut tersusun
atas titik-titik kecil dengan menggunakan berbagai macam warna
hingga

membentuk

objek

gambar.

Jadi

teknik

ini

telah

dikembangkan sejak tahun 1880. Biasanya seorang pelukis
profesional akan menggunakan cat minyak ataupun drawing pen
untuk menggambar objek dengan teknik ini. Nah, orang yang
menggambar tersebut lebih dikenal dengan sebutan pointilisme.

Gambar 43. Teknik arsiran memnggunakan gabungan titik-titik
Sumber: pinterest.com

Gambar 44. Teknik arsir pensil warna
Sumber: Koleksi studio lukis PPPPTK-SB Yogyakarta
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Gambar 45. Teknik arsir pensil warna
Sumber: Koleksi studio lukis PPPPTK-SB Yogyakarta

4. Prosedur Menggambar
Objek menggambar dapat berbentuk flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan
alam benda, baik benda buatan manusia atau benda yang berasal dari alam.
Menggambar sebaiknya dimulai dari mengamati objek yang akan digambar,
mengatur komposisi gambar, sampai dengan mewarnai hasil gambar.
Kita tidak bisa menggambar portrait realistic dengan hanya satu pensil tentu
cara menggambar ini membuat karyamu terasa flat, jadi apa yang harus
kamu lakukan adalah memahami bidangmu. Jika kamu tertarik pada portrait
realistic maka kamu harus membeli lebih banyak pencil lagi dari yang paling
terang (seri H) ke paling Gelap (seri B). Banyak sekali dari mereka yang
mencoba menggambar realistic dengan hanya satu pensil 2B saja,
menggambar dengan pensil 2B saja tentu gambar mereka terlihat datar dan
mungkin kita tidak bisa menyebutnya sebagai gambar realistic. Jika kamu
masih menggunakan 1 pensil saja untuk menggambar wajah realistic,
sekarang saya sangat menganjurkan untuk membeli beberapa pasokan pensil
dari yang terang ke yang gelap sesuai kebutuhan. Tentu hal ini berbeda untuk
mereka yang menyukai cara menggambar Manga style, biasanya Manga Artist
hanya membutuhkan 2 tipe pensil saja, Satu untuk sketsa dan yang satu lagi
untuk arsiran dan juga mereka menggunakan drawing pen untuk
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menebalkan gambar mereka.Jika kamu baru saja belajar cara menggambar,
saya merekomendasikan untuk belajar menggambar mengguakan pensil
terlebih dahulu untuk memahami teknik dasar dalam menggambar. Setelah
menguasai portrait hitam putih barulah kita mencoba bereksperimen dengan
pensil warna. Tapi tidak masalah juga bagi kamu yang ingin mempelajari
menggambar dengan pensil warna terlebih dahulu, karna artikel ini hanyalah
opini saya.
Setelah bertahun-tahun lamanya, alat menggambar telah berubah, meskipun
manusia sendiri telah berubah sedemikian banyak. Sekarang, sama seperti
ketika lima ratus dua puluh tahun yang lalu, selembar karton, kuas, tinta, atau
pena dan kertas, sudah merupakan sarana menggambar yang lebih dari
cukup bagi seorang pelukis, untuk mencipkan gambar-gambar yang penting
menarik dalam sejarah seni.
Proses dalam menggambar, segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik
dan terencana akan menghasilkan suatu hasil gambar yang baik. Sebab
menggambar layaknya seperti orang berperang, kita harus memiliki
persiapan yang cukup jika ingin mendapat hasil yang maksimal. Jadi bahan
dan alat yang harus dipersiapkan antara lain :
1. Kertas gambar
Banyak jenis kertas gambar yang tersedia di tiko alat tulis dengan
berbagai ukuran, jenis, kualitas dan karakter yang satu sama lain
berbeda. Untuk menggambar dengan menggunakan pensil, plihlah kertas
yang tidak terlalu licin dan juga tidak terlalu tipis. Selain itu ukuran
kertas gambar yang bisa digunakan adalah kertas berukuran A4 dan A3,
karena ukuran kertas ini dianggap cukup ideal dan mudah dibawa.
Berikut ukuran dan jenis kertas gambar :
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Gambar 46. Kertas ukuran A3 dan A4
Sumber: pinterest.com

Kita kenal beberapa jenis kertas, ada berbagai warna, tekstur, ukuran,
dan juga ketebalan. Jenis kertas fabriano merupakan kertas berwarna
cokelat, kertas ini sering di gunakan di Eropa untuk menggambar
potret dengan menggunakan pensil 2B-8B. Untuk yang masih awam
atau pemula, pilihlah kertas-kertas gambar biasa terlebih dahulu yang
banyak terdapat di toko, jika sudah dirasa mahir bisa menggunakan
kertas khusus atau profesional. Berikut standar ukuran kertas :

Gambar 47. Standar ukuran kertas.
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo

2. Pensil
Pensil merupakan alat tulis sekaligus sebagai alat gambar yang paling
praktis, ringan, dan mudah didapat. Pensil adalah alat yang paling
mendasar yang harus dimiliki oleh seorang drafter. Jenisnya pun
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beragam seperti pensil kayu, pensil mekanik, dan pensil arang. Pada
prose menggambar anatomi tubuh manusia (manual) pada modul
pembelajaran ini, kita menggunakan pensil mekanik dan pensil kayu.
Pensil mekanik tersedia dengan isi ulang dan ukuran diameter yang
berbeda-beda, begitu juga dengan pensil kayu yang terdiri dari
beberapa kode atau nama untuk membedakan tingkat kepekatannya.
Sejak memasuki bangku sekolah, kita semua sudah akrap dengan
pensil terutama dengan inisial 2B. Nah…ternyata alat ini memiliki
berbagai jenis berdasarkan spesifikasi tertentu sesuai dengan
fungsinya. Di era modern sekarang ini pensil adalah sarana tepat
untuk mengungkapkan beberapa dari ide atau uraian yang ada dalam
pikiran kita sehingga proses pembuatan maupun proses penentuan
akan terjadi berkat adanya pensil ini . Sebagai contoh proses
pembuatan sebuah tulisan , sketcing , desain ,dll . Sedangkan contoh
proses penentuan , dapat kita lihat seorang pelajar yang sedang
menjawab soal pertanyaan ujian nasional , maka pensil lah yang
menjadi alat utama setelah mereka berfikir dengan matang atas
pertanyaan yang di ajukan di soal ujian . Seorang arsitek juga akan
mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan adanya pensil sebagai
alat material pokok . Begitu juga seniman pensil yang sengaja
membuat lukisan dengan hanya bermodalkan pensil dan kertas saja .
Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya .
Perbedaan yang signifikan terjadi jika kita bandingkan antara pensil
dengan ballpoint , Pensil menghasilkan sebuah goresan yang terkesan
blurr dan istimewanya bisa di buat semakin tajam jika kita gerakkan
secara terus menerus . Dan pensil pun bisa di hapus apabila terjadi
beberapa kesalahan ,ada juga para seniman yang menggunakan pensil
tanpa menggunakan penghapus. Berbeda jika kita menggunakan
ballpoint yang tingkat ketajamannya jauh lebih tajam dan susah untuk
di hapus .
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Pensil kebanyakan digunakan sebagai alat gambar, meskipun tidak
sedikit pula yang menggunakannya sebagai alat tulis. Bagi para
perupa, tak sedikit yang memanfaatkan alat ini sebagai media untuk
mengungkapkan ekspresinya. Dengan alat ini banyak terlahir karyakarya unik yang memiliki nilai artistik cukup tinggi, bahkan tak kalah
menarik jika dibandingkan dengan media lukis lainnya.
Berkarya dengan menggunakan pensil, juga sering disebut dengan
teknik

kering,

berbeda

dengan

dengan

teknis

basah

yang

membutuhkan bahan pendukung seperti air atau minyak. Untuk hasil
yang terbaik dalam membuat karya seni, kita perlu tahu berbagai
macam jenis pensil dan fungsinya. Berikut spesifikasinya.

Jenis Jenis Pensil :
Jenis pensil banyak macam dan kegunaannya ,ukurannya pun
bertahap dari mulai yang terendah hingga ukuran ketajaman warna
yang tinggi
a. Pensil Mekanik , Pensil ini adalah pensil tanpa raut . Kemasannya
mirip ballpoint dan bisa di isi ulang . Alat ini sering dipakai untuk
keperluan sketcing awal maupun arsiran pada bagian detail
seperti membuat arsiran rambut agar terkesan semi realis .
Ukurannya hanya tersedia ukuran H. dan 2 B

Gambar 48. Pensil mekanik.
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo
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b. Pensil Grapith , Pensil ini adalah pensil yang banyak di gunakan
secara umum . Bentuknya bulat panjang terbuat dari kayu dengan
mata pensil di tengah ,dan dapat di raut. Ukuran pensil grapith ini
bervariasi dari H, F, B, Hb, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, EB, dan
EE . Masing masing berbeda ketebalannya dan berurutan , semakin
tinggi ukurannya maka akan semakin tajam .

Gambar 49. .Pensil grapith.
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo
c. Pensil Conte .Alat ini terbuat dari bubuk arang yang di olah dan di
kemas serupa dengan pensil grapith , Namun agak lebih besar
bentuk bulatan kayu nya. Umumnya alat ini di gunakan oleh para
seniman pensil . Tekhnik menggambar menggunakan alat ini pun
banyak macamnya . Selain itu juga ada tambahan kuas atau kapas
sebagai pelengkap/pendukung dalam langkah tekhnik arsirannya.

Gambar 50. .Pensil conte
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo
d. Pensil Carchoal .Alat ini tak jauh beda dengan pensil conte . Hanya
saja tekstur arsiranyang di hasilkan terkesan lebih kasar .
Memaksimalkannya pun sama dengan pensil conte yaitu dengan
menambahkan kapas atau kuas
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Gambar 51. .Pensil carchoal.
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo
e. Pensil Dermatograph . Alat ini berbeda dengan jenis pensil di atas ,
Umumnya di gunakan untuk membuat desain atau sketch di atas
permukaan kaca ,namun ada juga yang menggunakan di atas
kertas . Tekstur arsiran yang di hasilkan lebih licin atau
berminyak . Cara merautnya sangat unik sebab terbuat dari kertas
yang di gulung rapi sebagai pembungkus nya ,jadi kita tinggal
menarik ujung kertas yang ada di dekat mata pensil

Gambar 52. Pensil dermstograph.
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo
f. Pensil Tukang . Alat ini hanya spesial di gunakan untuk para
tukang kayu . Desain yang di buat adalah berbentuk pipih
memanjang . Mata pensilnya pun agak lebih besar .enyesuaikan
pembungkusnya

Gambar 53. Pensil tukang.
Sumber: Pinterest.com
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g. Pensil Warna . Bentuk dan tekstur sama seperti pensil grapith
,hanya saja mempunyai karakter warna .

Gambar 54.

Pensil warna
Sumber: Pinterest.com

h. Pensil Crayon . Alat ini sama halnya seperti crayon namun di kemas
sepetti pensil gtapith , dan memiliki beberapa karakter warna .

Gambar 55. Pensil crayon.
Sumber: pinterest.com

Penempatan hasil gambar adalah sangat penting dalam komposisi
gambar. Dan sangat mungkin untuk membuat semua hasil gambar
dengan hanya menggunakan satu pensil. Untuk melakukan ini, Anda
harus menggunakan pensil yang akan membuat hasil gambar gelap.
Cobalah menggunakan pensil 2B. Dengan memvariasikan tekanan di
atas kertas dengan pensil 2B, Anda dapat membuat semua hasil
gambar antara putih dan hitam atau gambar mempunyai kesan 3
dimensi karena pengaruh

gelap terang. Contoh ketebalan pensil

grapith kamu bisa lihat gambar di bawah ini :
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Gambar 56. Standar ketebalan pensil grapith.
Sumber: modul diklat Guru revitalisasi animasi, slamet raharjo

Bila terlalu banyak grafit maka batang pensil akan sangat lembut
tetapi juga lebih cepat aus. Sedangkan bila menggunakan pensil yang
terlalu sedikit grafit maka untuk menghitamkannya perlu beberapa
kali goresan yang tentu juga akan merusak kertas. Jadi penggunaan
pensil

(khususnya saat menggambar) sebaiknya bukan hanya

bermain pada jumlah goresan melainkan dengan menggunakan
komposisi pensil yang sesuai.
Macam-macam pensil berdasarkan tingkat kekerasannya :
a. Lunak; Jenis ini biasanya ditandai dengan kode-kode seperti 2b,
3b, 4b, 5b, 6b, dan 7b. Blackness atau dengan kode “B” (tingkat
kehitaman dari mulai B, 1B, 9B bahkan 9xxB). Semakin besar
angka di depan huruf B (Black), semakin lunak kepadatannya dan
semakin pekat warna hitamnya.
b. Sedang; Jenis pensil sedang ini tidak begitu keras dan tidak begitu
lunak, biasanya jenis ini juga digunakan untuk menulis dan
biasyanya ditandai dengan huruf dan angka seperti H, HB, F, B, 2H,
dan 3H. Firm atau dengan kode “F” (yang diperuntukan untuk
menulis dan tanpa skala).
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c. Keras; Pensil dengan kepadatan yang keras, biasanya digunakan
untuk membuat sketch bangunan karena memiliki efek warna
yang tidak begitu gelap bahkan cenderung berwarna abu-abu.
Jenis ini biasanya ditandai dengan kode huruf dan angka 4H, 5H,
6H, 7H,8H, 9H. Hardness atau dengan kode “H” (yaitu tingkat
kekerasan, skalanya

antara H, 1H sampai 9H, semakin tinggi

angkanya berarti semakin keras).
Pensil dengan kode-kode yang sudah dijelaskan di atas, memiliki
tingkat kehitaman yang berbeda-beda. Pensil dengan tingkat ketebalan
rendah seperti H, B, HB,

dan 2B lebih sering digunakan untuk

membuat sket awal atau gambar rancang. Untuk tingkat ketebalan
sedang seperti 3B, 4B, dan 5B digunakan untuk membuat outline dan
arsiran. Sedangkan pensil dengan kadar kehitaman tinggi seperti 6B,
7B, dan 8B khusus yang digunakan untuk kepentingan menggambar.
Jenis ini biasanya digunakan untuk membuat efek air, kaca, dan
pencahayaan.
3. Penghapus
Penghapus digunakan untuk mengoreksi bagian-bagian gambar yang
dianggap kurang baik. Penghapus yang kasar biasanya dapat merusak
permukaan kertas. Untuk mendapatkan hasil penghapusan yang baik,
gunakanlah penghapus yang bersih, empuk, kenyal, dan sedikit
lengket pada kertas.

Gambar 57. Karet Penghapus.
Sumber: pinterest.com
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4. Papan alas
Papan alas merupakan media bantu yang cukup penting. Papan alas
ini dapat membantu kita untuk melakukan aktivitas menggambar di
luar ruangan. Untuk kenyamanan saat menggambar, sebaiknya kita
gunakan papan alas yang permukaannya rata, bersih, ringan, dan
kuat.

Gambar 58. Papan gambar.
Sumber: pinterest.com

5. Peraut
Serutan digunakan untuk meruncingkan pensil dengan cepat dan rapi.
Berbagai merk serta tampilan serutan yang beragam dapat dengan
mudah kita dapatkan di toko alat tulis. Beberapa diantaranya terdapat
jenis serutan yang digunakan dengan cara konvensional yakni dengan
memutarkan pensil pada pisau serutannya (lubang). Sedangangkan
ada juga jenis serutan yang dilengkapi dengan penjepit pensil dan
tungkai atau bagian untuk memutar. Untuk hasil serutan yang baik,
pakailah serutan yang kondisi pisaunya masih tajam pisaunya, karena
dengan kondisi pisau yang tumpul dapat merusak pensil tersebut.
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Gambar 59. Peraut.
Sumber: pinterest.com

Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar harus mengikuti
kaidah seni rupa yang lugas, imajinatif, kreatif, dan menyenangkan dengan
memperhatikan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, dan bidang.
Selain itu menggambar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa
seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang
Yang dimaksud dengan prosedur atau langkah menggambar atau bisa disebut
juga urutan kerja, adapun beberapa prosedur menggambar terdiri dari :
1. Pengamatan
Adalah kegiatan untuk mengenali obyek yang akan digambar. Obyek
gambar harus diamati dengan seksama dan berulang-ulang, dan lebih
baik lagi dilakukan dengan bingkai (frame). Hal yang perlu diingat,
mengamati obyek didalam ruangan membutuhkan sikap tertentu,
karena dengan sikap ini akan menetapkan makna suatu obyek bagi
pengamat.

Tujuan

mengamati

obyek

adalah

untuk

menggambarkannya kedalam bentuk dua dimensi. Dalam mengamati
kita

harus

memperoleh

ukuran

karakter

secara

cermat,

menggambarkan kembali dengan jelas (tidak mengubah bentuk
aslinya dan memilih saat yang tepat) agar tercipta sudut pandang
yang bagus atau jelas dalam memperlihatkan kedalaman obyek
tersebut.
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Obyek

yang akan digambar adalah

yang memiliki bentuk dan

anatomi rumit dan unik, sangat khas dan menarik untuk digambar.
Yang perlu diperhatikan dalam mengamati objek yang akan digambar
adalah menangkap bentuk globalnya lebih dahulu, kemudian
memperkirakan struktur bentuk.

Gambar 60. Gambar acuan bintang laut dan kerang
Sumber: Foto Banu Arsana

2. Sketsa
Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar,
merupakan goresan secara global atau belum selesai. Kadang kala
hanya digunakan sebagai garis pengingat saja, dalam penerapannya
sebagai

catatan

singkat

tanpa

bagian-bagian

kecil

yang

mengemukakan gagasan tertentu. Jika ditarik sebuah kesimpulan
secara umum merupakan rencana kasar seperti permainan ringan,
mirip dengan musik atau artikel.
Sketsa sendiri akan dipakai sebagai dasar untuk membuat sebuah
rancangan dari sebuah film animasi. Sketsa atau sket (Sketch)
secaraumum dipakai sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan.
Dalam pengertian itu sketsa lebih merupakan sebagai gambar kasar,
bersifat sementara baik diatas kertas maupun diatas kanvas dengan
tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Mengingat
sederhana penampilannya sketsa lebih merupakan persiapan dari
lukisan yang akan datang.
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Awal dari kegiatan manggambar model, sebelum mewarnai, memberi
gelap terang, bayangan sampai penyelesaian akhir, perlu kiranya
diawali dengan pembuatan sketsa untuk memimpin kegiatan tersebut.
lni penting artinya, karena sketsa merupakan rancangan yang akan
menentukan garis besar apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya,
dan ini akan sangat menentukan hasil akhirnya. Untuk membuat
sketsa sederhana, pertama harus memiliki pengetahuan dan
pemahaman. Agar dapat membuat sketsa secara cepat dan sesuai
dengan gaya masing-masing diperlukan kepercayaan pada diri. Selain
itu, kita perlu menyadari bahwa menyeket bukanlah merupakan
kebutuhan meniru hal-hal yang sifatnya kecil (detail), melainkan
mengambil bagian intinya yang diperlukan.
Membuat

sketsa

secara

cepat

bukanlah

hal

yang

mudah,

perlumelakukan latihan yang sungguh-sungguh. Karena dalam
menyeket sebuah tekanan kecil dapat mempengaruhi ungkapan
perasaan. Oleh karenanya antara ketajaman pengamatan dan ingatan
sangat diperlukan, sedangkan tangan hanya mengikuti perintah.
Perbandingan ukuran antara bagian-bagian objek harus proporsional
Setiap objek flora, fauna, alam benda, dan manusia memiliki bentuk
dan proporsi yang khas. Objek fauna masing-masing memiliki bentuk
badan, kaki, dan kepala yang memiliki karakter yang berbda satu
sama lain, dengan proporsi yang telah diciptakan seimbang satu sama
lain, sehinga dalam penggambarannya juga harus mempertimbangkan
keseimbangan dari masing-masing bagian tubuh.
Membuat sketsa secara cepat bukanlah hal yang mudah, perlu
melakukan latihan yang sungguh-sungguh. Karena dalam menyeket
sebuah tekanan kecil dapat mempengaruhi ungkapan perasaan. Oleh
karenanya antara ketajaman pengamatan dan ingatan sangat
diperlukan, sedangkan tangan hanya mengikuti perintah.
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Salah satu cara untuk mengecek kewajaran proporsi adalah dengan
menggunakan pensil dan ibu jari yang diukurkan pada objek atau
yang disebut “Pencil & Thumb Method”. Metode ini sangat penting
karena menjadi dasar untuk memiliki kesadaran proporsi. Satusatunya cara untuk mengembangkan kemampuan untuk melihat dan
mendapatkan

proporsi

yang

benar

adalah

dengan

memiliki

“kesadaran proporsi” ini
melalui pengamatan dan praktek membuat gambar.

Gambar 61. Pengamatan objek dengan metode Pencil and Thumb Method
Sumber: www.carrotacademy.com.

Cara menggunakan “Pencil & Thumb Method” :
a. Tempatkan badan dalam posisi kokoh dan stabil (bisa duduk atau
bersandar). Rentangkan lengan sejauh mungkin ke depan (biasanya
lengan kanan) dengan pensil di ujung tangan.
b. Tempatkan ibu jari di pensil sebagai pengukur.
c. Bawa pensil pada garis mata dan objek yang akan kita ukur.
d. Cobalah untuk menemukan satu bagian sebagian objek panduan
untuk mengukur sisa objek. Bagian ini bisa digunakan sebagai
patokan ukuran ketika kita tidak sengaja bergeser atau tangan kita
berubah posisi.
e. Setelah menemukan bagian ini, lanjutkan dengan keseluruhan
bagian objek, masih menggunakan skala yang sama dari
pengukuran awal.
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Gambar obyek flora, fauna, alam benda, maupun manusia seringkali
dikondisikan sebagai bagian dari cabang ilmu dalam seni rupa yang
memfokuskan pada kemampuan menuangkan objek yang dilihat ke
dalam media dua dimensional melalui ketepatan bentuk dan akurasi
yang tinggi. Pada prinsipnya, gambar obyek dilakukan untuk
menghasilkan karya yang semirip mungkin dengan objek aslinya.
Pertimbangan

lainnya

yang

juga

harus

diperhatikan

dalam

menggambar bentuk, tidak lepas dari hukum persepektif dan anatomis,
sehingga perlu dipahami dahulu dua hal tersebut agar dalam
menggambar sesuai dengan apa yang dilihat.
Hukum perspektif dalam gambar bentuk berkaitan dengan posisi objek
yang dilihat berkaitan dengan posisi mata. Maksudnya adalah bahwa
objek yang digambar apakah berada pada posisi di atas mata, sejajar
dengan mata, atau di bawah pandangan mata. Berikut contoh posisi
pandangan mata terhadap obyek yang mau digambar:

Gambar 62. Posisi objek berada pada atas mata
Sumber: modul PKB SMP, Dwi Retno Sri Ambarwati,

Gambar 63. Posisi objek berada sejajar dengan mata
Sumber: modul PKB SMP, Dwi Retno Sri Ambarwati

87

Gambar 64. Posisi objek berada pada bawah mata
Sumber: modul PKB SMP, Dwi Retno Sri Ambarwati

Proporsi benda secara umum berkaitan dengan perbandingan antara
bagian-bagian sebuah benda yang akan menjadi objek dalam
menggambar. Dalam menggambar flora, fauna, alam benda, manusia
sebagai objek yang akan digambar, penting untuk memahami proporsi
bagian-bagian tubuh binatang, seperti pada kepala, badan, kaki, yang
berkaitan dengan besar kecilnya, panjang pendeknya, tinggi rendahnya,
dan sebagainya.
Komposisi dalam menggambar bentuk juga sangat penting dan sangat
diperlukan untuk menyusun suatu benda dengan benda lainnya agar
susunan selaras, seimbang, dan memenuhi tuntutan segi artistiknya.
Teknik ini dipergunakan jika objek yang digambar jumlahnya banyak
serta bentuk dan jenisnya beragam. Pada teknik ini dibutuhkan
ketepatan dalam mengatur posisi benda sehingga tampak indah dan
mudah dalam menggambar. Usahakan dalam menaruh objek, bagian
yang tinggi di belakang, bagian yang rendah di depan, atau sesuaikan
dengan selera.
1. Membuat sketsa struktur
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Gambar 65. Sketsa struktur objek.
Sumber: Foto Banu Arsana

Gambar 66. Sketsa bentuk objek
Sumber: Foto Banu Arsana

2. Elemen dasar-dasar yang perlu dipertimbangkan dalam
pembuatan sketsa:
a. Garis Panjang; Untuk menggambar secara tepat, pertama harus
ditemukan garis panjang yang ada pada seluruh obyek yang
digambar. Garis panjang atau dapat juga disebut garis sumbu
adalah garis yang terpanjang, yang berfungsi untuk mengawasi
secara menyeluruh (dari ujung A menuju ujung B). Garis
panjang pada umumnya digunakan sebagai garis pertolongan
seperti contoh pada gambar berikut.
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Gambar 67. Contoh penarikan garis panjang atau garis sumbu.
Sumber: pinterest.com

b. Proyeksi Garis; Proyeksi garis lurus pada dasarnya adalah cara
pandang melihat objek kedepan seperti mata melihat, atau
ayunan

sebuah

curva

pegangan

seperti

mengingat

pembuatannya . Di sini curva pegangan terakhir pada garis
lurus kedepan di titik K. Garis I dan J berselang-seling dititik.
c. Sistem Jam; Sistem jam adalah merupakan salah satu cara
untuk meniru/penggambaran obyek nyata kebidang gambar
yang

sifatnya

2

demerisional

secara

tepat,

dengan

menggunakan pertolongan sudut-sudut seperti yang terbentuk
dari jari-jari jam.

Gambar 68. Teknik sketsa dengan system Jam
Sumber: pinterest.com

d. Ruang Kosong; Ketika kamu melihat pada sebuah model,
kemudian kamu skets tubuhnya, maka sepenuhnya kamu akan
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mengerti posisi, bentuk, dan proporsinya. Dengan demikian
sebenarnya kita sedang belajar tentang komposisi pada ruang
kosong.
3. Menentukan Gelap Terang (Shadow)
Gelap terang pada sebuah obyek sangat mempengaruhi hasil gambar,
dengan cara memberi tanda batas yang tipis antara bagian benda yang
terang dan gelap dengan memperhatikan arah datangnya cahaya.
Obyek yang lebih banyak terkena cahaya tentunya diberi warna atau
diarsir lebih tipis dari pada yang tidak terkena cahaya (Lebih gelap).
Bayangan adalah area gelap yang terbentuk dipermukaan oleh obyek
yang terkena sinar matahari. Teknik pencahayaaan berfungsi untuk
mendapatkan kesan tiga dimensi dari objek yang digambar. Adanya
penyinaran dan pencahayaan menimbulkan gelap terang dan batasbatas antara gelap terang yang menyebabkan ilusi garis. Teknik ini
dapat diperoleh dengan arsir tipis tebal. Jika benda mendapatkan
banyak cahaya maka diarsirnya dengan arsir tipis, sedangkan jika
benda kurang mendapatkan cahaya maka arsirnya sangat tebal. Dalam
menggambar teknik ini aturlah posisi cahaya yang baik, usahakan
cahaya datang dari sudut kemiringan tertentu sehingga bayangan
akan tampak jelas.
Dalam menggambar

bentuk, peranan bayangan akan sangat

menentukan untuk terciptanya kesan tiga dimensi, meskipun terlihat
smar-samar, bayang bayang itu harus ada. Dimana bayang-bayang itu
sendiri dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :
a. Bayang-bayang awak; bayangan karena sinar, yang berarti
bayangan yang ada pada obyek tersebut.
b. Bayang-bayang sendiri; bayangan benda pada permukaan yang
licin.
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c. Bayang-bayang langkah; bayangan benda karena sinar yang
mengenai obyek lain.
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Gambar 69. Bayangan dari teknik arsir pada berbagai obyek
Sumber: pinterest.com

4. Menentukan Teknik
Penentuan teknik, dibagian ini kita bisa menentukan alat atau bahan
yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi obyek yang akan kita
gambar tersebut, selain alat atau bahan yang akan kita tentukan, kita
juga dituntut untuk bisa menguasai penggunaan alat dan bahan
tersebut. Hal ini menyangkut masalah teknik penanganan alat untuk
diaplikasikan pada bahan alat media gambar, dengan teknik kering
atau basah (Air atau minyak) atau dengan media kanvas maupun
kertas.
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5. Sentuhan Akhir
Pada bagian kerjaan ini kita dituntut bisa memberikan penekanan
pada karya gambar bentuk obyek, sehingga timbul istilah yang disebut
mempunyai greget atau makna. Pada saat proses penyelesaian atau
sentuhan akhir ini merupakan prose merapikan sebuah karya seni.

Menggambar Flora, Fauna, Alam Benda, dan Manusia
1. Menggambar Flora
Sebagai guru harus mampu menjelaskan teknik menggambar dengan baik
yaitu melalui teknik menggambar Flora (teknik menggambar tumbuhan).
Aneka jenis dan warna bunga, pepohonan dengan aneka bentuk batang
dan daunnya sangat menarik untuk dilukis, begitu juga aneka jenis fauna
yang ada di sekitar kita dari yang berukuran kecil seperti serangga, kupu,
hingga yang berukuran besar seperti kuda, jerapah, gajah dan sebagainya
merupakan objek gambar yang menarik.
Objek flora sangat beragam, ada yang berupa tanaman hias di sebuah
taman bunga, bunga di dalam vas bunga, tanaman hias berbunga indah
maupun yang tidak berbunga akan tetapi berdaun indah, pepohonan
berdaun rindang, pohon kelapa, cemara, dan sebagainya.
Arti flora berasal dari bahasa latin yaitu Flora, yang mana bisa diartikan
sebagai alam tumbuhan atau nabatah yang mana menyangkut semua
aspek mengenai macam jenis tumbuhan dan tanaman. Biasanya dalam
penggunaanya akan selalu di beri imbuhan dengan naman geografis,
misalnya saja nabatah Jawa, nabatah Asia atau nabatah Eropa.
Bagian-bagian flora :
a. Daun; dalam menggabar bentuk tumbuhan, daun merupakan bagian
tumbuhan yang sangat penting untuk dipelajari, karena bentuk yang

94

Unit Pembelajaran
Gambar flora, fauna, alam benda, dan model

sangat banyak bervareasi, mulai dari bentuknya yang sederhana dan
rumit, tingkat ketebalan, lebar daun yang mempengaruhi lekukan
bentuk daun misalnya daun sirih yang memiliki ketebalan dan bentuk
yang kecil menjadikan bentuknya sederhana, bila dibanding dengan
daun gelombang cinta yang relative lebih lebar dan panjang, sehingga
bentuknya bergelombang. Disamping itu setiap jenis daun memiliki
karakteristik yang berbeda-beda, terutama pada serat, tekstur, dan
warna. Berihut dibawah ini adalah beberapa contoh gambar daun.

Gambar 70. Daun(bunga sepatu)
Sumber: http://dailypaintersofpennsylvania.blogspot.com/2010/12/untitledroses-in-pastel-by-tatiana.html =

Gambar 71. Flora(berupa daun)
Sumber: Modul PKB Seni Budaya Seni Rupa SMP

Pada pembahasan materi ini bahan yang akan digunakan untuk
menggambar adalah pastel minyak. Berikut akan dijelaskan cara
menggambar daun menggunakan bahan pastel diatas kertas, dengan
metode meniru dari foto, sedangkan daun yang dipilih adalah daun
sirih. Urutan langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :
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1. Mengamati dan mencermati foto daun sirih.

Gambar 72. Daun sirih.
Sumber: modul diklat Guru SMK revitalisasi animasi, slamet raharjo

2. Menggambar sktsa struktur daun sirih (global)

Gambar 73. Sketsa kasar daun sirih.
Sumber: modul diklat Guru SMK revitalisasi animasi, slamet raharjo

3. Menggambar sketsa bentuk daun sirih
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Gambar 74. Sketsa daun sirih.
Sumber: modul diklat Guru SMK revitalisasi animasi, slamet raharjo

4. Memberi warna dasar yang berdekatan dengan obyek aslinya

Gambar 75. Sketsa daun sirih.
Sumber: modul diklat Guru SMK revitalisasi animasi, slamet raharjo
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5. Membarikan warna antara gelap dan terang secara detail

Gambar 76. Sketsa daun sirih.
Sumber: modul diklat Guru SMK revitalisasi animasi, slamet raharjo

b. Buah; Bentuk buah dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan memiliki
bentuk dasar bulat dan atau oval, walaupun ada beberapa tanaman
yang memiliki bentuk dasar lain misalnya pisang bentuk dasarnya
silinder mengecil pada ujungnya, sedangkan buah salah memiliki
bentuk dasar kerucut. Variasi warna dari buah sangat banyak, namun
bila dibanidingkan dengan bunga warna buah kebanyakan tidak terlalu
mencolok, bahkan beberapa warna buah cenderung tidak terlalu
kontras dengan warna tumbuhannya secara keseluruhan. Bagian luar
dari buah teksturnya bevariasi, mulai dari yang halus misalnya buah
apel, sampai dengan buah yang memiliki tekstur kasar seperti buah
salak, durian bahkan ada beberapa buah yang memiliki duri pada
bagian luarnya. Untuk menggambarkan beberapa jenis buah yang
berbeda karakternya perlu ketelitian, kejelian dan kecerkikan untuk
dapat memvisualkannya dengan baik.
Dibawah ini salah satu contoh cara menggambar buah pisang, dengan
cara meniru dari foto pisang, menggunakan bahan pastel, adapun
urutan langkahnya adalah sebagai berikut :
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1. Mengamati dan mencermati foto buah pisang.

Gambar 77. Dua buah Pisang

Sumber: modul, Banu Arsana

2. Menggambar sketsa struktur pisang (global)

Gambar 78. Sketsa struktur Dua buah Pisang

Sumber: modul, Banu Arsana
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3. Menggambar sketsa bentuk pisang

Gambar 79. Sketsa bentuk Pisang

Sumber: modul, Banu Arsana

4. Mewarna dasar pada gambar pisang yang berdekatan dengan
obyek aslinya

Gambar 80. Pewarnaan dasar pisang denagn pastel

Sumber: modul, Banu Arsana
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5. Mewarna secara detail gambar pisang beserta bayangan cahayanya

Gambar 81. Pewarnaan detail pisang denagn pastel

Sumber: modul, Banu Arsana

c. Dahan, ranting , batang; pada bagian ini rata-rata memiliki bentuk yang
sama, perbedaannya terletak pada ukurannya, warnanyapun relative
sama, hanya saja karena dahan lebih dekat dengan daun, maka
biasanya warnanya agak kehijau-hijauan. Sehingga dalam menggambar
bentuk dahan, ranting dan batang permasalahannya relative sama,
karena bentuk, warna, dan teksturnya sama sehingga didalam
menggambar jarang digambar secara tersendiri
d. Akar; merupakan bagian dari tumbuhan yang tidak tampak karena
letaknya terpendam didalam tanah, dilihat dari bentuknya akar
sebetulnya memiliki bentuk yang sangat artistik, bentuknya berkelokkelok dan cabang cabang kecil, memberikan kesan bahwa akar
memiliki kesan kokoh kuat seolah otot-otot yang ada pada tubuk kita,
sehingga gambar akar sangat cocok untuk mengilustrasikan sebuah
kekuatan, kekokohan, ketegaran dan sebagainya, namun dalam materi
ini kita tidak akan sampai menggambar akar.
e. Bunga; setiap jenis bunga dari tumbuhan yang berbeda memiliki
karakteristiknya sendiri-sendiri. Hal ini tampah lebih menonjol bila
dibandingkan dengan daun, kalau daun kebanyakan warnanya
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cenderung ke hijauan, sedangkan bunga sangat banyak variasi
warnanya, mulai dari putih, kuning, merah , biru, sampai dengan ungu,
bahkan kombinasi dari warna-warna tersebut juga ada pada suatu
bunga tertentu. Bentuk bunga terdiri dari helai bunga, kelopak bunga,
mahkota bunga dan benang sari yang tergabung menjadi satu kesatuan
bentuk yang sangat indah, sehingga banyak seniman lukis yang
mengabadikan bentuk bunga dalam karya seni lukis.

Gambar 82. Foto bunga tulip

Modul PKB Seni Budaya Seni Rupa SMP 2017

Gambar 83. . Gambar buah anggur dan setangkai bunga mawar
Sumber : https://id.pinterest.com

Menggambar tumbuhan sebenarnya banyak cara untuk menggambar.
Karena didalam tumbuhan terdapat daun, tangkai, bunga, kayu, ranting
dan lain lain. Tentunya ini memiliki teknik yang berbeda-beda. Dan nanti
akan saya buatkan tata caranya dengan lengkap. Bagaimana cara membuat
daun, bunga, dan lain sebagainya. Dibawah ini akan dijelaskan cara
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menggambar bunga mawar, dengan cara meniru dari foto, menggunakan
bahan pastel, adapun urutan langkahnya adalah sebagai berikut :

1.

Menggambar sketsa struktur bunga tulip (global)

Gambar 84. Sketsa struktural bunga tulip
Sumber: https://id.pinterest.com

2. Menggambar sketsa bentuk bunga tulip

Gambar 85. Sketsa bunga tulip
Sumber: https://id.pinterest.com
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3. Memberikan aksentuasi dasar bunga pada bagian tertentu sesuai
aslinya

Gambar 86. Gambar global bunga tulip
Sumber: https://id.pinterest.com

4. Mewarna dengan memperhatikan warna gelap dan terang

Gambar 87. Pewarnaan bunga tulip
Sumber: https://id.pinterest.com

2. Menggambar Fauna

Arti Fauna – jika dilihat dari segi bahasa juga berasal dari bahasa latin, dan
bisa di artikan sebagai alam hewan yang menyakup segala jenis dan
macam hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa
tertentu. Flora, fauna dan kehidupan lainnya seperti fungi yang hidup
bersama dalam wilayah dan waktu yang sama bisa di sebut dengan Biota.
Sama halnya dengan flora, fauna juga sering di tulis dengan imbuhan nama
geografis di belakangnya. Misalnya saja, alam hewan peralihan, alam
hewan Asia, atau alam hewan Australia.
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Untuk teknik menggambar hewan sebenarnya hampir sama dengan teknik
menggambar tumbuhan. semua pakai sketsa terlebih dahulu untuk
memudahkan menggambar. Tubuh binatang, untuk dapat menggambar
tubuh binatang harus mengetahui beberapahal penting, antara lain
masalah proporsi tubuh binatang, yang dalam hal ini tidak dapat
terpisahkan dengan masalah struktur binatang itu sendiri, serta anatomi
binatang. Menggambar bentuk tubuh binatang erat sekali kaitannya
dengan proporsi tubuh binatang yang

bersangkutan. Proporsi tubuh

binatang dibuat dengan menggunakan panjang kepala binatang sebagai
acuan untuk menentukan tinggi, panjang tubuhnya, dan bagian-bagian
tubuh lain.
a. Struktur; memahami struktur desain binatang akan membantu kita
menggambar kuda dalam berbagai gerakan dan posisi. Gambar
dibawah menunjukkan struktur disain binatang, perhatikan susunan
tubuh binatang kuda secara global, dalam posisi tegak berdiri, dari segi
ukuran, letak bagian–bagian anggota tubuhnya (kepala, leher, badan,
kaki dan ekor) dan persendian. Kesemua hal tersebut adalah sebagai
titik tolak kita menggambar dalam berbagai gerakan, misalnya lari,
lompat, duduk dan berbagai gerak lainnya, yang kesemua gerakan
harus dicermati dengan teliti.
b. Anatomi; binatang atau hewan memiliki berbagai macam dan jenis,
dapat dibedakan mulai dari cara berjalan binatang, ada yang dapat
berenang di air, ada binatang yang berjalan melata, hingga binatang
yang dapat terbang keudara, kemudian kalau kita lihat dari jumlah
kakinya ada binatang yang tidak berkaki, ada binatang yang berkaki
dua, empat dan ada pula binatang yang berkaki banyak. Agar dapat
menggambar berbagai jenis binatang dengan baik perlu mengetahui
anatomi binatatang. Anatomi binatang pada umumnya dapat dipelajari
dari jenis mamalia. Setiap jenis binatang memiliki keragaman struktur
bentuk dan nama bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda, namun dari
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susunan tubuhnya hampir memiliki kesamaan. Bertolak dari
pemikiran ini, maka kuda dianggap sebagai binatang yang dapat
mewakili jenisnya dan paling menarik untuk dipelajari.
Menggambar Bagian-bagian Tubuh Fauna (Binatang) :
1). Kepala; dibawah ini akan dijelaskan cara menggambar kepala burung
rajawali, dengan cara meniru dari foto, menggunakan bahan pastel,
adapun urutan langkahnya adalah sebagai berikut :
Mengamati dan mencermati foto kepala rajawali

Gambar 88. Kepala rajawali
http://www.hovetartworks.com/Magestic%20Visionfull.htm
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Menggambar sketsa struktur kepala rajawali

Membuat sketsa bentuk kepala rajawali (global)
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Memberi warna dasar

Mewarna dengan memberi kesan gelap terang secara detail
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2). Kaki; Dibawah ini akan dijelaskan cara menggambar kaki kuda, dengan
cara meniru dari foto kaki kuda, menggunakan bahan pastel, adapun
urutan langkahnya adalah sebagai berikut :
Mengamati secara jeli foto kaki kuda

Gambar 89. Kaki kuda
http://www.google.com/imgres

Menggambar sketsa struktur kaki kuda
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Menggambar sketsa kaki kuda

Mewarna dasar kaki kuda (warna yang mendekati dengan warna asli)

Membuat kesan gelap terang
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Menggambar Tubuh Fauna (Binatang) Secara Utuh:
Berikut pada bagian ini akan dijelaskan secara praktis cara menggambar
binatang, dengan cara meniru dari foto binatang, dalam hal ini akan
dicontohkan urutan langkah cara menggambar binatang kucing sebagai
berikut :
Mengamati foto binatangsebagai acuan untuk digambar. Pengamatan
dilakukan berkali-kali pada setiap tahap untuk mendapatkan hasil yang
baik, pada tahap awal cukup mengamati bentuk global dari kucing.

