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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
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Peningkatan Kompetensi 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

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

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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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di
bidangnya dipandang mampu melakukan transfer pengetahuan dan
keterampilan pada peserta didik. Guru Seni Budaya Jenjang SMP
membutuhkan referensi komprehensif baik aspek pengetahuan maupun
keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) merupakan salah
satu

kegiatan

pendukung

program

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) dengan lebih berfokus pada upaya peningkatan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui pembelajaran yang
berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills/HOTS). Untuk mendukung terselenggaranya program ini
secara maksimal, maka diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan
oleh guru sebagai referensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran. Salah satu perangkat yang dimaksud adalah
unit dan atau unit pembelajaran.
Unit pembelajaran Karya Seni Lukis ini dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam
Permendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Unit Karya Seni Lukis
ini dilengkapi dengan pengembangan IPK, aktualisasi materi di dunia nyata,
Bahan Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian, sehingga peran guru
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profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik.
Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik
melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai
dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No.

Kompetensi Dasar

Target KD

KD PENGETAHUAN
3.1
Memahami unsur,  Memahami unsur, prinsip, dan
prinsip, teknik, dan
prosedur berkarya seni lukis
prosedur berkarya
dengan bahan dan teknik
seni lukis dengan
crayon/pastel.
berbagai bahan
 Memahami unsur, prinsip, dan
prosedur berkarya seni lukis
dengan bahan dan teknik pensil
warna (arsir)
 Memahami unsur, prinsip, dan
prosedur berkarya seni lukis
dengan bahan dan teknik cat air
(aquarel)
 Memahami unsur, prinsip, dan
prosedur berkarya seni lukis
dengan bahan dan teknik cat
minyak
KD KETERAMPILAN
4.1
Membuat karya
 Membuatkarya seni lukis dengan
seni lukis dengan
bahan danteknik crayon
berbagai bahan dan  Membuat karya seni lukis dengan
teknik
bahan pensil warna (arsir)
 Membuat karya seni lukis dengan
bahan cat air(aquarel)
 Membuat karya seni lukis dengan
bahan dan teknik cat minyak

Kelas
IX

IX

19

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
Indikator Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi tema
4.1.1
lukisan
4.1.2
3.1.2 Mengidentifikasi gayaseni
lukis
4.1.3
3.1.3 Mengidentifikasi bahan dan
alat untuk berkarya seni
lukis
Indikator Kunci

Menuliskan tema lukisan
Menuliskangaya seni lukis
Memperlihatkan bahan
dan alat berkarya seni
lukis

3.1.4 Menjelaskan unsur, prinsip, 4.1.4 Membuat karya seni lukis
dan prosedur berkarya seni
bahan dan teknik
lukis dengan bahan dan
crayon/pastel
teknik crayon/pastel.
3.1.5 Menjelaskan unsur, prinsip, 4.1.5 Membuat karya seni lukis
dan prosedur berkarya seni
dengan bahan dan teknik
lukis dengan bahan dan
pensil warna (arsir).
teknik pensil warna (arsir)
4.1.6 Membuat karya seni lukis
3.1.6 Menjelaskan unsur, prinsip,
dengan bahan dan teknik cat
dan prosedur berkarya seni
air (aquarel)
lukis dengan bahan dan
teknik cat air (aquarel)
3.1.7 Menjelaskan unsur,
4.1.7 Membuat karya seni lukis
prinsip, dan prosedur
dengan bahan danteknik cat
berkarya seni lukis
minyak
dengan bahan dan teknik
cat minyak
Indikator Pengayaan
3.1.8 Menjelaskan prosedur
berkarya seni lukis dengan
bahan dan teknik mixed
media
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4.1.8 Membuat karya seni lukis
dengan
bahan
teknik
mixed media
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A. Manfaat Lukisan
Kita semua sudah pernah melihat sebuah lukisan, di berbagai tempat seperti
di ruang tamu, di ruang restoran, di loby hotel, di sekolah, di kantor, museum,
galery, dan ruang-ruang lainnya.Lukisan dalam ruangan tersebut akan
menghidupkan suasana, lebih menarik dan lebih nyaman untuk dipandang,
sehingga dapat diartikan bahwa lukisan memiliki peran yang penting dalam
memperindah dan dapat memberi makna suatu ruangan atau bangunan.
Berikut ini adalah contoh sebuah lukisanpada suatu ruangan interior ruang
tamu rumah hunian.

Gambar 1Lukisan dalam ruang tamu rumah hunian
Sumber: http://www.popeti.com
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Sebuah lukisan juga dapat berfungsi sebagai pendukung yang dapat
memberikan suasana yang berbeda. Sebuah lukisan pada ruangan akan
memberikan suasana yang beragam sesuai dengan suasana ruang yang
diinginkan, misal untuk penerapan lukisan di ruang anak,Anda bisa memilih
lukisan yang bermakna ceria atau dengan bentuk dan warna yang disukai
anak-anak. Sebaliknya jika ingin menggunakan lukisan untuk ruang kerja
kantor, Anda bisa memilih lukisan yang mendorong untuk berkonsentrasi
dan memberikan ketenangan.

Gambar 2Penerapan lukisan pada ruang tidur remaja laki-laki
Sumber: https://desain-minimalis.com/tips-dekorasi-kamar-tidur-remaja/gambar-kamartidur-laki-laki-remaja/
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Kegiatan melukis merupakan salah satu kegiatan seseorang untuk
mengekspresikan dirinya dalam bentuk visual/gambar,sehingga sebuah
karya lukisan kadang hanya dapat dimengerti oleh pelukisnya sendiri. Dalam
lukisan, seniman menggambarkan bagaimana keadaan imajinasi yang
pastinya merupakan ungkapan dari apa yang selama ini mereka rasakan
terhadap kehidupan yang mereka jalani, apakah itu kesedihan, atau
kebahagiaan.

Gambar 3"Self Portrait II" by Affandi, 128cm x 97,5cm,
Medium: Oil on canvas, Year: 1981
Sumber: https://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com
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Manfaat lain sebuah lukisan adalah sebagai sarana pendidikan, dalam hal ini
lukisan dapat berisi tulisan dan menggambarkan tokoh terkenal untuk
menarik perhatian banyak orang. Lukisan ini diungkapkan sebagai mural.
Mural berisi berbagai semboyan, ajakan positif bagi masyarakat untuk dalam
bersikap dan berperilaku. Hal ini terjadi secara sadar dan tidak sadar,
tergantung bagaimana reaksi dari orang yang melihatnya.Selain itu, lukisan
untuk sarana edukasi juga bisa berupa goresan sejarah, tokoh ternama, atau
bagian-bagian tubuh untuk dipelajari. Lukisan yang berisi tentang kisah
sejarah akan membuat siswa lebih tertarik dengan kisah itu karena ada
bantuan untuk mengimajinasikan apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

Gambar 4Contoh lukisan sebagai mural untuk tujuan edukasi
Sumber:https://kpujatim.go.id
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A. Aktivitas Pembelajaran
Tentunya Anda pernah mengamati karya lukisan di beberapa tempat, seperti
di lingkungan rumah hunian, dan bangunan umum lainnya. Pernahkah Anda
berpikir, bagaimana membuatnya? Anda juga dapat membuatnya sendiri
dengan gaya Anda sendiri, sehingga lukisan tersebut menjadi menjadi ciri
khas pembuatnya. Sebuah lukisan dapat divisualisasikan dengan berbagai
bahan dan teknik. Untuk dapat membuat sebuah lukisan dapat dilakukan
dengan melakukan latihan menggambar sketsa dan melakukan eksplorasi
berbagai bahan dan teknik. Lukisan juga dapat dibuat dengan berbagai gaya,
antara lain gaya representatif (termasuk gaya realis), gaya deformatif, dan
gaya nonrepresentatif/abstrak.
Teknik melukis secara umum dapat dilakukan dengan teknik kering,teknik
basahdan teknik campuran.

Dalam mengungkapkan perwujudan bentuk

objek lukisan, dapat digunakan dengan berbagai bahan dan teknik. Bahan
dan teknik cat air dikenal dengan teknik aquarel. Selain cat air juga dapat
dilakukan dengan media basah lainnya yaitu cat akrilik, cat plakat, dan cat
minyak.
Dalam pembelajaran pada unit ini, akan dicontohkan juga bagaimana melukis
objek dengan bahan dan teknik kering (crayon), juga bahan dan teknik basah
(cat air), melalui pendekatan Project Based Learning.

Aktivitas 1 Penentuan Projek
Dalam kegiatan penentuan projek ini, guru bersama peserta didik,
menentukan tema projek, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
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1. Guru melakukanapersepsi tentang pengertian seni lukis,tema dan
gaya lukisan.
2. Guru memberikan

apersepsi tentang unsur, prinsip, teknik, dan

prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan.Sebagai bahan
apersesi dalam membuat lukisan, guru dapat memberikanbeberapa
video dari youtube dengan laman berikut ini.
https://www.youtube.com/watch?v=l49aKKX08Dc
(melukis pemandangan dengan bahan acyrlic)
https://www.youtube.com/watch?v=u3PlOsBCdkk
(How to paint a tree)
https://www.youtube.com/watch?v=lvfU4H1usaw
(Paint with Kevin Hill - Quiet Birch Trees)
https://www.youtube.com/watch?v=WyQO__N6UJU
(Pastel portrait step by step)
https://www.youtube.com/watch?v=H0y8-4NSGII
(SpeedArt melukis pemandangan dengan crayon - Oil pastel Painting)
https://www.youtube.com/watch?v=H0y8-4NSGII
(melukis pemandangan bahan dan teknik pastel)
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqk5sCv8is
(melukispemandangan bahan dan teknik cat air)
https://www.youtube.com/watch?v=87MMbN1bQCs
(melukis pemandangan bahan dan teknik cat minyak)
3. Peserta didik mengamati tayangan video
4. Peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi terkait
5. Guru menugaskan peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari
berbagai sumber belajar, misal buku teks pelajaran, bahan bacaan,
internet, atau melakukan pengamatan langsung pada nara sumber.
6. Guru memberikan informasi tentang tugas projekpada peserta didik
secara berkelompok, tentang tugas membuat lukisan.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1
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Aktivitas 2 Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian
Projek
Dalam kegiatan perancangan langkah-langkah penyelesaian projek, guru
bersama peserta didik melakukan kegiatan sebagai berikut:
1.

Peserta didik merencanakan projek yang ditugaskan oleh guru
 Judul projekA: Membuat Lukisan dengan TeknikKering
 Judul projek B: Membuat Lukisan dengan TeknikBasah

2.

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

3.

Peserta didik dibagi menjadi kelompok

4.

Pembagian kelompok sesuai dengan tema/judulprojek

5.

Masing-masing

kelompok

menyiapkan

bahan

dan

alat

untuk

melaksanakan projek.
6.

Setiap

kelompok

berkonsultasi

kepada

guru

untuk

persiapan

pelaksanaan dan penyelesaian projek.
7.

Setiap peserta didik akan membuat karya lukisan secara mandiri, dengan
tema atau objek sesuai dengan kesepakatan tiap kelompok.

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2

Aktivitas 3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek
Pada kegiatan ini peserta didikdengan bimbingan guru menyusun jadwal
pelaksanaan projek. Secara garis besar kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Menentukan tema lukisan
3. Membuat sketsa objek
4. Membuat lukisan
5. Finishing
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3
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Aktivitas 4 Penyelesaian Projek dengan Fasilitasi dan
Monitoring Guru
1. Guru

memantau

penyelesaian

kegiatan

projek

peserta

didik

dan

membuatkarya

memfasilitasi

lukisan

dengan

teknikkering/bahan basahtiap kelompok.
2. Peserta didik melaksanakan projek pembuatan lukisan dengan teknik
kering/basah

secara

individu

berdasarkan

kesepakatan

tiap

kelompok.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 4

Aktivitas 5 Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi
Hasil Projek
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 peserta didik menanggapi hasil presentasi wakil tiap
kelompok
3. Peserta didik mencatat tanggapan, masukan dan saran dari kelompok
lain dari hasil kegiatan presentasi.
4. Peserta didik menyempurnakan resume, jika diperlukan
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5

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

Kendala apa yang Anda hadapi dalam menyiapkan bahan dan alat?
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2.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam penyiapan bahan dan alat melukis
dengan teknik kering/basah?

3.

Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses pembuatan lukisan
dengan teknik kering/basah?

4.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kendala proses
pembuatan lukisan dengan teknik kering /basah?

5.

Apa hal-hal yang menarik dari karya lukisan dengan teknik kering/basah
yang Anda hasilkan?

6.

Apa yang perlu Anda lakukan agar hasil karya lukisan dengan teknik
kering/basah lebih baik?

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 6
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Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Melukis dengan Teknik Kering/Basah

Tujuan

: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang

pembuatan

karya

seni

lukis

dengan

teknikkering/basah
Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan ketua kelompoknya
 Tentukan judul projek, kelompok ganjil membuat
lukisan

dengan teknik kering, dan kelompok

genap membuat lukisan dengan teknik basah.
 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang projek karya seni lukis dengan teknik
kering/basah
Form Kegiatan : Penentuan Projek
No.
1

Lukisan dengan
TeknikKering/Basah
Unsur berkarya seni lukis

2

Prinsip berkarya seni lukis

3

Bahan dan teknik berkarya seni
lukis

4

Prosedur berkarya seni lukis
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Melukis dengan Teknik Kering/Basah

Tujuan

: Melakukan perancangan langkah-langkah
penyelesaian karya seni lukis teknik kering/basah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

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

Form Kegiatan 2a:
Langkah-langkahPenyelesaian ProjekKarya Seni Lukis Teknik Kering/ Basah
No

Kegiatan

Catatan

1
2
3
5
6
Dst
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Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan Alat dan BahanKarya Seni Lukis TeknikKering/Basah
No

Alat

1
2
3
5
6
Dst.
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Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

: Melukis denganTeknik Kering/ Basah

Tujuan

: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
projekkarya seni lukis dengan teknik kering/
basah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

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

Form Kegiatan

: Penyusunan Jadwal Pelaksanaan ProjekKarya

Seni Lukis Teknik Kering/ Basah
No

Rencana
Kegiatan

Pelaksanaan
Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1

1

2

Pertemuan 4

3

Penyediaan alat
dan bahan karya
seni lukis

2

Menentukan
tema karya seni
lukis

3

Membuat sketsa
karya seni lukis

4

Membuat

karya

seni lukis
5

Finishing

karya

seni lukis
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul

: Melukis denganTeknik Kering/ Basah

Tujuan

: Melakukan penyelesaian projek karya seni lukis
teknik kering/basah dengan fasilitasi dan
monitoring guru.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian projek
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

:

Form Kegiatan 4a

Pelaksanaan Penyelesaian Projek Lukisan dengan Teknik Kering/Basah
No

Kegiatan

Pelaksanaan
Hari 1

1

Persiapan alat dan
bahan

2

Pembuatan sketsa

3

Memindah

objek

ke bidang gambar
4

Proses pemberian
warna secara
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Hari 2

Hari 3

Hari 4
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global
5

Proses pemberian
warna secara detil

6

Finishing karya

7

Perawatan alat
dan bahan

Form Kegiatan 4b

: Pemantauan Penyelesaian Projek Lukisan dengan

Teknik Kering/Basah (untuk Guru)
No

Kegiatan

Hasil Pemantauan
Hari 1

1

Persiapan

Hari 2

Hari 3

Hari 4

alat

dan bahan
2

Pembuatan
sketsa

3

Memindah objek
ke bidang gambar

4

Proses pemberian
warna secara
global

5

Proses pemberian
warna

secara

detil
6

Finishing karya

7

Perawatan alat
dan bahan
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

: Melukis dengan Teknik Kering/ Basah

Tujuan

: Melakukan penyusunan resume dan
presentasi/publikasi hasil projek karya seni lukis
teknik kering/basah

Identitas Mata

: Seni Budaya

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 Lukisan Teknik Kering/Basah
No
1.