Gambar 90. Kucing
http://kucingkita.com/content/toyger

Menggambar sketsa struktur tubuh binatang, dengan menggunakan garisgaris bantu membentuk bentuk kucing dalam posisi duduk
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Dari gambar sketsa struktur yang sudah dibuat diteruskan menjadi sketsa
bentuk kucing, dengan cara mengati bentuk kucing pada foto acuan,
kemudian ditiru bentuknya serta membaeri aksen pada bagian tertentu

Memberikan warna dasar dengan cara mengarsir seluruh bidang gambar,
yang terdiri dari bentuk kucing dan latar belakang, menggunakan warna
yang mendekati warna bulu kucing
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Membuat atau mewarna dengan menambahkan aksentuasi belang pada
bulu kucing, dan bagian-bagian lain secara rinci, maka jadilah gambar
kucing.

Berikut teknik menggambar itik

Gambar 91. Proses menggambar itik
Sumber: pinterest.com

113

Gambar 92. Detil Kepala Sapi
Sumber: Menggambar Fauna, SMSR Yogyakarta
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Teknik menggambar gajah

Gambar 93. Proses menggambar gajah
Sumber: pinterest.com

Teknik menggambar tupai
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Gambar 94. Proses menggambar tupai
Sumber: pinterest.com

3. Menggambar Alam Benda
Penciptaan suatu karya seni selain menggunakan unsur-unsur seni
juga menggunakan pertimbangan yang sangat mendasar

yaitu

penggunaan dan pengaturan kaidah-kaidah seni rupa yang disebut
dengan prinsip-prinsip seni yang sering disebut dengan komposisi.
Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan,
kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa.
Gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga
gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang,
menyatu, berirama, dan selaras.
Komposisi dalam menggambar alam benda dibedakan menjadi dua,
yang pertama adalah komposisi pemilihan sudut pandang, dan yang
kedua adalah komposisi bidang gambar (layout). Tata letak objek pada
bidang gambar penting agar posisi gambar pada bidang kertas tidak
terlalu kecil, terlalu besar, terlalu ke samping atau ke atas. Komposisi
layout, terkait dengan pengaturan bidang gamba diatur sedemikian
rupa sehingga menghasilkan komposisi layout bidang gambar yang
menarik,
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proporsional,
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artistik.

Penguasaan

komposisi
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merupakan hal penting sebelum melakukan aktivitas menggambar.
Penguasaan ini
akan

membimbing

dan

mengarahkan

susunan

objek

dalam

menggambar. Berikut ada beberapa jenis komposisi layout pada
gambar berikut :
a. Komposisi layout meruncing di atas; Perletakan Objek gambar
berada di tengah bidang gambar, bagian bawah dibuat detail yang
berat semakin ke atas semakin ringan (meruncing ke atas).

Gambar 95. Komposisi layout meruncing di atas
Sumber: fjb.kaskus.co.id

b. Komposisi layout arah diagonal; Bobot detail objek terletak di sisi
kanan bawah, semakin naik ke arah diagonal semakin ringan.

Gambar 96. Komposisi layout arah diagonal
Sumber: blog-senirupa.tumblr.com

117

c. Komposisi layout mengarah ke kanan; Bobot detail objek mengarah ke
bagian kanan bidang gambar

Gambar 97. Komposisi layout mengarah ke kanan
Sumber: blog-senirupa.blogspot.com

Proporsi; proporsi (perbandingan) yaitu unsur kesebandingan ideal
yang dapat dicerap oleh persepsi pengamat sehingga terjadi
keseimbangan harmonis objek gambar. Suatu objek tersusun dari satu
kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian
lainnya. Kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan
ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain
itulah yang dinamakan proporsi. Dengan menggunakan proporsi yang
tepat, maka gambar objek yang dihasilkan akan tampak wajar. Jika
gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi maka akan terkesan
janggal. Jadi proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis
antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang
dapat diamati.
Keseimbangan; Balance (keseimbangan) yaitu pengaturan unsurunsur seni yang dapat menciptakan suatu perbandingan dan
intensitas sebanding yang bertitik pusat pada suatu tempat sehingga
terdapat

keseimbangan

dari

unsur-unsur

yang

digunakan.

Keseimbangan ada dua macam yaitu keseimbangan formal (simetris)
dan keseimbangan informal (asimetris). Berikut beberapa macam
keseimbangan dalam menggambar :
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a. Keseimbangan

formal

(Simetris);

Komposisi

simetris

menunjukkan bahwa objek dibagian kanan sama atau mirip
dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Komposisi yang
simetris memiliki karakter formal, adanya kesamaan antara kanan
dan kiri, terdapat garis sumbu dan tiap elemen diulang sepasangsepasang di kiri dan di kanan, atau di atas dan di bawah. Desain
yang simetris disukai manusia karena: manusia sendiri sudah
simetris dan senang akan kesamaan itu, komposisi mudah
dimengerti dan mudah diasosiasikan dengan keseimbangan, irama
yang stabil, kejernihan dan kesatuan, yang kesemuanya bersifat
positif.

Gambar 98. Keseimbangan simetris
Sumber: pastelanne.wordpress.com

keseimbangan simetris cenderung memiliki keterbatasan serta
tidak imajinatif dalam pelaksanaan, terlalu banyak kesamaan pada
tiap komposisinya, sehingga terkesan monoton dan statis.
b. Keseimbangan

informal

(Asimetris);

Komposisi

asimetris

menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip
dengan objek di kiri bidang gambar tetapi terkesan menunjukkan
keseimbangan. Objek yang berwarna gelap memiliki kesan lebih
berat daripada objek lain yang besarnya sama dengan benda
tersebut tetapi berwarna terang. Keseimbangan asimetris disebut
juga keseimbangan aktif yang memiliki komponen yang berbeda,
baik dalam bentuk dan warna, tetapi sama berat. Disini gambar
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menjadi lebih bebas, karena aturannya tidak kaku dan menarik
karena dituntut imajinasi yang lebih banyak dan lebih sulit
tercapai. Keseimbangan pada objek pohon pada gambar di bawah
ini memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagianbagiannya, artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi dan
ringan di sisi yang lain.

Gambar 99. Komposisi asimetris
Sumber: www.pinterest.com

Pohon yang berada di sisi kanan lebih besar di banding pohon yang
berada di sisi kiri. Akan tetapi karena pohon disisi kiri jumlahnya
lebih banyak maka kesan keseimbangan dapat terwujud.
Lukisan di bawah ini menerapkan keseimbangan asimetris, dimana
objek kiri dan kanan tidak sama akan tetapi terlihat seimbang. Ini
disebabkan karena bentuk pohon di sebelah kanan ukurannya
besar akan tetapi jumlahnya hanya satu dan bentuknya sederhana,
sementara di sebelah kiri terdapat pepohonan yang ukurannya
lebih rendah akan tetapi jumlahnya lebih banyak dan bentuknya
kompleks.

Gambar 100. Balance pada lukisan pemandangan
Sumber: www.wisnujadmika.wordpress .com
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Menggambar (Inggris: drawing) adalah kegiatan membentuk imaji
dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula
berarti
membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah
goresan dari alat gambar. Pelakunya populer dengan sebutan
penggambar/juru gambar (inggris:draftsman) yang merupakan
salah satu bagian pekerjaan dari perupa.
Gambar yang digunakan untuk merepresentasikan suatu objek,
khususnya benda-benda yang tidak bergerak (benda mati) disebut
gambar alam benda (still life). Pada gambar alam benda ini dapat
digambar objek seperti gelas, botol, sepatu, tas, kendi, bunga,
buahbuahan dan sebagainya yang diatur secara artistik. Pada dunia
pendidikan, menggambar alam benda ini lebih dikenal dengan
kegiatan menggambar bentuk.
Gambar bentuk sebagaimana alam benda berusaha menampilkan
objek yang digambar dengan setepat-tepatnya. Mengambar bentuk
memberi

penekanan

kepada

teknis,

yaitu

dalam

kegiatan

menggambar disyaratkan adanya model atau objek yang digambar,
sedangkan dalam gambar alam benda bisa saja bertolak dari objek
yang ada dalam ingatan atau imajinasi. Untuk dapat menggambar
bentuk dengan baik, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang
dimaksud dengan bentuk, bagaimana macammacamnya, serta
bagaimana mewujudkan bentuk objek ke dalam bidang datar. Bentuk
dapat diartikan sebagai wujud, bangun atau rupa. Bentuk- bentuk
yang terdapat di sekitar kita berasal dari bentuk atau pola dasar
geometris (lingkaran bola, kubus, dan sebagainya), tetapi karena
telah
mengalami proses perubahan (secara alamiah maupun secara
sengaja
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diubah oleh manusia), maka terjadilah aneka macam bentuk.
Agar proporsi sesuai dengan objek yang diamati maka perlu dibuat
garis bantu sebagai pedoman proporsi antar bagian-bagian objek.
Proporsi yang dimaksud dalam menggambar atau melukis adalah
perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan.
Dengan menerapkan prinsip proporsi maka objek gambar akan
nampak wajar. Sebagai contoh: gambar gubuk di bawah kaki gunung
atau bukit dimana proporsinya tentu gunung atau bukit yang lebih
besar dari pada gubuk dengan sudut pandang yang wajar.

Gambar 101. Pemandangan
Sumber:wisnudjadmika.com

4. Menggambar Model (Manusia)
Meskipun terdengar sulit, proses menggambar orang sebenarnya
sangat

sederhana

jika

Anda

mengggunakan

pendekatan

yang

sistematis. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan
mengikuti teknik ball-and-socket. Dalam metode ini, seniman biasanya
membuat beberapa sketsa oval yang saling berhubungan untuk
membentuk bagian tubuh manusia dan menampilkan posenya.
Meskipun terdengar seperti teknik dasar, banyak ilustrator profesional
menggunakan teknik ini ketika membuat karya.
a. Unsur-unsur Menggambar Model
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Setelah memahami prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam
menggambar, maka bagian ini akan diberikan penjelasan tentang
unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar model.
1. Garis; garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang
satu ke titik yang lain.
2. Bidang; merupakan permukaan yang datar yakni suatu garis yang
dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik
bidang

geometrik

maupun

bidang

organik.

Bidang

juga

mempunyai sifat yang beragam sesuai bentuknya.
3. Bentuk; bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang.
Contoh dari bentuk adalah sebuah kotak terwujud dari empat sisi
bidang yang disatukan.
4. Warna; warna memiliki 3 dasar yakni merah, kuning, dan biru.
Kemudian dari ketiga warna tersebut, dapat diperoleh berbagai
jenis warna melalui proses pencampuran.
5. Tekstur; merupakan permukaan suatu benda, ada yang halus ada
yang kasar. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu,
daun, dan batu.
6. Gelap-terang; benda yang tertimpa cahaya (secara langsung atau
tidak langsung), ada sisi yang gelap dan ada sisi yang terang.
Penggambaran bentuk benda yang baik, salah satunya ditentukan
oleh kelihaian menentukan sisi gelap dan sisi terang secara tepat.
7. Ruang; dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas dua atau
beberapa dinding yang berjarak.
Gambar model sebenarnya masih merupakan bagian dari seni lukis,
namun ada pendapat yang memasukkan gambar model ini ke-wilayah
menggambar (drawing). Hal ini dapat dimengerti, karena keduanya
mempunyai cara pandang dan konsepsi yang berbeda meskipun jika
dikaji lebih mendalam keduanya mempunyai perbedaan sangat tipis.
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Sebagai contoh gambar model di bidang seni rupa mungkin lain jika
dibandingkan dengan di bidang Arsitektur, baik ditinjau dari tujuan,
fungsi, maupun dari segi teknik yang digunakan.
Dalam dunia seni rupa, khususnya seni lukis, gambar model sering
dianggap sebagai suatu disiplin ilmu menggambar yang baik (trampil)
menarik terutama dalam komposisi. Gambar model seringkali
diperlakukan sebagai upaya latihan menggambar obyek benda hidup
(manusia) secara tepat. Lni berarti yang dilatih adalah masalah
keterampilan teknik menggambar dan prinsip-prinsip penyusunan
elemen yang terkait, tanpa melibatkan emosi. Sehingga kadang-kadang
hasil gambar model tampak tidak hidup, tanpa melibatkan emosi.
Karena dalam gambar model semata-mata hanya melatih teknik
menggambar secara baik. Sebenarnya secara visual antara menggambar
model dengan melukis manusia tidaklah terlalu berbeda jauh .
b. Metode Gambar Model
Proses

pembinaan

menggambar

model

diperlukan

metode

pendekatan
secara langsung dan terbuka. Dengan cara memberikan kebebasan
untuk mengadakan eksperimen berfikir, memilih dan memberikan
motivasi untuk membeda-bedakan. Sehingga siswa merasa bahwa hal
tersebut merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian akan
menghasilkan karya-karya yang lebih baik dan memuaskan. Pada sisi
lain dalam proses kreatif (berkarya) selain memberikan motivasi
dengan menggunakan pendekatan langsung dan terbuka, adalah
masalah pembinaan teknis penggarapan/ pengerjaan. Jika dalam
proses tersebut terjadi suatu hambatan teknis, maka akan segera
dapat ditangani, dan siswa dapat secara cepat, trampil menangani dan
menguasainya. Adapun metode pembinaan menggambar bentuk dapat
dilakukan antara lain dengan cara:
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1. Memberikan pengarahan tentang obyek yang digambar dengan
menggunakan metode analitis, baik dari pemilihan obyek,
penyusunannya,

hubungan

antar

obyek

yang

digambar,

pencahayaan, gelap terang, draperi dan sebagainya, secara
menyeluruh. Begitu pula perlu diberikan pengarahan agar siswa
dapat mengembangkan fantasinya. Karena gambar model dengan
obyek benda hidup dan mati, tidaklah benar-benar diam, jika
pelukis atau siswa dengan baik termotivasi. Obyek gambar model
dari benda hidup dan mati adalah diangkat dari alam dan
kehidupan. Oleh karenanya tidak ada alasan mengapa obyek alam
ini tidak harus dihidupkan kembali pada posisinya yang statis.
2. Metode berikutnya ini lebih berhubungan dengan pengembangan
dari pengungkapan yang lebih luas diluar stimulus seperti yang
sebelumnya dari sebuah gambar model. Metode yang pertama
adalah penggambaran dari sebuah susunan obyek alami.
Kebebasan hanya dalam rangkaian memvisualisasikan obyek yang
digambar. Sedangkan untuk metode yang kedua yakni merupakan
upaya

menyertakan

cerita

kedalam

obyek

alami,

untuk

mengembangkan imajinasi yang sifatnya individual.
Melalui melukis dengan obyek benda mati atau benda hidup seperti
manusia, akan menawarkan banyak keuntungan. Mereka tidak hanya
dapat menemukan sesuatu benda yang tak terhitung banyaknya dan
jenis manusia untuk dipilih sebagai obyek yang cukup bagus dan layak
untuk dijadikan sebuah lukisan, tetapi juga dapat memilih dan
mengatur obyek tersebut diposisikan di atas suatu tempat, mungkin
dirubah sedikit, digeser sedikit, dibalik posisinya, memberi obyek
tertentu lainnya demi tuntutan komposisi tertentu, atau mungkin tidak
ada perubahan didalam pengaturannya.
Membuat gambar model yang baik dan artistik, perlu adanya persiapan
secara menyeluruh. Diantaranya adalah pemilihan sudut pandang
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obyek dan penataannya. Obyek sehari-hari yang sederhana adalah
merupakan
pilihan yang bijaksana. Sebab obyek tersebut meskipun hanya biasa dan
kurang bagus, dalam gambar model tidak menjadi masalah. Karena
menggambar model harus membuat indah. Ambil sisi baiknya pada
sebuah obyek dengan ketajaman mata pelukis dan apresiasi yang
dimiliki, maka obyek yang sederhana dan biasa, akan menjadi lukisan
yang menarik dan bernilai. Mungkin suatu ketika seseorang perlu
mencari

obyek

dari

teman-teman

siswa

yang

berasal

dari

perkampungan dengan kejelian pengamatan pelukis bisa mendapatkan
obyek yang indah dan menarik dari tempat yang jauh dari sekolah.
Manusia adalah salah satu objek gambar yang sering kita jumpai dalam
gambar maupun lukisan para seniman. Mereka menggambar dengan
menggunakan model secara langsung maupun tidak langsung hanya
berdasarkan pengalaman batinnya. Berikut beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam menggambar manusia :
1. Proporsi, yaitu perbandingan besar kecil atau panjang pendek bagian
yang satu dengan yang lain, misalnya mata kiri dan mata kanan,
telinga kiri dan kanan, atau bisa juga perbandingan antara tubuh
yang satu dengan yang lainnya, seperti kaki dan tangan.
2. Anatomi, yaitu bentuk bagian-bagian tubuh manusia.
3. Sikap atau pose, seperti sikap duduk, berjalan, berlari, berbaring, dan
sebagainya. Sikap ini berhubungan dengan kesan artistik gambar
yang akan dihasilkan.
4. Ekspresi, yaitu penampakan watak dan perasaan manusia yang kita
gambar. Misalnya ekspresi lucu, kejam, sedih, riang, gelisa, dan
sebagainya.
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Beberapa gambar berikut adalah teori dan contoh menggambar manusia.
Cara dan contoh ini bisa digunakan sebagai patokan dalam latihan
menggambar manusia sebagai berikut :
1. Contoh gambar proporsi ideal manusia dari berbagai umur dengan
perbandingan ukuran tinggi badan dengan tinggi kepala.

Gambar 102. Proporsi tubuh manusia
Sumber: pinterest.com
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Gambar 103. Teknik menggambar manusia(perempuan)
Sumber: pinterest.com

2. Contoh gambar proporsi kepala bayi

Gambar 104. Proporsi kepala bayi
Sumber: pinterest.com

3. Contoh membuat gambar kepala manusia dewasa
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Gambar 105. Proporsi kepala manusia dewasa
Sumber: pinterest.com

4. Contoh berbagai gestur mata

Gambar 106. Teknik menggambar mata
Sumber: pinterest.com

5. Contoh berbagai gestur telinga
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Gambar 107. Gestur telinga
Sumber: pinterest.com

6. Contoh berbagai gestur hidung

Gambar 108. Gestur hidung
Sumber: pinterest.com

7. Contoh berbagai gestur mulut (bibir)

Gambar 109. Gestur bibir/mulut
Sumber: pinterest.com

8. Contoh berbagai gestur telapak tangan
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Gambar 110. Gestur telapak tangan
Sumber: pinterest.com
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9. Contoh berbagai gestur telapak kaki

Gambar 111. Gestur telapak kaki
Sumber: pinterest.com
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Sebagai keberhasilan dari gambar yang dibuat seluruhnya tergantung pada
tingkat kemampuan seseorang bagaimana cara memahami struktur
anatomi manusia per bagian, ini semua dilakukan agar mendapatkan
komposisi yang menarik, bernilai dan bermanfaat.
Adapun langkah-langkah menggambar manusia secara umum sebagai
berikut :
1. Membuat sketsa; amati dulu model yang akan digambar dari bentuk
wajah bulat atau lonjong, cermati ciri-ciri fisiknya, berkata sipit, ada
tahu lalat atau berhidung mancung. Setelah selesai mengamati, siapkan
pensil dan kertas, lalu buatlah sketsa dengan goresan tipis.

Gambar 112. Sketsa tubuh manusia dewasa
Sumber: pinterest.com

2. Mulailah mengarsir dari bagian kepala, misalnya membentuk mata,
hidung, atau mulut. Sisirlah dari goresan tipis, diulang lagi untuk
bagian-bagian gelap.
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Gambar 113. Menegaskan garis sketsa tubuh manusia dewasa
Sumber: pinterest.com

3. Memperjelas arsiran agar hasil akhir lebih kuat. Langkah ini bisa
dikatakan

sebagai

tahap

menyeluruh dan mendetail.
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Gambar 114. Gestur tubuh manusia dewasa
Sumber: pinterest.com

Perbedaan proporsi dan susunan tulang bagian tubuh antara laki-laki dan
perempuan, untuk laki-laki lebih lebar dan besar di bagian atas, sementara
untul perempuan lebih kecil di bagian atasnya hal ini di pengaruhi volum
tulang rusuk :
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Gambar 115. Perbandingan proporsi tubuh laki-laki dan perempuan
Sumber: pinterest.com

Gambar 116. Gestur tubuh manusia dewasa(action)
Sumber: pinterest.com
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Pengertian kegiatan membentuk imaji, dengan menggunakan banyak
pilihan teknik dan alat Atau membuat tanda-tanda tertentu di atas
permukaan dengan mengolah goresan disebut:
A. Mewarna
B. Menggambar
C. Mengkompos
D. Merencanakan

Pembahasan:
Pengertian menggambar (Inggris: drawing) adalah kegiatan kegiatan
membentuk imaji, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan
alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas
permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sementara
pelakunya populer dengan sebutan Penggambar atau juru gambar
(inggris:draftsman) yang merupakan salah satu bagian pekerjaan dari
perupa.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “A” (Menggambar)
2. Titik, garis, bentuk, tekstur merupakan bagian dari unsur-unsur seni
rupa atau unsur-unsur visual, selain itu:
A. Bidang dan warna
B. Warna dan realis
C. Bidang dan shadow
D. Realis dan shadow
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Pembahasan:
Berikut unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur visual tersebut
umumnya dikelompokan sebagai berikut:
1. Titik (Wujud titik dapat berupa bulatan, bujur sangkar, segitiga)
2. Garis (Memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta
sifat-sifat khusus seperti: pendek, panjang, vertikal, horizontal,
lurus, melengkung, berombak dan seterusnya)
3. Bidang (Sebagai unsur seni rupa yang terbentuk dari pertemuan
ujung sebuah garis atau perpotongan beberapa buah garis)
4. Bentuk (Bentuk atau bangun benda dapat berupa bangun beraturan
seperti lingkaran, segi empat segi tiga atau tidak beraturan)
5. Tekstur (Dapat diraba atau yang berkaitan dengan indra peraba,
tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan)
6. Warna (Karya seni rupa, warna dapat berwujud garis, bidang, ruang
dan nada gelap terang)
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar adalah
pilihan “A” (Bidang dan warna)
3. Tenik menggambar dengan sapuan basah ini menggunakan campuran
cat air atau tinta sebagai alat gambar, teknik ini menggunakan media
yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa
cepat menyebar, disebut teknik apa:
A. Teknik minyak
B. Teknik plakat
C. Teknik blok
D. Teknik aquarel
Pembahasan:
a. Berbagai hasil karya gambar model atau lukisan dengan obyek
benda hidup yang ada. Masing-masing pelukis menggunakan
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bahan atau media dan teknik dan bervariasi sesuai dengan
kesenangannya. Adapun teknik aquarel atau sapuan basah ini
menggunakan campuran cat poster, cat air atau tinta sebagai alat
gambar. Jadi dalam teknik ini memang sengaja menggunakan
media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan
catnya bisa cepat menyebar. Sedangkan alat yang paling tepat dan
biasa digunakan adalah kuas berukuran sedang atau kecil.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar adalah
pilihan “D” (Teknik aquarel)

4. Prosedur atau langkah-langkah menggambar atau disebut juga proses
kerja, terdiri dari:
A. Pengamatan, sketa, menentukan gelap terang, menentukan obyek,
dan pewarnaan
B. Pengamatan, sketa, menentukan ukuran kertas, menentukan
teknik, dan memasang kepigura
C. Pengamatan, penyiapan alat, menentukan bahan, menentukan
kertas dan finishing
D. Pengamatan, sketa, menentukan gelap terang, menentukan teknik,
dan finishing
Pembahasan:
Yang dimaksud dengan prosedur atau langkah menggambar atau bisa
disebut juga urutan kerja, adapun beberapa prosedur menggambar
terdiri dari :
1. Pengamatan (Kegiatan untuk mengenali obyek yang akan
digambar)
2. Sketsa (Merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang
kasar, merupakan goresan secara global atau belum selesai)
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3. Menentukan gelap dan terang/shadow (Cara memberi tanda batas
yang tipis antara bagian benda yang terang dan gelap dengan
memperhatikan arah datangnya cahaya)
4. Menentukan teknik (Menyangkut masalah teknik penanganan alat
untuk diaplikasikan pada bahan alat media gambar, dengan teknik
kering atau basah (Air atau minyak) atau dengan media kanvas
maupun kertas)
5. Finishing/sentuhan akhir (Memberikan penekanan pada karya
gambar bentuk obyek, sehingga timbul istilah yang disebut
mempunyai greget atau makna. Pada saat proses penyelesaian
atau sentuhan akhir ini merupakan prose merapikan sebuah karya
seni)
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar adalah
pilihan “D” (Pengamatan, sketa, menentukan gelap terang, menentukan
teknik, dan finishing)
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada sub-unit
ini setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi
No
yang Diuji
1
3.1

Lingkup
Materi
Materi
Pengetahuan Prinsip

Indikator Soal
Disajikan

Mengidentifikasi

tentang

unsur-unsur, pengetahuan

beberapa

unsur,

menggambar tentang unsur-

referensi unsur,

prinsip,

flora, fauna,

unsur,

prinsip, teknik

teknik dan

alam benda,

menggambar

dan prosedur

prosedur

dan model

flora, fauna, alam

menggambar

menggambar (manusia)

No
Level
Bentuk
Soal Kognitif
Soal
1
L2
Pilihan
ganda

benda, dan

flora, fauna, alam flora, fauna,

model (manusia)

benda, dan

alam benda,

dengan benar.

model (manusia)

dan model
(manusia)
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Contoh Kartu Soal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1
Memahami
unsur,
prinsip,
teknik dan
prosedur
menggambar
flora, fauna,
alam benda,
dan model
manusia
dengan
berbagai
bahan
IPK YANG
SESUAI
3.1.3
Mengidentifik
asi beberapa
referensi
unsur,
prinsip,
teknik dan
prosedur
menggambar
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: SMP

Kurikulum

: 2013

: VIII
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda
: Slamet Raharjo,
S.Sn., M.Pd.

Modul
menggambar
SMP Seni
Budaya 2019

Nama Penyusun

V

Penget
ahuan/
Pemah
aman

Apl
ika
si

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

1. Titik, bidang, warna, tekstur
merupakan bagian dari unsurunsur seni rupa atau unsur-
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flora, fauna,
alam benda,
dan model
(manusia)
LINGKUP
MATERI
Pengetahuan
tentang unsur,
prinsip,
teknik
dan
prosedur
menggambar
flora, fauna,
alam benda,
dan
model
(manusia)
MATERI
Prinsip unsurunsur,
menggambar
flora, fauna,
alam benda,
dan
model
(manusia)
INDIKATOR
SOAL

unsur visual, selain itu:

A.
B.
C.
D.

Garis dan bentuk
Warna dan realis
Realis dan shadow
Bidang dan shadow

Kunci
Jawaban
A

Disajikan
pengetahuan
tentang
unsur-unsur,
menggambar
flora, fauna,
alam benda,
dan model
(manusia)
dengan benar.

Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan subunit pembelajaran ini.
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Gambar merupakan bahasa yang

universal dan dikenal jauh sebelum

manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman
purba.
Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata tetapi juga
mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan
peralatan menggambar sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa,
dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam
melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat serta bahan yang
senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Menggambar tidak hanya mengsiswalkan imajinasi tetapi juga terkadang
memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah
habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna dan juga alam benda
merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna dan juga alam
benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar.
Dengan cara memahami unsur, prinsip, teknik dan prosedur menggambar
flora, fauna dan alam benda dengan berbagai bahan.
Model pembelajaran pada materi ini menerapkan model Project

Based

learning (PJBL) dengan menggunakan proyek/kegiatan sebagai media.
Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis dan
informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar
Model ini untuk mengajak siswa selalu aktif dan selalu berorientasi pada
masalah, lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah
penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri, walaupun ada sebuah
masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan
seringkali bertentangan.
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Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.
Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk
menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Disamping
mengembangkan keterampilan memecahkan masalah juga mendorong siswa
belajar berkolaborasi, Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan
kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa
dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah
yang berbeda.
Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat
penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan
data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka
betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar
peserta didikmengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan
membangun ide mereka sendiri. Tahap penyelidikan diikuti dengan
menciptakan

artefak

(hasil

karya).

Langkah

selanjutnya

adalah

mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator
pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan siswa lainnya,
guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau
memberikan umpan balik.
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sub unit Berkarya Seni Lukis,
beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik
dan tindak lanjut.
1. Setelah Anda mempelajari tentang menggambar flora, fauna, alam
benda, dan model (manusia), apakah Anda memperoleh pengetahuan
dan keterampilan yang memadai untuk dapat menggambar

flora,

fauna, alam benda, dan model (manusia),
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran menggambar flora, fauna, alam
benda, dan model (manusia), telah tersusun secara sistematis
sehingga dapat memudahkan proses pembelajaran?
3. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian
materi kegiatan pembelajaran menggambar flora, fauna, alam benda,
dan model (manusia), sehingga memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

pembelajaran subunit menggambar
model (manusia),?
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PENGANTAR

Unit pembelajaran ini diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi
profesional guru pada mata pelajaran seni budaya bidang seni rupa di SMP.
Unit pembelajaran ini juga memuat contoh-contoh dan latihan-latihan yang
relevan sehingga peserta diklat dapat menerapkan di lingkungan kerjanya;
Dalam modul ini peserta diklat akan mempelajari tentang jenis-jenis ragam
hias, dan

teknik pembuatan ragam hias. Benda-benda atau karya motif

ragam hias dibuat dengan penguasaan keterampilan, mulai dari keterampilan
yang sederhana sampai pada keterampilan yang rumit. Untuk membuat motif
ragam hias dibutuhkan penguasaan prosedur dan penguasaan proses
pembuatan. Motif ragam hias dibuat dengan menggunakan tangan secara
langsung, alat-alat sederhana, sampai pada alat-alat mekanik.
Menguasai teknik dalam proses pembuatan motif ragam hias dibutuhkan
beberapa waktu. Beberapa teknik membuat motif ragam hias berkaitan erat
dengan bahan yang digunakan dan dimanfaatkan. Masing-masing bahan satu
dengan yang lain berbeda teknik yang digunakan. Beberapa bahan baku yang
digunakan dalam pembuatan motif raga hias adalah; kayu, kulit, batu, kain,
logam dan masih banyak bahan yang dapat digunakan. Terkait dengan bahan
juga tidak dapat terlepas dengan peralatan yang digunakan dan teknik serta
cara yang dilakukan.

156

Unit Pembelajaran:
Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias

KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII dan VIII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

KD PENGETAHUAN
3.2. Memahami prinsip dan
prosedur menggambar
gubahan flora, fauna, dan
bentuk geometrik menjadi
ragam hias.

KD KETERAMPILAN
4.2. Menggambar gubahan flora,
fauna, dan bentuk geometrik
menjadi ragam hias.

TARGET KD

KELAS

 Menjelaskan
prinsip dan
prosedur
menggambar
gubahan flora,
fauna.
 Menjelaskan
bentuk
geometrik
menjadi ragam
hias.

VII

 Membuat
gambar
gubahan flora,
fauna, dan
bentuk
geometrik
menjadi ragam
hias.
 Membuat
gambar bentuk
geometrik
menjadi ragam
hias.

VII
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B. Indokator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

INDIKATOR PENDUKUNG
Mengidentifikasi gambar gubahan
flora, fauna, dan bentuk geometrik
menjadi ragam hias.

Menuliskan jenis gambar gubahan
flora, fauna, dan bentuk geometrik
menjadi ragam hias.

INDIKATOR KUNCI
 Menjelaskan prinsip dan
prosedur menggambar gubahan
flora, fauna.
 Menjelaskan bentuk geometrik
menjadi ragam hias.

 Mendesain gambar gubahan flora
dan fauna
 Membuat bentuk geometrik
menjadi ragam hias.

INDIKATOR PENGAYAAN
 Menggambar gubahan flora,
fauna menjadi ragam hias.
 Menggambar gubahan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.
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 Membuat penggabungan
gubahan flora dan fauna menjadi
ragam hias.
 Membuat penggabungan
gubahan geometrik dan flora,
fauna menjadi ragam hias.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Fungsi Ragam Hias
Penciptaan

suatu

karya

biasanya

selalu

terkait

dengan

fungsi

tertentu,demikian pula halnya dengan karya seni hias yang penciptaannya
selalu terkait dengan fungsi atau kegunaan tertentu pula. Beberapa fungsi
hias diuraikan sebagai berikut:
1. Sebagai ragam hias murni, maksudnya bentuk-bentuk ragam hias yang
dibuat hanya untuk menghias saja demi keindahan suatu bentuk (benda )
atau bangunan, dimana hias

tersebut ditempatkan. Penerapannya

biasanya pada alat-alat rumah tangga, arsitektur, pada pakaian (batik,
bordir, kerawang) pada alat transportasi dan sebagainya.
2. Sebagai ragam hias simbolis, maksudnya karya hias yang dibuat selain
mempunyai fungsi sebagai penghias suatu benda juga memiliki nilai
simbolis tertentu di dalamnya, menurut norma-norma tertentu (adat,
agama, sistem sosial lainnya). Bentuk, motif dan penempatannya sangat
ditentukan oleh norma-norma tersebut terutama norma agama yang harus
ditaati, untuk menghindari timbulnya salah pengertian akan makna atau
nilai simbolis yang terkandung didalamnya, oleh sebab itu pengerjaan suatu
hiasan

simbolis hendaknya menepati aturan-aturan yang ditentukan.

Contoh ragam hias ini misalnya motif kaligrafi, motif pohon hayat sebagai
lambang kehidupan, motif burung phonik sebagai lambang keabadian,
motif padma, swastika, lamak dan sebagainya.
Ragam hias merupakan elemen-elemen dekorasi yang diperoleh dengan
meniru atau mngembangkan bentuk-bentuk alam dan divisualkanada
permukaan suatu benda; ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam
bentuk visual, proses penciptaannya

tidak lepas dari pengaruh
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lingkungannya dan ditunjukan sebagai pelengkap rasa keindahan; sebagai
suatu ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk visual sebagai
pelengkap rasa estetika dan simbol-simbol tertentu. Sampai sekarang
ragam hias masih dapat dilihat dan diamati fungsi dan makananya.
3. Fungsi Finansial, maksudnya barang yang polos biasanya lebih murah
daripada barang yang diberi ornament.
4. Fungsi Konstruktif maksudnya disamping menghiasi suatu barang atau
bangunan, ornament disini juga berfungsi sebagai penopang kekuatan dari
bagian tertentu dari barang atau bangunan tersebut.
Diperkirakan manusia telah mengenal ragam hias sejak jaman prasejarah,
sampai sekarang masih tetap berkembang keberadaannnya sesuai fungsi
dan maknanya.

Gambar 1 penerapan ornamen dalam sebuah simbol
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 2 penerapan ornamen di atas mebel
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 3 penerapan ornamen dalam sebuah produk kriya
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 4 penerapan ornamen dalam sebuah relief
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 5 penerapan ornamen dalam sebuah bangunan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 6 penerapan ornamen dalam sebuah tiang bangunan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 7 penerapan ornamen dalam sebuah bangunan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 8 penerapan ornamen dalam sebuah desain kaos
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Tentunya Anda telah melihat karya-karya ragam hias di dalam kehidupan
sehari-hari di rumah, sekolah, kantor dan di tempat-tempat umum banyak
sekali beberapa contoh ragam hias yang sudah diterapkan entah sebagai
benda hias maupun benda fungsional. Dapatkah Anda menunjukkan
contohnya ? Apakah Anda tahu bagaimana cara membuat karya ragam hias
tersebut ? Bagaimana teknik pembuatan karya ragam hias ?
Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar teknik berkarya membuat gambar
ragam hias, melalui model pembelajaran Project Based Learning.

Aktivitas 1: Penentuan Proyek
Dalam kegiatan penentuan proyek ini, guru bersama peserta didik
menentukan tema proyek, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Guru melakukan apresiasi tentang pengertian ragam hias, jenis ragam hias
dan keteknikan dalam membuat karya.
2. Membuat proyek yang berkaitan dengan gambar ragam hias dengan
gambar gubahan flora, fauna, alam benda, alam benda dan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.
3. Guru memberikan tugas proyek yang harus di amati peserta didik secara
berkelompok tentang tugas membuat karya gambar ragam hias.
Sebelum masuk ke aktivitas berikutnya Anda bisa mengamati video di
Youtube pada web ini
https://www.youtube.com/watch?v=pXoynoSgqCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9xnEBoAc0zU
https://www.youtube.com/watch?v=dBNUnFZYO7s
https://www.youtube.com/watch?v=MYZxxLOz
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Aktivitas 2: Perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek
Dalam kegiatan perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, guru
bersama siswa melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Peserta didik merencanakan proyek yang ditugaskan oleh guru, dengan
judul: Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda dan geometrik
menjadi ragam hias. (bisa memilih salah satu)
2. Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk proyek yang dilakukan oleh
peserta didik.
Kreteria yang akan dinilai: persiapan bahan dan alat, proses pembuatan,
hasil penyajian (termasuk finishing)
3. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, pembagian kelompok
sesuai dengan jumlah proyek.
4.

Masing-masing

kelompok menyiapkan bahan dan alat untuk

melaksanakan proyek (misal akan dibuat dalam 5 kelompok)
5. Setiap kelompok berkonsultasi kepada guru untuk persiapan pelaksanaan
dan penyelesaian proyek.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2

Aktivitas 3: Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek
Peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek:
1. Menyediakan bahan dan alat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
2. Menentukan tema karya gambar gubahan flora, fauna, alam benda, dan
bentuk geometrik menjadi ragam hias.
3.