Kegiatan
Penyusunan resume
pembuatan lukisan teknik
kering/basah

2.

Presentasipembuatan lukisan
teknik kering/ basah
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Catatan
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul

: Melukis dengan Teknik Kering/ Basah

Tujuan

: Melakukan evaluasi proses dan hasil karya seni
lukis teknik kering/ basah.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

: a. Tuliskan hal-hal positf yang Anda peroleh
selama melaksanakan proses dan
menghasilkan karya seni lukis teknik kering/
basah!
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan proses dan menghasilkan karya
seni lukis teknik kering/basah!

Form Kegiatan : Evaluasi Proses dan Hasil Karya Pembuatan Karya
LukisTeknik Kering/Basah
No

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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KegiatanPenilaian Karya Seni Lukis dengan Teknik Kering/Basah
Judul

: Melukis denganTeknik Kering/Basah

Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan pembuatan karya
seni lukis teknik kering/basah

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

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

FormKegiatan: Penilaian Karya Seni LukisdenganTeknik Kering/Basah
No.

Aspek Penilaian

Kriteria
2

1.

Penggunaan bahan dan alat

2.

Teknik yang digunakan

3.

Prosedur pembuatan

4.

Hasil karya selesai dan
tuntas

5.

Finishing karya
Skor Maksimum
Jumlah Skor Perolehan
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Form Kegiatan:
Rubrik PenilaianKarya Seni Lukis denganTeknik Kering/Basah
No

Aspek

Rubrik

Penilaian
1

Penggunaan

2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai

bahan dan alat

1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai

2

Teknik yang

2:Jika teknik yang digunakan sesuai dengan bahan

digunakan

dan alat
1: Jika teknik yang digunakan kurang sesuai dengan
bahan dan alat
0: Jika teknik yang digunakan tidak sesuai dengan
bahan dan alat

3

Prosedur

2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut

pembuatan

1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut

4

5

Hasil karya

2: Jika hasil karya lukisan tuntas

selesai dan

1: Jika hasil karya lukisan kurang tuntas

tuntas

0: Jika hasil karya lukisan tidak selesai

Finishing karya

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 perolehan
Jumlah 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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B. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1 Tema Lukisan
Dalam mengungkapkan ekspresi jiwa melalui sebuah lukisan, dapat
divisualisasikan dalam dalam berbagai tema. Tema adalah gagasan, ide, atau
pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni baik dalam bentuk karya
seni rupa dua dimensi maupun seni rupa tiga dimensi. Tema-tema di dalam
pembuatan karya seni lukis antara lain sebagai berikut.
1. Hubungan antara manusia dengan dirinya
Lukisan sebagai media dalam mengungkapkan ekspresi dirinya, seseorang
menggunakan dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Berikut contoh
lukisan Affandi yang mengggambarkan ekspresi sedih,marah dan gembira.

Gambar 5Lukisan Affandi, The Three Moods, 1966
Sumber: https://senirupasmasa.wordpress.com/2013/03/09/aliran-ekpresionisme/

2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain
Seorang pelukis dalam mengekspresikan citarasa keindahan menggunakan
objek orang-orang yang ada disekitarnya. Seperti istrinya, anak-anaknya,
orangtua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau
orang-orang yang ada dalam fikirannya. Berikut contoh lukisan hubungan
manusia dengan manusia lainnya.
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Gambar 6Lukisan dengan tema hubungan manusia dengan manusia lain
Sumber: https://www.kompasiana.com/alta

3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya
Alam sekitar yang sangat menarik dijadikan ide atau gagasan dalam
mengungkapkan ekpresi jiwanya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai,
sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang dan masih banyak lagi
alam yang dijadikan objek lukisan. Berikut adalah contoh lukisan dengan
tema hubungan manusia dengan alam sekitar.

Gambar 7 Lukisan tema alam sekitar
Sumber: https://moondoggiesmusic.com/gambar-pemandangan-alam/
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4. Hubungan antara manusia dengan benda
Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi
pelukis uttuk dijadikan objek lukisannya. Bentuk benda tersebut seperti
gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi,
buah-buahan, bunga. Berikut contoh lukisannya.

Gambar 8 Lukisan tema alam benda
Sumber: http://www.geocities.ws/masnanous/Benda.htm

5. Hubungan antara manusia dengan aktifitasnya
Berbagai aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu
yang patut untuk diabadikan dalam lukisannya. Visualisasi objek agar dibuat
menarik dengan mengambil sudut pandang aktivitas yang disusun sesuai
dengan komposisi dan proporsi yang baik dan dengan gelap terang yang
tepat. Contoh aktifitasnya seperti kegiatan belajar, menari, membajak sawah,
berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan aktifitas lainnya.
Berikut contoh lukisannya.
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Gambar 9 Lukisan tema manusia dan aktivitas (kegiatan di pasar)
Sumber:https://rebanas.com/gambar/images/glory-gallery-ngudhi-rahardjo-gambarlukisan-tradisional

6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal
Khayalan atau imajinasi adalah sesuatu yang tidak dapat kita jumpai dalam
alam nyata. Hal ini kadang muncul dalam pikiran kita baik secara sadar
maupun saat tidak sadar. Khayalan ini dapat diungkapkan dalam berbagai
objek pada lukisan. (https://wisnujadmika.wordpress.com/tag/aliran-seni-rupa/).

Gambar 10 Lukisan tema khayalan
Sumber: https://id-static.z-dn.net
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Bahan Bacaan 2Pengertian Seni Lukis dan Gaya Lukisan
Seni lukis merupakan kegiatan pengolahan unsur-unsur seni rupa seperti
garis, bidang, warna dan tekstur pada bidang dua dimensi. Menurut Sudarso
SP (1990:11 dalam Buku Seni Budaya SMP/MTs), melukis adalah kegiatan
mengolah media dua dimensi atau bidang datar dari objek tiga dimensi untuk
mendapatkan kesan tertentu, dengan melibatkan ekspresi, emosi dan
gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menterjemahkan
apa yang ada dalam objek dan tema atau gagasan secara representatif.Gaya
dalam seni rupa ini sangat beragam karena dipengaruhi oleh pengalaman,
pandangan terhadap suatu objek, teknik yang digunakan dalam membuat
karya, bahan untuk berkarya, dan cara pengungkapan yang digunakan. Gaya
lukisan merupakan ciri khas atau ciri-ciri khusus secara visual yang terdapat
pada sebuah lukisan, tema, bahan dan teknik yang digunakan.
Berdasarkan cara pengungkapannya gaya lukisan dapat dibedakan menjadi
tiga golongan yaitu representatif, deformatif dan nonrepresentatif.
1.

Gaya representatif, yaitu gaya yang menampilkan suatu karya yang
nyata atau mirip dengan objek aslinya, seperti Realisme, Naturalisme,
dan Romantisme.

2.

Gaya deformatif, adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga
menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk asli.
Aliran yang mewakili gaya ini di antaranya Impresionisme,
Ekspresionisme, Surealisme, Kubisme, Futurisme, dan Dadaisme.

3.

Gaya nonrepresentatif, adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenali,
karena bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk
aslinya.Pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur

formal

,struktur ,unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis
nonrepresentatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, warna yang
terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa
tidak dapat dihubungkan oleh objek apapun. Gaya ini menonjolkan
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bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas.
Gaya ini dipelopori oleh Amry Yahya, Fajar Sidik, dan Sadali.
Berikut penjelasan beberapa gaya lukisan secara singkat serta tokohtokohnya dari ketiga golongan kelompok gaya dalam tabel berikut.
Tabel 3Gaya Seni Lukis

No
1

Gaya Lukisan

Contoh Lukisan

Realisme yaitu aliran seni lukis
yang memandang dunia ini tanpa
ilusi, apa adanya tanpa
menambah atau mengurangi
objek, penggambarannya sesuai
dengan kenyataan hidup. Pelukis
yang beraliran ini antara lain,
Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S.
Sudjojono, Dullah, dll.

Gambar 11Lukisan karya Trubus
Soedarsono
Sumber: http://erlanggahk.blogspot.com

2

Naturalisme yaitu aliran seni
lukis yang penggambarannya
alami atau sesuai dengan
keadaan alam. Pelukis yang
beraliran naturalisme antara lain,
Basuki Abdullah, Abdullah
Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi,
Rubens, William Bliss Baker,
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Constabel, dll.

3

Gambar 12Lukisan "Kakak dan Adik"
karya Basuki Abdullah
Sumber: http://erlanggahk.blogspot.com

Romantisme, yaitu aliran seni
lukis yang lebih bersifat imajiner,
melukiskan cerita-ceritta yang
romantis, peristwa yang dahsyat,
atau kejadian yang dramatis.
Pelukis yang beraliran ini antara
lain, Raden Saleh, Francisco Goya,
dan Turner.

4

Gambar 13Lukisan "Penangkapan
Diponegoro" karya Raden Saleh
Sumber: http://erlanggahk.blogspot.com

Impresionisme, yaitu aliran seni
lukis yang penggambarannya
sesuai dengan kesan saat objek
tsb dilukis. Pelukis yang
termasuk dalam aliran ini adalah
Claude Monet, Georges Seurat,
Paul Cezanne, Paul Gauguin, dan
S. Sudjojono.

5

Gambar 14Lukisan "Water Lilies" karya
Claude Monet
Sumber: www.artcyclopedia.com

Ekspresionisme, yaitu aliran seni
lukis yang penggambarannya
sesuai dengan keadaan jiwa sang
pelukis yang spontan saat
melihat objek karyanya. Pelukis
yang beraliran seperti ini
contohnya, Vincent van Gogh dan
Affandi.
Gambar 15Lukisan ‘The Starry Night’,
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1889, karya Vincent van Gogh
Sumber:https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Starry_Night

6

Surealisme, yaitu aliran seni lukis
yang penggambarannya
menyerupai bentuk-bentuk yang
sering terjadi di dalam mimpi.
Pelukis yang beraliran ini antara
lain Salvador Dali.

Gambar 16Lukisan "The Persistence of
Memory" karya
Sumber:https://www.dictio.id/t/manak
ah-lukisan-aliran-surealisme-yangterbaik-menurut-anda/6430

7

Kubisme, yaitu aliran seni lukis
yang penggambarannya berupa
bentuk-bentuk dasar geometri
seperti kotak. Pelukis yang
beraliran ini antara lain Pablo
Picasso, But Mochtar, Srihadi,
Fajar Sidik, dan Mochtar Apin.

Gambar 17Lukisan "Three Musicians"
karya Pablo Picasso
Sumber : http://erlanggahk.blogspot.com

8

Futurisme merupakan aliran seni
lukis yang mengimbangi segala
sesuatu yang serba cepat dan
dinamis. Aliran ini mendukung
perkembangan tipografi sebagai
unsur ekspresi dalam desain (
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artinya bahwa huruf digunakan
sebagai lambang rupa untuk
menyampaikan suatu makna).
Bagaimana menangkap unsur
gerak dan kecepatan dalam
lukisan.Tokoh aliran ini :
Umberto, Boccioni, Carlo Cara,
Severini, Gioccomo Ballad an
Ruigi Russalo.

9

Gambar 18Lukisan ‘Elasticity’, 1912,
karya Umberto Boccioni
Sumber:
https://en.wikipedia.org/wiki/Umberto
_Boccioni#

Dadaisme,menghadirkan sebuah
paradoks yang menarik tentang
upaya menghadirkan pendekatan
yang cenderung populis dan
tidak membingungkan, namun
juga tetap mengimbuhkan kesan
samar yang mengizinkan
pengamatnya untuk
menginterprestasi karya
tersebutdalam berbagai cara.
Beberapa anggota awal
pergerakan ini adalah Marcel
Janco, Richard Huelsenbeck,
Tristan Tzara, and Sophie

Gambar 19Cut with a Kitchen Knife Dada
through the Last Weimar Beer Belly
Cultural Epoch of Germany, Hannah
Höch, 1919.
Sumber: http://kopikeliling.com

Taeuber-Arp dan Jean (Hans)
Arp.
10

Nonrepresentatif adalah suatu
aliran seni lukis yang
penggambarannya dengan
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bentuk yang sulit untuk dikenali
atau dengan kata lain bersifat
abstrak. Pelukis beraliran ini
antara lain, Amry Yahya, Fajar
Sidik, But Mochtar, Sadali, dan
Jackson Pollock.

Gambar 20Lukisan karya Jackson
Pollock
Sumber : http://artcreationforever.com

Bahan Bacaan 3Bahan dan Alat Karya Seni Lukis
Terdapat berbagai bahan dan alat seni lukis yang dapat digunakan, hal ini
tergantung dari kreativitas penggunaan bahan dan keteknikan yang akan
digunakan. Dalam modul hanya akan dijelaskan beberapa bahan dan teknik
yang umum digunakan pada jenjang SMP.
Tabel 4 Bahan Seni Lukis

No
1

Jenis Bahan
Cat air

Keterangan
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. Cat air

Gambar 21 Cat Air
Sumber:
https://www.htconline.incamelwater-colours-tubes

menggunakan air sebagai medium
pengencernya sehingga tidak dapat
digunakan di atas kanvas cat
minyak. Kertas yang digunakan
sebaiknya khusus untuk cat air,
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karena daya serapnya telah
disesuaikan dengan sifat cat air
yang harus banyak menggunakan
air dalam penggunaannya.
2

Cat poster

Dalam penggunaannya, cat poster
bisa dilarutkan dengan air terlebih
dahulu atau bisa juga tanpa pelarut
air. Media untuk melukis dengan cat
ini adalah kertas, kanvas dan kayu.
Cat ini memiliki pigmen warna yang
lebih pekat dari cat air dan bersifat

Gambar 22Cat poster
Sumber: http://1.bp.blogspot.com

3

Cat minyak

melapisi dengan penggunaan yang
kental.
Cat minyak adalah cat yang terdiri
atas partikel-partikel pigmen warna
yang diikat (direkat) dengan media
minyak pengikat pigmen warna
yaitu minyak linen dapat juga
dengan minyak papaver dalam
bentuk pasta, sedangkan untuk
mengencerkan cat terdiri dari

Gambar 23 Cat minyak.
Sumber: www.hijauart.com

campuran terpentin dengan minyak
linen.
Campuran minyak membuat cat
jenis ini memberi efek kecerahan
warna yang cemerlang.
Membutuhkan waktu beberapa hari
untuk membuat cat ini kering.

7

Cat akrilik

Cat akrilik merupakan cat sintetis
yang cepat kering, dibuat dari
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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 cat akrilik. Cat akrilik
Gambar 24 Cat akrilik dalam bentuk
tube
Sumber:
https://www.dreamstime.com/akrili
k-painting-tools

memiliki kelebihan antara lain cat
akrilik lebih cepat kering
dibandingkan dengan cat minyak,
namun dapat larut dalam air,
sehingga mampu menyerupai cat
minyak ataupun cat air, tergantung
kekentalan adonan perbandingan
antara air dan cat akrilik.

8

Pensil warna

Memiliki pigmen warna yang
bermacam-macam, semakin lunak
maka memilik kualitas yang
semakin baik

Gambar 25 Pensil warna
Sumber: http://2.bp.blogspot.com

9

Pastel/crayon

Bahankrayon terdiri dari dua
macam, yaitu bahan berbasis kapur
dan minyak (lilin). Bentuk krayon
ada dua jenis yaitu dalam bentuk
pensil dan batangan. Kedua jenis
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bentuk krayon ada yang berbahan
lunak dan keras. Krayon dengan
bahan lunak tidak banyak
mengandung minyak sehingga
dapat dibaurkan dengan
menggunakan tangan.
Gambar 26 Pensil warna
Sumber:
https://bangungunanto.files.wordpr
ess.com

10

Charcoal

Charcoal dibuat dari batangan
kayuyang dibakar (biasanya willow
atau limau/Tilia), memiliki tiga
tingkatan kekerasan yaitu soft,
medium, dan keras, yang biasa
tersedia pasaran adalah dalam
bentuk batangan dan
pensil.Charcoal biasanya dipakai

Gambar 27 Charcoal
Sumber:https://en.wikipedia.org

11

Pengencer cat minyak

untuk membuat sketsa, gambar,
ataupun lukisan.
Untuk melukis dengan cat minyak
diperlukan pengencernya yaitu lijn
oil atau linssed oil. Tersedia berbagai
macam jenis, dan merek. Zat kimia
ini tersedia dalam botol. Cara
penggunaannya adalah mencampur
cat minyak dengan pengencer pada

Gambar 28 Pengencer Cat minyak.
Sumber:
https://www.jerrysartarama.comcla
rified-fat-medium-lavender

12

Kertas untuk melukis

palet.

Untuk keperluan melukis, saat ini
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ada banyak jenis kertas yang dapat
dijumpai di pasaran dengan
berbagai kualitas dan ukuran,
namun yang perlu diingat dalam
memilih kertas untuk melukis
adalah kualitas permukaannya,
Gambar 29Kertas untuk melukis
Sumber :
https://www.jerrysartarama.comrap
hael-kevrin-plus-mongoose-brushes

sebab melukis dengan pensil
kertasnya berbeda dengan melukis
menggunakan cat air. Kertas yang
permukaannya halus dan keras
sangat baik digunakan untuk
melukis dengan pena dan tinta.
Permukaan kertas yang kasar baik
untuk arang, crayon, pastel dan
pensil lunak.

13

Kanvas

Kanvas digunakan sebagai media
bidang lukisan untuk melukis
menggunakan cat akrilik, namun
jika digunakan untuk melukis harus
dibentang diatas kayu span ram.

Gambar 30Kanvas dalam bentuk
spanram
Sumber:
http://www.guidetooilpainting.com/
paintCanvas.html

Alat-alat seni lukis yang digunakan, akan bervariasi, hal ini tergantung dari
bahan yang digunakan. Berikut ini adalah alat-alat seni lukis yang umum
digunakan.
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Tabel 5 Alat-alat Seni Lukis

No.
1

Jenis Alat
Kuas

Keterangan
Terdapat berbagai macam kuas
untuk melukis dan melukis; kuas
tersebut mempunyai sifat dan
hasil yang berbeda ketika
digunakan untuk mewarnai, kuas
lukis berefek kuat seratnya ada
pula yang berefek ringan atau

Gambar 31 Berbagai jenis kuas
berdasarkan bentuk
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:B
rushtypes.jpg

halus. Hal ini tergantung dari
bahan yang digunakan. Dalam hal
ini, kuas yang dikatakan baik
dapat dilihat dari ketepatan
menghasilkan efek kuas dan juga
keawetannya.

2

Palet cat air

Tempat untuk mencampur cat,
dan menyimpan cat sewaktu
berhenti di antara waktu melukis.

Gambar 32 Palet Cat air
Sumber: Barrons, 1997

3

Palet seni lukis

Berbeda dengan melukis cat air,
palet yang digunakan untuk
melukis dengan cat minyak
adalah palet yang datar, tidak
berlubang. Pilih bahan palet yang
tidak menyerap. Palet digunakan
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untuk meletakkan cat minyak
dan mencampur beberapa warna
cat minyak agar menghasilkan
warna baru.
Gambar 33 Palet cat minyak
Sumber: https://www.colourbox.com

4

Tempat air

Lebih baik menggunakan
setidaknya 2 wadah air. satu
untuk membersihkan kuas dan
satunya untuk mencampur cat.
Jangan menggunakan hanya satu
wadah air, sebab akan lebih cepat
keruh dan mengental dari
pencucian kuas dan merusak
lukisan apabila air yang sudah
keruh tersebut digunakan
kembali untuk mencampur cat.

5

Kertas tissu

Alat

yang

sangat

diperukan

dalam melukis dengan teknik cat
air, gunakan tissue ukuran besar
dan kecil yang fungsinya adalah
untuk

membersihkan

kuas,

menyerap air dari kuas dan
kertas yang basah.
6

Pensil gambar
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Bahan Bacaan 4 Unsur Seni Lukis
Pada prinsipnya dalam karya seni lukis ada dua unsur pokok yang
membentuk
terwujudnya karya tersebut, yaitu unsur ideoplastis dan unsur fisikoplastis.
1.

Unsur ideoplastis adalah apa mengekspresikan atau mengungkapkan

ideyang

ada

dalam

pikirannya

(cipta),

imajinasi

perasaannya

(rasa),keinginannya (karsa) serta pengalaman pribadinya yangdiwujudkan
ke dalam bentuk karya lukisan ataupun patung yangkreatif dan harus
menampilkan nilai estetis pada kedua karyatersebut, agar orang lain
(apresiator)

dapat

memberikan
mengharukan
batin.Unsur

menikmati,menghayati,

kesanmengagumkan,
danlain
yang

terkandungdalam

sebagainya

menyangkut
suatu

karya

dan

menilainya

mempesona,
dengan

aspek
seni

ide,
lukis

berakhir
cerita,

sehingga

menyenangkan,
pada
dan

merupakan

kepuasan
nilai

yang

bagian

dari

unsurideoplastis.
2.

Unsur fisikoplastis merupakan unsur seni murni terutama seni lukis,

yang dapat dilihat atau diraba secara nyata, nampak jelas pada bentuk fisik
luar dari karya seni lukis maupun patung, terdiri dari ciri karakteristik alat,
bahan dan teknik yang digunakan, serta karakteristik efek goresan yang
ditimbulkan, misalnya ekspresif, lembut dan sebagainya. Bisa juga bentuk
fisik lukisan atau patung tersebut, misalnya garis, bentuk, bidang, ruang,
tekstur, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Unsur yang menyangkut aspek
bentuk, warna, komposisi, dan semua aspek yang dapat dilihat dalam suatu
karya seni lukis merupakan bagian dari unsur fisikoplastis.

Bahan Bacaan 5 Prinsip Seni Lukis
Prinsip-prinsip seni rupa adalah cara penyusuan, pengaturan unsur-unsur
rupa sehingga membentuk suatu karya seni. Prinsip Seni Rupa dapat juga
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disebut asas seni rupa, yang menekankan prinsip desain seperti: kesatuan,
keseimbangan, irama, penekanan, proporsi dan keselarasan.
1.

Prinsip Kesatuan, untuk mendapatkan suatu kesan kesatuan yang lazim
disebut unity memerlukan prinsip keseimbangan, irama, proporsi,
penekanan dan keselarasan. Antara bagian yang satu dengan yang lain
merupakan suatu kesatuan yang utuh, saling mendukung dan sistematik
membentuk suatu karya seni. Dalam penerapannya pada bidang karya
seni rupa/kriya prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek
atau komponen objek secara berdekatan atau penggerombolan unsur
atau bagian-bagian. Dalam kekriyaan pengaturan ini bisa dilakukan atau
dapat

dilakukan

dengan

cara

permainan

teknik

pahatan,

memformulasikan objek, subyek, dan isian-isian pada suatu bidang
garapan.
2.

Prinsip Keseimbangan,prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot.
Pada karya dua dimensi prinsip keseimbangan ditekankan pada bobot
kualitatif atau bobot visual, artinya berat - ringannya objek hanya dapat
dirasakan. Pada karya tiga dimensi prinsip keseimbangan berkaitan
dengan bobot aktual (sesungguhnya). Keseimbangan ada dua yaitu:
Simetris dan asimetris. Selain dua keseimbangan itu ada juga yang
namanya keseimbangan radial atau memancar yang dapat diperoleh
dengan

menempatkan

pada

pusat-pusat

bagian.

Pencapaian

keseimbangan tidak harus menempatkan objek secara simetris atau di
tengah-tengah.

Keseimbangan

juga

dapat

diperoleh

antara

pengelompokan dengan objek-objek yang berukuran kecil dengan
penempatan

sebuah

bidang

yang

berukuran

besar.

Atau

mengelompokkan beberapa objek yang berwarna ringan (terang) dengan
sebuah objek berwarna berat (gelap).
3.

Prinsip Irama,irama dalam karya seni dapat timbul jika ada pengulangan
yang teratur dari unsur yang digunakan. Irama dapat terjadi pada karya
seni rupa dari adanya pengaturan gerakan unsur garis, raut, warna,
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tekstur, gelap-terang secara berulang-ulang. Pengulangan unsur bisa
bergantian yang biasa disebut irama alternatif. Irama dengan perubahan
ukuran (besar-kecil) disebut irama progresif. Irama gerakan mengalun
dapat dilakukan secara kontinyu (dari kecil ke besar) atau sebaliknya.
Irama repetitif adalah pengulangan bentuk, ukuran, dan warna yang
sama (monoton).
4.

Prinsip Penekanan,pada seni rupa bagian yang menarik perhatian
menjadi persoalan/masalah prinsip penekanan yang lebih sering disebut
prinsip dominasi. Dominasi pada karya seni rupa dapat dicapai melalui
alternatif melalui mengelompokkan beberapa unsur, pengaturan yang
berbeda, baik ukuran atau warnanya. Seperti misalnya gambar orang
dewasa pada sekelompok anak kecil, warna merah di antara warna
kuning. Penempatan dominasi tidak mesti di tengah-tengah, walaupun
posisi tengah menunjukkan kesan stabil. Penekan atau pusat perhatian
atau juga disebut objek suatu karya/garapan adalah karya yang dibuat
berdasarkan prioritasutama. Karya yang diciptakan paling awal tersebut
lebih menonjol dari berbagai segi objek pendukungnya seperti ukuran,
teknik, dan pewarnaannya.

5.

Prinsip Proporsi,proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagian
yang satu yang lainnya dengan pertimbangan seperti: besar-kecil, luassempit, panjang-pendek, jauh-dekat dan yang lainnya. Dalam seni rupa
kriya, perbandingan ini mempertimbangkan seperti bidang gambar
dengan objeknya. Yang juga menjadi perbandingan dalam seni rupa kriya
adalah skala maupun riil/aktual. Berdasarkan kondisi riil, botol lebih
tinggi dari pada gelas atau piring lebih lebar dari pada mangkok.
Proporsi juga digunakan untuk membedakan objek utama (tokoh),
pendukung (figuran), dan isian-isian (pendukung/latar).

6.

Prinsip Keselarasan, disebut prinsip harmoni atau keserasian. Prinsip
ini

timbul karena

ada

kesamaan,

kesesuaian, dan tidak

adanya

pertentangan. Selain penataan bentuk, tekstur, atau warna-warna yang
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berdekatan (analog).
berlawanan

Kalau dalam karya ada warna-warna yang

(komplementer)

pengikat/sunggingan

harus

dicarikan

seperti

warna
warna

putih.(https://www.researchgate.net/publication/46765401)

Bahan Bacaan 6 Teknik Seni Lukis
Teknik merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengorganisasikan
elemen-elemen seni lukis dengan kemampuan memvisualkan gagasan,
namun sekali seorang telah memiliki/menemukan idea yang hendak
dituangkan ke dalam karya seni, maka idea itu akan segera diterjemahkan ke
dalam teknik yang tentunya sudah dikuasai. Pada praktiknya, penggunaan
teknik dalam melukis tidak semuanya dapat dipelajari oleh seorang pelukis.
Pelukis biasanya akan membatasi teknik yang digunakan dengan beberapa
teknik, bahkan satu teknik tertentu. Pemilihan tentang penggunaan teknik
akan disesuaikan dengan pengembangan ide secara teknis. Macam-macam
teknik dan material seni lukis yang sudah dikenal secara umum berdasarkan
medium melukisnya dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:
1.

Teknik basah

Teknik basah, yaitu teknik melukis yang memakai media melukisdengan
menggunakan pelarut/mengencerkan air maupun jenisminyak tertentu,
kemudian dipoleskan di atas permukaan kertasatau kanvas. Dalam hal ini
bahan-bahan melukis yang memakaipelarut air maupun minyak adalah cat
air, cat minyak, dan cat akrilik. Disebut cat air karena menggunakan pelarut
air, disebut cat minyakkarena menggunakan pelarut minyak tertentu untuk
mengencerkanbahan warna/pigmennya. Sementara itu, disebut cat akrilik
karenasifatnya
mediumsebagai

yang

menutup/plakat

pelarut

pigmennya,

dengan
tetapi

menggunakan
akrilik

medium

akrilik
dapat

digantidengan air. Dalam teknik ini menggunakan jenis kuas yang
panjangbulunya. Kelebihan dari teknik ini, yaitu dalam pewarnaan tidak
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cepat kering sehingga punya waktu lama untuk mengolahnya.Dalam
prosesnya hanya membutuhkan pelarut air atau minyak yangrelatif sedikit.