Menyiapkan gambar pedukung sebagai acuan gambar gubahan flora,
fauna, alam benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
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4. Membuat sketsa alternatif gambar gubahan flora, fauna, alam benda, dan
bentuk geometrik menjadi ragam hias.
5. Pemilihan sketsa terpilih gambar gubahan.
6. Penyusunan hasil gambar gubahan menjadi sebuah ragam hias.
7. Pewarnaan gambar gubahan dengan teknik kering atau teknik basah.
8. Finishing karya.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3

Aktivitas

4: Penyelesaian Proyek
Monitoring Guru

dengan

Fasilitasi

dan

Pada tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
1. Guru memantau kegiatan peserta didik dan memfasilitasi penyelesaian
proyek membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda, dan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.
2. Peserta didik melaksanakan proyek pembuatan gambar gubahan flora,
fauna, alam benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 4

Aktivitas 5: Penyusunan Laporan dan Presentasi Hasil Proyek
Pada tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
1.

Peserta didik membuat laporan atau resume secara tertulis disertai
gambar, foto, ilustrasi atau video yang dapat mendukung dalam presentasi
di depan kelas.

2. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi kemudian terjadi diskusi atau
tanya jawab.
3. Siswa mencatat hasil kegiatan presentasi
4. Siswa menyempurnakan laporan atau resume bila mana ada perbaikan.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5
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Aktivitas 6: Evaluasi Proses dan Hasil Proyek
Guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap hasil
proyek. Guru bersama peserta didik bersama-sama melakukan refleksi
terhadap hasil proyek. Hal-hal yang perlu direfleksikan, misal:
1.

Kendala apa yang Anda hadapi dalam menyiapkan bahan dan alat?

2.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam penyiapan bahan dan alat gambar
gubahan?

3.

Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses pembuatan gambar
gubahan?

4.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kendala proses
pembuatan gambar gubahan?

5.

Apa hal-hal yang menarik dari karya gambar gubahan yang Anda
hasilkan?

6.

Apa yang perlu Anda lakukan agar hasil karya gambar gubahan lebih
baik?

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 6

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

:

Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Tujuan

:

Melakukan

pengumpulan

data

mengamatan

tentang pembuatan gambar gubahan flora, fauna,
alam benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam
hias.
Identitas
Pelajaran
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Mata :

Seni Budaya
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Petunjuk Kerja

:

Tentukan judul proyek
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dn
tentukan ketua kelompok.
Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang proyek pembuatan gambar gubahan flora,
fauna, alam benda, dan bentuk geometrik menjadi
ragam hias.

Form Kegiatan :
Penentuan Proyek
No

Kegiatan Pengumpulan Data dan

Hasil

Pengamatan
1.

Pemahaman perkembangan ragam hias

2.

Pemahaman hias non geometrik

3.

Pemahaman teknik
perwujudan/penggambaran ragam hias

4.

Pemahaman unsur-unsur dan penyusunan
ragam hias

Lembar Kerja Peserta Didik 2

Judul

:

Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
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dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
Tujuan

:

Melakukan

perancangan

langkah-langkah

pembuatan gambar gubahan flora, fauna, alam
benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
Identitas

Mata :

Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

Buatlah ragam hias Flora dan Fauna dengan teknik
pengembangan perwujudan bentuk yaitu :
Teknik Stilasi
Teknik Distorsi
Teknik Defornasi
Teknik Transformasi
Bahan yang digunakan pensil warna, spidol warna,
cat air atau cat poster (bisa memilih salah satu) di
atas kertas gambar A3.
Buatlah

urutan

langkah-langkah

penyelesaian

proyek secara berkelompok
Konsultasikanlah

hasil

langkah-langkah

penyelesaian proyek pada guru pembimbing Anda

Form Kegiatan :
Perancangan langkah-langkah pembuatan gambar gubahan flora, fauna,
alam benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
No

Kegiatan Perancangan

1.

Persiapan bahan dan alat

2.

Pelaksanaan
ragam hias

3.

Finishing
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4.

Evaluasi

Lembar Kerja Peserta Didik 3

Judul

:

Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Tujuan

:

Melakukan penyusunan jadwal pembuatan gambar
gubahan flora, fauna, alam benda, dan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.

Identitas

Mata :

Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan proyek
secara
berkelompok.
b. Konsultasikanlah jadwal pada guru pembimbing
Anda.

Jadwal Pelaksanaan Proyek
No

Rencana Kegiatan

.
1.

Pelaksanaan
Pertemu
an 1

Pertemu
an 2

Pertemu
an 3

Pertemu
an 4

Persiapan/Menyedia
kan bahan dan alat

2.

Menentukan tema
karya gambar

3.

Menyiapkan gambar
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pedukung
4.

Membuat sketsa
alternatif

5.

Pemilihan sketsa
terpilih

6.

Penyusunan hasil
gambar gubahan
menjadi sebuah
ragam hias

7.

Pewarnaan gambar
gubahan dengan
teknik kering atau
teknik basah.

8.

Finishing karya.

Lembar Kerja Peserta Didik 4

Judul

:

Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Tujuan

:

Penyelesaian
monitoring

proyek
guru

dengan

dalam

fasilitasi

pembuatan

dan

gambar

gubahan flora, fauna, alam benda, dan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.
Identitas

Mata :

Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian proyek
secara berkelompok sesuai jadwal yang telah
direncanakan.
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b. Konsultasikanlah jadwal pada guru pembimbing
Anda apabila mengalami kesulitan.
c. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
d. Jaga kebersihan ruang kerja dan lingkungan.
Form Kegiatan :
Monitoring guru dalam pembuatan gambar gubahan flora, fauna, alam
benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
No

Kegiatan Monitoring

Hasil Pemantauan

1.
2.
3.
4.

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

:

Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Tujuan

:

Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek
dalam pembuatan gambar gubahan flora, fauna,
alam benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam
hias.

Identitas

Mata :

Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

1. Buatlah laporan atau resume secara tertulis
disertai gambar, foto, ilustrasi atau video yang
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dapat mendukung dalam presentasi di depan kelas.
2. Guru dan siswa Tanggapilah hasil presentasi
siswa kemudian terjadi diskusi atau tanya jawab
antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa.
3.

Kegiatan

siswa

mencatat

hasil

kegiatan

presentasi
4. Kegiatan siswa menyempurnakan laporan, bila
mana ada perbaikan.

Form Kegiatan :
Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek dalam pembuatan
gambar gubahan flora, fauna, alam benda dan bentuk geometrik menjadi
ragam hias.
No

Kegiatan Presentasi

1.
2.
3.
4.
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Hasil Presentasi
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul

:

Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam benda,
dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Tujuan

:

Evaluasi proses dan hasil proyek dalam pembuatan
gambar gubahan flora, fauna, alam benda, dan
bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Identitas

Mata :

Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

1. Buatlah laporan atau resume secara tertulis
disertai gambar, foto, ilustrasi atau video yang
dapat mendukung dalam presentasi di depan kelas.
2. Guru dan siswa Tanggapilah hasil presentasi
siswa kemudian terjadi diskusi atau tanya jawab
antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa.
Guru dan peserta didik bersama-sama melakukan
refleksi terhadap hasil proyek. Hal-hal yang perlu
direfleksikan:
1. Kendala apa yang Anda hadapi dalam penyiapan
bahan dan alat pembuatan gambar gubahan flora,
fauna, alam benda dan bentuk geometris menjadi
ragam hias ?
2.

Solusi

apa yang

Anda lakukan dalam

menghadapi kendala penyiapan bahan dan alat
pembuatan gambar gubahan menjadi ragam hias ?
Form Kegiatan

:

Evaluasi Proses dan Hasil Karya Pembuatan Karya gambar gubahan flora,
fauna, alam benda dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
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No
1.

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

2.
3.
4.
5.
6.

Penilaian Lembar Kerja Pembuatan Karya gambar gubahan flora, fauna, alam
benda dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.
Judul

: Membuat gambar gubahan flora, fauna, alam
benda, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.

Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan pembuatan gambar
gubahan flora, fauna, alam benda, dan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.
: Seni Budaya

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja
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: a. Penilaian dilakukan pada saat penyiapan
bahan dan alat sampai dengan presentasi hasil.
b. Gunakan format penilaian

Unit Pembelajaran:
Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias
Form Penilaian Karya gambar gubahan flora, fauna, alam benda dan bentuk
geometrik menjadi ragam hias.
No.

Aspek Penilaian
2

1.
2.
3.
4.
5.

Penggunaan bahan dan alat
Teknik yang digunakan
Prosedur pembuatan
Hasil karya selesai dan
tuntas
Finishing karya
Skor Maksimum

Kriteria
1

0

10

Jumlah
Form Rubrik Penilaian Karya gambar gubahan flora, fauna, alam benda, dan
bentuk geometrik menjadi ragam hias.
No
1

Aspek
Penilaian
Penggunaan
bahan dan alat

2

Teknik yang
digunakan

3

Prosedur
pembuatan

4

Hasil karya
selesai dan
tuntas
Finishing karya

5

Rubrik
2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai
1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai
2:Jika teknik yang digunakan sesuai dengan bahan
dan alat
1: Jika teknik yang digunakan kurang sesuai dengan
bahan dan alat
0: Jika teknik yang digunakan tidak sesuai dengan
bahan dan alat
2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut
1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut
2: Jika hasil karya gambar gubahan tuntas
1: Jika hasil karya gambar gubahan kurang tuntas
0: Jika hasil karya gambar gubahan tidak selesai
2: Jika finishing karya rapi dan sesuai
1: Jika finishing karya kurang rapi dan kurang
sesuai
0: Jika finishing karya tidak rapi dan tidak sesuai
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Penghitungan nilai karya:
Nilai = Jumlah Skor Penilaian : Skor Maksimum X 100
Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.1 =60
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Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias
C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan 1 Masa Perkembangan Ragam Hias
Berdasarkan periode dan ciri-ciri yang ditampilkan, karya seni memiliki
beberapa corak yaitu:
1. Ragam Hias Primitif, yaitu karya seni hias yang diciptakan pada zaman
purba atau zaman primitif, zaman kuno; yang pertama. Ciri-ciri umum
dari seni hias primitif adalah sederhana, tegas, kaku, cendrung bermotif
geometris, goresan spontan, biasanya mengandung makna simbolik
tertentu. Sedangkan komposisi yang diterapkan biasanya berderet,
sepotong-sepotong, berulang, berselang-seling, dan sering

juga

dijumpai penyusunan secara terpadu. Karya seni hias primitif memberi
gambaran kesederhanaan dan gambaran perilaku masyarakat pada
zaman itu. Seni primitif bersifat universal karena ciri-ciri umumnya
adalah sama diseluruh dunia.

Gambar 9 Motif oranamen dalam sebuah motif manusia
Sumber: http://eduofculture.blogspot.com.2013
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Gambar 10 Motif oranamen kewan dalam sebuah dinding batu
Sumber: http:// Indonesian Heritage, 2002

Gambar 11 Motif oranamen yang diterapan di alat rumah tangga
Sumber: http:// Indonesian Heritage, 2002

2. Ragam Hias klasik adalah hasil karya seni hias yang telah mencapai
puncak-puncak perkembangannya atau telah mencapai tataran estetis
tertinggi, sehingga sulit dikembangkan lebih lanjut. Ia telah mempunyai
bentuk dan pakem yang standard, struktur motif dan pola yang tetap,
memiliki susunan, irama yang telah baku dan sulit untuk dirobah dalam
bentuk yang lain, dan yang terpenting telah diterima eksistensinya
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Unit Pembelajaran:
Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias
tanpa mengalami perubahan lagi. Contohnya ragam hias Majapahit,
Pajajaran, Jepara, Bali, Surakarta, Madura, mataram dan lain-lain. Seni
klasik bersifat kedaerahan karenanya masing-masing daerah memiliki
ragam hias klasik dengan corak dan ciri-ciri tersendiri.

Gambar 12 Motif Pajajaran
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 13 Motif Majapahit
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 14 Motif Bali
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 15 Motif Mataram
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 16 Motif Jepara
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 16 Motif Madura
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 17 Motif Cirebon
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 18 Motif Pekolongan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 19 Motif Surakarta
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 20 Motif Yogyakarta
Sumber:http://blog-senirupa.blogspot.com/2013/09/ragam-motif-hias-klasiktradisional.htm

3. Ragam Hias Tradisional yaitu ragam hias yang berkembang ditengahtengah

masyarakat

secara

turun-temurun,

pengungkapannya

dilaksanakan menurut peraturan , norma-norma, pola-pola yang telah
digariskan terlebih dahulu dan telah menjadi kesepakatan bersama.
Seni hias ini tetap digemari dan dilestarikan sebagai sesuatu yang dapat
memberi manfaat (keindahan) bagi kehidupan, dari masa ke masa.
Ragam hias tradisonal mungkin berasal dari seni klasik atau seni
primitif, namun setelah mendapat pengolahan-pengolahan tertentu,
dilestarikan kemanfaatannya demi memenuhi kebutuhan, khususnya
dalam hal kebutuhan estetis. Oleh sebab itu corak seni hias tradisional
merupakan pembauran dari seni klasik dan primitif. Hasil atau wujud
dari pembauran tersebut tergantung dari sumber mana yang lebih kuat
yang akan memberi kesan/corak yang lebih dominan. Misalnya motif
tradisonal Majapahit, Bali, Jogyakarta, Pekalongan beberapa daerah
lainnya lebih dominan bersumber pada corak motif klasik, sedangkan
motif tradisional Irian jaya, toraja, motif suku dayak dan motif
Kalimantan corak primitifnya lebih menonjol. Ragam hias tradisonal
bersifat kolektif.
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Gambar 21 Ragam hias tradisional dalam motif batik
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 22 Ragam hias tradisional dalam motif Toraja
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

183

Gambar 23 Ragam hias tradisional dalam motif batik Kawung
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 24 Ragam hias dalam motif flora dan fauna
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Unit Pembelajaran:
Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias

Gambar 25 Ragam hias tradisional dalam motif ukiran flora, fauna dan manusia
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

4. Ragam hias modern atau Kontemporer yaitu karya seni hias yang
merupakan hasil kreasi atau ciptaan seniman yang baru dan lepas dari
kaidah-kaidah tradisi, klasik atau primitif. Ragam hias

ini bersifat

individu. Proses dan terciptanya seni hias modern terkadang bertolak
atau mengambil inspirasi dari seni primitif atau tradisional atau
merupakan hasil inovasi/kreativitas seniman secara pribadi, sehingga
karya

yang

tercipta

merupakan

cerminan

pribadi

senimannya.

Adanya berbagai corak dalam seni ornamen bukan berarti antara corak
yang satu dengan yang lainnya mempunyai nilai estetis atau nilai
kegunaan lebih tinggi atau lebih rendah, karena masing-masing corak
memiliki keunggulan karakter, ciri, dan nilai estetika tersendiri,
perbedaan

corak

tersebut

hanya

berdasarkan

pada

periode

perkembangan, tampilan fisik, dan sifat penciptaannya. Sedangkan
menyangkut kegunaan dan nilai estetis pada dasarnya adalah sama.
Adanya anggapan bahwa suatu corak lebih baik dari corak lainnya
semata-mata karena selera individu.
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Gambar 26 Ragam hias modern dalam motif batik
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 27 Ragam hias modern dalam motif batik
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 28 Ragam hias modern dalam motif batik
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Unit Pembelajaran:
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Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias

Gambar 29 Ragam hias modern dalam motif batik dan ukiran
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 30 Ragam hias modern dalam karya seni gambar
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 31 Ragam hias modern dalam karya seni gambar
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 32 Ragam hias modern dalam karya seni gambar
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 33 Ragam hias modern dalam karya seni gambar dan ukiran
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 34 Lukisan purba pada dinding gua di Papua
Sumber: Indonesian Heritage, 2002
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Unit Pembelajaran:
Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias
Judul Bahan Bacaan 2 Motif Hias Non Geometrik (Organis)
Motif hias non geometris (organis) adalah jenis hiasan yang dibuat secara
tidak terstruktur atau teratur, lebih luwes/dinamis dan bebas ( motif
tumbuhan, binatang, manusia, benda alami, dan bentuk khayalan/fantasi)
antara lain :
a.

Motif Tumbuh-Tumbuhan.

Penggambaran motif tumbuh-tumbuhan dalam seni hias dilakukan dengan
berbagai cara baik natural maupun stilirisasi sesuai dengan keinginan
senimannya, demikian juga dengan jenis tumbuhan yang dijadikan
obyek/inspirasi juga berbeda tergantung dari lingkungan (alam, sosial, dan
kepercayaan pada waktu tertentu) tempat motif tersebut diciptakan. Motif
tumbuhan yang merupakan hasil gubahan sedemikian rupa jarang dapat
dikenali

dari

jenis

dan

bentuk

tumbuhan

apa

sebenarnya

digubah/distilisasi, karena telah diubah dan jauh dari bentuk aslinya.

Gambar 35 Motif hias tumbuh-tumbuhan diterapkan pada relief
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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yang

Gambar 36 Motif hias tumbuh-tumbuhan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 37 Motif tumbuhan yang merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 38 Motif tumbuhan yang merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias

Gambar 39 Motif daun tumbuhan yang merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 40 Motif bunga yang merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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a. Motif Binatang.

b.

Gambar 41 Motif bunga, daun tumbuhan yang merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 42 Motif bunga, daun tumbuhan yang merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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b.

Penggambaran binatang dalam ragam hias sebagian besar merupakan
hasil gubahan/stilirisasi, jarang berupa binatang secara natural, tapi
hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatang
yang digubah, dalam visualisasinya bentuk binatang terkadang hanya
diambil pada bagian tertentu ( tidak sepenuhnya) dan dikombinasikan
dengan motif lain. Jenis binatang yang dijadikan obyek gubahan antara
lain, burung, singa, ular, kera, gajah dan lain-lain.

Gambar 43 Binatang dalam ragam hias merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 44 Binatang dalam ragam hias merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 45 Binatang dalam ragam hias merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

c. Motif Manusia.
Manusia sebagai salah satu obyek dalam penciptaan motif ornamen
mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah seperti kedok atau
topeng, dan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan

Gambar 46 Motif manusia dalam ragam hias wayang
merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias

Gambar 47 Motif manusia, topeng dalam ragam hias merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 48 Motif manusia dalam ragam hias merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 49 Motif manusia dalam ragam hias merupakan hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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d.

Motif Benda Alami
Motif benda-benda alami seperti batu, air, awan dan lain-lain,

dalam

penciptaannya biasanya digubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu
motif dengan karakter tertentu sesuai dengan sifat benda yang diekspresikan
dengan pertimbangan unsur dan asas estetika. misalnya motif.awan, bebatuan
dan benda-benda lain biasanya ditempatkan pada bagian bawah suatu benda
atau bidang yang akan dihias dengan motif tersebut.

Gambar 50 Motif benda-benda alami dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 51 Motif benda-benda alami dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias

Gambar 52 Motif benda-benda alami dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 53 Motif benda-benda alami dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

e.

Motif Kreasi/ khayalan
Motif Kreasi/ khayalan merupakan bentuk-bentuk ciptaan yang tidak
terdapat pada alam nyata seperti motif makhluk ajaib, raksasa, dewa dan
lain-lain. Bentuk ragam hias khayali adalah merupakan hasil daya dan
imajinasi manusia atas persepsinya, motif mengambil sumber ide diluar
dunia nyata. Contoh motif ini adalah: motif kala, motif ikan duyung,
raksasa, dan motif makhluk-makhluk gaib lainnya.
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Sedangkan yang dimaksud pola adalah gambar yang dipakai untuk
contoh

atau

model,

merupakan

suatu

hasil

susunan

atau

pengorganisasian dari motif tertentu dalam bentuk dan komposisi
tertentu pula. Pola dipergunakan sebagai salah satu teknik untuk
memproduksi suatu gagasan. Contohnya pola hias batik, pola hias
majapahit, jepara, bali, mataram dan lain-lain.singkatnya pola adalah
penyebaran atau penyusunan dari motif-motif.

Gambar 54 Motif kreasi dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 55 Motif kreasi dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 56 Motif kreasi dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 57 Motif kreasi dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 58 Motif kreasi dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 59 Motif kreasi dari hasil gubahan
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Pola biasanya terdiri dari :


Motif pokok.



Motif pendukung/piguran.



Isian /pelengkap.

Penyusunan pola dilakukan dengan jalan menebarkan motif secara
berulang-ulang, jalin-menjalin, selang-seling, berderet, atau variasi satu
motif dengan motif lainnya. Hal-hal yang terkait dengan pembuatan pola
adalah :


Simetris yaitu pola yang dibuat, antara bagian kanan dan kiri atau atas
dan bawah adalah sama.



Asimetris yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagiannya (kanan-kiri,
atas-bawah) tidak sama.



Pengulangan yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif.



Bebas atau kreasi yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi

Pola memiliki fungsi sebagai arahan dalam membuat suatu perwujudan
bentuk artinya sebagai pegangan dalam pembuatan agar tidak menyimpang
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dari bentuk/motif yang dikehendaki, sehingga hasil karya sesuai dengan ide
yang diungkapkan.

Judul Bahan Bacaan 3 Teknik Perwujudan /Penggambaran
Ragam Hias
Beberapa cara atau gaya yang dijadikan konsep dalam pembuatan karya
ragam hias adalah sebagai berikut:
1. Teknik realis atau naturalis pembuatan motif ornamen yang berusaha
mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami tanpa melalui
suatu gubahan, bentuk-bentuk alami yang dimaksud berupa bentuk
binatang, tumbuhan, manusia dan benda-benda alam lainnya.
2. Teknik stilasi atau gubahan yaitu pembuatan motif ornamen dengan
cara melakukan gubahan atau merubah bentuk tertentu, dengan tidak
meninggalkan

identitas

atau

ciri

khas

dari

bentuk

yang

digubah/distilirisasi, atau dengan menggayakan bentuk tertentu
menjadi karya seni ornamen. Bentuk-bentuk yang dijadikan inspirasi
adalah binatang,tumbuhan, manusia, dan benda alam lainnya.
3. Teknik Distorsi yaitu pembuatan motif dengan cara melebihkan dan
menonjolkan bagian bentuk tertentu yang mendapatkan kesan Teknik
Distorsi utama. Objek yang terdistorsi dapat berupa bentuk objek
yang dibesar-besarkan, dipanjangkan, dilebarkan dan sebagainya.
Sehingga objek itu tidak lagi realistik , walaupun bentuk asli masih
tetap terlihat. Distorsi atau penyimpangan ialah sebagai langkah
penggeliatan, melebih-lebihkan, menyangatkan bentuk sehingga
menguatkan karakter.
4. Deformasi terdiri dari kata dengan berarti tidak dan formasi berarti
susunan. deformasi adalah melukiskan obyek dengan teknik
melepaskan bagian-bagian benda (obyek) dari susunannya, kemudian
dikembalikan atau disusun dengan cara baru dan relevan atau masih
ada kesatuan dan keselarasan dengan dasar obyek.
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5. Transformasi yaitu mempunyai pengertian perubahan rupa (bentuk,
sifat, fungsi dan sebagainya) atau pengalihan menjadi bentuk yang
berbeda namun masih memiliki nilai-nilai yang sama, perubahan dari
satu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk yang mempunyai
arti atau ungkapan yang sama mulai dari struktur permukaan, fungsi,
perubahan bentuk, penampilan, karakter atau penempatan, mengubah
dari pengakuan, mengubah atau mengganti bentuk atau penampilan
luarnya, mengubah kondisi, alam dan fungsi. Transformasi merupakan
proses penciptaan dengan cara mengubah atau menggantikan bnetuk
aslinya, melalui menggabungkan bentuk semula dengan beberapa
jenis obyek lainnya. Lebih jelasnya, transformasi merupakan upaya
untuk mengubah, mengalihkan, menyatukan beberapa hal dalam
mencapai nilai yang sama-sama dapat diterima secara serentak.

Gambar 60 Gunungan pada wayang
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 61 Konsep dalam pembuatan karya ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 62 Konsep dalam pembuatan karya ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 63 Konsep dalam pembuatan karya ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 64 Konsep dalam pembuatan karya ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 65 Beberapa teknik perwujudan ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 66 Beberapa teknik perwujudan ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 67 Beberapa teknik perwujudan ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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G. Unsur-Unsur dan Penyusunan Ragam Hias
Sebagaimana halnya di alam, unsur-unsur

seni rupa juga berperan

membentuk wujud karya seni hias. Kualitas karya seni rupa sangat
ditentukan oleh unsur-unsur pembentuknya yaitu
1. Titik
2. Garis
3. Ruang/ bidang
4. Bentuk
5. Warna
6. Tekstur

Gambar 68 Beberapa contoh bentuk dan garis untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 69 Beberapa contoh bentuk dan garis untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Unsur-unsur ragam hias tidak terlepas dari unsur-unsur yang saling
mendukung antara satu dengan yang lain. Dari unsur rupa tersebut dapat
diaplikasikan melalui pembentukan penyusunan atau komposisi ragam hias ,
penerapan ini sebagai ekspresi keteraturan penglihatan dan perasaan.
Secara umum beberapa teknik penyusunan unsur - unsur ragam hias yaitu
1.

Penyususnan Pengulangan Penuh (full repeat) yaitu penyusunan ragam
hias melalui pengulangan motif yang dilakukan secara penuh dan
konsisten tanpa ada perubahan bentuk semula

Gambar 70 Teknik pengulangan penuh untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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2.

Penyusunan Pengulangan Seperempat/Seperdelapan/Sepertiga
dan seterusnya (full drop Repeat) yaitu penyusunan ragam hias
dengan menyusun motifnya melalui pengulangan yang
digeser/diturunkan seperempat/seperdelapan/sepertiga dan
seterusnya, dalam arti penempatan motif selalu diturunkan
seperempat/seperdelapan/sepertiga dan seterusnya dari posisi
motif sebelumnya.

Gambar 71 Teknik pengulangan pada ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

3.

Penyusunan Pengulangan Setengah Geseran (full half repeat)
yaitu penyusunan ragam hias dengan menyusun motifnya melalui
pengulangan yang digeser/diturunkan setengahnya, dalam arti
penempatan motif selalu diturunkan setengah dari posisi motif
sebelumnya.
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Gambar 72 Teknik pengulangan setengah untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
4.

Penyusunan Rotasi atau Berputar (rotated) yaitu teknik penyusunan
ragam hias dengan menyusun motifnya secara berulang, memutar bertumpu
pada satu titik pusat sebagai fokusnya.

Gambar 73 Teknik penyusunan rotasi atau memutar untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

5.

Penyusunan Bersebalik (inverted) yaitu penyusunan ragam hias
dengan penerapannya melalui meletakkan unsurnya
memutarbalikkan atau berlawanan arah, dalam arti pengulangan
berikutnya dalam urutan terbalik dan diletakkan sejajar dengan
konsep semula
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Gambar 74 Teknik penyusunan bersebalik untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

6.

Penyusunan Selang - Seling (intderval) yaitu penyusunan ragam
hias melalui pengulangan motif secara berselang, dalam arti
penerapannya menggunakan dua motif yang berbeda yang
didsusun selang - selig atau saling bergantian

Gambar 75 Teknik penyusunan selang-seling untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

210

Unit Pembelajaran:
Gambar Gubahan Flora, Fauna, Alam Benda, dan
Bentuk Geometrik menjadi Ragam Hias
7.

Penyusunan Acak (random) yaitu penyusunan ragam hias melalui
menempatkan motif secara sembarangan atau acak tanpa
mengurangi konsep motif semula

Gambar 76 Teknik penyusunan acak untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 77 Teknik penyusunan acak untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Contoh Pengembangan Penyusunan Ragam Hias

Gambar 78 buah Sirkaya sebagai acuan menggambar ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 79 meniru bagian pokok buah Sirkaya untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Gambar 80 membuat komposisi motif buah Sirkaya untuk ragam hias
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Judul Bahan Bacaan 4 Pengetahuan Bahan dan Alat
Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk
mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya
seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan
ragamnya, ada yang berfungsi sebagai bahan utama dan ada pula sebagai
bahan penunjang. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan
menjadi bahan alami dan bahan sintetis berdasarkan sumber bahan dan
proses pengolahannya. Bahan baku alami adalah material yang bahan
dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara
langsung tanpa proses pengolahan secara kimiawi di pabrik atau industri
terlebih dahulu. Adapun bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang
telah diolah melalui proses pabriksasi atau industri tertentu menjadi bahan

213

baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya,
bahan berkarya seni rupa ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras
dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat dan sebagainya. Alat dan bahan
yang diperlukan antara lain:
1. Pensil
Merupakan alat yang lembut, tidak banyak memeberikan kedalaman,
tingkat kekerasannya bermacam-macam; untuk permulaan gunakanlah
pensil yang sedang lunaknya. (Untuk merampungkan gambar kelak
hendaknya selalu digunakan pensil yang paling bermutu sejauh yang
dapat diperoleh). Kekuatan garis bergantung pada kertas yang
dipergunakan. Makin kasap kertas yang digunakan, makin gelap goresan
potlot yang diperoleh. Sebaliknya makin licin kertas, makin abu-abu
goresan itu. Kertas harus cukup kasap agar diperoleh garis pensil yang
baik dan cukup keras sehingga tidak bercalar oleh pensil. Ada berbagai
macam dan jenis pensil sesuai dengan penggunaannya, antara lain:
a. Pensil Biasa:
Pensil biasa dengan batang kayu relatif murah, dapat dipakai untuk
membuat berbagai macam goresan, dan dapat digunakan untuk menutup
bidang gambar dan membuat bayangan. Walaupun pensil biasa sudah
cukup

cocok

untuk

dipergunakan

menggambar,

namun

dalam

pengunaannya harus diperhatikan mutu dan jenis pensilnya.
b. Pensil Keras (dengan istilah pensil Hard/H)
Pensil jenis ini memiliki tingkat dan kwalitas kekerasan mulai dari 9 H
(sangat keras) kemudian F. Pensil jenis ini biasanya banyak dipakai untuk
menggambar mistar, karena jenisnya yang keras tersebut. Semakin keras
tingkatan isi pensil, semakin dapat digunakan untuk menghasilkan garisgaris yang padat, halus dan tipis.
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c. Pensil sedang (dengan istilah pensil medium hard/HB).Pensil ini
dipakai untuk membuat desain/ sket/ gambar rencana, baik untuk gambar
dekorasi maupun gambar reklame.
d. Pensil Lunak (dengan istilah pensil Soft/B)
Isi pensil yang lunak dapat menghasilkan garis-garis yang padat, gelap dan
nada gelap terang. Untuk hampir semua gambar tangan bebas, pensil jenis
B merupakan jenis pensil yang banyak manfaatnya. Jenis pensil ini banyak
dipakai untuk menggambar potret, benda atau pemandangan alam dalam
warna hitam putih.
e. Konte, berwarna hitam arang dan berbeda dengan pensil biasa karena
mempunyai goresan yang tebal dan lebar. Dibedakan pula menjadi:
1) Hard/H/keras.
2) Medium/HB/sedang
3) Soft/B/Lunak, dipakai untuk menggambar potret, pemandangan alam
dan benda.
f. Pensil berwarna.
Pensil ini mengandung lilin dan tersedia dalam 12 dan 24 macam warna,
mempunyai sifat lunak.

Gambar 81 Pensil
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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Gambar 82 contoh beberapa arsiran dengan pensil
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 83 contoh Konte
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 84 contoh karya denga Konte
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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Gambar 85 contoh pensil warna
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 86 contoh karya gambar bentuk dengan bahan pensil warna
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

2. Pastel
Pastel adalah media menyerupai kapur tulis tetapi dibuat dengan pigmen
warna dicampur dengan zat pengikat berupa resin dan plaster. Bahan ini
dicampur, dibuat pasta kemudian dibentuk batangan lalu dikeringkan.
Kualitas pastel tergantung dari komposisi bahannya. Pastel dengan
warna cerah biasanya bahan plasternya sedikit, karena bahan ini
berfungsi untuk mengurangi cerahnya pigmen warna. Pigmen warna
cerah disebabkan oleh tingginya konsentrasi (extract) pigmen yang
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dibuat dari dedadunan, bagian tertentu binatang (tulang, lemak), dan
bahan sintetis. Baik buruknya kualitas pastel maupun bahan pewarna
lainnya sangat tergantung pada daya tahannya terhadap sinar. Artinya,
warna tidak cepat berubah jika terkena sinar matahari langsung, tidak
pecah, tidak berubah dalam jangka waktu panjang. Hal ini penting
diperhatikan karena akan mempengaruhi pula kualitas karya. Selain
berbentuk kapur tulis, pada saat ini diproduksi pastel dalam bentuk
pensil, namun di Indonesia belum banyak beredar.
Di dalam penggunaannya, pastel dapat diterapkan dengan membuat
garis atau arsiran dan dikombinasi blok tipis atau sebaliknya dengan
blok yang tebal menutup permukaan kertas. Menggunakan pastel perlu
didukung peralatan dan bahan lainnya seperti alat peruncing untuk
mendapatkan ujung runcing ketika membuat garis atau bagian yang
kecil. Peruncing pastek dapat menggunakan amril yang dilekatkan pada
papan atau menggunakan peruncing pensil. Untuk pastel kapur dapat
menggunakan karet penghapus yang lembut untuk memperbaiki
kesalahan atau membuat efek lighting dalam menggambar benda-benda
yang mengkilat. Sedang untuk pastel minyak, jika ada kesalahan dalam
penerapan warnanya dapat ditumpang dengan warna yang lain, dan jika
warnanya tebal dapat dikerok dengan pisau ‘cutter’. Percampuran warna
dapat dilakukan langsung di atas kertas dengan menggosokkan kain atau
jari, atau alat lainnya seperti kuas, kapas, dan tisu. Pencampuran dapat
pula dilakukan di luar kertas dengan membuatnya menjadi serbuk
terlebih dahulu, lalu serbuk tersebut dicampur hingga menjadi homogen
sebelum digunakan. Apabila batang pastel sudah kotor, bersihkan
dengan menggunakan kain.
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Gambar 87 contoh Pastel
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 88 contoh Pastel
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 89 contoh karya dengan bahan pastel
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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3. Tinta
Pada saat ini tinta gambar dibuat dari pigmen warna, shellac dicampur air,
sedang pada jaman dahulu tinta hitam dibuat dari campuran jelaga dengan
lem dan sejenis cuka. Dengan berkembangnya teknologi, tinta tidak lagi
hanya hitam, sekarang banyak dijual tinta dengan warna-warni. Secara
tradisional, dalam penggunaan tinta memerlukan alat berupa pena dan
kuas. Pena tidak hanya berupa pena standar yang dibuat oleh pabrik untuk
menggambar atau menulis, tetapi dapat pula menggunakan pena buatan
tangan dari bambu, tangkai bulu unggas, kayu atau bahan lain dengan
maksud mendapatkan variasi garis yang artistik. Ada beberapa istilah
untuk menunjukkan kualitas ketahanan tinta yakni permanent, lightfast,
archival. Istilah permanent menunjukkan bahwa tinta tersebut tahan lama
setelah berkali-kali dicuci, lightfast berarti tinta tersebut tahan lama untuk
tidak luntur jika sering terkena sinar matahari langsung. Archival
merupakan tinta atau material lain dengan daya tahan yang amat tinggi
sehingga kuat berabad-abad lamanya. Ada istilah lain untuk tinta yaitu
waterproof menunjukkan bahwa tinta tersebut tidak dapat cair kembali
jika terkena air, sedang nonwaterproof dapat cair kembali jika diberi air
dengan kuas basah, berarti gambar dapat diubah atau diperbaiki. Sifatnya
lebih luwes jika digunakan untuk menggambar atau melukis.

Gambar 90 contoh Tinta
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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Gambar 91 contoh hasil karya dengan tinta Tinta
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

4. Cat Air
Cat air adalah media seni rupa yang memiliki sifat khusus yaitu tembus
pandang / transparan. Apabila terjadi susunan warna tumpang tindih
maka warna yang tertindih tidak tertutup sepenuhnya. Bahkan dari garis
tumpang tindih itu menimbulkan efek warna campurannya. Cat air
menggunakan air sebagai medium pengencernya sehingga tidak dapat
digunakan di atas kanvas cat minyak. Kertas yang digunakan sebaiknya
khusus untuk cat air, karena daya serapnya telah disesuaikan dengan
sifat cat air yang harus banyak menggunakan air dalam penggunaannya.
Cat air tidak digunakan untuk pewarna yang tebal dan pekat, karena jika
digunakan

secara

tebal

dan

pekat

pengeringannya

lama

dan

kemungkinan merusak kertas jika tertempel dengan kertas atau benda
lain. Pada waktu mengeluarkannya tidak boleh diambil dengan kuas yang
basah langsung dari tubenya, sebab jika air masuk ke dalam tube warna
di dalam akan menjadi keras dan tidak dapat dikeluarkan. Dalam
menggunakannya keluarkanlah warna cat air secukupnya di atas palet
cat air. Kemudian tetesi air secukupnya dan aduk sampai rata baru dapat
digunakan dengan menguaskan di atas kertas. Dalam penggunaannya cat
air harus 'sekali gores jadi’ dan tidak bisa diperbaiki kembali jika ada
kesalahan. Oleh sebab itu penggunaan cat air harus betul-betul cermat,
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penuh konsentrasi dan berhati-hati. Sebelum menerapkan warna,
sebaiknya kertas dibersihkan dahulu dengan menggunakan kapas atau
tisu lembab dengan cara mengusapkannya di permukaan kertas dengan
lembut dan hati-hati agar kertas tidak luka. Kapas atau tisu jangan terlalu
basah karena dapat menyebabkan kertas bergelombang. Pembersihan ini
penting

dilakukan

untuk

menghilangkan

kotoran-kotoran

pada

permukaan kertas yang dapat mengganggu penyerapan warna yang
digunakan. Teknik pewarnaan dengan cat air biasanya mulai dari warna
tipis dan ringan kemudian secara perlahan diberikan tonasinya ke warna
yang lebih kuat. Cat yang masih basah tidak dapat segera ditindih dengan
warna lain karena warna akan bercampur dan nampak kotor, untuk itu
harus ditunggu sampai warna setengah kering.

Gambar 92 contoh hasil karya dengan tinta Tinta
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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Gambar 93 contoh hasil karya dengan bahan cat air
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 94 contoh hasil karya dengan bahan cat air
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

5. Cat Acrilik
Cat akrilik adalah suatu cat sintetis yang cepat kering, cat akrilik
dibuat dari campuran larutan emulsi resin sebagai medium
(cairan) dan pigmen warna, bahan resin berfungsi sebagai medium
untuk mengikat pigmen (warna), terbuat dari bahan minyak alami
seperti minyak biji rami yang digunakan dalam catakrilik. Cat
akrilik memiliki kelebihanantara lain pengeringan cat akrilik lebih
cepat dibandingkan dengan cat minyak, namun dapat larut dalam
air, sehingga mampu menyerupai cat minyak ataupun cat air,
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tergantung kekentalan adonan perbandingan antara air dan cat
akrilik.

Gambar 95 contoh cat Acrilik
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

6. Cat Minyak
Tak berbeda dengan jenis cat sebelumnya cat minyak lukis dikenal
dengan cat minyak alasannya media pengencernya memakai minyak.
Media di atas kanvas materi cat minyak sangat terkenal digunakan para
pelukis. Hal ini dikarenakan cat minyak memiliki kelebihan. Seperti
cocok digunakan melukis di atas kanvas, ketahanan bagus. Meskipun
lukisan berumur puluhan tahun (tergantung kualitas catnya). Cat minyak
juga tak gampang luntur dengan warna tajam. Sifatnya yang kental
sangat tepat dipilih untuk teknik tekstur atau teknik melukis lainya.

Gambar 96 contoh cat minyak
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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7. Kuas
Kuas merupakan alat pokok dalam menggambar, selain pena dan pensil.
Mutu kuas ditentukan oleh mutu bulunya dan teknik mencengkeramkan
pada gagangnya. Bentuk goresan yang dihasilkan ditentukan oleh bentuk,
ketebalan dan panjang bulunya. Bulu kuas cat air berbeda dengan bulu
kuas cat minyak. Bulu dari serat tumbuhan baik untuk cat air karena
daya serapnya baik sedangkan untuk cat minyak kuas yang berkualitas
dibuat dari bulu binatang dan nilon. Ukuran kuas dibuat bervariasi
sesuai dengan teknik dan proses pembentukan gambarnya. Saat ini
banyak jenis kuas di jual di pasaran, kuas yang mutunya baik lebih mahal
harganya tetapi cukup tahan lama dan dapat menghasilkan karya yang
bermutu, terutama dalam membuat karya yang halus dan detail agak
sulit jika menggunakan mutu kuas yang kurang baik.