Gambar 34 Lukisan dengan bahan dan teknik cat minyak
Sumber: https://daebuton.blogspot.com/2018/04/8-macam-teknik-melukis.html

Gambar 35 Lukisan dengan bahan dan teknik cat minyak
Sumber: http://harian.analisadaily.com/seni/news/lukisan-akrilik/38460/2014/06/15

2. Teknik kering
Teknik kering dalam seni rupa, yaitu teknik yang digunakan dalam
menggambar atau melukis tidak perlu menggunakan pengencer airatau
minyak. Hal ini maksudnya adalah penggunaan bahanutamanya tanpa
menggunakan air atau minyak. Beberapa contoh media kering dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Arang adalah media atau bahan yang paling sederhana dibuat
dengan cara membakar kayu setengah kering.
b. Pensil terbuat dari campuran grafit dan tanah liat, jenis pensilterdiri dari
empat seri:
1) seri H (jenis pensil keras) biasanya untuk sketsa agarmudah saat dihapus.
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2) seri HB (tidak keras dan tidak lunak).
3) seri B (jenis pensil lunak).
4) seri EE dan EB (jenis pensil yang paling lunak dan warnanya paling pekat.
c. Pastel/krayon pastel terbuat dari pigmen warna dicampur dengan lem
dan
getah tumbuhan, ada dua macam pastel, yaitu:
1) Pastel kapur, dalam praktiknya dapat dicampur dengan arang atau
kontekertas. Dalam mencampur pastel digunakan kain atau kertas
lembut.
2) Pastel minyak, mirip dengan pastel kapurtetapi dicampur minyak
untuk memberikan efek seperti cat minyak.
d. Charcoal berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai
pembungkusnya, tetapi sekarang ada charcoal dengan pembungkus kayu.
Charcoal memiliki warna tajam/jelas.
e. Ballpoin/drawing pen digunakan sebagai alat untuk menggambar dengan
karakter tegas pada garis-garis gambarnya.
Teknik yang digunakan untuk pembentukan objek lukisan dengan bahan dan
teknik kering adalah:
a. Teknik Arsir
Teknik arsir adalah teknik melukis dengan cara membuat garis dengan
berbagai arah (menyilang/sejajar/lingkaran) untuk menentukan gelap
terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 (tiga) dimensi.Berikut
contoh lukisan dengan bahan dan teknik pensil grafit, arang, pensil warna,
dan crayon.
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Gambar 36 Lukisan pemandangan dengan bahan dan teknik pensil grafit
Sumber: https://saatsantai.com/gambar-pemandangan/

Gambar 37 Lukisan pemandangan dengan bahan dan teknik pensil warna
Sumber: https://luthfan.com/lukisan-pemandanganalam/lukisanpemandanganmenggunakanpensilwarna/

Gambar 38 Lukisan dengan bahan dan teknik arang/chargoal
Sumber: http://fionakee5211.blogspot.com/2011/
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Gambar 39 Lukisan pemandangan dengan bahan dan teknik crayon
Sumber: https://kompas.web.id/gambar-pemandangan/

b. Teknik dusel
Teknik ini menggunakan cara menggosok untuk membuat kesan gelap dan
terang pada gambar. Biasanya alat yang digunakan adalah pensil, krayon dan
konte. Dalam menggambar menggunakan teknik dussel, digunakan kapas
atau jari-jari untuk menggosok gambar yang telah diciptakan. Garis pada
gambar dihilangkan atau dihaluskan dengan cara digosok-gosokkan.

Gambar 40 Contoh lukisan dengan teknik dusel
Sumber:https://notepam.com/gambar-sketsa-bunga/

3. Teknik campuran
Banyak orang yang menyebut teknik campuran sebagai teknik akademis.
Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik kering dan teknik basah. Bisa
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dibilang teknik ini merupakan penyempurna dari kedua teknik sebelumnya.
Teknik ini dilakukan dengan teknik kering dahulu (memblokwarna) sambil
menambah intensitas minyak cat secara perlahan hingga menjelang finishing
lukisan. Teknik ini dilakukan dengan mengkombinasikan media-media yang
diinginkan si pelukis.

Gambar 41Lukisan dengan teknik campuran
Sumber: https://faeriedesign.ru danhttps://sains.kompas.com

Dalam perkembangan seni lukis sudah beragam teknik dikembangkan oleh
pelukis, sehingga teknik dapat juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang
menentukan gaya pribadi pelukisnya. Namun demikian ada beberapa teknik
yang sering digunakan oleh para pelukis berdasarkan prosesnya yaitu:
1. Teknik Aquarel
Aquarel merupakan teknik melukis dengan warna cat air (transparan), yaitu
lapisan cat yang ada di bawahnya atau disapukan sebelumnya atau
permukaan kertas masih tampak. Pada umumnya teknik aquarel ini memakai
water color dan kertas sebagai materialnya.Teknik

aquarel, merupakan

teknik melukis dengan menggunakan bahan cat air dikerjakan dengan cara
yang sangat khas dan unik. Sangat khas dalam arti penggunaan warna cat air
sedikit tetapi banyak menggunakan air, sehingga warna yang muncul diatas
bidang gambar adalah transparan, Unik karena menggunakan bahan cat air
berbeda dengan menggunakan bahan atau teknik lainnya, baik media basah
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maupun media kering. Salah satu keunikan teknik aquarel ini yang paling
menonjol adalah pada tampilan visual gambar atau lukisan yang dihasilkan .
Hasil dari lukisan menggunakan bahan warna cat air lebih mengutamakan
pada kesegaran warna catnya dan keunggulan teknik mengkuasnya,
kesegaran warna yang dihasilkan

sangat tergantung pada spontanitas

menguaskannya dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Spontanitas
dalam menggoreskan warna dengan menggunakan kuas diatas kertas tanpa
harus berfikir panjang lebar, tetapi apa yang ada dalam pikiran dan perasaan
seketika itu harus kita curahkan, sedangkan warna yang dihasilkan bukan
merupakan percampuran warna yang dilakukan berulang-ulang atau
bertumpuk tumpuk lebih dari tiga kali. Apabila menguaskan warna dilakukan
secara berulang-ulang pada bidang atau bagian yang sama maka warna akan
kusam dan dapat merusak permukaan kertas, karena teknik aquarel ini
banyak menggunakan air, disamping itu warna putih biasanya dihasilkan
dari bagian-bagian dari bidang gambar yang tidak diberi lapisan cat, bahkan
beberapa seniman profesional berpendapat bahwa teknik aquarel yang
sebenarnya adalah pantang menggunakan lapisan putih dari cat air, jadi
warna putih yang dihasilkan adalah warna kertas. Contoh lukisan teknik
aquarel bahan cat air.

Gambar 42Lukisan karya Théodore Rousseau,
menerapkan teknik Aquarel, warna putih adalah warna kertas
Sumber: http://www.wikipaintings.org/en/theodorerousseau#
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supersized-realism-297790

Gambar 43Lukisan wajah dengan tekni aquarel bahan cat air
Sumber: https://notepam.com/teknik-seni-lukis

Gambar 44Lukisan dengan teknik aquarel bahan cat air
Sumber: https://daebuton.blogspot.com/2018/04/8-macam-teknik-melukis.html

2. Teknik Opaque
Teknik Opaque adalah teknik melukis menggunakan cat minyak, cat poster,
cat akrilik maupun cat air, dengan kondisi cat dibuat kental, tidak banyak
menambah minyak atau air. Saat menggunakan dilakukan dengan goresan
yang tebal, sehingga menghasilkan warna pekat dan padat. Warna-warna
yang
digoreskan dapat saling menumpuki.Teknik ini sering disebut dengan teknik
plakat atau teknik poster.
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Gambar 45Lukisan dengan teknik plakat
Sumber: https://daebuton.blogspot.com/2018/04/8-macam-teknik-melukis.html

3. Teknik Impasto
Kata impasto berasal dari bahasa Italia, yang berarti "adonan"atau
"campuran", sedangkan kata kerja "impastare"diterjemahkan sebagai
"menguli " , atau "paste". Teknik Impasto merupakan suatu teknik lukisan di
mana cat dilapiskan dengan sangat tebal di atas kanvas sehingga arahgoresan
sangat mudah terlihat. Cat yang digunakan bisa pula tercampur di atas
kanvas. Saat kering, teknik impasto akan menghasilkan tekstur yang jelas,
sehingga kesan kehadiran objek lebih terasa. Teknik impasto lebih cocok
dengan menggunakan cat minyak, sebab ketebalannya yang tepat, proses
pengeringan yang lama. Penerapan teknik impasto pada cat air maupun
tempera hampir mustahil tanpa medium pengental seperti Aquapasto.

Gambar 46Penerapan teknik Impasto,
karya lukisan Cordelia Wilson 1920 dengan judulTaos Mountain.
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Taos_art_colony

4.

Teknik Tempera

Teknik ini menggunakan cat tempera, yaitu cat yang pigmennya dicampur
dengan emulsi (campuran antara air dan lemak). Ada dua jenis tempera,
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yaitu tempera putih telur dan tempera kazein (zat protein pada susu/ bahan
pembuat keju). Bahan pengencernya adalah air, tetapi setelah kering tidak
lagi larut dalam air. Penggunaannya pada kain, kertas, panil kayu dan kanvas.

Gambar 47Lukisan dengan teknik tempera 1
Sumber: https://notepam.com/teknik-seni-lukis

Gambar 48Lukisan dengan teknik tempera 2
Sumber: https://daebuton.blogspot.com/2018/04/8-macam-teknik-melukis.html

5.

Teknik spray

Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke
media lukis. Tujuan menggunakan teknik ini yakni untuk menghasilkan
lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Teknik lukis ini biasanya
diterapkan pada dinding yang disebut dengan istilah ‘mural’.

Gambar 49 Lukisan dengan teknik spray
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Sumber:https://daebuton.blogspot.com/2018/04/8-macam-teknik-melukis.html

6.

Teknik Pointilis

Teknik ini membutuhkan kesabaran yang lebih daripada teknik lukis lainnya,
karena cara kerjanya dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan
lukisan

yang

menawan.

Teknik

melukis

pointilis

dengan

cat

air

mempergunakan poin-poin atau titik-titik sebagai unsur pembentuk lukisan
dan membuat kesan gelap dan terang. Penerapan titik-titik bisa dengan kuas
cat air yang berukuran kecil, tapi bila menginginkan titik-titik yang lebih
besar dan bulat dapat dengan memotong ujung bulu kuas agar rata.

Gambar 50Lukisan dengan teknik pointilis
Sumber:https://hamparan.net/seni-lukis/

Gambar 51Lukisan dengan teknik pointilis
Sumber: https://daebuton.blogspot.com/2018/04/8-macam-teknik-melukis.html
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Bahan Bacaan 7Membuat Karya Seni Lukis Menggunakan Bahan dan
Teknik Kering /Basah
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kegiatan melukis
adalah:
1.

Untuk

membuat

sketsa

denganmenggunakan

lukisan

pensil.

peserta

Tanpa

didik

sketsa,

terlebih

peserta

dahulu

didik

sulit

menentukan komposisi suatu gambar atau lukisan.
2.

Gunakan celemek untuk melindungi baju dan tubuh peserta didikdari cat
minyak (jika akan menggunakan bahan ini).

3.

Gunakan thinner untuk membersihkan sisa-sisa cat minyak padakuas,
palet dan lain-lain.Sediakan selalu kain lap untuk membersihkan cat
minyak. Pilih kain lap yang berdaya serap tinggi.

4.

Pilih kursi yang nyaman untuk melukis. Posisikan tinggi penyanggadan
kanvas lukisan hingga menghasilkan posisi yang nyaman untuk melukis.

5.

Lindungi hasil lukisan peserta didik dengan menggunakan vernishagar
awet dan tahan lama. Tapi jangan langsung memberi vernishpada lukisan
baru karena cat minyaknya belum mengering sempurna.

6.

Ketika

proses

melukis

ada

beberapa

strategi

paling

mudah

untukdilakukan yaitu mulailah dengan mengamati objek secara
seksama,carilah sudut pandang objek yang dirasa menarik, kemudian
cermatiproporsi ataupun anatomi objeknya.
7.

Pada

proses

mewarnai

memulailah

dari

penggunaan

warna

yangmemiliki tone warna yang terang, kemudian warna sedang, dan
palingakhir gunakan tone warna yang gelap. Namun demikian juga dapat
dilakukan sebaliknya, yaitu dari warna-warna yang memiliki tone
warnayang gelap menuju warna-warna yang lebih terang.
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Berikut diberikan langkah-langkah menggambar objek kucing dengan
menggunakan bahan dan teknik pastel.
1. Mengamati objek kucing.
Hal yang perlu diperhatikan dalam mengamati objek kucing yang
akandigambar

adalah

proporsi

tubuh

dan

bentuk

global,

kemudianmemperkirakan struktur bentuknya.

Gambar 52Objek kucing sebagai acuan pengamatan
Sumber: http://kucingkita.com/content/toyger

2. Membuat sketsa struktur bentuk kucing.
Kucing dalam posisi duduk seperti pada foto diatas, badannya membentuk
setengah lingkaran, dengan kepala membentuk lingkaran, dan kaki depan
tegak lurus dari atas ke bawah, bentuk ini yang Anda gambarkan sebagai
struktur tubuh kucing.

Gambar 53Sketsa struktur tubuh kucing
Sumber: Banu Arsana, Modul GPKK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016
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3. Menerapkan ketepatan bentuk kucing.
Dari sketsa struktur tubuh kucing dikembangkan menjadi sketsa
bentuktubuh kucing, ketepatan bentuk objek sangat berpengaruh pada
hasil gambar yang akan diperoleh.Setelah diperoleh sketsa bentuk tubuh
kucing, kemudian dikoreksi apakah ketepatan bentuk dan posisi duduk
sudah benar, hapuslah garis yang tidak diperlukan.

Gambar 54 Sketsa bentuk tubuh kucing dan menghapus garis
yang tidak diperlukan
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016

4.

Menyempurnakan bentuk kucing.

Kalau ketepatan bentuk sudah diperoleh, maka proses berikutnya membuat
sketsa rinci, meliputi mata, hidung, mulut, telinga, kaki yang bercakar, kumis
kucing dan sebagainya.

Gambar 55Menyempurnakan bentuk kucing
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016
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5. Memberi warna dasar objek dan latar belakang.
Memberikan warna dasar pada objek kucing dengan warna
yangmendekati warna bulunya, sekaligus mewarnai latar belakang.

Gambar 56Memberi warna dasar objek dan latar belakang
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016

6. Menerapkan prinsip volume.
Menambahkan warna putih dicampur dengan warna oker pada
beberapa bagian yang banyak mendapatkan sinar, dan menambahkan
warna cokelat pada bagian yang tidak banyak mendapatkan cahaya,
sehinga membentuk kesan volume tubuh kucing.

Gambar 57Menerapkan prinsip volume objek
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016
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7. Menambahkan beberapa warna pada latar belakang.
Menambahkan beberapa macam warna, kemudian diatur transisi
gelap terangnya dengan menambah warna keputih-putihan.

Gambar 58Menerapkan prinsip volume objek
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016

8. Menambahkan dan menyempurnakan detil tiap bagian, seperti pada
mata, telinga, hidung, leher, kaki, dan bagian bulu-bulu badan kucing
secara keseluruhan.

Gambar 59Hasil penyempurnaan bentuk, volume
dan pewarnaan detil tiap bagian objek kucing
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B, Program Keahlian Seni Lukis, 2016

75

9. Memasang bingkai kaca
Bingkai kaca yang dipilih adalah bingkai polos tidak berukir, karena
kalau menggunakan bingkai berukir terlalu ramai karena bulu
kucingnya sudah berornamen.

Gambar 60Hasil akhir setekah dibingkai
Sumber: Banu Arsana, Modul GP KK B
Program Keahlian Seni Lukis, 2016

Berikut ini adalah prosedur melukis dengan bahan dan teknik cat air, dengan
mengambil contoh objek anjing.
1.