Gambar 97 contoh jenis kuas dari beberapa ukuran
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

Gambar 98 contoh jenis kuas dari beberapa ukuran
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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8. Palet Cat Air
Berfungsi untuk tempat mencampur cat pada saat menggambar.

Gambar 99 contoh palet cat air
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018

9. Palet Cat Akrilik/Minyak
Palet cat akrilik berbeda dengan palate untuk cat air, palet cat air memiliki
banyak sekat-sekat untuk menampung cat dan air, sedangkan palet cat
akrilik memilik permukaan datar tanpa ada sekat-sekat pembatas. Palet
ini digunakan untuk mencampur cat dengan sedikit air saja, atau bahkan
tanpa air. Pilih palet yang dibuat dari plastik dan dijual di toko-toko alat
gambar.

Gambar 100 contoh palet cat acrilik/minyak
Sumber: Modul PKB seni budaya seni rupa 2018
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
1.

Menggambarkan obyek dengan teknik melepaskan bagian-bagian benda
atau obyek dari susunannya, kemudian dikembalikan atau disusun
dengan cara baru dan relevan, teknik ini disebut dengan....
A. distorsi
B. stilasi
C. deformasi
D. transformasi
Pembahasan :
Beberapa cara atau gaya yang dijadikan konsep dalam pembuatan karya
ragam hias adalah sebagai berikut:
1.

Teknik Distorsi yaitu pembuatan motif dengan cara melebihkan
dan menonjolkan bagian bentuk tertentu yang mendapatkan
kesan Teknik Distorsi utama.

2.

Teknik stilasi atau gubahan yaitu pembuatan motif ornamen
dengan cara melakukan gubahan atau merubah bentuk tertentu,
dengan tidak meninggalkan identitas atau ciri khas dari bentuk
yang digubah/distilirisasi, atau dengan menggayakan bentuk
tertentu menjadi karya seni ornamen.

3.

Teknik deformasi terdiri dari kata dengan berarti tidak dan
formasi berarti susunan. deformasi adalah melukiskan obyek
dengan teknik melepaskan bagian-bagian benda (obyek) dari
susunannya, kemudian dikembalikan atau disusun dengan cara
baru dan relevan atau masih ada kesatuan dan keselarasan
dengan dasar obyek.
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4.

Tenik transformasi yaitu mempunyai pengertian perubahan rupa
(bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya) atau pengalihan menjadi
bentuk yang berbeda namun masih memiliki nilai-nilai yang sama,
perubahan dari satu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk
yang mempunyai arti atau ungkapan yang sama mulai dari
struktur permukaan, fungsi, perubahan bentuk, penampilan,
karakter atau penempatan, mengubah dari pengakuan, mengubah
atau mengganti bentuk atau penampilan luarnya, mengubah
kondisi, alam dan fungsi.

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “C” (Deformasi)
2.

Untuk mewujudkan visual melalui menggambar bentuk ragam hias perlu
mengetahui tahapan dalam berkarya adalah....
A. tentukan ukuran, buat bentuk yang sama dengan contoh, perhatikan
gambar ragam hias, persiapan alat, buat sketsa dan finishing
B. perhatikan gambar ragam hias, persiapan alat, tentukan ukuran, buat
sketsa, buat bentuk yang sama dengan contoh, dan finishing
C. perhatikan gambar ragam hias, tentukan ukuran, buat bentuk yang
sama dengan contoh, persiapan alat, buat sketsa dan finishing
D. perhatikan gambar ragam hias, tentukan ukuran, persiapan alat, buat
sketsa, buat bentuk yang sama dengan contoh dan finishing
Pembahasan :
Gambar ragam hias sangat bervariatif, ada yang diambil dari flora,
fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam
hias, dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Pada saat
kita ingin menggambar ragam hias berikut aturan yang harus
diperhatikan:
1.

Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar.

2.

Persiapkan alat dan media gambar.

3.

Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat.
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4.

Buat sketsa di salah satu kotak/bidang yang telah dibuat
sebelumnya.

5.

Buat bentuk yang sama (bisa dijiplak) pada bidang yang lain.

6.

Warnai gambar (Finishing)

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “B” (Perhatikan gambar ragam hias, persiapan alat,
tentukan ukuran, buat sketsa, buat bentuk yang sama dengan
contoh, dan finishing)
3.

Untuk mewujudkan visual melalui menggambar bentuk ragam hias
perlu mengetahui tahapan dalam berkarya adalah....
A. inspirasi, sketsa, pemindahan sketsa, pembentukan struktur, dan
finishing
B. inspirasi, sketsa, pemindahan sketsa, pembentukan karakter, dan
finishing
C. inspirasi, sketsa, pemindahan bentuk, pembentukan karakter, dan
finishing
D. inspirasi, sketsa, pemindahan struktur, , pembentukan gelap
terang, dan finishing
Jawaban: B

4.

Gambar di atas merupakan pengembangan ragam hias secara....
A. naturalis
B. suryalis
C. ekspresi
D. figuratif
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Jawaban: A

5.

Gambar di bawah merupakan pengembangan ragam hias secara....
A.
stilirisasi
B.
figuratif
C.
deformasi
D.
transformasi

Jawaban: A

6.

Karya ragam hias di atas merupakan hasil pengembangan motif
secara....
A.
kreasi
B.
naturalis
C.
deformasi
D.
figuratif
Jawaban: A

7.

Pengembangan ragam hias secara realis adalah ….
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A. pembuatan motif ornamen atau ragam hias yang berusaha
mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami tanpa
melalui suatu gubahan
B. pembuatan motif ornamen atau ragam hias yang berusaha
mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami melalui
suatu gubahan
C. pembuatan motif ornamen atau ragam hias yang berusaha
mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami tanpa
melalui suatu ekspresi
D. pembuatan motif ornamen atau ragam hias yang berusaha
mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami t melalui
suatu ekspresi
Jawaban: A

8. Corak ragam hias yang berkembang ditengah-tengah masyarakat
sering diterapkan secara turun-temurun, disebut ….
A. corak ragam has eklektik
B. corak ragam has tradisional
C. corak ragam has klasik
D. corak ragam has kreasi
Jawaban: B

9. Ragam hias klasik di atas merupakan contoh motif....
A. Mataram
B. Surakarta
C. Pejajaran
D. Bali
Jawaban: C
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10. Ragam hias klasik di atas merupakan contoh motif....
A. Surakarta
B. Madura
C. Jepara
D. Yogyakarta
Jawaban: C

11.

Ciri khas karya ragam hias modern adalah ….
A. merupakan hasil ciptaan seniman yang baru
dan terikat dari
aturan-aturan
B. merupakan hasil ciptaan seniman yang baru dan lepas dari kaidahkaidah
C. merupakan hasil ciptaan seniman yang baru dan terikat dari unsurunsur seni rupa
D. merupakan hasil ciptaan seniman yang baru dan lepas dari nilai
estetik
Jawaban: B
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada sub-unit
ini setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.1. Memahami
prinsip
dan
prosedur
menggamb
ar
gubahan
flora,
fauna, dan
bentuk
geometrik
menjadi
ragam hias

Prinsip dan
prosedur
menggambar
gubahan
flora, fauna,
dan bentuk
geometrik
menjadi
ragam hias

Materi

Indikator Soal

Menggambar
gubahan
flora, fauna,
dan bentuk
geometrik
menjadi
ragam hias

Disajikan dalam
bentuk gambar
peserta didik
untuk
mengamati dari
hasil
pengamatannya.

No

Level

Soal Kognitif
1

C2

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1.
Memahami
prinsip dan
prosedur
menggambar
gubahan flora,
fauna, dan
bentuk
geometrik
menjadi
ragam hias
IPK YANG
SESUAI
3.3.
Memahami
prosedur
penerapan
ragam hias
pada bahan
buatan
LINGKUP
MATERI
Prinsip
dan
prosedur
menggambar
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: SMP

Kurikulum

: 2013

: VII
:Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Budi Saptoto

Buku Sumber
:
Permen 37
Tahun 2018
Modul C dan
D PKB
Seni Budaya
Untuk
SMP/MTs
Kelas VII.

Penget
ahuan/
Pemah
aman

Apl
ika
si

V

Penalara
n

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati gambar di bawah ini!
Nomor
Soal
1

Kunci
Jawaban
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gubahan flora,
fauna,
dan
bentuk
geometrik
menjadi
ragam hias
MATERI
Menggambar
gubahan flora,
fauna,
dan
bentuk
geometrik
menjadi
ragam hias
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
dalam bentuk
gambar
peserta didik
untuk
mengamati
dari
hasil
pengamatann
ya.

A

Dari pengamatan gambar di atas
merupakan pengembangan ragam hias
dengan teknik mengubah bentuk ikan
secara...
a. stilirisasi
b. figuratif
c. deformasi
d. transformasi

Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan sub-unit pembelajaran ini.
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KESIMPULAN
 Fungsi ragam hias beberapa fungsi hias diuraikan sebagai berikut:
1. Sebagai ragam hias murni
2. Sebagai ragam hias simbolis
3. Fungsi Finansial
4. Fungsi Konstruktif
 Masa perkembangan ragam hias berdasarkan periode dan ciri-ciri yang
ditampilkan yaitu:
1. Ragam Hias Primitif
2. Ragam Hias klasik
3. Ragam Hias Tradisional
4. Ragam hias modern atau Kontemporer
 Motif hias non geometris (organis), jenis hiasan yang dibuat secara tidak
terstruktur atau teratur, lebih luwes/dinamis antara lain:
1. Motif Tumbuh-Tumbuhan.
2. Penggambaran binatang dalam ragam hias
3. Manusia sebagai salah satu obyek
4. Motif benda-benda alami
5. Motif Kreasi/ khayalan
 Pola biasanya terdiri dari :
1. Motif pokok.
2. Motif pendukung/piguran.
3. Isian /pelengkap.
 Hal-hal yang terkait dengan pembuatan pola adalah :
1.
Simetris yaitu pola yang dibuat, antara bagian kanan dan kiri atau
atas dan bawah adalah sama.
2. Asimetris yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagiannya (kanan-kiri,
atas-bawah) tidak sama.
3.
Pengulangan yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif.
4. Bebas atau kreasi yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi
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 Teknik Perwujudan /Penggambaran Ragam Hias
Yang dijadikan konsep dalam pembuatan karya ragam hias adalah sebagai
berikut:
1. Teknik realis atau naturalis
2. Teknik stilasi atau gubahan
3. Teknik Distorsi
4. Deformasi terdiri dari kata
5. Transformasi


Unsur-unsur dan penyusunan ragam hias gitentukan oleh unsur-unsur
pembentuknya yaitu:
1. Titik
2. Garis
3. Ruang/ bidang
4. Bentuk
5. Warna
6. Tekstur
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Secara umum beberapa teknik penyusunan unsur - unsur ragam hias
yaitu:
1. Penyusuna pengulangan Setengah Geseran
2. Penyusunan Rotasi atau Berputar (rotated)
3. Penyusunan Bersebalik (inverted)
4. Penyusunan Selang - Seling (intderval)
5. Penyusunan Acak (random)
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UMPAN BALIK

 Unit Pembelajaran Gambar gubahan flora, fauna, alam benda, dan bentuk
geometris menjadi ragam hias ini perlu dikembangkan oleh guru agar
pserta didik dapat lebih optimal dalam mengembangkan pengetahuan dan
keteranpilannya. Pengembangan materi ajar harus kontekstual dengan
perkembangan yang terjadi di sekitar.
 Dalam proses pembelajaran yang mengacu pada modul ini kemungkinan
masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam hal kesesuaian
seperti pelaksanaan model pembelajaran, metode, materi ataupun
konteksnya, oleh karena itu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran
adalah menyesuaikan, memperbiki, meningkatkan dan mengoptimalkan
segala sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembelajaran secara
optimal.
 Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajran dapat menjadi masukan
bagi guru untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang selama ini
dilakukan. Cara yang efektif untuk memperbaiki adalah dengan terus
menerus berusaha dan mau belajar meningkatkan kemampuannya.
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Unit pembelajaran diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi profesional
guru pada mata pelajaran seni budaya bidang seni rupa di SMP. Unit
pembelajaran ini juga memuat contoh-contoh dan latihan-latihan yang
relevan sehingga peserta diklat dapat menerapkan di lingkungan kerjanya;
dalam Unit pembelajaran ini peserta diklat akan mempelajari tentang jenisjenis ilustrasi dan poster dibuat dengan penguasaan keterampilan, mulai dari
keterampilan yang sederhana sampai pada keterampilan yang rumit. Untuk
membuat ilustrasi dan poster dibutuhkan penguasaan prosedur dan
penguasaan proses pembuatan., ilustrasi dan poster dibuat dengan
menggunakan tangan secara langsung dengan alat-alat sederhana sampai
pada digital.
Menguasai teknik dalam proses pembuatan ilustrasi dibutuhkan beberapa
waktu, beberapa teknik membuat ilustrasi berkaitan erat dengan bahan yang
digunakan dan dimanfaatkan. Masing-masing bahan satu dengan yang lain
berbeda teknik yang digunakan. Beberapa bahan baku yang digunakan dalam
pembuatan ilustrasi adalah; pensil, pensil warna, crayon, spidol, cat air dan
cat poster serta masih banyak bahan yang dapat digunakan. Terkait dengan
bahan juga tidak dapat terlepas dengan peralatan yang digunakan dan teknik
serta cara yang dilakukan, misal dengan teknik digital disiapkan sofware
untuk menggambar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

KD PENGETAHUAN
3.2. Memahami prosedur
menggambar illustrasi dengan
teknik manual atau digital

3.3. Memahami prosedur
menggambar poster dengan
berbagai teknik

KD KETERAMPILAN
4.2. Menggambar illustrasi dengan
teknik manual atau digital

4.3. Menggambar poster dengan
berbagai teknik

TARGET KD

KELAS

 Menjelaskan
prosedur
menggambar
illustrasi
dengan teknik
manual atau
digital
 Menjelaskan
prosedur
menggambar
poster dengan
berbagai teknik

VIII

 Membuat
gambar
illustrasi
dengan teknik
manual atau
digital
 Membuat
gambar poster
dengan
berbagai
teknik

VIII

VIII

VIII
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

INDIKATOR PENDUKUNG
Mengidentifikasi gambar illustrasi
dengan teknik manual atau digital

Menuliskan jenis gambar illustrasi
dengan teknik manual atau digital

Mengidentifikasi gambar poster
dengan berbagai teknik

Menuliskan jenis gambar poster
dengan berbagai teknik

INDIKATOR KUNCI
 Menjelaskan prinsip dan
 Membuat gambar illustrasi dengan
prosedur menggambar illustrasi
teknik manual atau digital
dengan teknik manual atau
digital
 Menjelaskan prinsip dan
 Membuat desain poster dengan
prosedur menggambar poster
berbagai teknik
dengan berbagai teknik
INDIKATOR PENGAYAAN
 Mengevaluasi prinsip dan
prosedur menggambar illustrasi
dengan teknik manual atau
digital
 Mengevaluasi prinsip dan
prosedur menggambar poster
dengan berbagai teknik
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 Membuat evaluasi prinsip dan
prosedur menggambar illustrasi
dengan teknik manual atau
digital
 Membuat evaluasi prinsip dan
prosedur menggambar poster
dengan berbagai teknik

Unit Pembelajaran: Gambar Ilustrasi dan Poster

Ilustrasi cover berarti kulit, terdapat pada sampul buku atau majalah dan
lain-lain. Dalam pembuatan cover ilustrator hendaknya memperhatikan isi
dan karakter dari. buku atau majalah agar penampilannya lebih menarik.
Fungsi cover adalah untuk menggambarkan isi buku atau menambah daya
tarik sebuah buku atau majalah. Pada dasamya pembuatan sebuah cover
sama dengan pembuatan karya seni rupa yang lain yaitu mengutamakan
unsur-unsur

keindahan

(estetika)

dan

seni

(artistik)

serta

tidak

meninggalkan fungsi utamanya sebagai sampul. Berikut satu contoh dari
karya ilustrasi yang difungsikan untuk cover.

Gambar 1 Ilustrasi untuk sampul buku
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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llustrasi pada buku pelajaran llustrasi yang ada pada buku pelajaran
sangat menolong dalam memahami suatu penjelasan. Misalnya dalam
pelajaran Biologi, untuk memahami sistem pencemaan akan lebih mudah
jika menggunakan gambar ilustrasi. Dalam pelajaran sejarah untuk
menjelaskan

bentuk

candi

Borobudur

akan

lebih

mudah

jika

mempergunakan gambar atau foto. Selain itu ilustrasi dalam bentuk
bagan juga banyak digunakan dalam buku pelajaran untuk menjelaskan
suatu proses atau metabolisme kehidupan di alam.

Gambar 2 Bentuk ilustrasi pada buku pelajaran
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018
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Pembagian atau jenis ilutrasi dalam perkembangannya menurut
Salam (dalam Muharrar, 2003:13) dapat dikelompokkan menjadi
tujuh pembagian yakni:
a. Ilustrasi buku (merujuk pada ilustrasi yang dibuat sebagai
pendamping atau penjelas teks pada buku). Adapun beberapa
jenisnya antara lain ilustrasi buku ilmiah (non-fiksi), ilustrasi
buku kesusastraan, ilustrasi buku anak-anak, ilustrasi buku
komik.
b. Ilustrasi editorial merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk
menyajikan pandangan (opini) dimuat di surat kabar atau
majalah, jenisnya antara lain ilustrasi kolom, komik strip,
karikatur, kartun.
c. Ilustrasi busana (merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk
memperkenalkan atau menjual produk busana yang sedang
mode).
d. Ilustrasi televisi (Ilustrasi yang dibuat untuk kepentingan
siaran televisi dapat berupa sket sederhana sampai ilustrasi
yang mendetail dan berwarna-warni. Ilustrasi televisi didesain
untuk siaran televisi).
e. Ilustrasi animasi (ilustrasi ini menampilkan unsur rupa atau
gambar dan gerak. Penggabung antara ilustrasi dan film
membawa pada penemuan ilustrasi animasi)
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f.

Seni Klip (Clip Art) merupakan ilustrasi yang dibuat untuk
mendukung suatu tulisan, tetapi tidak memiliki biaya untuk
membelinya. Seni klip merupakan seni siap saji di mana dapat
ditempatkan pada lay out tanpa harus meminta izin atau
membayar royalti pada orang lain, seni ini dapat berbentuk
cetakan atau digital. Ilustrasi cover, kalender, kartu ucapan,
perangko, poster, dan lain sebagainya. (Ilustrasi ini dibuat
untuk memenuhi maksud dan tujuan dari benda-benda di
mana ia ditampilkan

254

Unit Pembelajaran: Gambar Ilustrasi dan Poster

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada Kurikulum 2013 dinyatakan bahwa untuk jenjang SMP atau yang
sederajat pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan pendekatan
ilmiah (scientific approach). Proses pembelajaran pada pendekatan ini
menyentuh tiga ranah belajar, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap,
keterampilan, dan pengetahuan menyentuh transformasi substansi atau
materi ajar agar peserta pelatihan “tahu apa, mengapa dan bagaimana”.
Hasil akhirnya adalah diharapkan para peserta pelatihan, mampu melakukan
peningkatan dan keseimbangan untuk menjadi guru yang baik (soft skills)
dan guru yang memiliki kecakapan serta pengetahuan yang utuh.
Pendekatan ilmiah dalam pelatihan meliputi: mengamati, menanya, menalar,
mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pada
pembelajaran seni, proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai
atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non ilmiah.
Tentunya Anda telah melihat karya-karya ilustrasi dan poster di dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, kantor dan di tempat-tempat
umum banyak sekali beberapa contoh ilustrasi dan poster yang sudah
dipakai untuk keperluan media publikasi, pendidikan atau untuk pendukung
media yang lain. Dapatkah Anda menunjukkan contohnya ? Apakah Anda
tahu bagaimana cara membuat karya ilustrasi dan poster tersebut ?
Bagaimana teknik pembuatan karya tersebut ?
Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar teknik berkarya membuat gambar
ilustrasi dan poster, melalui model pembelajaran Project Based Learning.
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Aktivitas 1: Penentuan Proyek
Dalam kegiatan penentuan proyek ini, guru bersama peserta didik
menentukan tema proyek, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Guru melakukan apresiasi tentang pengertian gambar ilustrasi, poster dan
keteknikan dalam membuat karya.
2. Membuat proyek yang berkaitan dengan gambar ilustrasi dan poster.
3. Guru memberikan apersepsi tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur
berkarya tugas proyek yang harus di amati peserta didik secara
berkelompok tentang tugas membuat karya gambar ilustrasi dan poster.
4. Peserta didik mengamati tayangan video pembelajaran dari youtube
5. Peserta didik mencari sumber belajar lain yang sesuai, misal buku teks
pelajaran, bahan bacaan, internet, atau melakukan pengamatan langsung
sebagai nara sumber.
6. Guru memberikan tugas proyek pada peserta didik secara berkelompok,
tentang tugas membuat gambar ilustrasi dan poster.
7. Guru bersama peserta didik menentukan proyek yang akan dibuat.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1

Aktivitas 2: Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian
Proyek
Dalam kegiatan perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, guru
bersama peserta didik melakukan kegiatan sebagai berikut:
1.

Peserta didik merencanakan proyek yang ditugaskan oleh guru
 Judul proyek: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau digital.

2.

Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk proyek yang dilakukan
oleh peserta didik
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Kriteria yang akan dinilai : persiapan bahan dan alat, prosedur
penerapan bahan dan keteknikan, hasil karya dan sikap.

3.

Peserta didik dibagi menjadi kelompok

4.

Pembagian kelompok sesuai dengan tema proyek

5.

Masing-masing

kelompok

menyiapkan

bahan

dan

alat

untuk

melaksanakan proyek.
6.

Setiap

kelompok

berkonsultasi

kepada

guru

untuk

persiapan

pelaksanaan dan penyelesaian proyek (sebutkan tema-tema gambar
ilustrasi poster yang dikonsultasikan kepada guru oleh setiap kelompok)
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2

Aktivitas 3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek
Pada kegiatan ini peserta didik dengan bimbingan guru menyusun jadwal
pelaksanaan proyek. Secara garis besar kegiatan yang dapat dilakukan
adalah:
1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Membuat sketsa obyek
3. Membuat ilustrasi untuk poster
4. Finishing
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3

Aktivitas 4 Penyelesaian Proyek dengan Fasilitasi dan
Monitoring Guru
Pada aktivitas ini guru memantau kegiatan peserta didik dan memfasilitasi
penyelesaian proyek membuat karya gambar ilustrasi dan poster tiap
kelompok.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 4
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Aktivitas 5 Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi
Hasil Proyek
1. Peserta didik membuat resume secara tertulis disertai gambar atau
ilustrasi lainnya (video

atau foto jika memungkinkan)

dan

dipresentasikan di depan kelas.
2. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi
3. Siswa mencatat tanggapan, masukan dan saran dari kelompok lain
dari hasil kegiatan presentasi.
4. Siswa menyempurnakan resume, jika diperlukan
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5

Aktivitas 6 Evaluasi Proses dan Hasil Proyek
Guru bersama peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap hasil
proyek. Hal-hal yang perlu direfleksikan, misal:
1.

Kendala apa yang Anda hadapi dalam menyiapkan bahan dan alat?

2.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam penyiapan bahan dan alat gambar
ilustrasi dan poster?

3.

Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses pembuatan gambar
ilustrasi dan poster?

4.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kendala proses
pembuatan gambar ilustrasi dan poster?

5.

Apa hal-hal yang menarik dari karya gambar ilustrasi dan poster yang
Anda hasilkan?

6.

Apa yang perlu Anda lakukan agar hasil karya gambar ilustrasi dan
poster lebih baik?
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau digital.
: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang pembuatan karya gambar ilustrasi dan
poster dengan tema pelestarian lingkungan hidup
dengan teknik manual (basah atau kering)

Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Seni Budaya
:  Tentukan judul proyek
 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan ketua kelompok
 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang proyek gambar ilustrasi untuk poster
dengan teknik basah atau kering

Form Kegiatan : Penentuan Proyek
No.
1

Ilustrasi Teknik Basah atau
kering
Unsur berkarya ilustrasi untuk
poster

2

Prinsip berkarya ilustrasi untuk
poster

3

Bahan dan Teknik berkarya
ilustrasi untuk poster

4

Prosedur berkarya ilustrasi
untuk poster

Hasil
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau
digital.
: Melakukan perancangan langkah-langkah
penyelesaian karya proyek gambar ilustrasi untuk
poster dengan teknik manual (basah atau kering)

Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan langkah-langkah penyelesaian
proyek secara berkelompok
b. Konsultasikan hasil langkah-langkah
penyelesaian proyek pada guru

Form Kegiatan 2a:
Langkah-langkah penyelesaian proyek karya gambar ilustrasi dan poster
No
1
2
3
5
6
Dst

Kegiatan

Catatan

Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan alat dan bahan karya gambar ilustrasi dan poster
No

Alat

1
2
3
5
6
Dst.
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Kebutuha
n Alat

Bahan

Kebutuha
n Bahan

Keterangan
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau
digital.
: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
proyek karya ilsutrasi dan poster

Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan proyek
secara berkelompok
b. Konsultasikan jadwal pelaksanaan proyek
pada guru

Form Kegiatan
:
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek Karya gambar ilustrasi dan poster
tema pelestarian lingkungan hidup dengan teknik manual atau digital.
No
1

2

3
4
5

Rencana
Kegiatan

Pelaksanaan
Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
3
4

Penyediaan alat
dan bahan
karya ilustrasi
dan poster
Menentukan
tema karya
ilustrasi dan
poster
Membuat
sketsa karya
ilustrasi
Membuat karya
poster
Finishing karya
ilustrasi dan
poster

Lembar Kerja Peserta Didik 4
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Judul
Tujuan
Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

Form Kegiatan 4a
No

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau
digital.
: Melakukan penyelesaian proyek karya ilustrasi
dan poster teknik manual (basah atau kering)
dengan fasilitasi dan monitoring guru.
: Seni Budaya
:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian proyek
secara berkelompok sesuai jadwal yang telah
direncanakan.
b. Konsultasikan pada guru apabila mengalami
kesulitan.
c. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
d. Jaga kebersihan lingkungan
e. Rawatlah alat dan bahan setelah selesai
digunakan

: Pelaksanaan Penyelesaian Proyek

Kegiatan
Hari 1

1
2
3

Persiapan alat dan
bahan
Pembuatan sketsa

6

Memindah hasil
sketsa terpilih ke
kertas gambar
Proses pemberian
warna secara
global
Proses pemberian
warna secara
detail
Finishing karya

7

Perawatan alat

4
5

262

Pelaksanaan
Hari 2
Hari 3

Hari 4
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Form Kegiatan 4b
No

: Pemantauan Penyelesaian Proyek (untuk Guru)

Kegiatan

Hasil Pemantauan
Hari 1

1
2
3

6
7

Perawatan alat

5

Hari 3

Hari 4

Persiapan alat dan
bahan
Pembuatan sketsa
Memindah hasil
sketsa terpilih ke
kertas gambar
Proses pemberian
warna secara
global
Proses pemberian
warna secara
detail
Finishing karya

4

Hari 2

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul
Tujuan
Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

Form Kegiatan

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau
digital.
: Melakukan penyelesaian proyek karya ilustrasi
dan poster teknik manual (basah atau kering)
dengan fasilitasi dan monitoring guru.
: Seni Budaya
:

a. Setelah selesai membuat karya, buatlah
laporannya.
b. Buatlah bahan untuk presentasi
c. Presentasikan di depan kelas secara
berkelompok.
d. Pada saat, berikan masukan pada sesama
kelompok untuk mencapai hasil yang lebih
baik.

: Penyusunan Laporan dan Presentasi
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No
1.

Kegiatan
Penyusunan resume gambar
ilustrasi dan poster dengan
tema pelestarian lingkungan

2.

Presentasi gambar ilustrasi
dan poster dengan tema
pelestarian lingkungan
teknik manual (basah atau
kering)

Catatan

Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul
Tujuan

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau
digital.
: Melakukan penyelesaian proyek karya ilustrasi
dan poster teknik manual (basah atau kering)
dengan fasilitasi dan monitoring guru.

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

: a. Tuliskan hal-hal positif yang Anda peroleh
selama melaksanakan proses dan
menghasilkan karya gambar ilustrasi dan
poster!
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan proses dan menghasilkan karya
ilustrasi dan poster!
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Form Kegiatan

:

Evaluasi Proses dan Hasil Karya Pembuatan Karya gambar ilustrasi dan
poster tema pelestarian lingkungan hidup dengan teknik manual atau digital.
No
1.

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

2.
3.
4.
5.
6.

Penilaian Lembar Kerja pembuatan karya gambar ilustrasi dan poster tema
pelestarian lingkungan hidup dengan teknik manual atau digital.
Judul
Tujuan
Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Menggambar ilustrasi dan poster tema pelestarian
lingkungan hidup dengan teknik manual atau
digital.
: Melakukan penilaian kegiatan pembuatan karya
ilustrasi dan poster teknik manual (basah atau
kering) dengan fasilitasi dan monitoring guru.
: Seni Budaya
: a. Penilaian dilakukan pada saat penyiapan
bahan dan alat sampai dengan presentasi hasil.
b. Gunakan format penilaian

Form Penilaian Karya gambar ilustrasi dan poster dengan tema pelestraian
lingkungan hidup teknik manual (basah atau kering)
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No.

Aspek Penilaian
2

1.
2.
3.
4.
5.

Penggunaan bahan dan alat
Teknik yang digunakan
Prosedur pembuatan
Hasil karya selesai dan
tuntas
Finishing karya
Skor Maksimum

Kriteria
1

0

10

Jumlah
Form Rubrik Penilaian karya gambar ilustrasi dan poster dengan tema
pelestraian lingkungan hidup teknik manual (basah atau kering)
No
1

Aspek
Penilaian
Penggunaan
bahan dan alat

2

Teknik yang
digunakan

3

Prosedur
pembuatan

4

Hasil karya
selesai dan
tuntas

5

Finishing karya
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Rubrik
2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai
1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai
2:Jika teknik yang digunakan sesuai dengan bahan
dan alat
1: Jika teknik yang digunakan kurang sesuai dengan
bahan dan alat
0: Jika teknik yang digunakan tidak sesuai dengan
bahan dan alat
2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut
1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut
2: Jika hasil karya ilustrasi dan poster tuntas
1: Jika hasil karya ilustrasi dan poster kurang
tuntas
0: Jika hasil karya ilustrasi dan poster tidak selesai
2: Jika finishing karya rapi dan sesuai
1: Jika finishing karya kurang rapi dan kurang
sesuai
0: Jika finishing karya tidak rapi dan tidak sesuai
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Penghitungan nilai karya:
Nilai = Jumlah Skor Penilaian : Skor Maksimum X 100
Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.1 =60

C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan 1 Pengertian Ilustrasi
1. Pengertian dan Sejarah Singkat Ilustrasi
Secara etimologis, ilustrasi menurut Webstion New Compact Format
Dictionary (1985), dirujuk dari bahasa Inggris yakni illustration dengan
bentuk kata kerja to illustrate. Sedangkan dari bahasa latin yaitu illustrare
yang berarti pelengkap sesuatu untuk memperjelas dengan menunjukkan
contoh-contoh, khususnya melalui bentuk-bentuk, diagram, dan gambargambar. Hal yang sama juga dapat diambil dan diterjemahkan dari bahasa
Belanda (illustratie) yang berarti menerangkan atau memperjelas. Tidak
jauh berbeda dengan pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1999:372), ilustrasi mengandung pengertian: (1) gambar
untuk memperjelas isi buku, karangan; (2) gambar, desain atau diagram
untuk menghias (misalnya halaman sampul); dan (3) keterangan
(penjelas) tambahan berupa contoh, bandingan dan sebagainya.
Untuk memperjelas paparan ketiga di atas, Mayer (dalam Muharrar,
2003:2) mendefinisikan ilustrasi yaitu gambar yang secara khusus dibuat
untuk menyertai teks pada buku atau iklan untuk memperdalam
keterangan dari teks tersebut. Dalam perkembangannya, ilustrasi tidak
lagi hanya terbatas sebagai gambar yang mengiringi teks tetapi
berkembang ke arah yang lebih luas. Ilustrasi kemudian didefinisikan
sebagai gambar atau alat bantu lain yang membuat sesuatu baik buku
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maupun ceramah yang dipaparkan seara lisan agar menjadi lebih jelas,
lebih bermanfaat atau menarik (Muharrar, 2003:2). Disisi lain, ilustrasi
bukan sebagai pelengkap atau penjelas dari sebuah teks, tetapi ilustrasi
adalah bentuk visualisasi dari suatu tulisan dengan dalam bentuk gambar,
lukisan, dan atau hasil fotografi yang lebih menekankan hubungan subjek
dengan tulisan. Selain itu juga berasal dari bahasa inggris (illustration),
yang artinya karya gambar, foto atau lukisan. Tujuan ilustrasi adalah
untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau
informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan
tersebut lebih mudah dicerna.
Berdasarkan terjemahan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa
ilustrasi dapat berupa gambar maupun percontohan yang dapat berfungsi
sebagai penjelas dan perwakilan dari sebuah teks maupun cerita untuk
kepentingan berbagai sudut pandang penerimaan manusia yang memiliki
latarbelakang majemuk. Karena bentuk dan fungsinya sebagai penjelas
dan perwakilan maka dikemaslah sedemikian rupa agar tampak lebih
menarik dan bersahabat.
Penggunaan kata ilustrasi pada dasarnya dapat ditelusuri dari berbagai
karya seniman masa silam yang banyak meninggalkan jejak-jejak dalam
bentuk goresan dinding dan tulisan-tulisan pada batu maupun pada
tulisan hierioglif.di Amerika Serikat, masa keemasan ilustrasi telah
berlangsung sejak tahun 1880, setelah perang dunia I. Hal ini terjadi
seiring dengan populernya surat kabar, majalah dan buku bergambar yang
memungkinkan adanya eksperimen dari seniman masa itu. Di Eropa,
seniman pada masa keemasan dipengaruhi oleh kelompok Pre-Raphaelite
dan gerakan-gerakan yang berorientasi kepada desain seperti Arts and
Crafts Movement, Art Nouveau, dan Les Nabis. Contohnya Walter Crane,
Edmund Dulac, Aubrey Beardsley, Arthur Rackham dan Kay Nielsen.
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Sedangkan menurut Kurt Weitsman dalam The History of Illustrated Book
dijelaskan asal muasal seni ilustrasi lahir didorong oleh kebutuhan akan
penjelasan yang bersifat visual daripada dekoratif (Muharrar, 2003:56).
Di Indonesia Ilustrasi dapat ditelusuri melalui artifak-artifak visual naratif
yang ada. Merunut khasanah, visual naratif di Indonesia tidak kalah
panjang dengan visual naratif di belahan dunia lainnya. Catatan-catatan
visual di garca-garca goa Leang-leang daerah Sulawesi dan goa Pawon di
Jawa Barat menjadi penandanya. Selain itu, ilustrasi juga sudah muncul
melalui media surat kabar ataupun majalah. Hanya saja istilah ’Ilustrasi’
bukan berasal dari kamus bahasa Indonesia, namun secara subtantif
artifak-artifak visual tersebut memiliki kesamaan secara fungsional untuk
menjelaskan atau menerangkan sesuatu tanpa teks maupun secara lisan.
Disinilah dapat diyakini bahwa ada korelasi yang jelas antara gambar dan
teks. Gambar berfungsi memperjelas teks sedangkan ilustrasi sebagai
interpretasi visual terhadap teks, walaupun ada beberapa artifak rubrikasi
yang dijumpai tidak memiliki hubungan langsung antara teks dan ilustrasi,
korelasi gambar-gambar terasa jauh atau bahkan tidak berhubungan sama
sekali dengan rubrik yang diwakilinya. Sebagai contoh teks bertuliskan
”Panjebar Semangat” sedangkan wakil visual yang hadir adalah gambar
pegunungan dengan sawah dan petani, atau stilasi Kala menyerupai
ukiran pintu gerbang. Penggunaan ilustrasi sebagai wakil-wakil visual
tersebut dapat kita baca lebih simbolis. Gambar landscape gunung beserta
sawah dan petani ataupun stilasi Kala tersebut sebagai subtitusi
Nasionalisme atau Negara Indonesia.
Wujud lain dari pada lahirnya ilustrasi di Indonesia adalah terdapat
gambar-gambar yang menyertai teks di dalam media massa seperti surat
kabar dan majalah. Pada surat kabar, biasanya ilustrasi muncul mengiringi
teks cerpen dan tajuk utama atau editorial. Sebagian besar ilustrasi yang
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yang tampak waktu itu bersifat Naratif. Dalam hal ini seorang Ilustrator
memposisikan dirinya sebagai interpreter visual. Modusnya mencoba
menterjemahkan teks dengan mencari moment yang paling menarik dan
mewakili dari naskah tersebut, kemudian mencari wakil visualnya yang
paling jelas dalam menyampaikan pesan.
Di tahun 1956 ditemukan artifak ilustrasi bernada penuh dengan gradasi
yang halus. Kecenderungan tersebut dihadirkan melalui pendekatan hitam
putih dengan media cat air. Gaya gambar yang muncul lebih realis
mendekati hasil foto. Di akhir 60-an muncul kecenderungan baru dalam
mengolah huruf sebagai bagian dari gambar yang dapat juga disebut
tipografi. Tipografi sebagai gambar (type as image) adalah sebuah
kesadaran baru dari para ilustrator waktu itu.
Pada saat ini peranan ilustrasi sangat bermanfaat bagi perkembangan
periklanaan khususnya pada media cetak dan televisi. Ilustrasi menjadi
berkembang dan menjadi sebuah fenomena yang mewarnai dunia
periklanan bersamaan dengan elemen-elemen lain seperti tipografi,
layout, dan advertising.
2. Fungsi Ilustrasi
Ketika kita membicarakan Ilustrasi dalam konteks gambar berarti
memperbincangkan ilustrasi dalam bingkai fungsi. Hal ini terjadi karena
dalam sejarahnya kata “Illustrate” muncul akibat pembagian tugas
fungsional antara teks dan gambar. Dari etimologinya llustrate punya arti
memurnikan atau menerangi. Dalam konteks ini Ilustrasi adalah gambar
yang dihadirkan untuk memperjelas sesuatu yang bersifat tekstual.
Menurut Kusmiati (dalam Muharrar, 2003), fungsi ilustrasi adalah:
a. menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum pernah ada;
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b. menggambarkan kejadian atau peristiwa yang agak mustahil, misalnya
gambar sebuah pohon yang memakai sepatu;
c. mencoba menggambar ide abstrak, misalnya depresi;
d. memperjelas komentar, biasanya komentar editorial, dapat berbentuk
kartun atau karikatur;
e. memperjelas suatu artikel dengan gambar;
f. menggambar sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu tumbuhtumbuhan yang mengurai bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan; dan
g. membuat corak tertentu pada suatu tulisan yang menggambarkan masa
atau zaman pada saat tulisan ini dibuat, misalnya masa “Victorian”
digambarkan dengan bentuk yang lembut dan garis beroramen.
Fungsi lain ilustrasi sebagaimana yang tertulis dalam wikipedia.org/wiki/
Ilustrasi antara lain:
a. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita;
b. memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan

ilmiah;
c. memberikan bayangan langkah kerja;
d. mengkomunikasikan cerita;
e. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia;
f. memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan; dan
g. dapat menerangkan konsep yang disampaikan.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ilustrasi dapat
berfungsi sebagai sarana penarik perhatian dan perangsang minat para
pembaca atau audience untuk memahami isi keseluruhan dari media
tersebut. Fungsi ilustrasi dapat dikatakan pula sebagai penggambaran secara
grafis dari suatu tulisan sebagai penguat pesan atau informasi. Maka dari itu,
kesuksesan dari seorang ilustrator dapat dilihat dari kemampuannya di
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dalam membuat gambar untuk memperjelas dari suatu subyek tulisan yang
dapat dengan mudah untuk dipahami oleh para audience.
Ilustrasi dengan berbagai kekuatan seninya juga dapat difungsikan media
proses belajar mengajar. Pernyataan ini didasarkan pada hasil penelitian
Seth Spaulding (Sudjana, 2001:12) yang mengatakan sebagai berikut:
a. ilustrasi gambar merupakan perangkat pelajaran yang sangat menarik
minat belajar siswa;
b. ilustrasi gambar membantu siswa membaca dalam penafsiran dan
mengingat isi materi teks yang menyertainya;
c. pada umumnya anak-anak lebih menyukai setengah atau sehalaman
penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas;
d. ilustrasi gambar harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, agar minat
para siswa menjadi efektif; dan
e. ilustrasi gambar hendaknya ditata sedemikian rupa.
3. Unsur-unsur Ilustrasi
Unsur-unsur utama ilustrasi adalah berupa gambar yang dikemas
sedemikian rupa untuk memperjelas pesan ataupun suatu cerita. Untuk
mendapatkan visualisasi yang baik, maka sesungguhnya unsur dari
pembentuk objek ilustrasi adalah unsur-unsur yang digunakan seni rupa
pada umumnya yaitu garis, bidang, warna, dan tekstur. Walaupun
demikian, ada unsur-unsur dari pada ilustrasi yang secara umum
digunakan yakni andanya gambar/objek, tema/cerita, dan media. Objek
ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar binatang, gambar
tumbuh-tumbuhan, dan gambar alam benda. Begitu pula dengan tema atau
cerita, tema yang diangkat dalam ilustrasi memiliki banyak jenis, sehingga
tema dapat diseuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan media adalah
penggunahan bahan yang sekaligus diiringgi dengan teknik yang sesuai
pula.
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a. Objek Gambar

1) Gambar Manusia

Gambar 3 Komposisi manusia dalam segala usia
Sumber: Dok. Zulfi Hendri Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar manusia sering sekali digunakan sebagai objek ilustrasi, karena
sering menjadi tema atau cerita dalam kehidupan. Walaupun demikian,
bukan berarti mengambar objek manusia sebagai subjek ilustrasi sangatlah
mudah. Membetuk gambar manusia untuk ilustrasi kita harus memahami
terlebih dahulu anatomi (bentuk tubuh) dan proporsi (perbandingan)
manusia dengan baik. Anatomi adalah kedudukan struktur tulang dan otot
yang menentukan besar kecil, cekung cembung tubuh manusia. Proporsi
adalah perbandingan bagian perbagian dengan keseluruhan objek. Hal ini
untuk mengetahui berapa perbandingan ukuran kepala dengan tubuh,
berapa panjang lengan atas dibandingkan lengan bawah, berapa ukuran lebar
bahu dibandingkan tinggi badang dan sebagainya. Begitu juga pemahaman
bagaimana bentuk jari, tangan, hidung, mata, kaki dan anggota tubuh yang
lainnya. Secara umum proporsi tubuh manusia adalah yang sering
dipedomani adalah:
a) Tinggi manusia dewasa (Indonesia)

= 7 x tinggi kepalanya

b) Tinggi anak-anak usia 10 tahun

= 6 x tinggi kepalanya
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c) Tinggi anak-anak usia 5 tahun

= 5 x tinggi kepalanya

d) Tinggi balita usia 1 tahun

= 4 x tinggi kepalanya

e) Bahu pria lebih lebar dari pada bahu perempuan
f) Panjang telapak tangan sama dengan lebar wajah
g) Panjang telapak kaki sama dengan tinggi wajah
h) Letak mata setengah tinggi wajah
i) Lebar mata seperlima lebar wajah
j) Letak bibir ditengah-tengah antara cuping hidung dan dagu
Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4 Perbandingan anatomi manusia
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=ilustrasi+gambar+manusia

2) Gambar Binatang
Jenis binatang yang ada di alam ini sanget beragam. Walaupun demikian
setiap jenis binatang memiliki ciri-ciri dan karakter masing-masing. Hal
inilah yang perlu diperhatikan agar gambar binatang yang digunakan
sebagai ilustrasi dapat menyampaikan pesean sesuai konteks yang
dibiarakan. Untuk menggambar objek binatang hampir sama dengan
menggambar manusia, menggambar binatang juga harus menguasai
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anatomi binatang sesuai dengan jenisnya. Untuk memudahkan dalam
pengkategorisasian setidaknya terdapat 3 jenis binatang yaitu :

Gambar 5. Kelompok binatang Hewan Vertebrata
Sumber: pustekkom kemendikbud

a) Binatang Darat

Gambar 6. Itik pulang petang
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Banyak jenis bidatang yang hidup di darat. Dalam perspektif seni rupa
kelompok binatang yang hidup di darat dapat dibedakan dari bentuk visual
yang mudah dikenali yakni binatang darat berkaki dua seperti ayam, itik, dan
banggau. Sedangkan binatang darat berkaki empat seperti kuda, kerbau, dan
gajah.
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b) Binatang Air

Gambar 7. Ikan lumba-lumba mengudara
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Binatang air adalah kelompok binatang yang hidup di air seperti buaya, ikan,
penyu, dan lumba-lumba. Karena hidupnya di air, maka bentuk secara
anatomi binatang ini tentunya berbeda dengan yang ada di darat. Perbedaan
ini perlu disadari secara visual agar dalam pembuatan gambar dapat dikenali
ciri-ciri dari binatang air tersebut.
c) Binatang Udara

Gambar 8. Burung terbang di siang hari
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Jenis binatang yang cenderung memiliki sayap sering disebut dengan
binatang udara, walaupun kita tahu bahwa kehidupannya juga di darat
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seperti ayam dan itik. Karena binatang ini memiliki sayap maka kehidupanya
bisa terbang kemana-mana seperti burung, kupu-kupu, dan kumbang.
3) Gambar Tumbuhan

Gambar 9. Pohon pisang antara batang dan daun
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Menggambar tumbuhan tidak harus selalu sama mirip dengan objeknya,
karena seringkali illustrasi menggunakan gambar tumbuh-tumbuhan hanya
sekedar pengisi kekosongan. llustrasi sebagai pelengkap dari cerita tidak
memerlukan detil yang lengkap, namun tetap saja perlu diperhatikan bentuk
dasarnya supaya tidak kelihatan janggal. Pada dasarnya bentuk tumbuhan
dapat dibedakan apakah jenis tumbuhan berbatang atau tidak, bercabang
atau tidak dan jenis tumbuhan rumpun atau semak dan sebagainya. Perlu
diperhatikan juga bahwa setiap jenis tumbuhan mempunyai ciri-ciri atau
karakter tertentu yang berbeda dengan jenis lain, baik pada bentuk batang,
daun, bunga maupun buahnya.
4) Gambar Alam Benda
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Gambar 10. Candi Borobudur dari satu sisi
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Benda-benda yang biasa digunakan sebagai obyek dalam menggambar
illustrasi terbagi dalam dua bentuk dasar yaitu bentuk kubistis dan silindris.
Objek ini dapat berupa batu, kayu, dan benda lainnya yang menjadi
kebutuhan manusia dan yang digunakan sebagai objek itu sendiri ataupun
benda bersejarah seperti candi Borobudur yang menjadi simbolisasi daerah
dan benda bersejarah.
Sebagai unsur dari ilustrasi, selain apa yang sudah diuraikan di atas,
menggambar objek ilustrasi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan yaitu:
a) gambar sesuai dengan cerita atau tema pokok;
b) menonjolkan obyek utama;
c) memiliki ciri-ciri tersendiri (karakter);
d) menarik dan sederhana;
e) mudah dipahami (komunikatif);
f) adanya latar belakang/gambar pelengkap; dan
g) menggunakan media yang tepat.
Tujuan atau sifat pokok pembuatan gambar illustrasi adalah komunikatif,
artinya dengan gambar illustrasi yang menjelaskan teks bacaan, maka
pembaca akan lebih memahami isinya. Sifat ini berkaitan dengan
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penempatan gambar illustrasi pada buku-buku pelajaran, koran, komik dan
sebagainya. Sedangkan tujuan sekunder gambar illustrasi adalah sebagai
penghias tampilan seperti hiasan sampul, pengisi bidang-bidang yang masih
kosong, penunjuk atau pengantar suatu artikel. Namun demikian dalam
perkembangannya, gambar illustrasi sekarang dapat berdiri sendiri menjadi
sebuah karya seni rupa 2 dimensi terlepas dari fungsinya sebagai sarana
menjelaskan sebuah cerita.
b. Tema atau Cerita

Tema atau cerita merupakan sebuah istilah yang tentunya tidak asing lagi
jika kita mendengarnya. Dulu kita sering kali ketika masih anak-anak, orang
tua kita bercerita tentang sebuah kisah yang menarik sebagai pengantar tidur
dan berharap kelak nanti ketika kita dewasa dapat mengambil hikmah dari
nilai-nilai kebijaksanaan cerita tersebut. Dalam The Concise Oxford Dictionary
of Literary Term (1990: 211) menjelaskan cerita adalah gabungan beberapa
peristiwa yang membentuk suatu alur. Dalam artian gabungan dari beberapa
peristiwa tersebut membentuk sebuah alur yang memiliki cerita dari awal
sampai akhir yang saling memiliki keterkaitan. Seperti itu pula hal yang akan
dikembangkan dalam tema dalam ilustrasi yang dikembangkan melalui
gambar.
Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999:202) cerita adalah
tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal atau
(peristiwa, kejadian), karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman
atau penderitaan orang, baik yang sungguh-sungguh terjadi ataupun yang
hanya rekaan belaka.
1) Jenis Cerita
Menurut Bacom (dalam Fatriani, 2006: 10) cerita rakyat dibagi menjadi 3
yaitu: mite, legenda, dan dongeng. Adapun penjelasannya adalah sebagai
berikut.
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a) Mite yaitu cerita yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci
bagi yang punya cerita. Peristiwa terjadi pada dunia lain atau bukan
seperti yang dikenal sekarang ini, terjadi pada masa lampau. Mite,
merupakan cerita prosa rakyat yang ditokohkan oleh para dewa atau
makhluk setengah dewa. Mite Indonesia biasanya menceritakan terjadinya
alam semesta (kosmologi), terjadinya susunan para dewa, dunia dewata
dan tokoh pembawa kebudayaan (kultur hero), terjadinya makanan pokok
pertama kali.
b) Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap pernah terjadi tetapi tidak
dianggap suci, ditokohi oleh manusia, seringkali dibantu oleh makhlukmakhluk gaib.
c) Dongeng adalah prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi
oleh yang empunya cerita dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat.
Danandjaja (dalam Riyadi, 1994) juga menggolongkan cerita rakyat yang
biasa disebut “cerita prosa rakyat” sebagaimana yang ada pada mite di
atas.
2) Bentuk Tema atau Cerita.
Sebagai penjelas dari sebuah teks, ilustrasi berupaya mengikuti apa kata
teks. Dalam bentuk sederhana, ungkapan dari ilustrasi didasarkan pada
tema atau cerita yang dinginkan. Dengan demikian tema-tema yang
digunakan selalu didasarkan pada subjek mater. Bentuk tema dirumuskan
dari alur cerita seperti bermain di kebun, mendaki gunung, siswa
berprestasi, seniman naik haji, dan banyak lagi tema-tema yang diangkat.
Tema cenderung singkat dan mampu mewakili cerita dari yang ingin
disampaikan.
c. Media

Media diartikan sebagai bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Dalam
menggambar illustrasi tidak dibutuhkan peralatan khusus. Berdasarkan
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medianya, peralatan menggambar illustrasi dibedakan menjadi dua yaitu
media hitam putih dan media warna.
Yang termasuk media hitam putih adalah warna yang diproduksi dari
media tersebut yang menghasilkan warna hitam. Adapun media yang
sering digunakan yakni pensil, pena, trek pen, spidol, kuas dan tinta
bak. Sedangkan media pewarna antara lain :
1) pensil/spidol warna;
2) pastel dan crayon;
3) cat air (berbasis air);
Menurut sifatnya cat air terbagi menjadi 2 jenis, transparant water colour
dan nontransparant/opaque water colour. Transparant water colour
adalah cat air yang mempunyai sifat transparan atau tembus pandang.
Warna-warnanya lebih cemerlang tetapi tidak mengilat (dove). Warna
putih

adalah

warna

kertas

yang

dipakai

sebagai

dasar

nontransparant/opaque water colour merupakan cat air yang mempunyai
sifat tidak tembus pandang. Cat air ini mempunyai daya penutup yang kuat
atau opaque tetapi warnanya tidak bisa cemerlang melainkan agak
mengilat. Cat air jenis ini juga sering disebut sebagai poster colour.
4) cat minyak (berbasis minyak).
4. Jenis Ilustrasi
Pada dasarnya ilustrasi dapat digolongkan dalam beberapa bagian antara
lain (1) ilustrasi realis; (2) ilustrasi dekoratif; (3) ilustrasi karikatur; (4)
kartun, dan komik.
a. Ilustrasi realis atau naturalis, adalah gambar ilustrasi yang memiliki
bentuk dan warna sama dengan kenyataan yang ada di alam tanpa ada
pengurangan atau penambahan. Kebanyakan ilustrasi ini digunakan untuk
mendukung cerita yang untuk kepentingan pendidikan dan periklanan.
Walaupun demikian masih banyak juga iklan yang menggunakan jenis
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ilustrasi kartun dan karikatur. Berikut dua karya seni ilustrasi dr dua
orang seniman yang berbeda.

Gambar 11. Ilustrasi realis yg indah karya Michael J Woods
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

Gambar 12. Lukisan Realis karya S Sudjojono
yang dapat digunakan sebagai ilustrasi cerita rakyat
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

b. Ilustrasi dekoratif, yaitu gambar ilustrasi yang berfungsi menghiasi atau
memperindah sesuatu, bentuknya disederhanakan atau dilebih-lebihkan.
Ilustrasi ini tidak memiliki peran untuk memperkuat teks, tetapi lebih
pada penambah keindahan dari sesuatu. Gambar dekoratif diwujudkan
dengan cara menstilir atau mengubah bentuk-bentuk yang ada di alam
tanpa meninggalkan ciri khasnya. Corak dekoratif adalah corak yang

282

Unit Pembelajaran: Gambar Ilustrasi dan Poster

sering kita temukan terutama di dalam rumah. Contohnya: ornamen ukir
(yang diterapkan pada peralatan rumah tangga seperti kursi, tempat tidur,
lemari dan sebagainya), wayang kulit dan bentuk hasil karya kerajinan
lainnya.

Gambar 13. Ilustrasi dekoratif Kuda berlari
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

c. Ilustrasi karikatur
Karikatur berasal dari bahasa Italia caricature yang berarti melebihlebihkan atau mengubah bentuk (deformasi). Ilustrasi yang bergambar
karikatur pada dasarnya memiliki kesamaan dengan gambar kartun.
Bedanya, di samping menampilkan kelucuan, ilustrasi karikatur berisi
kritikan atau sindiran terhadap kepincangan yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian karikatur juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Pada
umumnya karikatur menggambarkan wajah tokoh atau pemimpin yang
lagi menjadi topik pembicaraan. Penggambaran ditonjolkan pada bagian
kepala dengan tidak meninggalkan karakter tokoh yang digambar.
Karikaturis Indonesia yang terkenal adalah: Sibarani, T. Sutanto, Pramono,
G.M. Sidharta, Alex Dinuth dan sebagainya. Gambar ilustrasi yang bersifat
karikatural dibedakan menjadi dua, yaitu gambar karikatur dan gambar
kartun. Berikut contoh karyanya.
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Gambar 14. Ilustrasi karikatur
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

d. Ilustrasi kartun, yaitu gambar yang menampilkan kelucuan atau humor
yang bertujuan menghibur. Gambar kartun dianggap berhasil jika dapat
membuat orang tertawa atau setidaknya dapat membuat orang
tersenyum. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia.
Gambar ini banyak dijumpai pada majalah, surat kabar, buku komik, dan
sebagainya. Tokoh yang dikenal sebagai bapak kartun modern adalah
William Hogart dari Inggris yang hidup pada tahun 1697-1764 .
Sedangkan kartunis Indonesia yang terkenal adalah Hari Pede, Gunawan
Raharjo, Itos Budi Santoso dan sebagainya. Gambar kartun sering disebut
juga gambar animasi. Gambar animasi kini banyak dibuat menjadi film
animasi seperti film kartun. Berikut contoh karya ilustrasi kartun.
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Gambar 15. Ilustrasi kartun binatang
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

e. Ilustrasi komik
Komik berasal dari kata comic yang berarti lucu atau jenaka. Pada komik
terdapat rangkaian gambar yang saling melengkapi dan mengandung
suatu cerita. Dalam penyajiannnya, komik terdiri dari rangkaian gambar
yang satu dan lainnya saling melengkapi dan mengandung suatu cerita
yang disebut comic strip. Deretan gambar yang tersusun tersebut
menceritakan suatu kisah yang diambul dari peristiwa sehari-hari. Comic
strip kemudian berkembang menjadi suatu cerita komik yang dibuat
dalam buku tersendiri. Bahasa atau tulisan dalam ilustrasi komik hanya
sekedar pelengkap.
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Gambar 16. Ilustrasi komik dengan judul “Transportasi”
Sumber: Kepustakaan Gramedia Populer, 2007

f. Ilustrasi cover
Cover berarti kulit, terdapat pada sampul buku atau majalah dan lain-lain.
Dalam pembuatan cover ilustrator hendaknya memperhatikan isi dan
karakter dari. buku atau majalah agar penampilannya lebih menarik.
Fungsi cover adalah untuk menggambarkan isi buku atau menambah daya
tarik sebuah buku atau majalah. Pada dasamya pembuatan sebuah cover
sama dengan pembuatan karya seni rupa yang lain yaitu mengutamakan
unsur-unsur keindahan (estetika) dan seni (artistik) serta tidak
meninggalkan fungsi utamanya sebagai sampul. Berikut satu contoh dari
karya ilustrasi yang difungsikan untuk cover.
g. llustrasi Pada Buku Pelajaran
llustrasi yang ada pada buku pelajaran sangat menolong dalam memahami
suatu penjelasan. Misalnya dalam pelajaran Biologi, untuk memahami
sistem pencemaan akan lebih mudah jika menggunakan gambar ilustrasi.
Dalam pelajaran sejarah untuk menjelaskan bentuk candi Borobudur akan
lebih mudah jika mempergunakan gambar atau foto. Selain itu ilustrasi
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dalam bentuk bagan juga banyak digunakan dalam buku pelajaran untuk
menjelaskan suatu proses atau metabolisme kehidupan di alam.
h. Vignette (baca = vinyet)
Ilustrasi berupa garis-garis dan sebagaian diblok dengan tinta sering kita
jumpai dalam majalah yang fungsinya adalah untuk menghias dan mengisi
ruang yang kosong. Bentuk vignet pada umumnya berupa gambar
dekoratif. Vignet dapat juga dikembangkan menjadi bentuk seni dekoratif
yang berdiri sendiri sebagai karya seni seperti contoh berikut ini:

Gambar 17. Ilustrasi Vignette
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

i. Illustrasi Cerpen
Daya tarik sebuah cerpen sangat dipengaruhi oleh ilustrasi yang
mengiringinya,' disamping untuk menambah daya tarik ilustrasi juga
berfungsi untuk memberi penguatan pada tokoh yang digambarkan dalam
naskah cerita. Semakin indah ilustrasi yang ditampilkan, akan membuat
orang tambah penasaran untuk membacanya.
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Gambar 18. Bentuk ilustrasi untuk penjelas cerpen
Sumber: Modul PKB seni rupa untuk SMP 2018

j. Ilustrasi Uang Kertas
Uang kertas yang kita gunakan sebagai alat tukar tidak dilengkapi dengan
ilustrasi di dalamnya. Dengan teknik arsir dan dekorasi yang indah uang
didisain menjadi karya seni dua dimensi yang sangat menarik untuk
digunakan.
Pembagian atau jenis ilutrasi dalam perkembangannya menurut Salam
(dalam Muharrar, 2003:13) dapat dikelompokkan menjadi tujuh
pembagian yakni:
a. Ilustrasi buku (merujuk pada ilustrasi yang dibuat sebagai pendamping
atau penjelas teks pada buku). Adapun beberapa jenisnya antara lain
ilustrasi buku ilmiah (non-fiksi), ilustrasi buku kesusastraan, ilustrasi
buku anak-anak, ilustrasi buku komik.

288

Unit Pembelajaran: Gambar Ilustrasi dan Poster

b. Ilustrasi editorial merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk menyajikan
pandangan (opini) dimuat di surat kabar atau majalah, jenisnya antara lain
ilustrasi kolom, komik strip, karikatur, kartun.
c. Ilustrasi

busana

(merujuk

pada

ilustrasi

yang

dibuat

untuk

memperkenalkan atau menjual produk busana yang sedang mode).
d. Ilustrasi televisi (Ilustrasi yang dibuat untuk kepentingan siaran televisi
dapat berupa sket sederhana sampai ilustrasi yang mendetail dan
berwarna-warni. Ilustrasi televisi didesain untuk siaran televisi).
e. Ilustrasi animasi (ilustrasi ini menampilkan unsur rupa atau gambar dan
gerak. Penggabung antara ilustrasi dan film membawa pada penemuan
ilustrasi animasi)
f. Seni Klip (Clip Art) merupakan ilustrasi yang dibuat untuk mendukung
suatu tulisan, tetapi tidak memiliki biaya untuk membelinya. Seni klip
merupakan seni siap saji di mana dapat ditempatkan pada lay out tanpa
harus meminta izin atau membayar royalti pada orang lain, seni ini dapat
berbentuk cetakan atau digital. Ilustrasi cover, kalender, kartu ucapan,
perangko, poster, dan lain sebagainya. (Ilustrasi ini dibuat untuk
memenuhi maksud dan tujuan dari benda-benda di mana ia ditampilkan.
5. Teknik Ilustrasi
Menurut

Poerwadarminta,

(1976)

kata

“teknik”

diartikan

cara

(kepandaian) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkenaan
dengan kesenian. Dalam hal ini diberikan contoh teknik melukis,
mengarang, dan sebagainya. Sedangkan Menurut Muharrar (2003:52)
teknik dalam pembuatan ilustrasi dibedakan menjadi 3 bagian yakni: (1)
ilustrasi dengan teknik gambar tangan; (2) ilustrasi dengan teknik
fotografi, atau alat elektronik lain misalnya komputer; dan (3) ilustrasi
dengan teknik gabungan gambar tangan dan teknik fotografi atau alat
elektronik lainnya, sebagai hasil ekspresi dan kreasi dari ilustratornya.
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Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil pemahaman bahwa
banyak cara yang dipergunakan untuk menggambar ilustrasi, dan cara
tersebut sangatlah berkaitan dengan kemampuan dan bakat seseorang
yang diperoleh melalui latihan-latihan sehingga dapat diperoleh bentukbentuk penafsiran yang baik dari gagasan atau ide.
Teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi sesungguhnya
tidak jauh berbeda dengan yang digunakan dalam berkarya seni rupa
lainnya seperti gambar bentuk dan gambar model. Poerwodarminta
(dalam Fatriani, 2006) mengatakan ada beberapa teknik yang dapat
dicapai dalam membuat sebuah karya ilustrasi dengan teknik drawing
atau gambar tangan, antara lain sebagai berikut.
a. Line Drawing, yaitu gambar yang dibuat dengan menggunakan alat pena
dan tinta gambar. Gambar ini hanya berwarna hitam putih. Ilustrasi yang
sering dikerjakan dengan teknik ini adalah kartun, karikatur, dan
sejenisnya. Teknik ini juga sering disebut dengan nama teknik kering.
Menggambar

ilustrasi

dengan

teknik

kering

yaitu, tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi
dibuat langsung pada bidang dua dimensi berupa kertas gambar kemudian
dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai
dengan media kering yang digunakan.
b. Wash Drawing yaitu teknik dalam menggambar yang menggunakan media
basah. Digambar dengan garis yang lembut dan sapuan kuas segara
bersama-sama dengan keselarasan yang sempurna. Gambar dengan teknik
ini dinuat dengan menggunakan kuas, hasilnya lebih realistis, mirip foto
hitam putih. Gambar dengan teknik ini dibedakan menjadi dua macam
yakni : (a) tight drawings, yaitu gambar ilustrasi dengan teknik wash
drawing yang lebih bersifat rinci dan realistis, (b) loose drawing yaitu,
ilustrasi dengan teknik wash drawing yang lebih bersifat impresif
(menggambarkan efek pencahayaan secara spontanitas). Nama lain dari
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teknik ini adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah
antara lain seperti, cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang
memerlukan air dan minyak sebagai pengencer.
c. Scratchboard, yaitu ilustrasi yang menggunakan kertas bertekstur khusus
sebagai medianya.
Keteknikan-keteknikan yang diuraikan di atas, diharapkan mampu
menarik perhatian, merangsang minat untuk membaca kesan dan pesan
yang disampaikan pada cerita atau berita dengan kata lain kehadirannya
diharapkan mampu menerangkan persaingan dalam menarik perhatian
pembaca di antara rentetan pesan lainnya. Ilustrasi yang dibuat oleh
seorang illustrator dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Ilustrasi garis, ilustrasi ini dapat ditandai dengan melihat adanya goresangoresan berupa garis, semisal yang dibuat dengan menggunakan pena
(garis lurus, lengkung, garis patah, garis getar dan sebagainya).
b. Ilustrasi geometris, yaitu ilustrasi yang mempergunakan pola-pola dan
gambaran yang ada dalam geometri (ilmu ukur). Seperti lingkaran,
segitiga, segi panjang, bujur sangkar dan lain sebagainya. Ilustrasi ini
sering dipergunakan dalam poster-poster, iklan dan lain sebagainya.
c. Ilustrasi bercak-bercak, ilustrasi ini lebih mudah ditandai dengan melihat
karakteristiknya yang kelihatan spontan pada waktu pembuatannya.
Wujudnya berupa bercak-bercak seperti bekas lumpur di kubangan. Bekas
sapuan kuas yang spontan dapat pula dinamakan doodle. Ilustrasi ini
dapat dipergunakan pada buku-buku yang bersifat seni ataupun pada
ilustrasi buku.
d. Ilustrasi dengan cukil kayu merupakan ilustrasi yang dibuat dari kayu
yang dicukil-cukil (cukilan kayu). Dengan menggunakan bahan lem yang
mempunyai sifat larut air. Gambar diproses sebagaimana halnya
membatik. Gambar akan muncul seperti hasil cetakan dan cukil kayu,
karenanya dinamakan cungkilan kayu tiruan (imitasi). Ilustrasi ini banyak
dipakai dalam buku-buku sastra atau novel, magic, dan pekerjaan poster.
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e. Ilustrasi kolase, ilustrasi ini dibuat dengan cara menempel-nempelkan
kertas atau apa saja yang disobek, digunting atau diiris, untuk dibentuk
supaya lebih menjiwai isi yang diilustrasikan.
Selain teknik di atas, banyak tentunya persoalan lain yang harus
dipertimbangkan dalam memilih teknik untuk membuat ilustrasi. Salam
(dalam Muharrar, 2003) mengemukakan bahwa seorang ilustrator harus
mempersiapkan dirinya dengan baik, faktor-faktor yang perlu dimiliki
adalah sebagai berikut.
i.

Ilustrator harus memiliki pengetahuan akan unsur-unsur formal seni rupa
seperti garis, bentuk, warna, tekstur, pencahayaan, komposisi, dan
perspektif. Ia harus mempunyai pengalaman praktis dalam penyajian
unsur-unsur tersebut.

ii.

Ilustrator harus paham penggunaan berbagai media atau alat ilustrasi
seperti pensil, pena, kuas, pestel, tinta, cat air, cat minyak, akrilik dan alat
lainnya. Karena ilustrasi memiliki hubungan dengan cetak-mencetak,
maka ilustrator harus akrab dengan teknik tersebut.

iii.

Ilustrator harus memiliki pengetahuan mengenai teknik berkomunikasi
yang dapat menunjang keterampilannya dalam mengkomunikasikan
idenya.

6. Langkah Menggambar Ilustrasi
a. Gagasan

Gagasan bersumber dari materi ataupun tema yang akan diilustrasikan.
Gagasan melingkupi berbagai hal diantaranya siapa tokohnya, bagaimana
suasananya, seperti apa corak gambar dan media yang akan gunakan.
b. Sketsa

Proses menggambar yang paling awal adalah mensketsa atau membuat
rancangan gambar (sketsa) dengan menggunakan pensil atau langsung
menggunakan media yang dipakai. Gagasan yang ada dituangkan
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bersamaan dengan proses mencari komposisi yang baik. Pada saat proses
sket berlangsung perlu dipertimbangkan komposisi kira-kira bagaimana
objek itu digambar dan gerak- gerak yang terjadi. Satukan semua unsur
gambar yang direncanakan. Beri detail sehingga gambar lebih sempur
dengan corak sesuai yang telah ditentukan. Setiap unsur harus bercorak
sama agar tak terkesan kolase.
c. Pewarnaan

Setelah sketsa dianggap selesai, kita dapat mewarnai. Pewarnaan dalam
menggambar ekspresi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu corak
realis

dan

corak

bukan

realis

(ekspresionisme,

impresionisme,

absreakisme, dan lain lain). Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan
keadaan nyata. Sedangkan pewarnaan corak non realis lebih bebas atau
tidak terikat oleh bentuk maupun warna aslinya.

Judul Bahan Bacaan 2 Pengertian Poster
A. Pengertian Poster
Poster dibagi menjadi dua poster sosial dan komersial, termasuk media
cetak bisa di luar ruang maupun dalam ruang. Dalam sejarahnya poster
mulai dibuat di Eropa pada tahun 1800 an dan mulai diproduksi 1000 exs
untuk promosi pameran, pertunjukan theater dan produk lainnya di
negara itu. Poster adalah selembar publikasi (baik gambar atau teks atau
gabungan keduanya) Umumnya ukurannya besar diatas ukuran A3 bila
sudah dicetak kertas yang biasa digunakan kertas artpaper, hvs atau ivori
tetapi pada perkembangannya poster sekarang dicetak diatas ketas stiker
supaya praktis dalam penempelannya. Poster adalah karya seni atau
desain grafis yang memuat komposisi warna, gambar, dan huruf di atas
kertas ukuran besar. Dalam mengaplikasikannya dengan di tempel di
dinding atau permukaan datar di dalam mapun di luar ruang lainnya,
untuk mencari perhatian pada audien yang melihat. Poster yang baik
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dalam pembuatannya harus ada yang ditonjolkan, supaya poster tidak
keliahatan datar.

Gambar 19. Ilustrasi dalam poster pelestarian lingkungan
Sumber: www.sahabatnesia.com

Gambar 20. Ilustrasi dalam poster pelestarian lingkungan
Sumber: www.anneahira.com
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Gambar 21. Ilustrasi dalam poster pelestarian lingkungan
Sumber: www.pixabay.com

Gambar 22. Ilustrasi dalam poster pelestarian lingkungan
Sumber: www.brilio.net
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Gambar 23. Ilustrasi dalam poster tema pelestarian lingkungan
Sumber: Bahan ajar DKV

Gambar 24. Ilustrasi dalam poster tema pelestarian lingkungan
Sumber: Bahan ajar prodi DKV Poliseni
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Langkah teknis dalam pembuatan Poster
Langkah 1: Mencari referensi gambar dan foto sesuai dengan tema.

Gambar 25. Langkah proses pembuatan poster
Sumber: Bahan ajar prodi DKV Poliseni

Langkah 2: Sket layout desain poster.

Gambar 26. Langkah proses pembuatan poster
Sumber: Bahan ajar prodi DKV Poliseni
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Langkah 3: Finishing pewarnaan ilustrasi dan desain poster.

Gambar 27. Langkah proses pembuatan poster
Sumber: Bahan ajar prodi DKV Poliseni

B. Pengertian Desain Komunikasi Visual untuk Membuat Poster
Konsep komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam
bentuk lambang yang bermakna, sebagai perpaduan antara pikiran dan
perasaan. Komunikasi merupakan pesan, ide, informasi, kepercayaan,
harapan, himbauan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik
secara tatap muka maupun tidak melalui media dengan tujuan mengubah
sikap, pendapat perilaku dan sosial (Onong Uchjana, Effendy, 1989).
Menurut Redi Panuju, Komunikasi adalah hubungan antara manusia
dalam rangka mencapai saling pengertian (mutual understanding),
membentuk

kesepakatan,

menyebarluaskan

ide

baru

(inovasi),

mengkondisikan persepsi, interpretasi, referensi, dan memperkuat
kebudayaan yang telah ada (reinforcement) serta menyebabkan
terjadinya transformasi kebudayaan (culture change) secara perlahanlahan. Beberapa jenis perubahan akibat dari sebuah komunikasi sebagai
berikut.
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a. Perubahan sikap, artinya memberikan reaksi positif untuk dipuji,
misalnya: “Membuang sampah pada tempatnya, mencerminkan
kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari”.
b. Perubahan pendapat, artinya mengubah pendapat baik tidak setuju
menjadi setuju atau sebaliknya, misalnya: “Jagalah kesehatan Anda
sebaik-baiknya dengan tidak merokok”.
c. Perubahan

perilaku,

artinya

memberikan

reaksi

untuk

mendapatkan perhatian, misalnya: “Jangan makan makanan yang
mengandung banyak kolesterol karena akan menyebabkan
hipertensi atau stroke”.
d. Perubahan sosial, artinya dengan melakukan kegiatan sosial untuk
diri sendiri atau orang lain, misalnya: “Janganlah buang sampah di
sungai karena akan mengakibatkan banjir”.

Judul Bahan Bacaan 3 Unsur-unsur Desain Komunikasi Visual
dalam Membuat Poster
Untuk membangun citra produk dan perusahaan, diperlakukan
penyebarluasan media kepada masyarakat tentang produk tersebut
sehingga dapat dilihat, dipahami, dan secara psikologis produk
tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Media dirancang secara
estetik, informatif, komunikatif, dan persuasif dengan memperhatikan
unsur-unsur desain komunikasi visual seperti:
a.

Teks (text)
1) judul (headline)
2) subjudul ( sub headline)
3) boditeks (body text)

b.

gambar (drawing), ilustrasi

c.

warna (color).

1. Judul (Headline)
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Judul merupakan unsur penting untuk mencapai sebuah pesan yang
memiliki makna dan filosofi yang dalam. Judul sebaiknya berupa
susunan kata yang pendek dan singkat karena judul merupakan hal
yang pertamakali dibaca oleh seseorang.
Penampilan judul harus ekslusif agar mudah dibaca (optical space).
Pemilihan tipe huruf (font) harus impresif dan disesuaikan dengan
tema, produk, dan berita yang akan disampaikan. Judul harus dibuat
dengan ukuran besar agar mudah dibaca dari jarak tertentu serta
menggunakan warna yang sesuai dengan unsur-unsur rupa.
Kriteria pembuatan judul antara lain:
a. Kontras;
b. Spesifik;
c. menimbulkan harapan;
d. merangsang untuk dibaca;
e. ukuran huruf besar;
f. menimbulkan keingintahuan;
g. menggunakan kata-kata yang pendek/singkat;
h. menimbulkan konotasi (asosiasi); dan
i. menciptakan bahasa yang romantis, mengancam, imajinatif, dan
bersifat mengarahkan, sehingga emosi masyarakat/publik mudah
terpancing tanpa pertimbangan rasional.
Contoh:
 Enak Dibaca dan Perlu
 Bukan Basa-Basi
 Enjoy Aja
 Masak Ketemu Setahun Sekali
 Lembut, Harum, dan Hemat
 Ini Dulu, Baru Itu
 Wangimu Begitu Memikat
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Menurut J. Thomas dan W. Ronald (1992), “Judul harus menjanjikan
manfaat baru, provokatif, mengandung rasa ingin tahu, selektif, dan
secara langsung menjanjikan suatu manfaat yang sudah ada”.
2. Subjudul (Subheadline)
Subjudul merupakan pelengkap dari sebuah judul yang menjelaskan
tentang makna dengan menggunakan kata-kata yang lebih panjang
dari judul.
Subjudul pada dasarnya harus dapat memotivasi seseorang agar
secara emosional maupun rasional terus membaca, karena di dalam
subjudul tersebut mengandung janji dan penampilan yang kontras.
Subjudul sering memberikan penekanan dengan menggunakan ukuran
huruf (font) yang berada (besar atau kecil), tebal atau tipis, berbagai
jenis warna sehingga mudah terlihat dengan cepat, tetapi tetap
mengikuti berita berikutnya serta tidak melupakan unsur estetika.
Contoh:


Rasakan kesegaran wangi baru. Jollu Rhythm untuk kreativitasmu
dan Eccentric Breeze untuk gaya ceriamu.

3. Boditeks (Body Text)
Boditeks merupakan kalimat panjang dan detail yang menerangkan
formulasi atau manfaat pesan yang disusun dengan pendekatan
psikologis yang kuat sehingga konsumen akan terus mengikuti dengan
seksama dan penuh perhatian bahkan sampai terpengaruh. J. Thomas,
Russel, 1992 mengatakan “Bentuk bodi teks menggunakan pendekatan
faktual, imajinatif, dan emosional”
Isi berita atau informasi yang disampaikan benar-benar terjadi dan
mengandung nilai kebenaran sehingga dapat menggiring pikiran
pembaca untuk melakukan interpretasi terhadap serangkaian pesan
panjang yang tidak terbayangkan sebelumnya dan dapat menimbulkan
rasa emosional. Penciptaan desain iklan perlu menggunakan daya tarik

301

psikologis seperti rasa cinta, benci, dendam atau ketakutan yang
berdampak besar bagi pembaca sehingga mental pembaca mudah
terpengaruh.
Contoh:
a.

Wah, Donal yang kini bekerja sebagai reporter TV milik Paman
Gober sedang bersaing dengan Bonbon Bebek, reporter TV milik
Roker.
Keduanya harus membuat berita agar terlihat spektakuler
walaupun harus mengada-ada. Berhasilkah mereka? Atau malah
kacau? Ada kisah cinta Paman Gober sewaktu dia muda, lho ….
Hm … romantis nggak ya?,
Pokoknya, semua cerita seru ada poket Paman Gober 62 ini !
Nggak cuma komik aja, ada banyak permainan seru yang
hadiahnya keren-keren.

b.

Selain baca 12 komik yang biasanya, ada lagi komik spesialnya, lho!
Pokoknya seru banget!
Dan untuk menambah seru bacaanmu, ada juga artikel-artikel yang
menyenangkan buat menyemarakkan Ulang Tahun.
Ada banyak kuis yang bisa diikuti …
Siapa tahu kamu termasuk pemenangnya!!

4. Gambar/Ilustrasi
Unsur gambar dalam penciptaan desain iklan pada sebuah media
merupakan hal yang sangat penting karena dapat menceritakan
sesuatu tanpa kalimat. Pada dasarnya gambar adalah representasi dari
isi

cerita

yang

berfungsi

menjelaskan,

memperindah,

dan

menerangkan sebuah naskah serta ungkapan gagasan, ide, benda, dan
situasi. Gambar juga berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan
diharapkan dapat membentuk suasana emosional karena gambar lebih
mudah dipahami daripada tulisan. Dengan kata lain dengan gambar
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pesan yang tidak terbaca secara verbalistik, dapat mengurai cerita,
menjelaskan, dan memberikan penekanan tertentu pada isi pesan,
menciptakan respon yang kuat dan paling cepat menanamkan
pemahaman dan pengertian.
Gambar juga dapat memberikan kesan dramatis, memotivasi, dan
mengarahkan agar mau menindaklanjuti karena ada rasa penasaran.
Visualisasi dari sebuah pesan merupakan salah satu metoda yang
paling mudah untuk membuat sesuatu yang abstrak menjadi jelas dan
mampu menarik emosi pembaca untuk melakukan konotasi (asosiasi)
dari kejadian yang sebenarnya.
Gambar-gambar untuk desain iklan dapat memanfaatkan model orangorang popular seperti: artis, tokoh, pelawak, pengusaha, olahragawan,
professional atau benda-benda produk, flora, fauna, arsitektural dan
lingkungan yang divisualisasikan dengan fotografi, komputer atau
manual serta gaya realis, dekoratif atau gabungan antara keduanya.