Membuat sketsa objek
Pada saat membuat sketsa anjing kecil dengan menggunakan pensil,
biasakan diri untuk mengamati dan mencermati anatomi objeknya serta
karakter wajah, badan dan bulunya.
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Gambar 61Membuat sketsa anjing
Sumber: Barbara Luebke Hill, Painting Animal Step by Step, Cicinnati, Ohio, 1992

2. Memindahkan sketsa objek (anjing) pada kertas cat air, gunakan pensil
dengan garis tipis.
3. Setelah memindahkan sketsa pensil pada kertas cat air, yang
pertamaingin diterapkan adalah penggunaan teknik basah dengan
kuas besar.Saat proses melukis anjing buatlah warna dasar yang
lembutmenggunakan warna kuning terang dibagian kepalanya
denganmemberi latar belakang warna orange, abu-abu merah dan
warna
ungu di tubuhnya. Lalu buatlah bagian latar depan dengan warna
oranye yang kuat, dan tunggulah sampai lukisan kering.
4. Agar dalam mewarnai lebih efisien dalam mencampur warna perlu
dilakukan mencampurnya di atas palet terlebih dahulu sesuai dengan
warna yang diperlukan. Ada kemungkinan cat yang sudah dicampur
dapat digunakan untuk kegiatan berikutnya, namun hampir tidak
mungkin mencampur dan menghasilkan warna yang sama persis
untuk dua kali.
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Gambar 62Membuat warna dasar pada objek anjing
Sumber: Barbara Luebke Hill, Painting Animal Step by Step, Cicinnati, Ohio, 1992

5. Menerapkan warna dasar secara menyeluruh.

Gambar 63Membuat warna dasar secara menyeluruh
Sumber: Barbara Luebke Hill, Painting Animal Step by Step, Cicinnati, Ohio, 1992

6. Sebelum memulai mewarnai lebih detil pada objek, cermati terlebih
dahulu ketepatan bentuk objek dan beberapa objek tambahan sebagai
latar belakang dan latar depannya.
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Gambar 64Membuat warna latar belakang dan bulu anjing lebih detil
Sumber: Barbara Luebke Hill, Painting Animal Step by Step, Cicinnati, Ohio, 1992

7. Selanjutnya

cermati

karakter

bulu

pada

objek

dengan

menggunakangoresan-goresan yang arahnya mengesankan bulu.
Kemudiangunakanlah kuas yang bulat dengan ukuran sedang untuk
memberiwarna

pada

bagian-bagian

tubuhnya

yang

nantinya

mengesankanwarna bulu-bulu objek. Untuk dapat menghasilkan karya
cat air yang optimal diperlukan kesabaran dan kehati-hatian dalam
membentuk volume objek. Dengan cara menumpuk atau tumpang
tindih warnanya diharapkan volume akan terbentuk berdasarkan
gradasi warna yang digunakan.

Gambar 65Membuat bulu-bulu anjing lebih detil
Sumber: Barbara Luebke Hill, Painting Animal Step by Step, Cicinnati, Ohio, 1992
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8. Selanjutnya dapat diperjelas bentuk wajah,telinga, dan tekstur bulu
anjing dengan warna-yang lebih kuat sehingga mampu membentuk
karekter bulu anjingnya. Dalam teknik melukis dengan cat air sangat
diperlukan untuk dapat menggores secara spontan dan menggunkanan
warna yang tepat sesuai dengan warna objeknya.
9. Penyelesaian akhir lukisan anjing. Untuk penyelesaiaan akhir
membuat karya seni lukis dengan cat air adalah mencermati pada
bagian-bagian tertentu yang diperlukan untuk membuat detailnya
dengan menggunakan air jernih agar transisi warnanya lebih bagus,
kemudian tambahlah bagian bulu-bulunya sehingga terlihat kesan
bulu-bulunya lebih memberi kesan menarik. Setelah dirasa sudah
bagus dan dianggap selesai, kemudian harus ditunggu sampai kering.
Untuk lukisan cat air dalam perawatannya dapat di beri fixative
sebagai

pelindung

kelembannya,

kemudian

dibingkaidengan

menggunakan kaca, yang sebelumnya dapat diberi paspartho atau
bingkai dari karton agar kaca tidak langsung menempel pada karya
lukisan.

Gambar 66Penyelesaian akhir melukis anjing
Sumber: Barbara Luebke Hill, Painting Animal Step by Step, Cicinnati, Ohio, 1992
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Bahan Bacaan 8Membuat Karya Seni Lukis dengan Teknik Mixed Media
Seni lukis mixed media dapat menjadi alternatif pilihan sebagai media
ekspresi , kita tidak harus menggunakan bahan alat dan teknik melukis yang
bersifat konvensional, namun dapat melakukan berbagai eksplorasi
menggunakan

berbagai

bahan,

alat

dan

teknik

dan

mencoba

mengkombinasikannya, karena hal yang demikian merupakan salah satu
esensi dari seni lukis mixed media, sehingga seni lukis mixed media sekaligus
memberijawaban bahwa dalam seni lukis itu cakrawalanya sangat luas, tidak
dapat dibatasi dengan alat, bahan dan teknik tertentu.
Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam menyeleksi bahan-bahan yang
akan digunakan dalam membuat seni lukis mixed media harus tepat,
maksudnya apabila menggunakan berbagai bahan alami maupun buatan
harus betul-betul bersenyawa, jangan sampai efek yang ditimbulkan akan
merusak penampilan, keawetan dan menyulitkan proses pembuatannya,
disamping itu juga harus mempertimbangkan dari unsur artistiknya. Oleh
sebab itu langkah untuk melakukan eksplorasi menerapkan bahan, alat dan
teknik menjadi sangat penting sebagai media uji coba. Dalam teknik mixed
media ini akan dicontohkan membuat lukisan mixedmedia menggunakan
kombinasi bahan alami sebagai bahan pokoknya dan bahan buatan pabrik
sebagai bahan pendukungnya.
Seni lukis mixed media adalah seni lukis yang dalam proses penuangan
ekspresinya menggunakan berbagai media, alat,

serta berbagai teknik.

Seluruh proses ekspresi seni, mulai dari penataan warna, pembentuk elemen
seni, pengaturan komposisi, hingga menjadi sebuah karya seni. Berbagai
bahan apa saja yang mungkin dapat digunakan untuk melukis dieksplorasi
bahkan dieksploitasi dengan tujuan untuk mendapatkan efek lain yang tidak
dapat dicapai dengan menggunakan suatu bahan tertentu, dengan tujuan
agar semua yang diupayakan tadi, tidak lain adalah untuk mendapatkan
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sesuatu yang baru. Jadi dalam seni lukis mixed media sangat memungkinkan
penggunaan bahan-bahan lukis buatan pabrik dikombinasikan dengan
bahan-bahan alam atau barang-barang bekas yang ada disekitar kita.
Konsep seni lukis mixed media adalah upaya memaksimalkan efek berbagai
bahan dan teknik, atau mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin
dapat dicapai dengan menggunakan berbagai bahan dan teknik untuk
mengekspresikan diri dalam bentuk karya seni lukis.
Langkah-Langkah Membuat Seni Lukis Mixed Media
Langkah-langkah membuat karya seni lukis mixed media merupakan suatu
alur proses beurutan, yang setiap tahapnya harus dilalui dan tidak dapat
saling mendahului. Adapun urutan langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut :
1. Eksplorasi Sketsa
Pada tahap eksplorasi sketsa ini akan melakukan pembuatan berbagai
alternative sketsa, dari hasil eksplorasi alternative sketsa akan dipilih salah
satu yang terbaik, yang akan dijadikan subyek mater dalam lukisan mixed
media. Adapun hasil eksplorasi beberapa sektsa alternatif adalah sebagai
berikut :
Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Gambar 67 Alternatif desain lukisan mixed media
Sumber: Banu Arsana, Bahan Ajar Sudio Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
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Dari hasil eksplorasi sketsa hanya diambil salah satu yang terbaik, sebagai
sketsa yang akan dipakai sebagai acuan untuk membuat karya seni lukis,
adapun sketsa terpilih adalah sebagai berikut :
Sketsa terpilih: Alternatif 3

2. Membuat karya seni lukis mixed media
a. Membentang pelepah palem diatas kanvas
Pelepah palem yang sudah kering dan tidak ada kandungan air didalamnya
dibentang diatas kain kanvas, untuk menyesuaikan besar ukuran pelepah
palem dengan ukuran kanvas, kain kanvas harus sudah disepan terlebih
dahulu diatas spanner yang kuat.

Gambar 68Membentang pelepah palem di atas kanvas
Sumber: Banu Arsana, Bahan Ajar Sudio Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
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b. Membuat sketsa diatas pelepah palem
Pada tahap ini prinsipnya hanya memindahkan sketsa yang sudah terseleksi
pada tahap eksplorasi sketsa, walaupun hanya sekedar memindahkan sketsa
namun pada tahap ini perlu kejelian tersendiri, karena pada tahap eksplorasi
sketsa hanya dibuat beberapa alternative sketsa dalam ukuran kecil, yaitu
ukuran A4, sehingga ketika memindahkan keatas didang pelepah palem perlu
dibesarkan disesuaikan dengan ukuran bidang gambarnya yang berukuran
100 X 100 Cm, oleh karena itu perlu untuk dilakukan pembuatan skala
perbandingannya, agar ketika dibesarkan tetap proporsional tidak jauh
berbeda dengan perencanaan semula dalam hal ini sketsa terpilihnya.

Gambar 69Sketsa diatas pelepah palem
Sumber: Banu Arsana, Bahan Ajar Sudio Lukis
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

c. Memberi wana pada sektsa yang sudah dibuat.
Teknik pewarnaan dibagi menjadi dua yaitu :
1) Dikuaskan, warna-wana yang sudah siap pakai langsung dikuaskan
diatas bidang pelepah yang sudah dibuat sketsanya, karena
menggunakan bahan pewarna alam maka warnanya tidak dapat
secerah bahan warna kimia dan pewarna sentetis buatan pabrik.
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Gambar 70Memberi warna dengan cara dikuaskan
Sumber: Banu Arsana, Bahan Ajar Sudio Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

2) Diplototkan, untuk membuat garis-garis yang tebal dan menonjol,
maka warna yang akan dipakai dicampur denga lem kayu putih,
sehingga warna menjadi kental, kemudian dimasukkan dalam
plastic-plastik kecil, terus diikat, salah satu ujung plastik diberi
lobang kecil untuk jalan keluarnya warna tersebut. Kemudian
dengan cara diplotot warna yang ada dalam plastik akan keluar,
sehingga garis-garis yang dikehendaki dapat dibuat.
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Gambar 71Memberi warna dengan cara diplototkan
Sumber: Banu Arsana, Bahan Ajar Sudio Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

d. Memasang lukisan pada bingkai
Setelah lukisan selesai maka tinggal memasangkan kedalam bingkai lukisan,
pilih bingkai yang sesuai karakternya dengan lukisan yang dibuat, untuk
menambah nilai artistiknya lukisan dapat dipilih bingkai yang memiliki
ornament yang sesuai dengan ornamen pada lukisan.

Gambar 72 Lukisan yang telah dipigura
Sumber: Banu Arsana, Bahan Ajar Sudio Lukis PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Kegiatan mengidentifikasi perwujudan karya seni lukis, diperlukan
pengetahuan tentang unsur ideoplastis dan fisikoplastis. Salah satu unsur
seni lukis yang termasuk unsur fisikoplastis adalah:
A. judul
B.

cerita

C.

bentuk

D. makna
Pembahasan:
Dalam soal tersebut diketahuiunsur seni rupa dalam mewujudkan karya seni
lukis, dan ditanyakan tentang unsur fisikoplastis dalam sebuah lukisan. Soal
tersebut mengacu pada KD 3.1 Memahami unsur, prinsip, teknik, dan
prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan, dengan IPK 3.1.4
sampai dengan 3.1.7. Dalam karya seni lukis ada dua unsur pokok yang
membentukterwujudnya karya tersebut, yaitu unsur ideoplastis dan unsur
fisikoplastis.

Unsur

ideoplastis

adalah

apa

mengekspresikan

atau

mengungkapkan ide yang ada dalam pikirannya (cipta), imajinasi
perasaannya (rasa), keinginannya (karsa) serta pengalaman pribadinya.
Unsur yang menyangkut aspek ide, cerita, dan nilai yang terkandung dalam
suatu karya seni lukis merupakan bagian dari unsur ideoplastis.

Unsur

fisikoplastis merupakan unsur seni murni terutama seni lukis, yang dapat
dilihat atau diraba secara nyata, nampak jelas pada bentuk fisik luar dari
karya seni lukis, terdiri dari ciri karakteristik alat, bahan dan teknik yang
digunakan, serta karakteristik efek goresan yang ditimbulkan, misalnya garis,
bentuk,

bidang,

ruang,

tekstur,

ukuran,

warna,

dan
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lain

sebagainya.Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawaban yang paling
tepat adalah C.
2. Teknik aquarel, merupakan teknik melukis dengan menggunakan bahan
cat air dikerjakan dengan cara yang sangat khas dan unik. Warna yang
muncul diatas bidang gambar adalah transparan,Hasil lukisan dengan
menggunakan bahan cat air lebih mengutamakan pada ....
a. penggunaan cat dalam keadaan kental
b. kesegaran warna catnya dan keunggulan teknik mengkuasnya
c. pemilihan warna dan teknik mengarsirnya
D.titik-titik sebagai unsur pembentuk lukisan
Pembahasan:
Pada soal diketahui adanya pernyataan tentang teknik melukis dengan cat
air, dan ditanyakanhasil lukisan bahan dan teknik cat air, diperlukan materi
tentangbahan dan teknik seni lukis. Soal mengacu pada KD 3.1 Memahami
unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai
bahan, dan IPK 3.1.6 Menjelaskan unsur, prinsip, dan prosedur berkarya seni
lukis dengan bahan dan teknik cat air (aquarel). Pada karya seni lukis
dengan bahan dan teknik cat air, memiliki hasil pewarnaan dengan ciri khas
unik, antara lainkarena sifat cat air memiliki sifat khusus yaitu tembus
pandang / transparan dan kesegaran warna catnya dan keunggulan teknik
mengkuasnya.Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawaban yang paling
tepat adalah B.
3. Dalam menjelaskan prosedur berkarya seni lukis, diperlukan prosedur
yang runtut untuk membuat karya lukisan. Tahap pertama yang harus
dilakukan

sebelum

memindah

objek

secara

kanvas/kertas gambar adalah tahap pembuatan:
A. warna objek
B. detil objek
C. sketsa objek
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D. latar belakang

Pembahasan:
Pada soal ini dinyatakan bahwa untuk membuat karya seni lukis diperlukan
prosedur yang runtut, dan ditanya tentangtahapan dalam melukis dengan
bahan dan teknik kering. Soal mengacu pada KD3.1

Memahami unsur,

prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan,
dengan IPK3.1.4

Menjelaskan unsur, prinsip, dan prosedur berkarya seni

lukis dengan bahan dan teknik crayon/pastel, dan 3.1.5 Menjelaskan unsur,
prinsip, dan prosedur berkarya seni lukis dengan bahan dan teknik pensil
warna (arsir). Prosedur dalam membuat lukisan dengan bahan dan teknik
kering, berdasarkan ide dan pengamatan objek, tahap pertama yang harus
dilakukan sebelum memindah objek secara global ke bidang kanvas/kertas
gambar adalah membuat sketsa objek.Berdasarkan pembahasan di atas,
maka jawaban yang paling tepat adalah C.
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B. Mengembangkan 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 Lingkup
Materi
No yang Diuji
Materi
1
3.1
Unsur,
Unsur

Indikator Soal
Disajikan ilustrasi

Memahami

prinsip,

berkarya unsurwarna dalam

unsur,

teknik,

seni

lukisan,peserta didik

prinsip,

dan

lukis

mampu

teknik, dan

prosedur

mengaplikasikanwarna

prosedur

berkarya

harmonisdalam

berkarya

seni

lukisan dengan benar.

seni lukis

lukis

dengan

dengan

berbagai

berbagai

bahan

bahan
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No
Level
Bentuk
Soal Kognitif
Soal
1
L3
Pilihan
ganda
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Tri Suerni

Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1 Memahami
unsur, prinsip,
teknik, dan
prosedur
berkarya seni
lukis dengan
berbagai bahan

IPK YANG SESUAI
3.1.5
Memahami unsur,
prinsip, dan
prosedur
berkarya seni
lukis dengan
bahan dan teknik
cat air (aquarel)
LINGKUP MATERI
Unsur,
prinsip,
dan
prosedur
berkarya
seni
lukis
dengan
bahan dan teknik
cat air (aquarel)
MATERI

Modul PKB
SMP,KK I,
2016,
Kemendikbud.