Gambar 28. Ilustrasi pendukung untuk poster
Sumber: Modul diklat keahlian ganda DKV 2017

5. Warna
Penggunaan warna dalam penciptaan Desin komunikasi visual
merupakan usaha mempercepat komunikasi antara media dengan
pembaca, sehingga warna dapat menjadi sarana ekspresi dalam
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memberikan kesan indah dan nuansa tertentu pada permormansi
media.
Warna yang digunakan harus mempertimbangkan kepentingan
masyarakat/konsumen secara luas, bukan semata-mata hanya untuk
kesenangan atau kepentingan sendiri.
Penggunaan warna dalam desain harus mempertimbangkan makna
dan filosofi dari produk dan perusahaannya, karena produk yang
ditawarkan ke masyarakat telah memiliki karakter sendiri. Seorang
desainer tidak dapat secara sembarangan menciptakan desain hanya
untuk kepentingan atau kesukaan pribadi.
E.P. Danger mengatakan bahwa warna dapat menambah dimensi
komunikasi antara lain:
a.

cepat menggugah;

b.

menambah gairah;

c.

memastikan partisipasi emosional;

d.

tidak perlu diterjemahkan dan dapat langsung diterjemahkan;

e.

merangsang identifikasi yang lebih besar;

f.

mengaktifkan; dan

g.

dapat mengaktifkan terlebih dahulu dibanding bentuk atau
tulisan.

Penggunaan warna yang komunikatif, estetik, maknawi dan filosofis
juga merupakan keputusan yang bijak karena merupakan salah satu
strategi untuk mendapatkan perhatian yang maksimal. Penggunaan
warna yang tepat memberikan pengaruh pada pembaca untuk
mengikuti pesan yang ditawarkan.
Menurut Robert Roos (1963), “warna itu sendiri sebenarnya tidak
berbicara, namun warna-warna tersebut membangkitkan reaksi pada
manusia, apa yang diungkapkan oleh warna itu dicatat di dalam
perasaan manusia”
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A. Pembahasan Soal-soal
Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang ( x ) pada
salah satu huruf a, b, c, atau d sesuai dengan pilihan Anda!
1. Unsur yang sangat penting untuk membuat sebuah desain poster tanpa
membuat kalimat adalah....
A. Judul
B. Huruf
C. Warna
D. Ilustrasi
Pembahasan Ilustrasi:
Pada dasarnya ilustrasi/gambar adalah representasi dari isi cerita yang
berfungsi menjelaskan, memperindah, dan menerangkan sebuah naskah
serta ungkapan gagasan, ide, benda, dan situasi. Ilustrasi/gambar juga
berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan diharapkan dapat
membentuk suasana emosional karena Ilustrasi/gambar lebih mudah
dipahami daripada tulisan.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar adalah
pilihan “D” (Ilustrasi)
2. Ilustrasi berasal dari bahasa latin yaitu...
A. illustratie
B. illustrati
C. ilustrare
D. illustrace
Jawaban: C
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3. Menurut Mayer, mendefinisikan ilustrasi yaitu....
A. gambar yang secara ekspresi dibuat untuk menyertai teks pada buku atau
iklan untuk memperdalam keterangan dari teks tersebut.
B. gambar yang secara imajinasi dibuat untuk menyertai teks pada buku atau
iklan untuk memperdalam keterangan dari teks tersebut.
C. gambar yang secara khusus dibuat untuk menyertai teks pada buku atau
iklan untuk memperdalam keindahan dari teks tersebut.
D. gambar yang secara murni dibuat untuk menyertai teks pada media atau
buku untuk memperdalam keterangan dari teks tersebut.
Jawaban: C
4. Fungsi ilustrasi dapat dikatakan pula sebagai....
A. penggambaran secara grafis dari suatu tulisan sebagai penguat informasi.
B. penggambaran secara imajinasi dari suatu tulisan sebagai penguat
keindahan.
C. penggambaran secara grafis dari suatu verbal sebagai penguat imajinasi.
D. penggambaran secara imajinasi dari suatu verbal

sebagai penguat

informasi.
Jawaban: A

5. Untuk mendapatkan visualisasi yang baik, maka unsur dari pembentuk
objek ilustrasi adalah....
A. unsur-unsur yang digunakan seni rupa pada umumnya yaitu titik, garis,
karakter, bentuk, warna, dan tekstur.
B. unsur-unsur yang digunakan seni rupa pada umumnya yaitu titik, garis,
ruang, gelap terang, warna, dan tekstur.
C. unsur-unsur yang digunakan seni rupa pada umumnya yaitu titik, garis,
bidang, karakter, warna, dan tekstur.
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D. unsur-unsur yang digunakan seni rupa pada umumnya yaitu titik, garis,
bidang, bentuk, warna, dan tekstur.
Jawaban: D
6. Sifat pokok pembuatan gambar illustrasi adalah komunikatif, artinya
dengan gambar illustrasi yang menjelaskan teks bacaan, maka....
A. pembaca akan lebih memahami temanya.
B. pembaca akan lebih memahami isinya.
C. pembaca akan lebih memahami konsepnya.
D. pembaca akan lebih memahami temanya.
Jawaban: B
7. Untuk dapat menggambar ilustrasi tokoh manusia yang baik kita perlu
mengetahui dan menguasai....
A. proporsi dan karakter tubuh manusia.
B. Karakter dan struktur tubuh manusia.
C. proporsi dan anatomi tubuh manusia.
D. Struktur dan anatomi tubuh manusia.
Jawaban: C
8. Jenis ilustrasi pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa bagian
antara lain :
A. ilustrasi realis; ilustrasi motif; ilustrasi karikatur; dan kartun.
B. ilustrasi realis; ilustrasi ekspresi; ilustrasi karikatur; dan kartun.
C. ilustrasi realis; ilustrasi khayalan; ilustrasi karikatur; dan kartun.
D. ilustrasi realis; ilustrasi dekoratif; ilustrasi karikatur; dan kartun.
Jawaban: D
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada sub-unit
ini setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

Menggambar Disajikan

No
Level
Soal Kognitif

3.3.Memahami

Prosedur

prosedur

menggambar Poster

ilustrasi gambar ,

menggambar

poster

peserta didik

gand

poster dengan

dengan

menjelaskan

a

berbagai teknik

berbagai

prosedur

teknik

menggambar
poster dengan
berbagai teknik
dengan benar.
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1

L2

Bent
uk
Soal
Pilih
an
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3.Memaham
i prosedur
menggambar
poster dengan
berbagai
teknik
IPK YANG
SESUAI
3.3.1.
Menjelaskan
prinsip dan
prosedur
menggambar
poster
dengan
berbagai
teknik
LINGKUP
MATERI
Prosedur
menggambar
poster dengan
berbagai
teknik
MATERI
Menggambar
poster

: SMP

Kurikulum

: 2013

: IX
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Budi Saptoto

Modul PKB
SMP,KK I,
2016,
Kemendikbud
.

V

Penget
ahuan/
Pemah
aman

Apl
ika
si

Penalara
n

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati gambar di bawah ini!
Nomor
Soal
1

Kunci
Jawaban
C

Sumber: bahan ajar diklat dkv

Amatilah gambar ilustrasi poster di
atas teknik apakah yang dipakai dalam
proses pembuatan ilustrasi ?
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INDIKATOR
SOAL
Disajikan
ilustrasi
gambar ,
peserta didik
menjelaskan
prosedur
menggambar
poster dengan
berbagai
teknik dengan
benar.

A.
B.
C.
D.

kering
plakat
basah
Arsir

Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan sub-unit pembelajaran ini.
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Fungsi ilustrasi adalah:


ilustrasi gambar merupakan perangkat pelajaran yang sangat menarik
minat belajar siswa;



ilustrasi gambar membantu siswa membaca dalam penafsiran dan
mengingat isi materi teks yang menyertainya;



pada umumnya anak-anak lebih menyukai setengah atau sehalaman
penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas;



ilustrasi gambar harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, agar
minat para siswa menjadi efektif; dan



ilustrasi gambar hendaknya ditata sedemikian rupa.

Obyek gambar ilsutrasi meiputi gambar manusia, binatang, tumbuhan dan
alam benda. Unsur-unsur utama ilustrasi adalah berupa gambar yang
dikemas sedemikian rupa untuk memperjelas pesan ataupun suatu cerita.
Untuk mendapatkan visualisasi yang baik, maka sesungguhnya unsur dari
pembentuk objek ilustrasi adalah unsur-unsur yang digunakan seni rupa
pada umumnya yaitu garis, bidang, warna, dan tekstur.
Pada dasarnya ilustrasi dapat digolongkan dalam beberapa bagian antara lain
(1) ilustrasi realis; (2) ilustrasi dekoratif; (3) ilustrasi karikatur; (4) kartun,
dan komik.
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 Sub unit gambar ilustrasi dan poster ini perlu dikembangkan oleh guru
agar

pserta

didik

dapat

lebih

optimal

dalam

mengembangkan

pengetahuan dan keteranpilannya. Pengembangan materi ajar harus
kontekstual dengan perkembangan yang terjadi di sekitar.
 Dalam proses pembelajaran yang mengacu pada modul ini kemungkinan
masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam hal kesesuaian
seperti pelaksanaan model pembelajaran, metode, materi ataupun
konteksnya, oleh karena itu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran
adalah menyesuaikan, memperbiki, meningkatkan dan mengoptimalkan
segala sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembelajaran secara
optimal.
 Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajran dapat menjadi masukan
bagi guru untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang selama ini
dilakukan. Cara yang efektif untuk memperbaiki adalah dengan terus
menerus berusaha dan mau belajar meningkatkan kemampuannya.
 Tindak lanjut setelah Anda mengetahui dan memahami tentang gambar
ilustrasi dan poster secara keseluruhan, coba jabarkan dan jelaskan sesuai
dengan pendapat Anda.
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Unit pembelajaran diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi profesional
guru pada mata pelajaran seni budaya bidang seni rupa di SMP. Unit
pembelajaran ini juga memuat contoh, latihan dan aktiviatas yang relevan
sehingga peserta diklat dapat menerapkan di lingkungan kerjanya. Dalam
unit pembelajaran ini peserta diklat akan mempelajari tentang jenis-jenis
gambar ragam hias pada bahan bauatan dan bahan alam dengan penguasaan
keterampilan, mulai dari keterampilan yang sederhana sampai pada
keterampilan yang rumit. Untuk membuat gambar ragam hias pada bahan
bauatan dan bahan alam dibutuhkan penguasaan prosedur dan penguasaan
proses pembuatan, gambar ragam hias pada bahan bauatan dan bahan alam
dibuat dengan menggunakan tangan secara langsung, menggunakan alat-alat
dan bahan yang sederhana.
Menguasai teknik dalam proses pembuatan gambar ragam hias pada bahan
bauatan dan bahan alam dibutuhkan beberapa waktu. Beberapa teknik dalam
pembuatannya berkaitan erat dengan bahan yang digunakan dan
dimanfaatkan. Masing-masing bahan satu dengan yang lain berbeda teknik
yang digunakan. Beberapa bahan baku yang digunakan dalam pembuatan
ragam hias pada bahan bauatan antara lain kain, kaca, plastik, acrilik dan
bahan alam antara lain bagos, keramik/gerabah, batu, kayu triplek dengan
menggunakan pewarnaan antara lain: pensil warna, crayon, spidol, cat air,
cat poster, cat sandy colour, cat tembok dan cat duko serta masih banyak
bahan yang dapat digunakan. Terkait dengan bahan juga tidak dapat terlepas
dengan peralatan yang digunakan dan teknik serta cara yang dilakukannya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No.

Kompetensi Dasar

KD PENGETAHUAN
3.3. Memahami
prosedur
penerapan ragam
hias pada bahan
buatan
3.4.

Memahami
prosedur
penerapan ragam
hias pada bahan
alam

Target KD

Kelas

Memahami Prosedur penerapan
berbagai motif ragam hias pada
bahan buatan

VII

 Memahami Prosedur penerapan
berbagai motif ragam hias pada
bahan alam

VII



KD KETERAMPILAN
4.3.

Membuat karya
dengan berbagai
motif ragam hias
pada bahan buatan

 Membuat karya dengan berbagai
motif ragam hias pada bahan
buatan

VII

4.4.

Membuat karya
dengan berbagai
motif ragam hias
pada bahan alam

 Membuat karya dengan berbagai
motif ragam hias pada bahan alam

VII
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
Indikator Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi bahan dan

4.1.1 Memperlihatkan bahan

alat untuk berkarya ragam

dan alat berkarya ragam

hias pada bahan buatan

hias pada bahan buatan

3.1.2 Mengidentifikasi bahan dan

4.1.2 Memperlihatkan bahan

alat untuk berkarya ragam

dan alat berkarya ragam

hias pada bahan alam

hias pada bahan alam

Indikator Kunci
3.1.3 Menjelaskan prosedur

4.1.3 Membuat karya gambar

penerapan ragam hias pada

ragam hias pada bahan

bahan buatan

buatan

3.1.4 Menjelaskan prosedur

4.1.4 Membuat karya gambar

penerapan ragam hias pada

ragam hias pada bahan

bahan alam

alam
Indikator Pengayaan

3.1.5 Menjelaskan prosedur
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4.1.5 Membuat karya gambar

penerapan ragam hias pada

ragam hias pada

penggabungan antara

penggabungan antara

bahan buatan dan bahan

bahan buatan dan bahan

alam

alam
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Penerapan Ragam Hias
Ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat dijumpai juga pada bahan
kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada
kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak
hanya untuk menambah keindahan atau estetika tetapi juga memiliki simbol
atau makna. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting
manusia. Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias
karena adanya perlambangan di balik gambar. Ragam hias memiliki makna
karena disepakati oleh masyarakat penggunanya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kayu merupakan bahan yang banyak
digunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Kayu digunakan untuk
membuat perabotan rumah tangga, kayu tidak dapat digantikan dengan
bahan karena sifat khasnya. Kita sebagai pengguna dari kayu yang setiap
jenisnya mempunyai sifat-sifat yang berbeda, perlu mengenal sifat-sifat kayu
tersebut sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis untuk tujuan
penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan.
Beberapa sifat kayu yaitu keras dan kuat serta mudah dibentuk sehingga
kayu sangat cocok untuk dibuat kerajinan ukiran.
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Sejak dahulu kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga
(misalnya kursi, lemari, dan peti) dan bagian bangunan (misalnya tiang,
pintu, dan jendela). Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut
diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif flora,
fauna, figuratif, geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut.

Ragam hias yang digunakan biasanya diambil dari unsur flora, fauna,
geometris, dan bentuk-bentuk figuratif.


Ragam hias flora dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang
seni, seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir.



Ragam hias fauna merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari
hewan tertentu. Beberapa hewan yang biasa dipakai sebagai objek ragam
hias adalah kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Motif ragam hias
daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam
hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.



Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari
bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera
dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di
seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan
menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam
hias.
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Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan
mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif

proses

pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar atau
mengukir.

Gambar 1 Contoh penerapan ragam hias di bahan buatan kayu
Sumber: dinaspendidikan dan kebudayaan

Fungsi ragam hias bertolak dari apa yang kita lihat pada sekian banyaknya
ragam hias di Indonesia ini, maka dapat diketahui fungsi dari ragam hias
yang terdapat pada benda atau karya atau suatu bidang atau pada suatu
bangunan. Kita perhatikan misalnya pada ragam hias yang terdapat pada
barang-barang gerabah, tenun, ukiran kayu, batik dan banyak lagi benda
pakai tradisional kita. Pada setiap bagian suatu benda atau karya yang telah
dihiasi dengan ragam hias, sudah barang tentu mempunyai fungsi. Adapun
fungsi ragam hias diantaranya adalah fungsi simbolis, fungsi hanya sebagai
penghias saja (keindahan), dan fungsi sebagai konstruksi. Fungsi ragam hias
sebagai simbol Ragam hias difungsikan sebagai simbol banyak terdapat pada
bendabenda yang dianggap atau dipercaya mempunyai nilai-nilai ajaran atau
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nilai-nilai budaya oleh suatu masyarakat tertentu. Ada kalanya ragam hias
sebagai simbol menggambarkan sesuatu yang dijadikan visi dan misi suatu
lembaga. Hal ini hampir semua lembaga yang ada didunia menggunakan.
Fungsi ragam hias sebagai penghias (keindahan) Fungsi ragam hias sebagai
penghias saja atau hanya untuk menambah keindahan barang yaitu, ragam
hias tersebut tidak mempunyai fungsi lain selain menghias.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Tentunya Anda pernah mengamati karya motif ragam hias pada bahan
buatan dan bahan alam di beberapa tempat, seperti di lingkungan rumah
hunian, dan bangunan umum lainnya. Pernahnya Anda berpikir, bagaimana
membuatnya?

Anda juga dapat membuatnya sendiri dengan beberapa

teknik. Sebuah karya ragam hias dapat divisualisasikan dengan berbagai
bahan dan teknik. Untuk dapat membuat sebuah gambar ragam hias dapat
dilakukan dengan melakukan latihan menggambar sketsa dan melakukan
eksplorasi berbagai bahan dan teknik.

Aktivitas 1 Penentuan Proyek
Dalam kegiatan penentuan proyek ini, guru bersama peserta didik,
menentukan tema proyek, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
1.

Guru melakukan apersepsi tentang gambar ragam hias pada bahan
bauatan dan bahan alam.

2.

Guru melakukan

apersepsi

tentang bahan, alat dan teknik dalam

membuat gambar ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam, guru
dapat memilih beberapa video dari youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=I2Q3DYLWBcU
https://www.youtube.com/watch?v=urrxXfw9GE8
3.

Peserta didik mengamati tayangan video

4.

Peserta didik mencari sumber belajar lain yang sesuai, misal buku teks
pelajaran, bahan bacaan, internet, atau melakukan pengamatan langsung
melalui alat peraga.
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5.

Guru memberikan tugas proyek pada peserta didik secara berkelompok,
tentang tugas membuat gambar ragam hias pada bahan bauatan dan
bahan alam.

6.

Guru bersama peserta didik menentukan proyek yang akan dibuat.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1

Aktivitas 2 Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian
Proyek
Dalam kegiatan perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, guru
bersama peserta didik melakukan kegiatan sebagai berikut:
1.

Peserta didik merencanakan proyek yang ditugaskan oleh guru
 Judul proyek : Membuat karya penerapan ragam hias pada bahan
buatan dan bahan alam

2.

Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk proyek yang dilakukan
oleh peserta didik
 Kriteria yang akan dinilai: persiapan bahan dan alat, prosedur
penerapan bahan dan keteknikan, hasil karya dan sikap.

3.

Peserta didik dibagi menjadi kelompok

4.

Pembagian kelompok sesuai dengan tema proyek

5.

Masing-masing

kelompok

menyiapkan

bahan

dan

alat

untuk

melaksanakan proyek.
6.

Setiap

kelompok

berkonsultasi

kepada

guru

untuk

persiapan

pelaksanaan dan penyelesaian proyek (sebutkan tema-tema karya ragam
hias pada bahan buatan yang dikonsultasikan kepada guru oleh setiap
kelompok)
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2
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Aktivitas 3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek
Pada kegiatan ini peserta didik dengan bimbingan guru menyusun jadwal
pelaksanaan proyek. Secara garis besar kegiatan yang dapat dilakukan
adalah:
1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Membuat sketsa ragam hias
3. Membuat pewarnaan pada gambar ragam hias
4. Finishing
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3

Aktivitas 4 Penyelesaian Proyek dengan Fasilitasi dan
Monitoring Guru
Pada aktivitas ini guru memantau kegiatan peserta didik dan memfasilitasi
penyelesaian proyek membuat karya penerapan ragam hias pada bahan
buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos) tiap
kelompok.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 4

Aktivitas 5 Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi
Hasil Proyek
1. Peserta didik membuat resume secara tertulis disertai gambar atau
ilustrasi lainnya (video atau foto jika memungkinkan) dan dipresentasikan
di depan kelas.
2. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi.
3. Siswa mencatat tanggapan, masukan dan saran dari kelompok lain dari
hasil kegiatan presentasi.
4. Siswa menyempurnakan resume, jika diperlukan.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5
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Aktivitas 6 Evaluasi Proses dan Hasil Proyek
Guru bersama peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap hasil
proyek. Hal-hal yang perlu direfleksikan, misal:
1.

Kendala apa yang Anda hadapi dalam menyiapkan bahan dan alat?

2.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam penyiapan bahan dan alat membuat
karya gambar ragam hias pada bahan buatan (kain kaos atau berbahan
kain) ?

3.

Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses pembuatan karya
penerapan ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam (contoh
berbahan kain atau kain kaos)?

4.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kendala proses
pembuatan karya?

5.

Apa hal-hal yang menarik dari proses pembuatan karya yang Anda
hasilkan?

6.

Apa yang perlu Anda lakukan agar hasil karya penerapan ragam hias
pada bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain
kaos)lebih baik?

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 6
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Membuat karya penerapan ragam hias pada bahan
buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain atau
kain kaos)
: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang pembuatan karya penerapan ragam hias
pada bahan buatan dan bahan alam (contoh
berbahan kain atau kain kaos)

Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Seni Budaya
:  Tentukan judul proyek
 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan ketua kelompok
 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang proyek karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)

Form Kegiatan : Penentuan Proyek
No.
1

Gambar ragam hias pada
bahan buatan
Bahan dan alat berkarya
penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam
(contoh berbahan kain atau kain
kaos)

2

Teknik gambar penerapan ragam
hias pada bahan buatan dan
bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)

3

Prosedur berkarya penerapan
ragam hias pada bahan buatan
dan bahan alam (contoh
berbahan kain atau kain kaos)

Hasil
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul
Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Membuat karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Melakukan perancangan langkah-langkah
penyelesaian karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Seni Budaya
:

a. Buatlah urutan langkah-langkah penyelesaian
proyek secara berkelompok
b. Konsultasikan hasil langkah-langkah
penyelesaian proyek pada guru

Form Kegiatan 2a:
Langkah-langkah penyelesaian proyek karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos)
Kegiatan

No
1
2
3
4
5
Dst

Catatan

Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan Alat dan Bahan Karya penerapan ragam hias pada bahan buatan
dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos)
No

Alat

1
2
3
4
5
Dst.
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Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan

Unit Pembelajaran: Penerapan Ragam Hias pada
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul
Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Membuat karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
proyek Karya penerapan ragam hias pada bahan
buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain
atau kain kaos)
: Seni Budaya
:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan proyek
secara berkelompok
b. Konsultasikan jadwal pelaksanaan proyek
pada guru

Form Kegiatan
:
Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos)
No
1

2
3
4
5

Rencana
Kegiatan

Pelaksanaan
Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
3
4

Penyediaan alat
dan bahan
karya
penerapan
ragam hias
pada bahan
buatan dan
bahan alam
(contoh
berbahan kain
atau kain kaos)
Menentukan
tema karya
Membuat
sketsa
Membuat
pewarnaan
Finishing karya
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul
Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

Form Kegiatan 4a
No

: Membuat karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Melakukan penyelesaian proyek karya penerapan
ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam
(contoh berbahan kain atau kain kaos)dengan
fasilitasi dan monitoring guru.
: Seni Budaya
:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian proyek
secara berkelompok sesuai jadwal yang telah
direncanakan.
b. Konsultasikan pada guru apabila mengalami
kesulitan.
c. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
d. Jaga kebersihan lingkungan
e. Rawatlah alat dan bahan setelah selesai
digunakan

: Pelaksanaan Penyelesaian Proyek

Kegiatan
Hari 1

1
2
3

Persiapan alat dan
bahan
Pembuatan sketsa

6

Memindah objek
dari kertas ke
bahan kain atau
kain kaos
Proses pemberian
warna secara
global
Proses pemberian
warna secara detil
Finishing karya

7

Perawatan alat

4
5
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Pelaksanaan
Hari 2
Hari 3

Hari 4

Unit Pembelajaran: Penerapan Ragam Hias pada
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Form Kegiatan 4b: Pemantauan Penyelesaian Proyek
No

Kegiatan

Hasil Pemantauan
Hari 1

1
2
3

6
7

Perawatan alat

5

Hari 3

Hari 4

Persiapan alat dan
bahan
Pembuatan sketsa
Memindah objek
dari kertas ke kain
kaos
Proses pemberian
warna secara
global
Proses pemberian
warna secara detil
Finishing karya

4

Hari 2

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul
Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Membuat karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Melakukan penyusunan laporan dan
presentasi/publikasi hasil proyek karya
penerapan ragam hias pada bahan buatan dan
bahan alam (contoh berbahan kain atau kain
kaos)
: Seni Budaya
:

a. Setelah selesai membuat karya, buatlah
laporannya.
b. Buatlah bahan untuk presentasi
c. Presentasikan di depan kelas secara
berkelompok.
d. Berikan masukan pada sesama kelompok
untuk mencapai hasil yang lebih baik.
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Form Kegiatan
No
1.

: Penyusunan Laporan dan Presentasi

Kegiatan
Penyusunan resume karya
penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan
alam (contoh berbahan kain
atau kain kaos)
Presentasi hasil karya

2.

Catatan

Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul

: Membuat karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Melakukan evaluasi proses dan hasil karya
penerapan ragam hias pada bahan buatan dan
bahan alam (contoh berbahan kain atau kain
kaos))
: Seni Budaya

Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

Form Kegiatan

: a. Tuliskan hal-hal positif yang Anda peroleh
selama melaksanakan proses dan
menghasilkan !
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan proses dan menghasilkan karya!
:

Evaluasi proses dan hasil karya penerapan ragam hias pada bahan buatan
dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos)
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No
1.

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

2.
3.
4.
5.
6.

Penilaian Lembar Kerja Pembuatan Karya penerapan ragam hias pada bahan
buatan dan bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos)
Judul
Tujuan

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Membuat karya penerapan ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam (contoh berbahan
kain atau kain kaos)
: Melakukan penilaian kegiatan pembuatan karya
penerapan ragam hias pada bahan buatan dan
bahan alam (contoh berbahan kain atau kain
kaos)
: Seni Budaya
: a. Penilaian dilakukan pada saat penyiapan
bahan dan alat sampai dengan presentasi hasil.
b. Gunakan format penilaian
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Form Penilaian Karya motif ragam hias pada bahan buatan (kain kaos atau
berbahan kain)
No.

Aspek Penilaian

Kriteria
1

2
1.
2.
3.
4.
5.

Penggunaan bahan dan alat
Teknik yang digunakan
Prosedur pembuatan
Hasil karya selesai dan
tuntas
Finishing karya
Skor Maksimum

0

10

Jumlah
Form Rubrik Penilaian karya penerapan ragam hias pada bahan buatan dan
bahan alam (contoh berbahan kain atau kain kaos)
No
1

Aspek
Penilaian
Penggunaan
bahan dan alat

2

Teknik yang
digunakan

3

Prosedur
pembuatan

4

Hasil karya
selesai dan
tuntas
Finishing karya

5
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Rubrik
2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai
1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai
2:Jika teknik yang digunakan sesuai dengan bahan
dan alat
1: Jika teknik yang digunakan kurang sesuai dengan
bahan dan alat
0: Jika teknik yang digunakan tidak sesuai dengan
bahan dan alat
2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut
1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut
2: Jika hasil karya tuntas
1: Jika hasil karya kurang tuntas
0: Jika hasil karya tidak selesai
2: Jika finishing karya rapi dan sesuai
1: Jika finishing karya kurang rapi dan kurang
sesuai
0: Jika finishing karya tidak rapi dan tidak sesuai

Unit Pembelajaran: Penerapan Ragam Hias pada
Bahan Buatan dan Bahan Alam

Penghitungan nilai karya:
Nilai = Jumlah Skor Penilaian : Skor Maksimum X 100
Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.1 =60
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan 1 Pengertian Ragan Hias
Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah
berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan
memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh
faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah.
Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain
itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat baik
yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama.
Terdapat ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai
budaya yang terdapat di masyarakat pendukungnya. Menggambar ragam
hias dapat dilakukan dengan stilasi (penggayaan) dengan menyederhanakan
bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan.
Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya.

Gambar 2 Contoh ragam hias
Sumber: Modul Menggambar Bentuk Ragam Hias untuk SMP,
Guru Pembelajar Modul Pelatiahn Guru, 2016

Judul Bahan Bacaan 2 Teknik Penerapan Ragam Hias pada
Bahan Kayu

Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara
mengukir dan menggambar (melukis) atau gabungan keduanya. Mengukir
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adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu
pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat utama untuk
mengukir adalah pahat yang terdiri atas berbagai ukuran dan pemukul dari
kayu. Ada empat jenis pahat, yaitu:
1.

Pahat kuku (pahat penguku). Bentuknya: Pahat ini berbentuk lengkung
seperti kuku manusia Gunanya: Pahat penguku digunakan untuk
mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung,
cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen

2.

Pahat lurus (pahat penyilat) Bentuknya: Pehat ini berbentuk lurus.
Gunanya Pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus,
rata. Membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan
dasaran.

3.

Pahat lengkung setengah bulatan (pahat kol). Bentuknya: Mata pahat kol
berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Gunanya untuk
mengerjakan bagianbagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dangan
pahat kuku.

4.

Pahat miring (pahat pengot). Bentuknya Mata pahat pengot berbentuk
miring meruncing dan tajam sebelah. Gunanya untuk membersihkan
pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagianbagian yang di perlukan.

Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan
diukir.
Membuat Ragam Hias Ukiran
Mengukir ragam hias dilakukan dengan cara permukaan kayu dipahat dan
dibentuk seperti relief. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga
yang berbentuk papan. Ada kayu yang memiliki serat halus dan kasar.
Mengukir kayu harus memperhatikan alur seratnya. Sebelum kayu diukir,
terlebih dahulu harus dibuatkan gambar ragam hiasnya. Alat-alat yang
digunakan untuk mengukir kayu antara lain.
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Alat utama untuk mengukir ada dua jenis mata pahat. Pertama yaitu, mata
pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus
disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir.



Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat
dari kayu meskipun ada juga yang menggunakan palu besi, dan batu.

Gambar 3. penerapan ragam hias pada kayu
Sumber: bahan ajar penerapan ragam hias

Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu
merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya kita
harus mengenal terlebih dahulu prosedur kerjanya. Kegiatan mengukir pada
bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut.


Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran.



Memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya.



Membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu



Membuat ukiran pada kayu sesuai sketsa gambar yang telah dibuat.



Menghaluskan bagian-bagian ukiran dengan menggunakan amplas
agar permukaan ukiran lebih halus.



Memberikan sentuhan akhir pada hasil ukiran. Sentuhan akhir yang
biasa digunakan pada hasil ukiran adalah menutup hasil ukiran
menggunakan silak agar serat kayu hasil ukiran tetap tampak.
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Melukis Ragam Hias di Atas Bahan Kayu
Teknik menggambar dibuat setelah benda atau barang seni terbentuk. Kayu
pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat
minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi
hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah contoh melukis
ragam hias pada produk dari bahan kayu.

Gambar 4. penerapan ragam hias pada kayu
Sumber: bahan ajar penerapan ragam hias

Gambar 5. penerapan ragam hias pada kayu
Sumber: bahan ajar penerapan ragam hias


Menyiapkan bahan dan alat melukis (cat akrilik/cat tembok/cat
air/cat poster, kuas, dan palet),
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Menyiapkan bahan kayu (papan kayu),



Membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas,



Memindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan bahan
kayu



Menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias



Memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu.
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Judul Bahan Bacaan 3 Teknik Penerapan Ragam Hias pada
Bahan Kain/Tekstil
Bahan dasar tekstil akan mempengaruhi sifat dari bahan tekstil yang telah
diproduksi. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan
permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan.
Pada dasarnya serat tekstil berasal dari tiga unsur utama, yaitu serat yang
berasal dari alam (tumbuh-tumbuhan dan hewan), serat buatan (sintetis)
dan galian (asbes, logam).



Serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan antara lain: kapas, lenan,
rayon, nenas, pisang. Serat alam yang berasal dari hewan yakni: dari bulu
beri-beri, adapun bahan yang berasal dari serat tersebut adalah bahan wol
sedangkan serat dari ulat sutra menghasilkan bahan tekstil sutra



Serat buatan (termoplastik) merupakan bahan tekstil yang berasal dari
serat buatan ini adalah berupa Dacron, polyester, nylon.



Serat galian adalah bahan yang berasal dari dalam tanah, contoh asbes dan
logam, benang logam, bahan asbes banyak digunakan untuk sumbu
kompor minyak tanah, untuk mengisi aneka bunga yang berasal dari
bermacam-macam bahan tekstil seperti: stoking, nylon, tula dan bahan
rajutan.



Serat logam lebih banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam
jenis benang, seperti, benang emas, benang perak, tembaga, aluminium,
selain itu ada pula benang logam yang dilapisi dengan plastik.

Benang katun dibuat dari kapas, benang sutera dibuat dari serat yang berasal
dari kepompong ulat sutera. Kain wol dibuat dari bulu domba, bahan benang
buatan misalnya dakron, polyester dan nilon digunakan untuk membuat
tekstil dengan jenis tertentu. Bahan benang yang lain, misalnya serat agel dan
serat rami, digunakan untuk produk tekstil yang lain, seperti tas dan
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makrame. Jenis-jenis bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda-beda,
sebagai berikut:


Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat
disetrika dalam temperatur panas yang tinggi.



Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan
panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak.



Sutera memiliki lembut, licin, berkilat, lentur, dan kuat. Bahan sutera
banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan.



Tekstil dari bahan dacron, polyester dan nilon memiliki sifat tidak tahan
panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat
kering.



Bahan tekstil yang berasal dari brokat, lame dan songket ini mudah
berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, tidak tahan
temperatur setrika yang tinggi.

Jenis dan Bahan Pewarna Tekstil
Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun
buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang
berbeda-beda. Zat warna alam (natural dyes) adalah zat warna yang
diperoleh dari alam/tumbuh-tumbuhan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah,
kulit kayu dan kayu, pewarna alami misalnya soga dan kesumba.


Soga merupakan bahan pewarna alami yang berasal dari pohon soga.
Bahan yang berasal dari kulit soga jambal berwarna merah sawo,
sedangkan kulit pohon soga tengeran menghasilkan warna kuning, soga
tinggi menghasilkan warna merah.



Kayu kuning (cudranis javanenses) menghasilkan warna kuning.



Alpokat menghasilkan warna hijau dan cokelat.
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Jati dan secang penghasil warna merah.



Mengkudu atau pace menghasilkan warna cokleat.



Kesumba menghasilkan warna oranye.

Pewarna buatan (sintetis) dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan
indigosol. Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup, sedangkan
pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet (lukis).
Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap
sinar matahari. Sebaliknya, pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan
mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari.

Teknik Menggambar Ragam Hias Pada Bahan Tekstil
Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang
berbeda-beda, misalnya sulam, batik, sablon, tenun ikat, bordir, dan songket.


Menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan
untuk dekoratif dengan menggunakan alat jahit seperti jarum sulam,
benang, pemidangan. Selain benang hiasan untuk sulaman atau bordir
dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara,
manik-manik, bulu burung dan payet.



Membatik adalah cara membuat/menggambar motif pada kain atau bahan
yang lain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak dan celup
dengan warna. Batik tulis menggunakan canting, batik cetak menggunakan
cetakan, batik celup menggunkan ikatan.



Sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar diatas bahan dengan
bentuk yang kita kehendaki. Proses penyablonan menggunakan screen
sablon dan rakel sablon dalam proses pengerjaannya.



Tenun ikat adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian
benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan
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ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun
bukan mesin.


Bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain
dengan jarum jahit dan benang. Perbedaan bordir dan sulaman terdapat
pada alat yang digunakan pada sulaman menggunakan tangan sedangkan
bordir menggunakan mesin bordir.



Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau
benang perak. Selain benang emas atau perak, ada jenis benang sutera
yang berwarna, ada yang menggunakan benang sulam, ada yang
menggunakan benang katun berwarna dan sebagainya. Tetapi semua jenis
benang tersebut dipergunakan untuk menghias permukaan kain tenun,
bentuknya seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan
dengan menenun dasar kain tenunnya.

Penerapan ragam hias pada bahan tekstil
Misalnya dilakukan pada kaos oblong, kaos oblong dibuat dari bahan yang
menyerap cat. Bahan pewarnaan yang digunakan misalnya cat tekstil atau cat
acrilik dengan alat kuas. Berikut ini contoh penerapan ragam hias pada
produk kaos oblong dengan teknik menggambar:


Siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas.



Siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton
atau tripleks di dalamnya, agar pengecatan tidak akan tembus ke belakang.



Pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil.



Selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang
menarik dengan alat kuas.



Keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau dijemur.

Bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil, salah satunya
adalah dengan menggunakan teknik menggambar. Menggambar pada bahan
tekstil kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Pewarnaan bisa dilakukan
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dengan menggunakan cat tekstil, cat acrilik atau cat sablon. Proses
pembuatannya dapat menggunakan kuas dan diberi campuran beraneka
warna.

Gambar 6. penerapan ragam hias pada tekstil/kaos
Sumber: bahan ajar penerpan ragam hias

Menggambar dengan bahan tekstil (kaos) meliputi beberapa tahapan berikut:


Buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih.



Gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di
dalamnya agar tidak tembus ke belakang.



Berilah warna pada ragam hias.



Keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan pengering
rambut (hair dryer).
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Gambar 7. penerapan ragam hias pada tekstil/kaos
Sumber: bahan ajar penerapan ragam hias

Gambar 8. penerapan ragam hias pada tekstil/kaos
Sumber: bahan ajar penerapan ragam hias
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Dalam karya ragam hias memiliki makna ....
A. Simbolis
B. Tanda
C. Hiasan
D. Seni
Pembahasan:
Simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat
pendukungnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi
(penggayaan) dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi
sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga
harus disesuaikan dengan fungsinya.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar adalah
pilihan “A” (Simbolis)
2. Penerapan ragam hias geometris dan organis pada benda fungsional,
antara lain adalah:
A. Ragam hias geometris dan organis yang dipakai untuk menghias bagian
tepi atau pinggir suatu benda atau karya.
B. Ragam hias geometris dan organis yang diterapakan pada permukaan
bidang suatu benda atau karya.
C. Ragam hias geometris dan organis sebagai pelengkap kegiatan
pembangunan arsitektural
D. Ragam hias geometris dan organis sebagai inti atau bagian yang berdiri
sendiri dan merupakan unsur estetis, biasanya dalam bentuk ornamen
arsitektural.