Nomor
Soal
1

Pengetahuan
/
Pemahaman

V

Penalaran

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Dalam melukis pemandangan, dengan menampilkan
suasana sejuk, diperlukan komposisi warna ....
A. Kuning, kuning hijau, hijau orange, orange
B. hijau, hijau biru, biru, biru ungu
C. hijau, merah, biru . kuning

Kunci
Jawaban

D. kuning ungu, kuning hijau, merah, orange

B
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Unsur berkarya
seni lukis

INDIKATOR SOAL
Disajikan ilustrasi
unsur warna
dalam lukisan,
peserta didik
mampu
mengaplikasikan
warna harmonis
dalam lukisan
dengan benar.
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Seni lukis adalah kegiatan pengolahan unsur-unsur seni rupa seperti garis,
bidang, warna dan tekstur pada bidang dua dimensi untuk mendapatkan
kesan tertentu, dengan melibatkan ekspresi, emosi dan gagasan pencipta
secara penuh.Tema lukisan dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) yaitu
hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan manusia lain,
hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan
benda, hubungan manusia dengan aktivitasnya, hubungan manusia dengan
alam khayal.

Gaya seni lukis dapat dikelompokkan menjadi gaya

representatif, deformatif dan nonrepresentatif. Dalam berkarya seni lukis
dapat dilakukan dengan berbagai tenik dan bahan. Bahan yang dapat
digunakan dalam melukis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu
kelompok bahan basah dan kelompok bahan kering. Termasuk dalam
kelompok bahan kering adalah pensil grafit, pensil warna, pastel/crayon, dan
charcoal. Sedangkan bahan cat air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, dan
tinta, termasuk bahan basah. Setiap bahan atau media seni lukis yang dipilih
akan memerlukan keteknikan tertentu sesuai dengan sifat bahan. Namun
dalam penerapannya teknik melukis dapat dibagi menjadi tiga kelompok
besar yaitu teknik kering , teknik basah dan teknik campuran/mixed media.
Seni lukis mixed media dapat menjadi alternatif pilihan sebagai media
ekspresi, kita tidak harus menggunakan bahan alat dan teknik melukis yang
bersifat konvensional, namun dapat melakukan berbagai eksplorasi
menggunakan

berbagai

bahan,

alat

dan

teknik

dan

mencoba

mengkombinasikannya, sehingga menjadi kesatuan yang harmonis.
Dalam setiap karya lukis, mengandung unsur ideoplastis dan unsur
fisikoplastis, kedua unsur ini akan mewujudkan karya lukis yang utuh dan
lengkap. Sedangkan untuk mewujudkan karya lukis yang harmonis dan
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indah,

diperlukan

beberapa

prinsip

dalam

melukis

untuk

dapat

mengorganisasikan unsur fisikoplastis, yaitu dengan prinsip kesatuan,
keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan.
Prosedur secara umum dalam memvisualisasikan gagasan ke dalam karya
dapat ditempuh melalui tahapan berikut :1) Eksplorasi visual melalui sketsa.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendapatkan wujud visual yang
setepat-tepatnya atau sebaik-baiknya dari gagasan atau ide yang ditentukan.
Eksplorasi visual dilakukan dengan membuat sketsa-sketsa alternatif. Arti
alternatif adalah lebih dari satu, yang bermakna semakin banyak semakin
baik. Dari sekian sketsa yang dihasilkan kemudian dipilih satu terbaik yang
selanjutnya dikembangkan menjadi karya final; 2) Memindah sketsa terpilih
pada media yang akan digunakan untuk melukis. Sketsa terbaik yang terpilih
selanjutnya

dipindahkan

ke

dalam

media

yang

akan

digunakan

untukmelukis, media ini bisa berupa kertas, kanvas, atau kaca (untuk lukis
kaca); 3) Penerapan Warna. Jika proses pemindahan sketsa sudah selesai
selanjutnya

dilakukan

proses

pewarnaan.

Untuk

pewarnaan

perludiperhatikan tentang warna dasar objek lukisan secara keseluruhan, hal
ini akan mempermudah dalam memberikan warna objek. Sebaiknya warna
dasar diterapkan terlebih dahulu, baru warna yang lain; 4) Pembuatan detail.
Ini merupakan kegiatan akhir dari proses visualisasi gagasan. Dalam
pembuatan detail ini dapat meliputi penekanan gelap terang, penegasan
dengan kontur, maupun penambahanunsur-unsur lain yang mendukung hasil
lukisan menjadi lebih baik.
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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 berkarya seni lukis, apakah Anda
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk
dapat berkarya seni lukis?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran unit berkarya seni lukis telah
tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan proses
pembelajaran?
3. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian
materi

kegiatan

pembelajaran

berkarya

seni

lukis

sehingga

memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

kegiatan

pembelajaran unit berkarya seni lukis?
Apabila memungkinkan, setiap kelompok diharapkan dapat mencoba
membuat karya seni lukis dengan bahan dan teknik yang lain dengan
cara bertukar pengalaman dengan kelompok yang lain.
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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di
bidangnya dipandang mampu melakukan transfer pengetahuan dan
keterampilan pada peserta didik. Guru Seni Budaya Jenjang SMP
membutuhkan referensi komprehensif baik aspek pengetahuan maupun
keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) merupakan salah satu
kegiatan pendukung program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) dengan lebih berfokus pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan,
dan keterampilan peserta didik melalui pembelajaran yang berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking
Skills/HOTS). Untuk mendukung terselenggaranya program ini secara
maksimal, maka diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan oleh
guru

sebagai

referensi

dalam

merencanakan,

melaksanakan,

dan

mengevaluasi pembelajaran. Salah satu perangkat yang dimaksud adalah
unit dan atau unit pembelajaran.
Unit pembelajaran Karya Seni Patung ini dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam
Pemendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Unit Karya Seni Patung ini
dilengkapi dengan pengembangan IPK, aktualisasi materi di dunia nyata,
Bahan Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian, sehingga peran guru
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profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik.
Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik
melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai
dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No.

Kompetensi Dasar

KD PENGETAHUAN
3.2
Memahami prosedur
berkarya seni patung dengan
berbagai bahan dan teknik

Target KD
 Memahami teknik

Kelas
IX

berkarya seni patung
 Memahami bahan dan
alat berkarya seni
patung
 Memahami prosedur
berkarya seni patung
bahan tanah liat
dengan teknik butsir
 Memahami prosedur
berkarya seni patung
bahan dengan bubur
kertas teknik
konstruksi
 Memahami prosedur
berkarya seni patung
bahan lilin dengan
teknik cetak tuang
 Memahami prosedur

berkarya seni patung
bahan kayu dengan
teknik pahat
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KD KETERAMPILAN
4.2

Membuat karya seni patung

 Membuat karya seni

dengan berbagai bahan dan

patung bahan tanah liat

teknik

dengan teknik butsir
 Membuat karya seni
patung bahan bubur
kertas dengan teknik
konstruksi
 Membuat karya seni
patung bahan lilin
dengan dengan teknik
cetak tuang
 Membuat karya seni
patung bahan kayu
dengan teknik pahat
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IX

Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.2.1 Mengidentifikasi

jenis

karya 4.2.1 Menuliskan jenis karya

patung.
3.2.2 Mengidentifikasi teknik
berkarya seni patung.

patung.
4.2.2 Memperlihatkan teknik
berkarya seni patung.

3.2.3 Mengidentifikasi bahan dan alat 4.2.3 Memperlihatkan bahan dan
berkarya seni patung.
Indikator Kunci
3.2.4 Menjelaskan prosedur berkarya

alat berkarya seni patung.
Indikator Kunci
4.2.4 Membuat karya seni

seni patung bahan tanah liat

patung bahan tanah liat

dengan teknik butsir.

dengan teknik butsir.

3.2.5 Menjelaskan prosedur berkarya

4.2.5 Membuat karya seni

seni patung bahan bubur kertas

patung bubur kertas

dengan teknik konstruksi.

dengan teknik konstruksi.

3.2.6 Menjelaskan prosedur berkarya

4.2.6 Membuat karya seni

seni patung bahan lilin dengan

patung bahan lilin dengan

teknik cetak tuang.

teknik cetak tuang.

Indikator Pengayaan
3.2.7 Menjelaskan prosedur

Indikator Pengayaan
4.2.6 Membuat karya seni patung

berkarya seni patung bahan

bahan kayu dengan teknik

kayu dengan teknik pahat.

pahat.
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A. Patung dalam Eksterior dan Interior
Seperti karya seni berupa lukisan, sebuah patung juga merupakan salah satu
karya seni yang dapat kita temui di beberapa tempat baik di luar ruangan
maupun di dalam ruangan. Karya seni patung dapat Anda jumpai seperti di
rumah tinggal, ruang loby hotel, ruang tamu kantor, juga di luar ruangan
seperti di halaman rumah, di area taman bermain, dan di halaman ruang
bangunan umum. Patung-patung tersebut berfungsi sebagai pelengkap dan
untuk memperindah ruangan, sehingga kehadirannya dapat memberikan
kenyamanan pandangan.
Jika pada awalnya pada jaman dahulu karya patung diciptakan untuk
memenuhi kebutuhan kepercayaan atau penyembahan kepada dewa, namun
sekarang sudah mengalami perkembangan fungsi, karya patung lebih banyak
sebagai kebutuhan praktis rumah tangga dan sebagai benda hias. Pembuatan
patung juga dapat bertujuan untuk

mengekspresikan jiwa pembuatnya,

sehingga tidak terikat pada aturan, tidak harus dibuat secara halus, namun
saat ini karya seni patung sudah berkembang sebagai karya seni rupa
konstruktif, yaitu berupa karya seni rupa yang menggunakan teknik
‘mengonstruksi’ (menyusun atau menstrukturkan) benda atau unsur tiga
dimensi seni rupa. Berikut ini adalah penerapan patung pada eksterior dan
interior.
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Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

Gambar 1 Penempatan patung pada taman

Gambar 2 Penempatan patung pada

Sumber: https://nusantara.news

eksterior bangunan
Sumber: https://spanish.alibaba.com

Gambar 3 Patung pada taman yang dibentuk dari tumbuhan
Sumber: : https://media.rooang.com
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Gambar 4 Penempatan patung pada interior
Sumber: https://indonesian.alibaba.com

B. Patung dalam Bentuk Media Lain
Dalam kehidupan sehari-hari , patung juga dapat digambarkan sebagai
bentuk yang lain, seperti wayang golek yang dapat dimainkan oleh dalang
dalam menceriterakan suatu lakon, melalui gerakan wayang sesuai
karakter wayang tersebut. Wayang golek yang menyerupai karya patung
ini juga dibuat dengan menggunakan berbagai teknik dan bahan,
penggunaan teknik pahat terlihat bagian kepala dan badan, dan teknik
rakit pada pembentukan badan wayang secara keseluruhan. Patung dapat
digambarkan juga dalam berbagai bentuk boneka, yang dapat digunakan
sebagai media bermain anak-anak, maupun pembawa cerita dalam suatu
pertunjukan. Boneka-boneka tersebut dibuat dengan berbagai ukuran,
bahan dan teknik yang sangat bervariasi. Salah satu media atau bahan yang
dapat digunakan dalam berkreasi dalam membentuk karya patung adalah
bahan sejenis was atau clay, karena bahan ini padat namun cukup elastis,
sehingga bisa diubah bentuknya sesuai dengan kreasi pembuatnya.
Sehingga dengan permainan ini dapat mengembangkan kreativitas anak.
Berikut contoh gambar boneka dan wayang.
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Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

Gambar 4 Boneka dari Circa Handicraft
Sumber: https://bisnisukm.com

Gambar 5 Wayang golek
Sumber: http://ec-dejavu.ru

Gambar 6 Boneka binatang bahan clay tepung
Sumber: http://www.mtw.or.id/kerajinan-tangan-dari-clay-tepung
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A. Aktivitas Pembelajaran
Sejalan dengan perkembangan jaman, bentuk patung sangat beragam, baik
dari segi bentuk, penggunaan bahan, dan keteknikannnya. Tujuan penciptaan
karya patung juga tidak saja untuk kebutuhan, melainkan untuk: ekspresi jiwa,
kebutuhan praktis seperti perlengkapan rumah tangga, sebagai kebutuhan
sekunder seperti: benda hias, serta sebagai benda perabot upacara. Dengan
berragamnya
inspirasi

peran patung tersebut sangat dimungkinkan memberikan

seniman

untuk

menciptakan

maupun

memodifikasi

serta

memproduksi. Sebagai seniman dalam membuat karya patung tidak terikat
pada aturan tradisi.

Seniman menciptakan karya patung berdasarkan

keinginan seniman sendiri (ekspresi pribadi), sehingga muncul berbagai karya
patung dapat ditampilkan dengan berbagai teknik dan bahan yang tidak
terbatas, sehingga menjadi visi baru sebagai seni rupa konstruksif yaitu
dengan menyusun dan menstrukturkan benda atau unsur tiga dimensi seni
rupa.
Namun demikian dalam pembelajaran berkarya seni patung jenjang Sekolah
Menengah Tingkat Pertama, akan dibahas pembuatan karya patung bahan
dengan teknik butsir, teknik konstruksi, teknik cetak tuang dan teknik pahat,
melalui pendekatan Projek Based Learning

Aktivitas 1 Penentuan Projek
Dalam kegiatan penentuan projek ini, guru bersama peserta didik,
menentukan tema projek, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Guru melakukan apersepsi tentang ragam karya patung

114

Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

2. Guru melakukan apersepsi tentang bahan dan teknik pembuatan patung.
Sebagai bahan apersesi dalam membuat patung, guru dapat memilih
beberapa video dari youtube dengan laman berikut ini.
https://www.youtube.com/watch?v=ocAc--CQdPw
(patung badak bahan tanah liat teknik butsir)
https://www.youtube.com/watch?v=shn5HAfvXnU
(patung sapi bahan tanah liat teknik butsir)
https://www.youtube.com/watch?v=LyYM8SgatOI
(patung wajah manusia bahan tanah liat)
https://www.youtube.com/watch?v=AapaEct2tpM
(patung bahan bubur kertas teknik konstruksi)
https://www.youtube.com/watch?v=W2AaHZOsH0U
(patung kepala naga dari kertas)
3.