351

Jawaban: A
3. Ragam hias yang digunakan biasanya diambil dari unsur ....
A. flora, fauna, oraganis, dan bentuk-bentuk buatan.
B. flora, fauna, geometris, dan bentuk-bentuk figuratif.
C flora, fauna, geometris, dan bentuk-bentuk bangunan.
D. flora, fauna, organis, dan bentuk-bentuk alam.
Jawaban: B
4. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari
bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan ....
A. sesuai pemesanan
B. selera dan alam sekitar
C. selera dan imajinasi pembuatnya
D. gambaran dan visualnya
Jawaban: C
5. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara ...
A. Mengukir dan memahat
B. Menggambar dan melukis
C. Melukis dan membentuk
D. mengukir dan menggambar
Jawaban: D
6. Apa yang Anda ketahui mengenai fungsi motif
A. Sebagai penghias
B. Sebagai hiasan
C. Sebagai perhiasan
D. Sebagai perias
Jawaban: A
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7. Jelaskan apa yang disebut ornamen atau ragam hias!
A. Ornamen atau ragam hias menghias sesuatu pada bidang atau benda,
B. Ornamen adalah menghias
C. Ornamen adalah hiasan
D. Ornamen adalah dihias
Jawaban: A
8. Apa yang disebut motif?
A. Motif adalah bentuk dasar untuk menghias suatu bidang
B. Motif adalah bentuk hiasan
C. Motif adalah hiasan
D. Motif adalah dasar hiasan pada bidang
Jawaban: A
9. Apa yang saudara ketahui tentang ragam hias geometris ?
A. Ragam hias geometris adalah ragam hias yang mempunyai bentuk
beraturan
B. Ragam hias yang mempunyai bentuk berulang-ulang
C. Ragam hias yang matematis
D. Ragam hias yang matematis dan diulang-ulang
Jawaban: A
10. Dalam proses pembuatan penerapan gambar ragam hias pada bahan
buatan diatas kain kaos, pada waktu proses pemwarnaan dengan kuas
supaya cat tidak tembus dengan menggunakan...
A. kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di luarnya
agar tidak tembus ke belakang.
B. plastik tebal licin sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak
tembus ke belakang.
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C. kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya
agar tidak tembus ke belakang.
D. Gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai perekat kaos dan letakkan
di dalamnya agar tidak tembus ke belakang.
Jawaban: C

B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada sub-unit
ini setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

3.3. Memahami

Prosedur

Menerapkan Disajikan

prosedur

penerapan

ragam hias

ilustrasi

penerapan ragam

ragam hias

pada bahan

gambar proses

hias pada bahan

pada bahan

buatan

berkarya,

buatan

buatan

peserta didik
menjelaskan
prosedur
dengan benar.
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No
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Level
Kognitif

1

L2

Bent
uk
Soal
Pilih
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gand
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3.
Memahami
prosedur
penerapan
ragam hias
pada bahan
buatan
IPK YANG
SESUAI
3.1.3
Menjelaskan
prosedur
penerapan
ragam hias
pada bahan
buatan
LINGKUP
MATERI
Prosedur
penerapan
ragam
hias
pada bahan
buatan
MATERI
Menerapkan
ragam
hias
pada bahan
buatan

: SMP

Kurikulum

: 2013

: IX
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Budi Saptoto

Modul PKB
SMP,KK I,
2016,
Kemendikbud
.

Nomor
Soal

V

Penget
ahuan/
Pemah
aman

Apl
ika
si

Penalara
n

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati gambar di bawah ini!

1

Kunci
Jawaban
C

Sumber: bahan ajar penerapan ragam hias

Setelah Anda mengamati pada gambar
diatas proses pembuatan penerapan
gambar ragam hias bahan buatan di
kaos ini merupakan pada tahapan ....
A. Finishing gambar
B. Sketsa gambar

355

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
ilustrasi
gambar
proses
berkarya,
peserta didik
menjelaskan
prosedur
dengan benar.
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C. Pewarnaan awal gambar
D. Hasil penyelesaina gambar
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Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang.
Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola
ragam hias yang teratur, terukur dan memiliki keseimbangan. Pola ragam
hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag,
garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola
geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah
dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak
beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan.
Gambar ragam hias sangat bervariatif, ada yang diambil dari

flora,

fauna,

manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias, dapat
berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Pada saat

kamu

ingin

menggambar ragam hias ada beberapa aturan yang harus diperhatikan,
sebagai

berikut. 1) Perhatikan pola

bentuk ragam hias

yang akan

digambar. 2) Persiapkan alat dan media gambar. 3) Tentukan ukuran pola
gambar yang akan dibuat. 4) Buat sketsa di salah satu kotak/bidang yang
telah dibuat sebelumnya. 5) Buat bentuk yang sama (bisa dijiplak) pada
bidang yang lain. 6) Mewarnai gambar .
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sub unit membuat karya ragam
hias pada bahan buatan dan bahan alam beberapa pertanyaan berikut perlu
Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak lanjut.
1.

Setelah Anda mempelajari tentang berkarya penerapan gambar ragam
hias bahan buatan dan alam , apakah Anda memperoleh pengetahuan
dan keterampilan yang memadai untuk dapat berkarya ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam?

2.

Apakah materi kegiatan pembelajaran sub unit berkarya ragam hias pada
bahan buatan dan bahan alam telah tersusun secara sistematis sehingga
dapat memudahkan proses pembelajaran?

3.

Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran berkarya ragam hias pada bahan buatan dan
bahan alam sehingga memerlukan perbaikan?

4.

Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan kegiatan pembelajaran
sub unit berkarya ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam?
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Pendidikan seni pada umumnya meliputi rupa, seni musik, seni tari dan seni
drama. Sejak awal munculnya kurikulum umum para pendidikan seni rupa
berjuang agar seni dipertimbangkan secara serius. Sejak lama seni telah
diasumsikan memiliki peranan penting

untuk menghasilkan warga

masyarakat yang baik, tambahan bagi mata pelajaran akademik, program
khusus bagi anak-anak berbakat, atau kegiatan ekstrakurikuler. Penulis buku
Becoming Knowlegde: The Evolution of Art Education Curriculum, Denny
Palmer Wolf menyatakan bahwa penelitian dalam pendidikan seni telah
secara konsisten menunjukkan bahwa seni merupakan suatu bentuk
pengetahun khusus yang memerlukan dukungan dan tuntutan kerja serta
menghasilkan semacam empati, pemahaman, dan keterampilan yang sama
dengan yang terdapat pada pelajaran kimia dan kewarganegaraan.
Menggambar memberikan kepada siswa cara menyusun pengamatannya.
Dengan melakukan kegiatan ini, siswa secara aktif bekerja dengan dasar
pikiran dan menyusun pemahamannya tentang alam semesta melalui bentuk
seni

rupa. Bentuk seni

rupa membuat

siswa dapat menerapkan

pengamatannya dalam cara yang imajinatif, menciptakan hubungan
pribadinya dengan sesuatu persoalan. Selain itu, karena siswa terlibat secara
aktif dalam kegiatan tersebut, ia dapat mempertahankan pengetahuannya itu
dan akan menerapkannya pada masa yang akan datang.
Dalam menggambar, siswa melakukan pengamatan, bekerja serius dengan
pengamatannya itu, dan mentransformasikannya kedalam sesuatu yang lain.
Transformasi merupakan kunci konstruksi dan pemerolehan pengetahuan.
Aktivitas menggambar memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar
dan saluran untuk mengungkapkan gagasangagasan dan pertanyaanpertanyaannya. Dalam hal ini, siswa juga dilibatkan dalam “melatih”
imajinasinya. Dengan menangani sesuatu dengan cara yang meregangkan
pikirannya, siswa dilibatkan dalam berpikir kritis dan reflektif secara
simultan. Seni menjadikan kemampuan berpikir imajinatif dan kritis secara
personal dan kreatif.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No.

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.4. Memahami prosedur
menggambar komik dengan
berbagai teknik







Mampu menjelaskan
pengetahuan
tentang komik
Mampu menjelaskan
tentang unsur,
fungsi, jenis, dan
prinsip menggambar
komik
Mampu menjelaskan
pengetahuan
tentang prosedur
menggambar komik
dengan berbagai
teknik

VIII

KD KETRAMPILAN
4.4. Menggambar komik dengan 
berbagai teknik

Mampu
menggambar komik
dengan berbagai
teknik
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator pencapaian kompetensi

Pengetahuan

Ketrampilan
Indikator Pendukung

3.4.1. Membaca beberapa referensi 4.4.1. Menggabungkan beberapa
pengetahuan tentang komik
referensi
pengetahuan
tentang komik
3.4.2. Menidentifikasikan tentang 4.4.2. Mendemonstrasikan tentang
unsur, fungsi, jenis, dan
unsur, fungsi, jenis, dan
prinsip menggambar komik
prinsip menggambar komik

Indikator Kunci
3.4.1.

Mencatat
tentang unsur,
dan prinsip
komik
3.4.2.Menghafal
tentang unsur,
dan prinsip
komik
3.4.1.

pengetahuan 4.4.1. Memilah pengetahuan tentang
fungsi, jenis,
unsur, fungsi, jenis, dan
menggambar
prinsip menggambar komik
pengetahuan 4.4.2. Menempatkan pengetahuan
fungsi, jenis,
tentang unsur, fungsi, jenis,
menggambar
dan prinsip menggambar
komik

Menjelaskan
prosedur 4.4.1. Menggambar komik dengan
menggambar komik dengan
teknik hitam putih
berbagai teknik
Indikator Pengayaan

3.4.1.

Menguraikan beberapa 4.4.1. Mengembangkan beberapa
pengetahuan tentang unsur,
pengetahuan tentang unsur,
fungsi, jenis, dan prinsip
fungsi, jenis, dan prinsip
menggambar komik
menggambar komik
3.4.2. Mengklasifikasikan prosedur 4.4.2. Mendemonstrasikan prosedur
menggambar komik dengan
menggambar komik dengan
berbagai teknik
berbagai teknik
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A. Pengertian Unsur, Fungsi, Jenis, dan Prinsip Menggambar

Komik
Pendidikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang meliputi guru, peserta
didik, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama
lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Media merupakan salah
satu faktor penunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini
berkaitan dengan proses komunikasi karena pembelajaran merupakan
proses komunikasi dan berlangsung dalam satu sistem, maka media
pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran.
Pengetahuan merupakan tindakan yang berkembang dan tidak statis. Ketika
kita belajar, kita terus mengubah pemahaman kita tentang dunia. Apa yang
saya pikirkan hari ini pasti akan berubah ketika saya mendapat lebih banyak
informasi esok hari. Pengetahuan yang sering menjadi fokus pelajaran di
sekolah seharusnya menjadi batu loncatan bagi siswa untuk mengeksplorasi
gagasan tentang hubungannya dengan dunia. Dengan kata lain, pengetahuan
tidak bersifat pasti. Karena para ilmuwan terus mengeksplorasi alam
semesta, dengan sendirinya teori-teori mereka berkembang dan berubah.
Dalam dunia sejarah, peristiwa dan cerita dapat diinterpretasi dan
direinterpretasi sesuai dengan pandangan dan dukumentasi dokumentasi
baru.
Salah satu upaya untuk meningkatkan minat pada siswa untuk menggambar
adalah membuat ilustrasi komik. Menggambar bisa mengasah kreativitas
anak. Jika ia tak terbiasa dan tak melatih kemampuan untuk menggambar, ia
akan menjadi sama dengan orang lain. Seragam, karena terbiasa meniru.
Ajaklah anak untuk melatih dirinya menggambar. kegiatan menggambar dan
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mewarnai adalah hal yang penting untuk anak. Melatih fungsi penting dalam
pengembangan fisik, emosi, dan kognitif anak. Aktivitas menggambar dan
mewarnai menjadi saran anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri
dengan gambar yang ia suka, asal jangan didiktekan gambar apa. Jika di
zaman dulu, di sekolah, anak-anak terbiasa mencontoh dan meniru
"template" dari gurunya, misal, gambar dua buah gunung, dengan matahari di
bagian tengah.
Karenanya, untuk membimbing anak menggambar perlu diperhatikan. Guru
atau siapa pun yang sering bersama si anak bisa mengajaknya untuk lebih
sering menggambar dan mewarnai sebagai cara untuk mendorong
perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak, tapi dengan cara yang
menyenangkan.
Komik merupakan gambar bercerita yang dilengkapi dengan keterangan
dialog, adapun unsur-unsur pembuatan komik antara lain unsur ilustrasi,
cerita/skenario, teater, gaya busana, layout, angle kamera, psikologi, dan
unsur sulap.

Gambar 1 Komik tanpa teks
Sumber: Pinterest.com
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Membaca merupakan aktivitas yang sangat berguna bagi orang-orang di usia
di berbagai usia. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia dan lain
sebagainya. Komik mempunyai fungsi atau manfaat, adapun mafaat itu
antara lain dapat meningkatkan hobi membaca, meningkatkan imajunasi,
meningkatkan daya ingat, lebh baik dalam menganalisa masalah, melatih
kecepatan dalam membaca, dan lain sebagainya.
Komik merupakan bacaan cerita bergambar yang berasal dari imajinasi
seseorang untuk mengungkapkan ekspresi sang penulis. Selain unsur,
manfaat komik juga terdiri dari berbagai jenis, diantaranya jenis kartun,
Comic strip, comic annual, webcomic, dan comic book.
Ada beberapa jenis media kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan
dalam proses kegiatan belajar mengajar, pertama yaitu media grafis seperti
gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain.
Gambar merupakan alat visual yang paling sederhana, praktis, mudah dibuat
dan banyak diminati siswa. Media visual dapat memperlancar serta dapat
memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata.
Berikut prinsip menggambar komik, diantaranya yaitu; Composition, Camera
View, dan Comfortability.

Gambar 2 Komik warna dengan teks
Sumber: pinterest.com
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B. Prosedur Menggambar Komik
Menggambar merupakan salah satu kegiatan yang seru, apalagi dikemas
dalam sebuah cerita yang berkesinambungan hingga menjadi sebuah komik.
Tidak mustahil kok bagi siapa pun untuk bisa membuat komik. Karena
dengan membuat komik, Anda akan bisa bercerita dengan gambar-gambar
yang seolah hidup dan mampu menyampaikan beragam ekspresi.

Gambar 3 Sketsa gambar tokoh
Sumber: pinterest.com

Banyak hal yang dapat dilakukan guru guna melancarkan proses belajar
mengajar. berbagai perkembangan di dunia pendidikan telah melahirkan
pemikiran pemikiran kreatif. salah satunya adalah menjadikan komik sebagai
media bantu dalam proses belajar mengajar
Secara umum komik dapat diartikan sebagi salah satu media yang berfungsi
untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian
cerita. Selain itu, komik juga dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk
cerita yang ditampilkan berupa gambar, yang didalam kisah ceritanya
terdapat satu tokoh yang diunggulkan. Komik pada umumnya berisi tentang
cerita fiksi, sama seperti dengan karya sastra yang lain.
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Proses produksi komik tidak beda jauh dengan proses pembuatan animasi
dan karya seni yang lain, tentunya juga melalui proses perencanaan,
produksi, dan paska produksi. Adapun proses yang harus dilakukan adalah
mencari inspirasi ide untuk menyiapkan penentuan tema (naskah) dalam hal
ini memperhatikan background, karakter, konflik, tema cerita, dan nada atau
genre. Salah satu cara membuat komik Anda terasa realistis adalah dengan
menulis apa yang Anda ketahui. Ini juga akan membantu Anda menguasai
tulisan, dan mencegah Anda meniru komik lain. Tentukan gaya visual sebagai
cirikhas untuk menjaga orisinalitas, memilih format.

Gambar 4 Sketsa gambar action tokoh
Sumber: pinterest.com

Proses produksi komik perlu ada persiapan yang matang terutama peralatan,
dan peralatan ini idak beda jauh dengan peralatan menggambar pada
umumnya.

Gambar 5 Proses skets dasar komik
Sumber: pinterest.com
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Gambar 6 Proses clean-up komik
Sumber: https://id.pinterest.com
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A. Aktivitas Pembelajaran
Komik merupakan salah satu aplikasi dari media visual yang sering kita
jumpai. Komik merupakan media yang bersifat sederhana, jelas, mudah
dipahami. Komik dapat berfungsi sebagai media yang informative dan
edukatif dalam proses belajar mengajar.
Komik dapat diterapkan dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan guna
membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peranan dari buku
komik dalam instruksional adalah kemampuannya dalam menciptakan minat
peserta didik. Setelah minat siswa dapat dibangkitkan, selanjutnya cerita
bergambar harus dilengkapi materi bacaan agar dapat menambah
pemahaman dan memperkuat ingatan serta dapat menumbuhkan minat
siswa. Penggunaan komik dalam proses belajar mengajar akan lebih efektif
jika dipadu dengan media atau metode kegiatan belajar mengajar yang lain.
Ada beberapa jenis media kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan
dalam proses kegiatan belajar mengajar, pertama yaitu media grafis seperti
gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain.
Media grafis sering disebut sebagai media dua dimensi yakni media yang
mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua yaitu media tiga dimensi yaitu
dalam bentuk model seperti model padat (Solid Model), model penampang,
model susun, model kerja, mock up, diaroma. Ketiga yaitu media proyeksi
seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP dan lain-lain. keempat yaitu
penggunaan lingkungan sebagai media.. Model pembelajaran pada materi ini
menerapkan model Project

Based learning (PJBL) dengan menggunakan

proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi,
penilaian, interpretasi, sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai
bentuk hasil belajar.
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Project Based learning
Tabel 3. Sintak PBL

No. Tahapan

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
1.

Start With the
Essential Question

Waktu
1. Siswa mampu menjelaskan
pengetahuan tentang komik

(Penentuan

2. Siswa mampu menjelaskan

Pertanyaan

tentang unsur, fungsi, jenis,

Mendasar)

dan prinsip menggambar
komik
3. Siswa mampu menjelaskan
pengetahuan tentang
prosedur menggambar
komik dengan berbagai
teknik

2.

Design a Plan for the

1. Siswa berdiskusi mengenai

Project (Mendesain

perencanaan proyek yang

Perencanaan

akan dilakukan tentang

Proyek)

prosedur menggambar
komik dengan berbagai
teknik
2. Siswa berdiskusi
menentukan salah satu
proyek tentang prosedur
menggambar komik
dengan salah satu teknik
dengan memperhitungkan
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alat dan bahan untuk
membantu pengerjaan
3.

Create

a

Schedule 1. Siswa terlibat berdiskusi

(Menyusun Jadwal)

aktif membuat timeline
untuk menyelesaikan
proyek yang telah
ditentukan
2. Siswa ikut aktif berdiskusi
membuat deadline
penyelesaian proyek yang
telah disepakati
3. Siswa berdiskusi aktif
merencanakan cara yang
baru dalam menyelesaikan
proyek yang telah
ditentukan
4. Siswa melakukan diskusi
untuk mencatat apa saja
keuntungan dengan
rencana baru dalam
menyelesaikan proyek
tersebut.

4.

Monitor the Students

1.

Pengajar melakukan

and the Progress of

monitor dengan cara

the Project

menfasilitasi peserta didik

(Memonitor peserta

pada setiap proses

didik dan kemajuan

terhadap aktivitas peserta
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proyek )

didik selama
menyelesaikan proyek.
2.

Agar mempermudah
pengajar membuat rubrik
yang dapat merekam
keseluruhan aktivitas yang
penting.

5.

Assess the Outcome 1. Pengajar menilai hasil
(Menguji Hasil)

karya siswa untuk
mengukur ketercapaian
stsiswar guna
mengevaluasi kemajuan
masing- masing peserta
didik
2.

Pengajar memberi umpan
balik tentang tingkat
pemahaman yang sudah
dicapai peserta didik, untuk
membantu pengajar dalam
menyusun strategi
pembelajaran berikutnya.

6.

Evaluate the

1. Pengajar dan peserta didik

Experience

melakukan

(Mengevaluasi

secara

Pengalaman)

kelompok.

refleksi

individu

baik

maupun
terhadap

aktivitas dan hasil proyek
yang sudah dijalankan.
2. Peserta didik diminta untuk
mengungkapkan perasaan
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dan pengalamanya selama
menyelesaikan proyek.
3.

Pengajar dan peserta didik
mengembangkan

diskusi

dalam rangka memperbaiki
kinerja

selama

pembelajaran,

proses
sehingga

pada akhirnya ditemukan
suatu temuan baru (new
inquiry) untuk menjawab
permasalahan
diajukan

pada

yang
tahap

pertama pembelajaran

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tabel 4. Lembar kerja 1

Judul
Tujuan

: Menggambar komik dengan teknik hitam putih
: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang menggambar komik dengan teknik hitam
putih

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Seni Budaya
:  Tentukan judul project
 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan ketua kelompok
 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang project menggambar komik dengan teknik
hitam putih
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Tabel 5. Lembar kegiatan 1

Form Kegiatan : Penentuan Project
No.
1

Menggambar komik dengan
teknik hitam putih
Unsur-unsur menggambar komik

2
3
4

Fungsi menggambar komik
Jenis menggambar komik
Prinsip menggambar komik

5

Bahan dan teknik menggambar
komik

6

Prosedur menggambar komik

Hasil

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tabel 6. Lembar kerja 2

Judul

: menggambar komik dengan teknik hitam putih

Tujuan

: Merancang langkah-langkah penyelesaian tentang
menggambar komik dengan teknik hitam putih

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan langkah-langkah penyelesaian
project secara berkelompok
b. Konsultasikan hasil langkah-langkah
penyelesaian project pada guru

Format Kegiatan 2 a:
Langkah-langkah Penyelesaian Project menggambar komik dengan teknik
hitam putih
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Tabel 7. Lembar kegiatan 2a

No
1
2
3
5
6
Dst

Kegiatan

Catatan

Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan Alat dan Bahan menggambar komik dengan teknik hitam putih
Tabel 8. Lembar kegiatan 2b

No

Alat

Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan

1
2
3
5
6
Dst.

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Tabel 9. Lembar kerja 3

Judul

: Menggambar komik dengan teknik hitam putih

Tujuan

: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
project menggambar komik dengan teknik hitam
putih

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan project
secara berkelompok
b. Konsultasikan jadwal pelaksanaan project
pada guru
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Form Kegiatan
:
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Project menggambar komik dengan teknik
hitam putih
Tabel 10. Lembar kegiatan 3

No

Rencana Kegiatan

1

Penyediaan alat
dan
bahan
menggambar
komik
dengan
teknik hitam putih
Menentukan
tema/skenario
karya
gambar
komik
dengan
teknik hitam putih
Membuat sketsa
tokoh, background
dan
foregroud
gambar
komik
dengan
teknik
hitam putih
Melakukan cleanup sketsa gambar
komik
dengan
teknik hitam putih
Menuliskan
teks/dialog
gambar
komik
dengan
teknik
hitam putih
Finishing
karya
gambar
komik
dengan
teknik
hitam putih

2

3

4

5

6

Pelaksanaan
Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
3
4

Lembar Kerja Peserta Didik 4
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Tabel 11. Lembar kerja 4

Judul

: Menggambar komik dengan teknik hitam putih

Tujuan

: Melakukan penyelesaian project menggambar
komik dengan teknik hitam putih melalui fasilitasi
dan monitoring guru.
: Seni Budaya

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

Form Kegiatan 4a

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian project
secara berkelompok sesuai jadwal yang telah
direncanakan.
b. Konsultasikan pada guru apabila mengalami
kesulitan.
c. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
d. Jaga kebersihan lingkungan
e. Rawatlah alat dan bahan setelah selesai
digunakan

: Pelaksanaan Penyelesaian Project

Tabel 12. Lembar kergiatan 4a

No

Kegiatan
Hari 1

1
2
3

4
5
6
7

Pelaksanaan
Hari 2
Hari 3

Hari 4

Persiapan alat dan
bahan
Menentukan
tema/skenario
Pembuatan sketsa
tokoh
dan
background
foreground
Melakukan cleanup garis sketsa
Proses pemberian
teks/dialog
Finishing karya
Perawatan alat

Form Kegiatan 4b

: Pemantauan Penyelesaian Project (untuk Guru)
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Tabel 13. Lembar kerja 5

Judul

: menggambar komik dengan teknik hitam putih

Tujuan

: Melakukan meresume dan presentasi/publikasi
hasil project gambar komik dengan teknik hitam
putih
: Seni Budaya

Identitas Mata
Pelajaran
Petunjuk Kerja

Form Kegiatan

:

a. Setelah selesai membuat karya, buatlah
resumenya.
b. Buatlah bahan untuk presentasi
c. Presentasikan di depan kelas secara
berkelompok.
d. Pada saat, berikan masukan pada sesama
kelompok untuk mencapai hasil yang lebih
baik.

: Penyusunan Resume dan Presentasi

Tabel 14. Lembar kegiatan 5

No
1.

Kegiatan
Penyusunan resume
menggambar komik dengan
teknik hitam putih

2.

Presentasi pembuatan
menggambar komik dengan
teknik hitam putih
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Catatan
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Tabel 15. Lembar kerja 6

Judul

: Menggambar komik dengan teknik hitam putih

Tujuan

: Melakukan evaluasi proses dan hasil karya
gambar komik dengan teknik hitam putih

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

: a. Tuliskan hal-hal positf yang Anda peroleh
selama melaksanakan proses dan
menghasilkan karya gambar komik dengan
teknik hitam putih!
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan proses dan menghasilkan karya
gambar komik dengan teknik hitam putih!

Form Kegiatan

:

Evaluasi Proses dan Hasil Karya menggambar komik dengan teknik hitam
putih
Tabel 16. Lembar kegiatan 6

No
1.

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

2.
3.
4.
5.
6.
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Form Kegiatan: Penilaian Karya Menggambar komik dengan teknik hitam
putih
Tabel 17. Lembar kegiatan 6

Judul

: Menggambar komik dengan teknik hitam putih

Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan Menggambar
komik dengan teknik hitam putih

Identitas Mata
Pelajaran

: Seni Budaya

Petunjuk Kerja

: a. Penilaian dilakukan pada saat penyiapan
bahan dan alat sampai dengan presentasi hasil.
b. Gunakan format penilaian

Form Kegiatan: Penilaian Karya Menggambar komik dengan teknik hitam
putih
Tabel 18. Lembar kegiatan 6

No.

Aspek Penilaian
2

Kriteria
1

0

1.
2.
3.
4.

Penggunaan bahan dan alat
Teknik yang digunakan
Prosedur pembuatan
Hasil karya selesai dan
tuntas
5.
Finishing karya
Jumlah Skor Perolehan
Keterangan: Skor Maksimum 10
Form Kegiatan: Rubrik Penilaian Karya Menggambar komik dengan teknik
hitam putih
Tabel 19. Lembar kegiatan 6

No
1

2

Aspek
Penilaian
Penggunaan
bahan dan alat
Teknik yang
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Rubrik
2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai
1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai
2:Jika teknik yang digunakan sesuai dengan bahan
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digunakan

3

Prosedur
pembuatan

4

Hasil karya
selesai dan
tuntas
Finishing karya

5

dan alat
1: Jika teknik yang digunakan kurang sesuai dengan
bahan dan alat
0: Jika teknik yang digunakan tidak sesuai dengan
bahan dan alat
2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut
1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut
2: Jika hasil karya lukisan tuntas
1: Jika hasil karya lukisan kurang tuntas
0: Jika hasil karya lukisan tidak selesai
2: Jika finishing karya rapi dan sesuai
1: Jika finishing karya kurang rapi dan kurang
sesuai
0: Jika finishing karya tidak rapi dan tidak sesuai

Penghitungan nilai karya:
Nilai = Jumlah Skor Penilaian : Skor Maksimum X 100
Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.1 =60

Bahan Bacaan
1. Pengetahuan Gambar Komik
1. Pengertian komik
Komik adalah bacaan yang sangat popular, Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), komik diartikan sebagai suatu cerita
bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu (biasanya terdapat
di majalah surat kabar atau dibuat berbentuk buku). Adapun
pengetian komik menurut para ahli adalah sebagai berikut:
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a. Menurut Franz & Meier (1994:55), komik adalah suatu cerita yang
bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan
gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata.
b. Menurut Scott McCloud (2002:9), komik adalah kumpulan gambar
yang berfungsi unutk menyampaikan informasi atau menghasilkan
respon estetik bagi yang melihatnya. Seluruh teks cerita dalam komik
tersusun secara rapi dan saling berhubungan antara gambar
(lambang visual) dengan kata-kata (lambang verbal). Gambar di
dalam sebuah komik diartikan sebgai gambar-gambar statis yang
tersusun secarata berurutan dan saling berkaitan antara gamabar
yang satu dengan gambar yang lain sehingga membentuk sebuah
cerita.
c. Menurut Hurlock (1978), komik merupakan sebuah media yang
dapat

memberikan

model

yang

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Komik juga
dapat

dijadikan

sebagai

sarana

komunikasi,

sarana

untuk

menyampaikan cerita, pesan, dan bahkan sampai pada hal-hal yang
berbau ilmiah sekalipun seperti halnya genre sastra anak yang
lainnya.
d. Menurut Sudjana dan Rifai (2011), komik dapat dipergunakan
sebagai bahan ajar berupa komik. Komik dapat dijadikan bahan ajar
karena dapat mengefektifkan proses belajar mengajar, meningkatkan
minat belajar siswa, dan menimbulkan minat apresiasi siswa.
Dari berbagai pendapat tentang komik menurut para ahli yang telah
dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa komik merupakan suatu cerita
yang berupa kumpulan-kumpulan gambar yang diberi keterangan teks
untuk penjelasan ceritanya. Dalam bidang Pendidikan komik dapat
digunakan sebagai bahan ajar atau media pembelajaran. Adapun bahan
ajar yang jalan ceritanya seperti komik yang menuangkan cerita tentang
potensi lokal daerah disebut dengan local wisdom education.
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Gambar 7 Proses sketsa komik
Sumber: pinterest.com
Sebagaimana halnya dengan buku bacaan fiksi dan nonfiksi, komik
memiliki beberapa ciri-ciri tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan
karya sastra yang lain. Adapun ciri-ciri komik antara lain sebagai
berikut:
a. Komik hadir untuk menyampaikan cerita melalui gambar dan
bahasa; Hal ini tentu berbeda dengan karya fiksi dan nonfiksi yang
lain yang menyampaikan cerita dengan terks verbal dan nonverbal
sekaligus. Keterkaitan antara terks verbal dan nonverbal dalam
komik sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan tanpa kehilangan
roh cerita. Cerita dan pesan yang ingin disampaikan juga
diungkapkan lewat gambar dan bahasa, maka gambar-gambar yang
ditampilkan ke dalam bentuk panel-panel itu mesti berurutan, yang
satu hadir sesudah yang lain dan berhubungan secara makna. Dalam
cerita komik panel-panel gambar lebih dominan daripada teks
verbal, dan bahkan banyak panel gambar yang sudah berbicara tanpa
unsur bahasa atau dengan unsur bahasa yang terbatas.
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b. Bersifat Proposional; Komik dapat membuat pembaca terlibat
langsung secara emosional ketika membaca komik. Pembaca seperti
ikut berperan dan terlibat dalam komik dan menjadi pelaku
utamanya.
c. Bahasa Percakapan; Komik tidak pernah menggunakan bahasa yang
sulit untuk dipahami oleh pembaca. Dalam komik, bahasa yang
digunakan

biasanya

adalah

bahasa

yang

digunakan

untuk

percakapan sehari-hari sehingga pembaca mudah mengerti dan
memahami isi komik tersebut.
d. Bersifat Kepahlawanan; Pada umumnya isi cerita yang terdapat di
dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa
ataupun sikap kepahlawanan.
e. Penggambaran Watak; Penggambaran watak dalam komik biasanya
digambarkan secara sederhanasehingga pembaca lebih mudah
mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik
tersebut.
f. Menyediakan Humor; Humor yang tersaji dalam komik akan sangat
mudah dipahami oleh pembaca komik karena humor yang disajikan
tersebut sering terjadi dalam masyarakat.

390

Unit Pembelajaran
Gambar Komik

Gambar 8 Proses sketsa komik
Sumber: pinterest.com
Di dalam komik didominasi oleh gambar-gambar yang seolah-olah
berbicara dan gambar tersebut membentuk sebuah narasi dalam cerita
dalam komik, komik termasuk dalam kategori sastra anak karena
ceritanya amat dikagumi oleh anak-anak. Selain itu, di samping untuk
menyajikan cerita, komik juga mampu untuk mengekspresikan berbagai
gagasan, pemikiran atau maksud-maksud tertentu sebagaimana halnya
dengan karya sastra. Gagasan yang diungkapkan juga dapat bervariasi
seperti cerita fiksi, cerita binatang, cerita faktual dan historis, biografi
serta ide-ide faktual untuk menyindir atau menampilkan cerita lucu.
Kesemuanya

itu

dikemas

dalam

gambar-gambar

yang

disertai

keterangan yang berisi cerita singkat yang dikemas dengan cara
semenarik mungkin. Apabila kita menikmati komik berarti kita
menikmati gambar sekaligus cerita verbal dan keduanya bersifat saling
menguatkan dan melengkapi, komik selalu berkaitan dengan hal-hal

391

yang tidak serius, santai, lucu, dan sebagai hiburan ringan untuk para
pembacanya.
Sekarang ini komik merupakan salah satu bacaan yang paling di gemari
di kalangan anak-anak, namun bukan hanya anak-anak yang menjadi
penggemar komik, orang dewasa juga menggemari bacaan tersebut.
Komik memang bacaan yang dibutuhkan pada usia anak-anak dan usia
remaja, selain ceritanya yang asik untuk dibaca di dalam komik juga
terdapat gambar-gambar yang menarik sebagai penunjang untuk
memikat hati si pembaca khususnya anak-anak. Seperti yang kita tahu,
komik memang mudah ditemukan bahkan di toko-toko buku banyak
terdapat berbagai macam komik dengan berbagai macam cerita, di
tempat penyewaan bacaan komik juga mudah ditemukan dan di tempat
tersebut komik sangat banyak peminatnya.
2. Unsur-Unsur Menggambar Komik
Komik merupakan sebuah gambar bercerita yang menarik pembacanya,
serta banyak orang tertarik untuk mendalami komik. Dari suka
berkembang menjadi ingin bisa membuatnya. Unsur produksi komik itu
tak lebih adalah gambar dan cerita. Berikut beberapa unsur pembuatan
komik:
a. Unsur Ilustrasi
Ini yang paling kentara dan paling dipahami semua orang. Komik
adalah sejumlah gambar yang terangkai dan membentuk jalinan
cerita. Karena itu seorang ilustrastor komik dituntut memiliki
keahlian membuat gambar yang konsisten. Seorang yang hanya
bagus membuat gambar sekali dan tak sanggup mengulanginya lagi
dengan mimik dan sudut berbeda disangsikan akan mampu menjadi
ilustrastor komik. Dan sebagaimana seni lukis, illustrator komik
dituntut juga memahami komposisi warna: warna alam, warna ceria,
warna malam, warna kesedihan, dan lain sebagainya.
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b. Unsur Cerita/ Skenario
Sebagaimana sebuah film, komik juga menuntut adanya skenario.
Seorang penulis komik haruslah mampu membuat rangkaian cerita
yang menarik, menyusun dialog yang hidup, mampu membuat
klimaks dan anti-klimaks. Dia harus bisa mendeteksi kebutuhan
pembacanya dan menghasilkan cerita sesuai keinginan konsumen
itu. Dengan demikian seorang penulis komik harus memiliki
wawasan yang sangat luas, berpikiran terbuka dan imajinatif.
c. Unsur Teater
Seorang komikus yang baik dituntut mampu menyusun serangkaian
karakter yang hidup. Karakter yang memiliki nyawa dan konsisten.
Karenanya seorang komikus mampu menghadirkan bahasa tubuh
yang sesuai dengan karakter. Mimik muka, gerakan, dan lain
sebagainya yang kesemuanya itu juga merupakan unsur dari seni
drama/teater. Dia mampu menghadirkan adegan yang dramatis,
yang bisa menyeret pembaca ke dalam semesta jiwa tokoh-tokohnya.
Sebagai contoh, seorang gadis yang hatinya terluka dan marah, oleh
komikus yang baik akan digambarkan sedang mengacungkan pistol
sembari menangis di tengah guyuran hujan. Kita akan merasakan sisi
dramatis pada adegan semacam ini. Seni ini mutlak harus dikuasai
seorang komikus.
d. Unsur Gaya Busana
Setiap karakter tentu tampil dengan busana berbeda-beda sesuai
dengan watak dan keinginan tokoh tersebut. Bila seorang komikus
mampu menghadirkan karakter yang hidup, dia pasti juga bisa
menghadirkan tata busana yang sesuai. Karena itu seorang komikus
dituntut juga mampu merangkai busana. Kedalaman pemahamannya
tentang busana harus cukup kuat. Ada busana yang sesuai konteks
sejarah, ada yang kontemporer, ada yang fantasi, dan lain
sebagainya. Tak hanya mampu memahami tata busana, komikus juga
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dituntut memahami tata letak ruangan, interior maupun exterior.
Benda-benda mekanik, icon-icon dan tata bentuk yang lain. Jadi,
seorang komikus adalah juga seorang arsitek.
e. Unsur Artistik/Layout
Sebuah komik hadir tidak dalam bentuk rangkaian tulisan. Sebuah
komik hadir dan berkomunikasi dengan pembacanya dengan bahasa
visual. Maka seorang komikus dituntut memiliki kemampuan dalam
tata letak/layout. Dalam selembar halaman komik dia harus
memberi titik penekanan, mengatur frame-frame yang ada hingga
terangkai dan nyaman dilihat dan dibaca, pengaturan besar kecil
antar frame, besar-kecil huruf dan gambar yang dihasilkan,
komposisi antara besar kotak narasi/balon dialog dengan banyaknya
tulisan yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Pendeknya,
seorang komikus adalah juga seorang layouter.
f. Unsur Seni Kamera/Sudut Pandang
Karena menggunakan bahasa visual, komikus harus mampu
mengambil sudut pandang pembaca sebagai sudut angle. Seorang
yang pintar menggambar atau melukis belum tentu memiliki
kemampuan di seni angle. Seorang komikus dituntut sangat
menguasai seni ini, karena inilah yang membuat sebuah komik terasa
hidup dan dinamis. Jadi, dalam membuat sebuah komik, seorang
komikus tak hanya berperan sebagai sutradara melainkan juga
sebagai kameramen.
g. Unsur Psikologi
Karena harus merangkai sejumlah karakter untuk tokoh dalam
ceritanya, seorang komikus dituntut memiliki kemampuan psikologi,
atau minimal mengetahui psikologi dasar manusia. Dia harus
membangun

karakter

yang

bersikap, hidup dan mengambil

keputusan. Tiap karakter memiliki psikologi yang berbeda. Begitu
pun reaksinya terhadap masalah tentu berbeda. Kesulitan komikus
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dibanding penulis novel adalah dia harus menghadirkan reaksi
tersebut dalam bahasa visual, bahasa mimik teatrikal, lengkap dengan
tata warna dan cahaya yang melingkupinya.
h. Unsur Sulap
Special Effect dalam film pernah dinobatkan sebagai sulap paling
mutakhir abad 20: seni sulap tingkat tinggi. Bayangkan serangkaian
special effect, seni teatrikal dan musik dirangkai dan mampu
menghisap penontonnya tercerabut dari realita. Nyaris sama dengan
kondisi tersebut, komik adalah seni sulap tinggi juga. Seorang
komikus mampu merangkai gambar-gambar, tulisan, dan frameframe menjadi sebuah dunia yang hidup. Sebuah komik yang baik
mampu menyihir pembacanya untuk masuk ke dalamnya. Tulisantulisan semisal “brak”, “duaar”, atau “dor” mampu bergaung di dalam
benak penikmatnya. Kepala pembaca pun mampu tergerak-gerak
dipermainkan titik tekan gambar ataupun angle yang disajikan.
Benar-benar seni yang menyihir.
Komik adalah memang seni tingkat tinggi. Pembuatannya menuntut
berbagai bentuk skil yang kompleks. Seorang komikus adalah juga
seorang illustrator, pelukis, pe-riset, penulis scenario, sutradara, pemain
teater, ahli busana, arsitek, decorator, layouter, designer, kameramen,
psikolog dan sekaligus pesulap kompleks. Tak ada yang biasa dan mudah
sepanjang berbicara tentang pembuatan sebuah komik.
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Gambar 9 Proses sketsa komik pada work book
Sumber: pinterest.com
3. Prinsip-Prinsip Menggambar Komik
Komik dalam poses pembuatannya juga memiliki prinsip-prinsip yang
perlu

diperhatikan.

Prinsip

desain

perlu

diperhatikan

untuk

mengembangkan komik yang menarik. Pada kaitannya sebagai media
pembelajaran, komik yang menarik akan meningkatkan motivasi
peserta didik dalam membacanya. Prinsip desain didalam membuat
komik (MS Gumelar, 2011: 268-327) dapat diuraikan sebagai berikut
yaitu:
a. Emphasis (Penekanan) Emphasis mempunyai padanan kata point of
interest, dominance dan focus, intinya memberikan suatu adegan,
satu halaman, satu panel atau cerita komik yang terfokus, sehingga
perhatian kita langsung tertuju pada adegan, panel, atau cerita yang
kita tekankan tadi. Penekanan biasa dilakukan dengan memberi
perbedaan dan dominasi warna, pada ukuran, ruang yang diberikan,
isolation (pemisahan) dan kepribadian karakter apabila merujuk
pada non tampilan gambar.
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b. Composition (Komposisi) Komposisi terdiri dari berbagai pecahan,
balance-unbalance, symmetrical-asymmetrical, alightment, rhythmvariation-dynamic, overlapping, harmony dan unity.
c. Camera View (Eye View)Camera View melibatkan perspective (sudut
pandang), distance (jarak pandang), dan movements/motions
(pergerakan objek).
d. Function (Fungsi) Setiap desain akan mempunyi tujuan tertentu agar
mempunyai fungsi, fungsi tentu sesuai dengan tujuan desain dibuat.
e. Comfortability (ergonomis) Di dunia komik, kenyamanan dengan
segmentasi usia yang sesuai target, bagaiman membuat mudah
membawanya, dimana ukurannya menjadi acuan, lalu bagaimana
dengan kemudahan membaca tulisannya, dan hal-hal lainnnya yang
dianggap akan membuat nyaman pembacanya.
f. Material Light and Strenght (Material ringan dan kuat) Komik di
print di bahan yang tidak mudah rusak untuk special edition, bisa
juga tahan lama bila di-upload di internet.
g. Ecosystem Friendly (ramah lingkungan) Penggunaan media tidak
memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
Komik

sebagai

media

komunikasi

mempunyai

kemampuan

menyesuaikan diri yang luar biasa sehingga kadang digunakan untuk
berbagai tujuan (Lyus Firdaus, 2006: 70). Pemanfaatan komik bisa
disesuaikan dalam berbagai konteks tujuan, tidak terkecuali dalam
dunia

pendidikan

sebagai

media

pembelajaran.

Komik

dalam

pembelajaran tentu harus dipilih yang mengandung unsur pendidikan.
Sebagai media pembelajaran komik dapat memberikan hiburan kepa da
peserta didik sekaligus sebagai media belajar.
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4. Jenis Komik
Sama halnya dengan berbagai genre sastra anak yang lain, komik juga
dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Dilihat dari segi bentuk
penampilan atau kemasan, komik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Komik strip (comic strip)
Komik strip merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa
panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan
sebuah gagasan yang utuh. Tentu saja karena gambarnya hanya
sedikit dan gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu banyak,
lazimnya hanya melibatkan satu focus pembicaraan seperti
tanggapan terhadap berbagai peristiwa dan isu-isu mutakhir.
Komik strip secara mudah ditemukan dalam berbagai majalah anak
dan surat kabar seperti majalah bobo dan kids fantasi.

Gambar 10 Komik strip
Sumber: https://kolektorlucu.blogspot.com/2018/10/gambar-komikberwarna-lucu-yang-mudah.html

b. Komik buku
Komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya
menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku biasanya
berseri dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri dan
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seperti tidak ada habisnya. Komik-komik tersebut ada yang
memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, tetapi ada juga
yang tidak. Maksudnya, antara komik seri sebelum dan sesudah
tidak ada kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab
akibat.
c. Komik humor dan petualang
Komik ini termasuk komik yang sangat digemari oleh anak-anak.
Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu
yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa ketika
menikmati komik tersebut. Aspek kelucuan atau humor dapat
diperoleh lewat berbagai cara baik lewat gambar-gambar maupun
lewat kata-kata. Komik humor biasanya menampilkan gambargambar yang lucu baik dilihata dari segi potongan, ukuran tubuh,
tampang, proporsionalitas bagian-bagian tubuh maupun bentukbentuk bagian tubuh yang lebih sering terlihat aneh. Komik
petualangan adalah komik yang menampilkan cerita petualangan
tokoh-tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela,
memperjuangkan, perkelahian atau aksi-aksi lain yang termasuk
dalam aksi petualangan. Komik ini menampilkan dua kelompok
tokoh,

yakni

kelompok

baik

dan

kelompok

jahat,

yang

berseberangan memperebutkan sesuatu atau mempertahankan
perinsip-prinsip masing-masing dan hamper dipastikan kelompok
baiklah yang selalu memenangkan perkelahian itu walaupun
sebelumnya banyak terjadi kesulitan.
d. Komik biografi dan komik ilmiah
Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang tokoh
sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang
bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi
yang semata-mata menggunakan lambang verbal. Komik ini selalu
berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan ketokohan tokoh yang
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dikomikkan misalnya, aspek sejarah, seni, religious, dan lain-lain.
Komik ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik,
dalam komik ilmiah tekanan ada pada proses penemuan dan
barang temuannya. Contoh buku campuran narasi dan komik dalam
seri penemuan yang dimaksud antara lain penemuan telepon,
penemuan televise, penemuan pesawat terbang, penemuan mobil
penemuan film, dan lain-lain. Buku tentang komik yang ditulis
dengan kemasan komik “Understanding Comics” (Scott McCloud)
yang dirujuk pada tulisan ini tampaknya dapat dikategorikan
sebagai komik ilmiah murni karena lebih banyak berisi uraian
konseptual dan tanpa unsure biografi tokoh.
Dalam proses pembuatan komik harus memperhatikan karakteristik
pembelajaran dan melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan.Unsur
visual harus dibuat secara harmonis karena dapat mempengaruhi
makna yang akan disampaikan dalam klomik tersebut. Berikut komik
berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4 macam yaitu:
a. Komik edukasi; komik jenis ini memiliki dua fungsi yaitu komik
sebagai hiburan dan komik dapat dimanfaatkan baik langsung
maupun tidak langsung

untuk tujuan edukatif. Hal ini karena

kedudukan komik yang semakin berkembang ke arah yang baik
karena masyarakat sudah menyadari nilai komersial dan nilai
edukatif yang biasa dibawanya.
b. Komik promosi (Iklan); komik juga mampu menumbuhkan
imajinasi yang selaras dengan dunia anak, Sehingga muncul pula
komik yang dipakai untuk keperluan promosi sebuah produk.
Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur
superhero.
c. Komik wayang; komik wayang berarti komik yang bercerita tentang
cerita wayang, yaitu Mahabharata yang menceritakan perang besar
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antara Kurawa dan Pandawa maupun cerita Ramayana yang
bercerita tentang penculikan Dewi Shinta. Komik jenis ini di
Indonesia muncul di tahun 60-70-an dengan beberapa komik yang
mengawali masa ini yaitu; Lahirnya Gatotkatja (Keng Po), Raden
Palasara karya Johnlo, Mahabharata karya R.A Kosasih yang sangat
terkenal terbitan melodi dari Bandung.
d. Komik silat atau laga; komik silat sangatlah popular, karena tematema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan
sampai saat ini masih menjadi idola. Misalkan Jepang dengan ninja
dan samurainya atau China dengan kungfunya. Sebut saja Naruto.
Komik adalah salah satu media yang menyampaikan cerita melalui
ilustrasi gambar, gambar berfungsi sebagai pendeskripsian cerita.
Adapun macam- macam komik lainnya,yaitu:
a. Komik Kartun/ Karikatur
Jenis komik yang isinya hanya berupa satu tampilan, komik ini
didalamnya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan
dengan tulisan- tulisan. Tujuan komik ini biasanya mengandung
unsur

kritikan,

sindiran,

dan

humor.

Sehingga

dari

gambar(kartun/tokoh) dan tulisan tersebut mampu memberikan
sebuah arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud
dan tujuannya dari komik tersebut.
b. Komik potongan
Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang di
gabungkan menjadi satu bagian / sebuah alur cerita pendek
(cerpen). Tetapi isi dari ceritanya tidak harus selesai disitu bahkan
ceritanya bisa di buat bersambung dan di buat sambungan
ceritanya lagi. Komik ini biasanya terdiri dari 3-6 panel bahkan
lebih. Komik Potongan (Comic Strip) ini biasanya disodorkan dalan
tampilan harian atau mingguan disebuah surat kabar, majalah
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maupun tabloid/buletin. Penyajian komik potongan ini ceritanya
juga dapat berisi cerita yang humor, cerita yang serius nan asik
untuk dibaca setiap epsisodenya hingga tamat ceritanya.
c. Komik tahunan
Komik ini biasanya terbit setiap satu bulan sekali bahkna bisa juga
satu tahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku- buku
komik baik itu cerita putus maupun serial putus.
d. Komik online
Selain media cetak, adapula media online. Dengan adanya media
Internet jangkauan pembacanya bisa lebih luas daripada media
cetak. Komik Online lebih menguntungkan daripada komik media
cetak, karena dengan biaya yang sangat relatif lebih murah kita bisa
menyebar luaskan komik yang bisa dibaca siapa saja.
e. Komik buku
Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar- gambar,
tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku komik
ini sering kita jumpai bahkan mungkin sering kita baca. Buku komik
sering disebut sebagai komik cerita pendek, yang biasanya di dalam
komik ini berisikan 32 halaman tetapi ada juga komik yang berisi
48 halaman dan 64 halaman. Komik ini biasanya berisikan cerita
lucu, cerita cinta (cerita remaja), superhero (pahlawan).
5. Fungsi Komik
Komik merupakan bacaan cerita bergambar yang berasal dari imajinasi
seseorang untuk mengungkapkan ekspresi sang penulis. Membaca
salah satunya membaca komik merupakan aktivitas yang sangat
berguna bagi orang-orang di usia di berbagai usia. Mulai dari anakanak, remaja, orang dewasa, lansia dan lain sebagainya. Membaca yang
bermanfaat adalah membaca hal berbau ilmu pengetahuan. Pada saat
melakukan kegiatan membaca, lewat berbagai macam bacaan yang
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memuat ilmu beraneka ragam, salahsatunya komik. Komik mempunyai
manfaat di kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak merasakan
manfaatnya saat sedang membaca komik. Disini

akan dijelaskan

mengenai manfaat komik:
a. Meningkatkan hobi membaca.
Kehidupan sekarang ini, orang yang senang membaca mungkin
sudah jarang ditemukan.Karena berbagai hal mereka jarang sampai
tidak pernah sempat membaca buku. Mungkin, mereka kira
membaca merupakan aktivitas yang melelahkan, tetapi ingat kata
pepatah 'Membaca adalah jendela dunia'. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa buku komik sering menarik perhatian bagi
pembaca yang menemukan materi lain yang terlalu menantang atau
tidak menarik. Setelah membaca komik (yang anda sukai) pasti
rekan-rekan akan penasaran dengan cerita selanjutnya dan
keinginan rekan untuk membaca samakin bertambah. Dan juga
tanpa sadar, rekan sekalian akan membaca buku yang mungkin ada
sedikit gambarnya seperti novel.
b. Hiburan yang murah.
Maksudnya dari pada rekan liburan jauh kesana kemari dengan
ongkos yang mahal. Lebih baik gunakan hiburan rekan sekalian
dengan membaca komik sembari ngopi atau ngemil atau juga
bareng seseorang (teman atau doi). Kebahagiaan itu tidak harus
mahal atau 'Bahagia itu Sederhana'. Mungkin orang yang banyak
pekerjaan juga bisa membaca komik untuk mengisi waktu istirahat
atau juga yang sedang lembur agar mereka tidak stress berlebihan
karena pekerjaan.
c. Meningkatkan imajinasi dan kreativitas.
Ketika otak kita di suguhi dengan gambar-gambar yang fun dan alur
cerita yang membuat kita terbawa suasana, kita juga dapat
berimajinasi lewat tokoh-tokoh yang ada di dalam komik dan juga
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banyak komikus terkenal yang sukses karena membuat karakter
dari imajinasi mereka.
d. Meningkatkan daya ingat.
Membaca buku yang tak diselipkan beberapa gambar terkadang
bisa membuat kita ingat beberapa hal. Tetapi, jika kita membaca
komik yang dimana setiap alur ceritanya di sertai dengan gambar
dan berbagai ekspresi. Hal ini bisa juga dijadikan sebagai bahan
acuan untuk melatih dan meningkatkan daya ingat kita. Apalagi
untuk anak-anak yang masih kuat daya ingatnya.
e. Kemampuan menganalisa masalah.
Banyak orang yang berpikir jika komik hanya memberikan cerita
lucu dan segar. Padahal, ada cukup banyak genre dan topik baik itu
yang cukup ringan hingga topik yang cukup rumit. Dengan
menikmati alur dan konflik cerita di dalam komik, otak kita dipaksa
untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Hal ini ternyata bisa
berimbas positif pada kemampuan kita memecahkan masalah di
dunia nyata.
f. Melatih kecepatan membaca
Saat kita sedang membaca komik yang disukai, tanpa sadar kita
menjadi ikut terbawa dalam cerita dan bisa mengekspresikan katakata dalam cerita komik dan juga kecepatan membaca kita
meningkat drastis.
g. Melatih konsentrasi
Jika kita sedang membaca komik terfavorit, kita jadi lebih
berkonsentrasi (konsentrasi tingkat dewa alias 'zone') saat
membaca komik. Karena tidak ingin diganggu oleh orang lain saat
membaca dengan alasan takut kelewatan membaca gambar ke
gambar dan teks-teks yang penting.
h. Sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian
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Emosi seseorang itu berbeda saat mengungkapkannya, ada yang
marah, sedih, senang dan sebagainya. Maksudnya daripada emosi
kita terlalu terbawa suasana, lebih baik digunakan untuk
mengungkapkan suasana hati dengan menggambar karena bisa jadi
saat menggambar, gambar kita akan disukai oleh banyak orang.
i.

Simulasi mental
Studi penelitian menunjukkan bahwa orang yang suka membaca
setiap hari dapat tercegah dari penyakit Alzheimer (Penurunan
Daya Ingat) dan Demensia, karena dengan membaca, otak akan
terjaga dengan aktif dan membuatnya tidak mudah kehilangan
ingatan. Sama seperti

halnya otot yang perlu dilatih agar

kondisinya fit, otak juga membutuhkan latihan salah satunya
dengan membaca agar dalam kondisi yang kuat dan juga sehat.
j.

Menambah kosakata
Semakin banyak seseorang menbaca entah dari buku, majalah,
komik dan-lain-lain baca, semakin banyak juga kata baru yang
rekan semua dapatkan. Ini

sangat membantu ketika berbicara

(ngobrol) dan mengekspresikan banyak hal dengan baik. Apalagi
komik yang banyak menyediakan kata kata yang formal dan tidak
formal (bahasa kekinian seperti gue,loe dll) . Mereka yang sering
membaca dengan teliti dan baik, akan bisa berbicara baik, dan
mempunyai pengetahuan yang luas karena sering membaca.

2. Prosedur Menggambar Komik
1. Alat dan Bahan
Untuk membuat gambar komik dengan teknik menggambar tanpa alat
bantu komputer manual tetap memerlukan alat dan bahan. Pada
prinsipnya

kebutuhan membuat

komik hampir

sama dengan

kebutuhan menggambar atau melukis. Sebelum melakukan aktivitas
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menggambar

perlu

menyediakan

peralatannya.

Ada

beberapa

peralatan yang perlu disediakan diantaranya seperti terdapat di bawah
ini:
a. Kertas HVS; kertas berukuran A4,

14 cmx21cm yang

maksudnya lebar 14 cm dan panjang nya 21 cm. Pada dasarnya
membutuh kan kertas berwarna netral putih, abu-abu, atau
coklat dan dapat me nyerap atau mengikat bahan pewarna.
Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat
gambar misalnya kertas padalarang, HVS, kuarto, dan karton.
b. Pensil; menggunakan pensil 2b atau pensil hb,jika anda suka
yang lebih mudah di hapus bisa menggunakan pensil hb.

Gambar 11 pensil gambar
Sumber: pinterest.com
c. Penghapus; penghapus yang terbuat dari bahan karet

Gambar 12 karet penghapus
Sumber: pinterest.com
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d. Penggaris; diusahakan yang ukuran 30 cm dan bentuk nya
macam-macam
e. Drawing pen atau spidol berukuran kecil
f. Tinta cina
2. Syarat Menggambar Komik
Utuk menggambar komik dibutuhkan be berapa syarat antara lain
kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selian
kemampuan ter sebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam
menggambar komik. Langkah-langkah itu antara lain sebagai berikut.
a. Menentukan topik dan tujuan; sebelum menggambar komik langkah
pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Penentuan
tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, tema
tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan alam semesta. Ber
dasarkan tema ter sebut kemudian pikirkan bentuk visualisasinya
dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut.
Pada penentuan topik dan tujuan dapat pula ditentukan tokoh dan
karakter yang ingin dibuat. Pengembangan tokoh dan karakter
merupakan hal penting dalam menggambar komik karena tokoh atau
karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Menggambar
komik

sama

saja

seperti

membuat

cerita

pendek

tetapi

divisualisasikan dengan kata dan gambar. Komik juga dapat dibuat
berdasarkan cerita pendek yang sudah ada misalnya, cerita “Timun
Mas, Malin Kundang, Roro Jonggrang, Cinderella”, dan jenis cerita
lainnya.
b. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat; komik berfungsi
mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata
yang singkat tetapi berkesan disertai gambar pendukungnya agar
saat membaca kata maupun kalimat pada komik orang akan
senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu
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buatlah kalimat yang mudah dicerna agar mudah dimengerti
pembaca. Dengan kata yang mudah diingat, pesan yang ditulis oleh
pembuat komik bisa tersampaikan dengan baik. Buatlah kalimat yang
jelas serta menarik perhatian orang untuk melakukan membaca
komik tersebut.
c. Menggunakan gambar komik; selain menggunakan kata atau kalimat
juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu
penyampai pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar
dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang
akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga
dilakukan dengan memperhatikan tokoh dan karakter yang ingin
dibuat. Pada komik sebaiknya dengan menggunakan warna-warna
yang mencolok sehingga mengundang perhatian orang untuk
membaca narasi komik.
d. Menggunakan Media yang Tepat Penggunaan; media dalam
menggambar

komik

dapat

disesuaikan

dengan

media

yang

digunakan. Jika komik tersebut berupa buku dapat merupakan satu
kesatuan cerita utuh tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita
pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek dapat
menggunakan hanya selember kertas. Gambar komik tergantung dari
panjang atau pendeknya cerita. Saat sekarang ini penggunaan media
dalam menggambar komik sangat beragam. Ada juga komik yang
sudah dibuat secara digital. Menggambar komik dapat dilakukan
tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat
gambar atau lukisan tetapi juga dapat menggunakan alat bantu
komputer. Menggambar komik dengan menggunakan alat bantu
komputer memudahkan dalam berekspresi karena jika terjadi
kesalahan dapat segera diganti. Hal ini berbeda jika menggambar
komik masih menggunakan dengan teknik menggambar ada
kesalahan sulit untuk melakukan perbaikan revisi. Menggambar
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komik unsur utama yang penting adalah pesan yang ingin
disampaikan baru kemudian unsur keindahan.
3. Perencanaan
Komik membuat kita merasakan sesuatu. Bisa membuat kita tertawa,
sedih, ingin tahu, bersemangat, atau emosi lainnya, kekuatan dari suatu
cerita visual tidak bisa disangkal. Membuat buku komik Anda sendiri
bisa menjadi pengalaman yang berharga, dan lebih mudah dari apa
yang Anda pikirkan. Berikut beberapa saran sebelum mengeksekusi
gambar komik;
a. Tentukan tema komik
Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah menentukan tema
komik kamu seperti apa. Tema komik merupakan inti dari komik
kamu. Usahakan untuk menggunakan tema yang kuat, namun nggak
terlalu berat. Contoh pemilihan tema yang baik adalah Naruto,
dengan tema ninja yang kuat dan pangkat-pangkat yang mirip
dengan dunia militer. Tema itulah yang harus kamu bangun
sehingga jalan cerita komik kamu nggak kemana-mana.
b. Pilih gaya menggambar (Style)
Setelah menentukan tema komik kamu, kamu harus menentukan
gaya gambar yang kamu sukai. Kamu boleh menggunakan gaya
gambar anime ala Jepang, ala Barat, ala Korea, atau mungkin ala
karikatur Indonesia. Atau mungkin kamu lebih suka yang biasabiasa aja, nggak masalah. Yang paling penting dalam memilih gaya
gambar adalah bagaimana keahlian menggambar kamu benarbenar cocok dan mudah untuk kamu terapkan di komik kamu.
Pokoknya nyaman lah!
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Gambar 13 sketsa alternatif karakter
Sumber: pinterest.com

c. Menentukan karakter
Setelah ada tema, udah ada gaya menggambar, sekarang kamu bisa
menentukan karakter yang bakalan jadi pemeran komik kamu.
Karakter komik di sini harus benar-benar stabil, jangan sampai
karakter komik yang kamu buat akhirnya memiliki sifat yang
berbeda dengan awal cerita komik kamu. Kalo karakternya serius,
ya munculkan karakter tersebut dengan sangat serius. Kalo
memang karakter komik kamu suka bercanda, ya usahakan untuk
menegaskan kalo dia memang konyol.
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Gambar 14 sketsa alternatif ekspresi karakter
Sumber: pinterest.com
d. Pembuatan sketsa
Meskipun sudah menemukan konsep yang pas, sebaiknya kamu
segera menuangkannya dengan menggambar sketsa, mulai dari
karakter, latar belakang, sampai detail-detail kecil seperti
kendaraan atau senjata yang digunakan. Hal tersebut akan sangat
membantu kamu dalam mengembangkan cerita komik.
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Gambar 15 sketsa komik manual
Sumber: pinterest.com
e. Menentukan cerita
Setelah selesai semuanya, tinggal bikin cerita dasar komik kamu.
Tentukan topik cerita apa yang ingin diangkat. Cerita dasar
merupakan cerita yang menjadi inti komik kamu, tidak harus
menuliskan naskah dengan sedetail-detailnya, tetapi anda harus
memiliki ide pokok sebagai jalan ceritanya. Misalnya kita ambil
contoh Naruto. Pada dasarnya, manga ini menceritakan kisah
perjuangan Naruto untuk menjadi Hokage. Nah, cerita itulah yang
harus kamu buat untuk menjadi benang merah cerita selanjutnya.
f. Menentukan format komik
Format komik sangatlah penting. Tentukan banyak panel yang akan
anda buat dalam komik stripmu (satu baris, dua baris, atau
lainnya). Sesuaikan dengan kebutuhanmu.
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Gambar 16 format komik
Sumber: pinteret.com
g. Merencanakan setiap panel
Buatlah rencana-rencana sederhana untuk tiap panel yang akan
anda gambar. Karakter apa saja yang muncul, Apa yang terjadi, dan
hal-hal lainnya.

Gambar 17 penenpatan layout pada format komik
Sumber: pinterest.com
h. Menyeimbangkan tulisan dan gambar
Jangan terlalu banyak memberikan teks bila tidak perlu. Usahakan
maksimal ada dua atau tiga kotak dialog saja. Buatlah seseimbang
mungkin.
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Gambar 18 penenpatan layout teks dan gambar pada format komik
Sumber: pinterest.com

i.

Buatlah karakter tampak nyata dan unik
Berikanlah karaktermu harapan, impian untuk membantu dalam
membuat plot cerita. Bila perlu, tambahkan makanan kesukaannya,
tanggal lahir, dll. Dan berikan keunikan pada setiap gambar
karaktermu.

Hal

ini

akan

membuat

pembaca

tahu

gaya

menggambar tiap komikus. Contoh yang paling umum ialah Naruto.
Karakternya entah mengapa kok selalu ada coretan mirip kumis
kucing di wajahnya.

Gambar 19 contoh alternatif karakter/tokoh
Sumber: pinterest.com
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j.

Berilah karakter kekurangan
Karakter

tanpa

kekurangan

tampak

tak

realistis.

Berikan

kekurangan agar cerita menjadi tak membosankan.
4. Produksi
Setelah menentukan topik cerita apa yang ingin diangkat. Dalam
pembuatan komik strip, anda tidak harus menuliskan naskah dengan
sedetail-detailnya. Tetapi anda harus memiliki ide pokok sebagai jalan
ceritanya. Ada 3 langkah penting untuk membuat komik strip. Satu,
menulis Naskah. Dua, membuat karakter. Tiga, menggambar komik.
Berikut beberapa langkah proses pembuatan komik dengan teknik strip:
a. Pikirkan tema dari komik yang hendak anda buat,jalan cerita dan
judul nya.
b. Buatlah sketsa karakter dan backgroun foreground

anda sendiri

menggunakan pensil terlebih dahulu,usahakan jangan terlalu mirip
dengan karakter manga yang sudah ada. Menggambar sketsa tidak
perlu bagus-bagus. Diawali dengan membuat sketsa bingkai, pastikan
kamu membuatnya sesuai dengan batasan ukuran yang ditentukan.
Selanjutnya diikuti dengan membuat sketsa karakter, letak balon
dialog dan background. Usahakan seproposional mungkin dalam
menentukan letak karakter, balon dialog dan background foreground
nya. Tambahan, beberapa komik

strip memiliki background

foreground yang mendetail.
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Gambar 20 contoh sketsa tokoh dan background
Sumber: pinterest.com

c. Line Art-nya (Tebalkan Sketsa), Proses selanjutnya disebut membuat
line-art. Tebalkan garis-garis sketsa dengan sesuatu yang gelap dan
permanen (Bila manual bisa pakai bulpoin atau spidol). Buatlah lineart seartistik mungkin. Selanjutnya, sketsa bisa dihapus. Bisa di
tebalkan dengan drawing pen lalu diberi warna dengan tinta cina.
d. Tambahkan teks, gunakan font yang mudah dibaca serta ukuran
huruf yang konsisten (Di komputer biasanya memakai font Anime
Ace). Besar kecilnya teks menggambarkan gaya berbicara, dari
berbisik hingga berteriak. Teks juga tidak harus berada di dalam
kotak dialog.
5. Paska Produksi
Komikdengan teknik Strip merupakan komik yang hanya terdiri dari
beberapa panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah
mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Untuk proses berikutnya
setelah proses produksi yaitu coloring (Pewarnaan). Hal ini adalah
sebuah pilihan dari masing-masing komikus, artinya komik itu mau
diwarna atau tidak (Hitam putih) terserah pembuatnya.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Prinsip desain perlu diperhatikan untuk mengembangkan komik yang
menarik dan akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam
membacanya. Ada tujuh prinsip pembuatan komik diantaranya;
Composition, Material Light and Strenght, Ecosystem Friendly. Disebut
prinsip

apakah

perspective

dalam

(sudut

pembuatan

pandang),

komik

distance

yang

(jarak

memperhatikan
pandang),

dan

movements/motions (pergerakan objek)?
A. Composition
B.

Ecosystem Friendly.

C. function
D. Camera View (Eye View)
Pembahasan:
Komik dalam poses pembuatannya juga memiliki prinsip-prinsip
yang perlu diperhatikan. Prinsip desain perlu diperhatikan untuk
mengembangkan komik yang menarik. Pada kaitannya sebagai
media pembelajaran, komik yang menarik akan meningkatkan
motivasi peserta didik dalam membacanya. Prinsip desain didalam
membuat komik (MS Gumelar, 2011: 268-327) dapat diuraikan
sebagai berikut yaitu:
a. Emphasis (Penekanan) Emphasis mempunyai padanan kata point
of interest, dominance dan focus, intinya memberikan suatu
adegan, satu halaman, satu panel atau cerita komik yang
terfokus, sehingga perhatian kita langsung tertuju pada adegan,
panel, atau cerita yang kita tekankan tadi.
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b. Composition (Komposisi) Komposisi terdiri dari berbagai
pecahan,

balance-unbalance,

symmetrical-asymmetrical,

alightment, rhythm-variation-dynamic, overlapping, harmony
dan unity.
c. Camera View (Eye View)Camera View melibatkan perspective
(sudut

pandang),

distance

(jarak

pandang),

dan

movements/motions (pergerakan objek).
d. Function (Fungsi) Setiap desain akan mempunyi tujuan tertentu
agar mempunyai fungsi, fungsi tentu sesuai dengan tujuan desain
dibuat.
e. Comfortability (ergonomis) Di dunia komik, kenyamanan
dengan segmentasi usia yang sesuai target, bagaimana
membuat mudah membawanya, dimana ukurannya menjadi
acuan,

lalu

bagaimana

dengan

kemudahan

membaca

tulisannya, dan hal-hal lainnnya yang dianggap akan membuat
nyaman pembacanya.
f. Material Light and Strenght (Material ringan dan kuat) Komik
di print di bahan yang tidak mudah rusak untuk special edition,
bisa juga tahan lama bila di-upload di internet.
g. Ecosystem Friendly (ramah lingkungan) Penggunaan media
tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “D” (Camera View (Eye View))
2. Jenis komik dari segi bentuk penampilan atau kemasan terdiri dari
beberapa macam, komik yang hanya terdiri dari beberapa panel
gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah
gagasan yang utuh dan hanya melibatkan satu focus pembicaraan
disebut jenis komik ...
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A. Komik buku
B. Komik strip
C. Komik humor
D. Komik biografi
Pembahasan:
Sama halnya dengan berbagai genre sastra anak yang lain, komik juga
dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Dilihat dari segi bentuk
penampilan atau kemasan, komik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Komik strip (comic strip)
Merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar
saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah
gagasan yang utuh. Tentu saja karena gambarnya hanya sedikit
dan gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu banyak, lazimnya
hanya melibatkan satu focus pembicaraan seperti tanggapan
terhadap berbagai peristiwa dan isu-isu mutakhir.
b. Komik buku
Dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya
menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku
biasanya berseri dan satu judul buku komik sering muncul
berpuluh seri dan seperti tidak ada habisnya. Komik-komik
tersebut

ada

yang

memang

menampilkan

cerita

yang

berkelanjutan, tetapi ada juga yang tidak. Maksudnya, antara
komik seri sebelum dan sesudah tidak ada kaitan peristiwa dan
konflik yang mempunyai sebab akibat.
c. Komik humor dan petualang
Komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Komik humor adalah
komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang
mengandung pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik
tersebut. Aspek kelucuan atau humor dapat diperoleh lewat
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berbagai cara baik lewat gambar-gambar maupun lewat kata-kata.
Komik humor biasanya menampilkan gambar-gambar yang lucu
baik dilihata dari segi potongan, ukuran tubuh, tampang,
proporsionalitas bagian-bagian tubuh maupun bentuk-bentuk
bagian tubuh yang lebih sering terlihat aneh.
d. Komik biografi dan komik ilmiah
Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang tokoh
sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh
yang bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku
biografi yang semata-mata menggunakan lambang verbal. Komik
ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik, dalam
komik ilmiah tekanan ada pada proses penemuan dan barang
temuannya.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “B” (Komik strip)
3. Prosedur menggambar komik, salah satunya harus memahami
persyaratannya

terlebih

dahulu.

Berikut

ini

yang

termasuk

persyaratan yang harus dilalui secara berurutan :
A. Menentukan topik (tujuan), dan menggunakan gambar komik
B. Menggunakan gambar komik dan menentukan jumlah halaman
C. Menggunakan media yang tepat dan menentukan tempat
pembuatan
D. Membuat kalimat singkat (mudah diingat) dan menghitung biaya
Pembahasan:
Untuk menggambar komik dibutuhkan be berapa syarat antara lain
kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selian
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kemampuan ter sebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam
menggambar komik. Langkah-langkah itu antara lain sebagai berikut:
a. Menentukan topik dan tujuan; (Sebelum menggambar komik
langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan
tema. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin
disampaikan. Misalnya, tema tentang kejujuran, persahabatan,
lingkungan alam semesta).
b. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat; (Komik
berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya.
Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan disertai
gambar pendukungnya agar saat membaca kata maupun
kalimat pada komik orang akan senantiasa ingat terhadap
pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu buatlah kalimat yang
mudah dicerna agar mudah dimengerti pembaca).
c. Menggunakan gambar komik; (Selain menggunakan kata atau
kalimat juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar
sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik.
Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat
disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan.
Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan
memperhatikan tokoh dan karakter yang ingin dibuat).
d. Menggunakan Media yang Tepat Penggunaan; (Media dalam
menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang
digunakan. Jika komik tersebut berupa buku dapat merupakan
satu kesatuan cerita utuh tetapi dapat pula merupakan
kumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita
pendek dapat menggunakan hanya selember kertas. Gambar
komik tergantung dari panjang atau pendeknya cerita).
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Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “A” (Menentukan topik/tujuan, dan menggunakan
gambar komik).
4. Berikut ini proses produksi pembuatan komik strip secara berurutan:
...
A. Menentukan tema, tebalkan sketsa gambar, tambahkan teks, dam
membuat sketsa karakter (tokoh).
B. Membuat sketsa karakter (tokoh), tebalkan sketsa gambar,
tambahkan teks, dan menentukan tema
C. Menentukan tema, membuat sketsa karakter (tokoh), tebalkan
sketsa, dan tambahkan teks.
D. Tambahkan teks, tebalkan sketsa, menentukan tema, dan
membuat sketsa karakter (tokoh).
Pembahasan:
Setelah menentukan topik cerita apa yang ingin diangkat. Dalam
pembuatan komik strip, anda tidak harus menuliskan naskah dengan
sedetail-detailnya. Tetapi anda harus memiliki ide pokok sebagai jalan
ceritanya. Ada 3 langkah penting untuk membuat komik strip. Satu,
menulis Naskah. Dua, membuat karakter. Tiga, menggambar komik.
Berikut beberapa langkah proses pembuatan komik dengan teknik
strip:
a. Pikirkan tema dari komik yang hendak anda buat,jalan cerita
dan judul nya.
b. Buatlah sketsa karakter dan backgroun foreground

anda

sendiri menggunakan pensil terlebih dahulu,usahakan jangan
terlalu mirip dengan karakter manga yang sudah ada.
Menggambar sketsa tidak perlu bagus-bagus. Diawali dengan
membuat sketsa bingkai, pastikan kamu membuatnya sesuai
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dengan batasan ukuran yang ditentukan. Selanjutnya diikuti
dengan membuat sketsa karakter, letak balon dialog dan
background.
c. Line Art-nya (Tebalkan Sketsa), Proses selanjutnya disebut
membuat line-art. Tebalkan garis-garis sketsa dengan sesuatu
yang gelap dan permanen (Bila manual bisa pakai bulpoin atau
spidol). Buatlah line-art seartistik mungkin. Selanjutnya, sketsa
bisa dihapus. Bisa di tebalkan dengan drawing pen lalu diberi
warna dengan tinta cina.
d. Tambahkan teks, gunakan font yang mudah dibaca serta
ukuran huruf yang konsisten (Di komputer biasanya memakai
font Anime Ace). Besar kecilnya teks menggambarkan gaya
berbicara, dari berbisik hingga berteriak. Teks juga tidak harus
berada di dalam kotak dialog.
Berdasarkan pada pembahasan diatas maka jawaban yang benar
adalah pilihan “C” (Menentukan tema, membuat sketsa karakter
/tokoh, tebalkan sketsa, dan tambahkan teks).
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada sub-unit
ini setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Tabel 20. Contoh kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional (USBN)

Kompetensi yang
No
Diuji
1
3.1

Lingkup
Materi
Materi
Pengetahuan Prinsip

Indikator
Soal
Disajikan

Mengidentifikasikan tentang

menggambar pengetahuan

prinsip

unsur,

komik

menggambar komik

fungsi, jenis,

prinsip

dan prinsip

menggambar

menggambar

komik,

komik

peserta didik

tentang

menjelaskan
salah satu
unsur
menggambar
komik dengan
benar.
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No
Level
Bentuk
Soal Kognitif
Soal
1
C2
Pilihan
ganda
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Contoh Kartu Soal
Tabel 21. Contoh kartu soal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1
Memahami
prosedur
menggambar
komik dengan
berbagai
teknik
IPK YANG
SESUAI
3.1.3
Mengidentifik
asikan
tentang
unsur, fungsi,
jenis, dan
prinsip
menggambar
komik
LINGKUP
MATERI
Pengetahuan
tentang
prinsip-pinsip
menggambar
komik
MATERI

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VIII
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda
: Slamet Raharjo,
S.Sn., M.Pd.

Modul
menggambar
SMP Seni
Budaya 2019

Nama Penyusun

V

Penget
ahuan/
Pemah
aman

Apl
ika
si

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

Prinsip menggambar komik dengan
memperhatikan
perspektif,
jarak
pandang, dan pergerakan obyek
disebut dengan prinsip:
A.
B.
C.
D.

Kunci
Jawaban

Prinsip komposisi warna
Prinsip penekanan gambar
Prinsip sudut pandang kamera
Prinsip
ramah
terhadap
lingkungan

C
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Prinsip
menggambar
komik
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
sebuah
pengetahuan
tentang salah
satu prinsip
menggambar
komik.
Peserta didik
dapat memilih
jawaban yang
sesuai dengan
deskripsi
pada soal
tersebut
dengan benar.
Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan subunit pembelajaran ini.
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Model pembelajaran pada materi ini menerapkan model Project

Based

learning (PJBL) dengan menggunakan proyek/kegiatan sebagai media.
Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis dan
informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar
Model ini untuk mengajak siswa selalu aktif dan selalu berorientasi pada
masalah, lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah
penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri, walaupun ada sebuah
masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan
seringkali bertentangan.
Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.
Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk
menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Disamping
mengembangkan keterampilan memecahkan masalah juga mendorong siswa
belajar berkolaborasi, Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan
kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa
dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah
yang berbeda.
Bercerita adalah sebuah aktivitas dalam membagikan pengalaman atau ide
kepada orang lain. Sementara ketika Kita bercerita dengan komik, maka Kita
akan membagikan pengalaman atau ide kepada orang lain melalui berbagai
macam karakter, panel, dan balon kata yang dibuat. Gaya seperti inilah yang
lebih mudah dipahami oleh orang lain, bahkan mampu meningkatkan
kecerdasan otak pembacanya.
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran unit Berkarya Seni Lukis, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1. Setelah Anda mempelajari tentang menggambar komik, apakah Anda
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk
dapat menggambar komik?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran subunit gambar komik telah
tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan proses
pembelajaran?
3. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian
materi kegiatan pembelajaran gambar komik sehingga memerlukan
perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

kegiatan

pembelajaran subunit gambar komik?
Dalam proses pembelajaran yang mengacu pada modul ini kemungkinan
masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam hal kesesuaian seperti
pelaksanaan model pembelajaran, metode, materi ataupun konteksnya, oleh
karena

itu

tugas

guru

dalam

melaksanakan

pembelajaran

adalah

menyesuaikan, memperbiki, meningkatkan dan mengoptimalkan segala
sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal.
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Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajran dapat menjadi masukan bagi
guru untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang selama ini
dilakukan. Cara yang efektif untuk memperbaiki adalah dengan terus
menerus berusaha dan mau belajar meningkatkan kemampuannya.
Tindak lanjut setelah Anda mengetahui dan memahami tentang gambar
ilustrasi dan poster secara keseluruhan, coba jabarkan dan jelaskan sesuai
dengan pendapat Anda.
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Model pembelajaran pada materi ini menerapkan model Project

Based

learning (PJBL) dengan menggunakan proyek/kegiatan sebagai media.
Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis dan
informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar
Model ini untuk mengajak siswa selalu aktif dan selalu berorientasi pada
masalah, lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah
penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri, walaupun ada sebuah
masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan
seringkali bertentangan.
Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.
Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan
ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Disamping mengembangkan
keterampilan memecahkan masalah

juga mendorong

siswa belajar

berkolaborasi, Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama
dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan
pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa dimana masingmasing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.
Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.
Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan
ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Disamping mengembangkan
keterampilan memecahkan masalah

juga mendorong

siswa belajar

berkolaborasi, Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama
dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan
pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa dimana masingmasing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.
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Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting.
Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan
melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betulbetul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar
peserta didikmengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan
membangun ide mereka sendiri. Tahap penyelidikan diikuti dengan
menciptakan

artefak

(hasil

karya).

Langkah

selanjutnya

adalah

mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator
pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan siswa lainnya,
guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau
memberikan umpan balik.
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