Peserta didik mengamati tayangan video.

4.

Peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi terkait.

5.

Guru menugaskan pada peserta didik untuk mengumpulkan informasi
tentang patung melalui sumber belajar lain, misal buku teks pelajaran,
bahan bacaan, internet, atau melakukan pengamatan langsung pada nara
sumber.

6.

Guru memberikan tugas projek yang harus diselidiki peserta didik secara
berkelompok tentang tugas membuat patung.

7.

Guru bersama peserta didik menentukan projek yang akan dibuat.

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1

Aktivitas 2 Perancangan Langkah-langkah Penyelesaian Projek
Dalam kegiatan perancangan langkah-langkah penyelesaian projek, guru
bersama peserta didik melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Peserta didik merencanakan projek yang ditugaskan oleh guru
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Tiap kelompok akan mengerjakan proyek yang berbeda yaitu:
A. Membuat patung figuratif bahan liat dengan teknik butsir
B. Membuat patung figuratif bahan bubur kertas dengan teknik konstruksi
C.

Membuat patung figuratif bahan lilin dengan teknik cetak tuang

2.

Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk projek yang dilakukan oleh
peserta didik. Kriteria yang akan dinilai : persiapan bahan dan alat, proses
pembuatan, hasil penyajian (termasuk finishing).

3.

Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok (tiap kelompok terdiri
dari 3 -4 orang), dan ditentukan ketua kelompoknya.

4.

Penentuan projek akan dilakukan dengan cara diundi.

5.

Masing-masing

kelompok

menyiapkan

bahan

dan

alat

untuk

melaksanakan projek.
Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1

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

Peserta didik merencanakan projek yang ditugaskan oleh guru, sesuai
dengan undian kelompok.

2.

Pembagian kelompok sesuai dengan tema projek

3.

Setiap peserta didik akan membuat karya patung secara mandiri, dengan
tema atau objek sesuai dengan kesepakatan tiap kelompok.

4.

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

5.

Masing-masing

kelompok

menyiapkan

bahan

dan

alat

untuk

melaksanakan project.
6.

Setiap kelompok berkonsultasi kepada guru untuk persiapan pelaksanaan
dan penyelesaian project

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2
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Aktivitas 3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek
Pada kegiatan ini peserta didik dengan bimbingan guru menyusun jadwal
pelaksanaan project. Secara garis besar kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
1.

Penyediaan alat dan bahan pembuatan patung

2.

Menentukan tema patung figuratif sesuai dengan bahan dan keteknikan
yang sesuai.

3.

Membuat sketsa patung

4.

Proses pembentukan patung

5.

Finishing karya patung

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3

Aktivitas 4 Penyelesaian Projek dengan Fasilitas dan Monitoring
Guru
Pada tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
1.

Guru memantau kegiatan peserta didik dan memfasilitasi penyelesaian
projek membuat karya patung figuratif

2.

Peserta didik melaksanakan projek pembuatan patung figuratif sesuai
dengan bahan dan keteknikan yang sesuai.

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

Peserta didik membuat resume secara tertulis disertai gambar atau
ilustrasi lainnya (video atau foto jika memungkinkan) dan
dipresentasikan di depan kelas.

2.

Siswa mencatat hasil kegiatan presentasi

3.

Siswa menyempurnakan laporan, jika diperlukan

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5
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Aktivitas 6 Evaluasi Proses dan Hasil Projek
Guru bersama peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap hasil
projek. Hal-hal yang perlu direfleksikan:
1.

Kendala apa yang Anda hadapi dalam penyiapan bahan dan alat
pembuatan patung figuratif?

2.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam penyiapan bahan dan alat pembuatan
patung figuratif?

3.

Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses pembuatan patung
figuratif?

4.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kendala proses
pembuatan patung figuratif?

5.

Apa hal-hal yang menarik dari karya patung yang Anda hasilkan?

6.

Apa yang perlu Anda lakukan agar hasil karya patung figuratif lebih baik?

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 6
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Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Membuat Patung Figuratif
Teknik

Butsir/Bahan

Bahan Tanah Liat

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang
Tujuan

: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang pembuatan patung bahan tanah liat
teknik butsir/bahan bubur kertas teknik
konstruksi/bahan lilin teknik cetak tuang.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

: Tentukan tema/judul projek dari kelompok
berikut ini:
A.

Membuat patung figuratif bahan liat dengan
teknik butsir

B.

Membuat patung figuratif bahan bubur kertas
dengan teknik konstruksi

C.

Membuat patung figuratif bahan lilin dengan
teknik cetak tuang

 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan nama kelompok dan ketua kelompok
 Setiap kelompok yang mendapat undian dengan
keteknikan dan bahan yang sama, harus
menentukan jenis patung figuratif yang berbeda.
 Setiap peserta didik akan membuat projek secara
mandiri, dalam kelompok masing-masing.
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 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang

projek

pembuatan

patung

secara

berkelompok.

Form Kegiatan :
Pengumpulan Data dan Pengamatan Pembuatan Patung Figuratif

Bahan

Tanah Liat Teknik Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin
Teknik Cetak Tuang
No.

Kegiatan Pengumpulan Data dan Pengamatan

1

Jenis karya patung

2

Bahan dan alat pembuatan patung

3

Teknik pembuatan patung

4

Prosedur pembuatan patung
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Hasil

Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Membuat Patung Figuratif
Teknik

Butsir/Bahan

Bahan Tanah Liat

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang
Tujuan

: Melakukan perancangan langkah-langkah
penyelesaian pembuatan patung figuratif bahan
tanah liat teknik butsir/bahan bubur kertas
teknik konstruksi/bahan lilin teknik cetak tuang

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan langkah-langkah penyelesaian
projek secara berkelompok
b. Konsultasikan hasil langkah-langkah

penyelesaian projek pada guru
Form Kegiatan 2a:
Langkah-langkah Penyelesaian Projek Pembuatan Patung Figuratif dengan
Bahan

Tanah

Liat

Teknik

Butsir/Bahan

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang
No

Kegiatan

Catatan

1
2
3
5
6
Dst
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Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan Alat dan Bahan Patung Figuratif dengan Bahan Tanah Liat Teknik
Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak
Tuang
No

Alat

1
2
3
5
6
Dst.
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Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan

Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

: Membuat Patung Figuratif
Teknik

Butsir/Bahan

Bahan Tanah Liat

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang
Tujuan

: Melakukan

penyusunan

jadwal

pelaksanaan

projek pembuatan patung figuratif bahan tanah liat
teknik

butsir/bahan

bubur

kertas

teknik

konstruksi/bahan lilin teknik cetak tuang.
Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

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

Form Kegiatan

:

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pembuatan Patung Figuratif Bahan Tanah
Liat Teknik Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/
Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang
No

Rencana
Kegiatan

1

Pelaksanaan
Pertemuan1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Menyediakan alat
dan bahan patung

2

Menentukan
tema patung

3

Membuat sketsa
patung bahan

4

Membuat patung

5

Finishing patung
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul

: Membuat Patung Figuratif
Teknik

Butsir/Bahan

Bahan Tanah Liat

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang.
Tujuan

: Melakukan penyelesaian projek patung figuratif
bahan tanah liat teknik butsir/bahan bubur kertas
teknik konstruksi/bahan lilin teknik cetak tuang
dengan fasilitasi dan monitoring guru.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian projek
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.

Form Kegiatan 4a

:

Pelaksanaan Penyelesaian Projek Patung Figuratif Bahan Tanah Liat Teknik
Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak
Tuang.
No

Kegiatan
Hari 1

1

Persiapan alat dan
bahan

2

Pembuatan sketsa
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Pelaksanaan
Hari 2
Hari 3

Hari 4

Unit Pembelajaran
Karya Seni Patung

3

Pembentukan
global

4

Pembuatan detil

5

Finishing karya

6

Perawatan alat

Form Kegiatan 4b

:

Pemantauan Penyelesaian Projek Patung Figuratif Bahan Tanah Liat Teknik
Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak
Tuang (untuk Guru)
No

Kegiatan
Hari 1

1

Persiapan alat dan
bahan

2

Pembuatan sketsa

3

Pembentukan
global

4

Pembuatan detil

5

Finishing karya

6

Perawatan alat

Hasil Pemantauan
Hari 2
Hari 3

Hari 4
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

: Membuat Patung Figuratif
Teknik

Butsir/Bahan

Bahan Tanah Liat

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang.
Tujuan

: Melakukan penyusunan resume dan
presentasi/publikasi projek patung figuratif
bahan tanah liat teknik butsir/bahan bubur kertas
teknik konstruksi/bahan lilin teknik cetak tuang

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

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

Form Kegiatan: Penyusunan Resume dan Presentasi Patung Figuratif Bahan
Tanah Liat Teknik Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan
Lilin Teknik Cetak Tuang
No

Kegiatan

1.

Penyusunan resume
pembuatan patung

2.

Presentasi pembuatan
patung
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Catatan

Unit Pembelajaran
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul

: Membuat Patung Figuratif
Teknik

Butsir/Bahan

Bahan Tanah Liat

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang.
Tujuan

: Melakukan evaluasi proses dan hasil patung
figuratif bahan tanah liat teknik butsir/bahan
bubur kertas teknik konstruksi/bahan lilin teknik
cetak tuang dengan fasilitasi dan monitoring guru.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

: a. Tuliskan hal-hal positf yang Anda peroleh
selama melaksanakan proses dan
menghasilkan patung figuratif sesuai dengan
bahan dan keteknikan!
b. Tuliskan kendala yang Anda peroleh selama
melaksanakan proses dan menghasilkan
patung figuratif sesuai dengan bahan dan
keteknikan!

Form Kegiatan

:

Evaluasi Proses dan Hasil Karya Patung Figuratif Bahan Tanah Liat Teknik
Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak
Tuang.
No
1.

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

2.
3.
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4.
5.
6.

Penilaian Karya Patung Figuratif Bahan Tanah Liat Teknik Butsir/Bahan
Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang.
Judul

: Membuat Patung Figuratif Bahan Tanah Liat
Teknik

Butsir/Bahan

Bubur

Kertas

Teknik

Konstruksi/Bahan Lilin Teknik Cetak Tuang.
Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan pembuatan karya
patung.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

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

Form Kegiatan:
Penilaian Karya Seni Patung Figuratif Patung Figuratif Bahan Tanah Liat
Teknik Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin Teknik
Cetak Tuang.
No.

Aspek Penilaian

Kriteria
2

1.

Penggunaan bahan dan alat
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2.

Teknik yang digunakan

3.

Prosedur pembuatan

4.

Hasil karya selesai dan
tuntas

5.

Finishing karya
Skor Maksimum

10

Jumlah Skor Perolehan

Form Kegiatan:
Rubrik Penilaian Karya Seni Patung Figuratif Patung Figuratif Bahan Tanah
Liat Teknik Butsir/Bahan Bubur Kertas Teknik Konstruksi/Bahan Lilin
Teknik Cetak Tuang.
No

Aspek

Rubrik

Penilaian
1

Penggunaan

2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai

bahan dan alat

1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai

2

Teknik yang
digunakan

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

3

Prosedur

2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut

pembuatan

1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak

129

runtut
4

5

Hasil karya

2: Jika hasil karya patung tuntas

selesai dan

1: Jika hasil karya patung kurang tuntas

tuntas

0: Jika hasil karya patung tidak selesai

Finishing karya

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 perolehan
Jumlah skor maksimum

x

100

Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.2 =60
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B. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1 Pengertian dan Jenis Karya Patung
Patung adalah suatu benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara
khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut
dengan Pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan
karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Karenanya, patung biasanya
dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan sering kali mahal,
terutama dari perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit. Kadang,
walaupun sangat jarang, digunakan pula bahan berharga seperti emas, perak,
jade, dan gading. Bahan yang lebih umum dan tidak terlalu mahal digunakan
untuk tujuan yang lebih luar, termasuk kayu, keramik, dan logam.
Berdasarkan bentuknya, karya seni patung dibedakan menjadi tiga kelompok,
yaitu:
1. Figuratif /realis merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru
bentuk secara alamiah, Misalnya : manusia, hewan atau tumbuhan. Bentuk
karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan keasliannya. Perwujudan patung
corak ini berdasarkan fisio plastik atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi,
maupun gerak. Berikut contoh patung figuratif.

Gambar 7 Patung Bung Karno, sebagai patung figuratif
Sumber: https://gbk.id/dibalik-karya-figuratif-patung-bung-karno/
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Gambar 8 Patung kuda dan banteng
Sumber: https://www.brilio.net

Gambar 9 Patung bunga teratai
Sumber: https://www.wbur.org/artery/2016/04/11/megacities-mfa

2. Nonfiguratif merupakan karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti
bentuk figuratif, yaitu dibuat diluar bentuk aslinya. Bentuk ini biasanya
menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan,
benda dll. Secara umum, corak seperti ini telah meninggalkan bentuk alam
sebagai perwujudannya (abstrak). Corak ini dipengaruhi oleh aliran
konstruksi. Bentuk patung ini dipandang sebagai bentuk konstruksi, yakni
susunan material seperti besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan lainnya.
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Gambar 10 Patung nonfiguratif, karya Wiyoso Yudoseputro
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id

Gambar 11 Patung nonfiguratif, karya Ibnu Nurwanto
Sumber: http://harian.analisadaily.com

Gambar 12 Patung nonfiguratif
Sumber: https://www.wbur.org/artery/2016/04/11/megacities-mfa
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Patung-patung figuratif yang berbentuk arca atau figur manusia dan binatang
dibagi menjadi tiga bagian penting:
1. Patung Tunggal
Patung tunggal adalah patung yang ditampilkan secara tunggal (satu) dengan
mengemukakan simbol-simbol pribadi maupun untuk mengungkapkan visi
tertentu. Patung hanya mengemukakan sosok tubuh, kepala maupun
keseluruhan untuk keperluan adat. Keperluan tersebut adalah: penyembahan,
upacara ritual atau yang lain. Untuk upacara ritual biasanya berfungsi sebagai
peralatan atau media konsentrasi.
Jenis patung tunggal ini berupa:
a. Patung Kop (Kepala)
Patung kepala (Kop) biasanya dimanfaatkan untuk menjelaskan bentuk wajah
seseorang, misalnya tokoh yang terkemuka, seperti Presiden, serta para raja
di

Jawa. Tokoh-tokoh

ini

sengaja

diwujudkan

untuk

memberikan

penghargaan, dan dipasang berdasar kebutuhan.

Gambar 13 Patung Kop Hasanudin –Makasar
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Patung

Gambar 14 Patung Prof. Dr. Sardjito,
Sumber: https://sardjito.co.id/

b. Patung Torso atau Dada (Gembung)
Ujud patung ini hanya mengungkapkan bagian badan, kadang kala tanpa
kepala dan sebagian dengan kelengkapan kepala. Beberapa patung yang
didapat pada masa primitif bentuk patung dada ini menjadi salah satu karya
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sederhana denga

tujuan

sebagai

medium konsentrasi menyembah.

Sedangkan, sebagai patung monumen, patung torso biasanya dimanfaatkan
sekaligus sebagai pengisi taman.

Gambar 15 Contoh Patung Torso
Sumber:
http://www.patung.co.id/mengenalpatung-torso/

Gambar 16 Contoh Patung
Torso (berkepala)
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/
Patung

c. Patung Utuh
Jika patung torso merupakan karya ekspresi non tematis, dan biasanya
merupakan karya seni murni, maka patung utuh berfungsi:
1) menjadi media perlengkapan upacara;
2) sebagai media konsentrasi;
3) sebagai patung taman; dan
4) sebagai patung untuk monumen seperti halnya patung kop (kepala).

Gambar 17 Patung utuh Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai Monumen
Sumber: https://artsriayu.wordpress.com/2016/11/13/first-blog-post/
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2. Patung Kelompok
Jenis patung kelompok terdiri dari:
a. Kelompok nontematis
Patung kelompok nontematis adalah patung tunggal yang ditata lebih dari
satu, namun tanpa tujuan dramatikal (cerita bersambung antara gerakan
patung satu dengan sebelahnya). Patung-patung tersebut disusun secara
kelompok dan berdasarkan kegunaan dan fungsinya, namun tidak memiliki
cerita (narratives continue) di antaranya.

Gambar 18 Sekelompok Patung Perintis Kemerdekaan RI
Sumber: https://trello.com/c/JBj48qYG/8-ragam-kaya-patung

b. Kelompok tematis
Patung kelompok tematis ini diciptakan untuk keperluan penjelasan, atau
pengganti teks. Figur patung ini ditata berdasarkan peran masing-masing
tokoh yang dipatungkan. Oleh karenanya, patung ini tidak dapat lepas dari
cerita utuhnya. Contoh patung kelompok ini adalah diorama, dan relief.
Diorama adalah suasana cerita dalam bentuk patung, kekhasan diorama ditata
seperti kondisi sesungguhnya. Biasanya diorama bertujuan pendidikan, yaitu
semacam teks visual, atau teks tiga dimensi. Pembahasan ini jarang
dikemukakan, karena para seniman lebih suka mengekspresikan bentuk
tunggal, baik kelompok nontematis maupun kelompok tematis.
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Gambar 19 Salah satu diorama di
dalam museum
Monumen Jogja Kembali
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Monu
men_Nasional

Gambar 20 Contoh Diorama
di luar ruang
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Monu
men_Nasional

3. Relief
Relief sering dimasukkan ke dalam kategori karya seni rupa dua dimensi,
namun sebagian pustaka merujuk sebagai karya tiga dimensi. Dikategorikan
sebagai karya dua dimensi karena hasil karya berupa taferil dan berfungsi
sebagai komik. Namun dapat pula dikatakan sebagai karya tiga dimensi,
dengan alasan, karya ini merupakan penyurutan bentuk patung namun dibuat
tipis. Secara garis besar relief mempunyai jenis yang dikelompokkan berdasar
tinggi rendahnya figur yang menempel pada taferil.
a. Relief tinggi atau relief cembung (Bass Relief)
Relief tinggi dapat dilihat pada relief candi atau kuil di luar negeri. Relief
cembung memfungsikan gambar yang menonjol seperti dalam candi.

Gambar 21 Contoh Relief Tinggi
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Relief

137

b. Relief cekung (dalam)
Relief cekung adalah relief yang memfungsikan figur yang dipahatkan dalam,
sehingga merupakan cekungan-cekungan.

Gambar 22 Contoh Relief Cekung di dinding Piramide Mesir Kuno
Sumber: http://www.arden.com/theartifact/aegypt3/

c. Relief Datar
Relief datar adalah relief yang memanfaatkan gambar seperti relief tinggi
namun tidak memilik plastisitas. Dikatakan datar karena gambar yang
dipahatkan berupa goresan atau garis yang ditorehkan pada papan, dinding
gua. Peran goresan tersebut seperti garis untuk menggambarkan sesuatu
objek. Garis ini bisa dalam ataupun tidak, namun dihasilkan melalui goresan
atau pahatan tipis.

Gambar 23 Contoh Relief Datar pada Dinding Piramid
Sumber: http://www.arden.com/theartifact/aegypt3/
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Berdasarkan fungsinya, patung dapat dibagai menjadi:
1.

Patung Religi
Sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat
beragama.

Gambar 24 Patung Budha, Candi Borobudur
Sumber: https://www.romadecade.org/seni-patung/#

2.

Patung Monumen
Sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang atau peristiwa
bersejarah.

Gambar 25 Patung Pancoran (Monumen Patung Dirgantara), Jakarta
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Patung_Dirgantara

3.

Patung Arsitektur
Patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan dan

139

memiliki nilai keindahan.

Gambar 26 Candi Prambanan, sebagai patung arsitektur
Sumber: https://ilmuseni.com.

4.

Patung Dekorasi
Sebagai sarana untuk menghiasi bangunan atau lingkungannya.

Gambar 27 Patung Bedjokarto, di kawasan Malioboro Yogyakarta
Sumber: https://www.suara.com

5.

Patung Seni
Patung yang diciptakan untuk dinikmati bentuknya, sebagai karya seni
murni.
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Gambar 28 Patung sebagai karya seni
Sumber: https://www.bbc.com/indonesia

6.

Patung Kerajinan
Patung hasil karya kerajinan.

Gambar 29 Patung kerajinan
Sumber: https://www.romadecade.org/seni-patung/#

Bahan Bacaan 2 Teknik dan Bahan Berkarya Patung
Teknik adalah cara untuk melakukan pekerjaan membentuk sesuatu. Dalam
berkaya seni patung terdapat berbagai teknik dalam mewujudkannya. Berikut
ini adalah 6 (enam) keteknikan yang umum digunakan dalam membuat karya
patung.
Tabel 3 Teknik Berkarya Patung
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No
1

Teknik
Modeling,

Alat

yaitu

teknik Butsir, sudip, alat

membuat patung dengan cara pemotong
membuat
dahulu

model

terlebih

sebelum

patung

Bahan
Tanah liat,
gips,plastisin

sebenarnya dibentuk.
2

Merakit, yaitu teknik membuat (Tergantung dari
patung dengan cara merakit jenis bahan yang
bahan dasar patung kemudian digunakan)
merangkainya, hampir mirip
dengan permainan puzzle.

3

Membutsir

Butsir, sudip, alat

Teknik dalam membuat patung pemotong

Tanah

liat,

plastisin

dari bahan dasar patung yang
lunak seperti tanah liat yaitu
dengan cara mengurangi dan
menambah bagian-bagian
bahan dasar patung sehingga
tercipta karya patung yang
cantik.
4

Memahat

Palu, alat pahat,

Teknik membuat patung

gergaji, kapak,

dengan cara mengurangi bahan

martil, amplas

yang dibentuk dengan alat

Pahat baja, martil

pahat.

besi, gurinda
Martil, tatah atau
pahat logam dan
gurinda
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kayu, batu

baja
logam
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5

Mencetak/Cor

pisau, martil dan

Logam,

Teknik dalam membuat patung tang

semen, gips,

dengan menggunakan bahan

lilin

dasar cair atau bahan yang
dapat

dicairkan,

dituangkan

dalam cetakan patung atau yang
telah dibentuk rupa patungnya.
6

Mengkonstruksi

(Tergantung dari

Berbagai

Teknik membuat patung

jenis bahan yang

bahan jenis

dengan menyusun dan

digunakan)

logam

mengonstruksi bahan jadi

(bahan jadi

maupun setengah jadi, dengan

dan

cara menyusun bahan, baik

setengah

dengan kerangka maupun

jadi), misal:

tanpa kerangka. Teknik ini

semen, pasir,

dapat dilakukan dengan teknik

kawat, besi,

pengekleman, teknik

plastisin,

pengelasan/patri, teknik

bubur

pengeleman, dan teknik

kertas, atau

penjahitan.

bahan bekas

Bahan-bahan dalam membuat patung dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :
1. Bahan lunak
Bahan lunak adalah material yang lunak dan mudah dibentuk, misalnya:
tanah liat, plastisin, dan polytelin. Tanah liat yang digunakan harus bersih,
terbebas dari kerikil, akar, rumput, dan lain-lain. Penggunaan tanah liat
harus cukup plastis, artinya mudah dibentuk, tidak telalu lembek atau
terlalu keras. Untuk bahan plastisin mudah dicor. Tingkat plastisitasnya
bermacam-macam, ada yang sangat lunak, cukup lunak, dan agak lunak.
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2. Bahan sedang
Kelompok bahan sedang artinya tidak lunak dan tidak keras. Contohnya:
gips dan kayu lunak.
3. Bahan keras
Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya: kayu mahoni,
sonokeling, dan kayu jati. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu
andesit, dan marmer. Selain bahan-bahan tersebut masih ada bahan yang
dapat dipergunakan untuk membuat patung yaitu semen-pasir, kuningan,
perunggu, fiberglass, dan sebagainya

Bahan Bacaan 3 Prosedur Pembuatan Karya Seni Patung Bahan
Tanah Liat dengan Teknik Butsir
Bahan yang diperlukan : tanah liat atau plastisin, air.

Sebagai bahan

tambahan/pendukung: , cat pewarna, fixatif. Alat yang digunakan dalam
membuat karya seni patung bahan tanah liat teknik butsir dapat dilihat pada
tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 4 Alat Karya Patung Teknik Butsir

Nama Alat
Butsir

Fungsi
Untuk
mengurangi
bahan (tanah liat)
dalam proses
pembentukan
patung

Keterangan

Gambar 30 Butsir
Sumber: http://richodocs.blogspot.com
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Sudip

Untuk
mengurangi atau
menambah bahan
(tanah liat) dalam
proses
pembentukan
patung
Gambar 31 Sudip
Sumber: http://richodocs.blogspot.com

Alat pemotong Untuk memotong
/pisau/benang tanah liat
Tusuk gigi
Untuk membuat
tekstur
Papan kayu
Sebagai landasan
patung
Meja putar
Tempat untuk
Jika diperlukan
meletakkan
dalam berproses
membuat karya
patung bahan
tanah liat teknik
butsir

Prosedur pembuatan karya seni patung bahan tanah liat dengan teknik
butsir.
Berikut ini dicontohkan proses pembuatan patung figuratif bentuk
binatang badak, yang dapat dilihat pada tabal berikut.
Tabel 5 Prosedur Pembuatan Karya Seni Patung Teknik Butsir

No.
1.

Langkah Kegiatan

Keterangan

 Siapkan gambar rancangan
objek (misal bentuk binatang
badak)
 Siapkan tanah liat atau plastisin,
air
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 Siapkan alat-alat, seperti butsir,
sudip, alat pemotong, dan meja
putar (jika ada)

2.

Tanah liat dipotong-potong
sesuai bagian tubuh
binatang dan disisakan
sepertiganya untuk
menambal sketsa.

3.

Membuat global sketsa
bentuk sederhana, seluruh
tubuh binatangnya.

4

Mengglobal bagian-bagian
tubuh binatang, secara
menyeluruh.

5.

Membentuk anatomi
binatang dengan menambal
tanah liat pada bagian yang
belum ada anatominya.
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6.

Membuat tatakan sketsa
dengan tanah liat, seperti
pada foto disamping, agar
sketsa dapat berdiri dengan
kuat.

7

Objek digabung/direkatkan
dengan tatakan/landasan. Objek
dirapikan dan dihaluskan dengan
tangan atau kuas.

8

Penyelesaian tekstur badan objek,
dengan alat tusuk gigi

9

Persiapan penjemuran,
sebelumnya perlu dikurangan
bagian dalam badan objek, untuk
mempercepat pengeringan.
Selanjutnya ditutup lagi dan
dirapikan kembali

10

Setelah kering, perlu dipasang pada
landasan dari papan kayu, dengan
cara direkatkan dengan tanah liat
pada bagian tatakan objek.

11

Setelah kering, bisa diwarnai
dengan cat yang sesuai, sehingga
mendekati warna objek
sebenarnya. Selesaikan hingga
semua objek telah diwarnai,
termasuk objek penunjang lainnya.
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12

Setelah kering, lakukan finishing
dengan cara disemprot dengan
fixatif, agar warna lebih awet.

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ocAc--CQdPw)

Bahan Bacaan 4 Prosedur Pembuatan Karya Seni Patung Bahan
Bubur Kertas dengan Teknik Konstruksi
Berbagai macam bahan yang dapat digunakan dalam membuat patung dengan
teknik konstruksi antara lain bubur kertas, serbuk gergaji, semen, pasir,
kawat,

besi,

plastisin,

atau

bahan

bekas

lainnya

yang

dapat

dirakit/dikonstruksi menjadi benda tiga dimensi. Berikut ini akan
dicontohkan cara membuat patung dengan bahan bubur kertas.
Bahan yang digunakan: kertas yang tidak mengandung plastik, kawat dan
papan kayu sesuai kebutuhan, air, lem, garam dapur, cat tembok/pewarna
lain, dapat disimak pada tabel berikut.
Tabel 6 Alat Pembuatan Karya Seni Patung Teknik Konstruksi

Alat
Blender

Fungsi
alat untuk menghancurkan
kertas/membuat bubur kertas

Wadah 1

untuk merendam kertas

Wadah 2

untuk tempat bubur kertas yang sudah
disaring

Saringan (kain berpori) untuk menyaring bubur kertas
Tang

sebagai alat untuk membuat kerangka
patung.

Prosedur pembuatan patung bahan bubur kertas dengan teknik konstruksi:
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1. Siapkan sketsa gambar patung yang akan dibuat.
2. Buatlah lebih dahulu kerangka yang terbuat dari kawat. Besar kecilnya
kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Lengkapi
pula dengan bagian alas patung.
3. Kertas di potong-potong, selanjutnya rendam dengan air secukupnya
pada wadah yang telah disediakan. Berikan sedikit garam untuk untuk
menghindarkan kertas menjadi busuk.
4. Rendam kertas selama 24 jam sampai menjadi seperti bubur.
5. Blender rendaman kertas sampai halus.
6. Saring bubur kertas dengan menggunakan kain (dapat menggunakan
kain lap yang pori-porinya besar).
7. Buang air perasan kertas. Kemudian, masukkan kembali bubur kertas
yang sudah diperas airnya ke dalam wadah.
8. Campurkan bubur kertas tadi dengan lem fox atau lem kanji, campur
hingga rata, bila perlu bisa ditambahkan sedikit air (sampai berbentuk
seperti tanah liat).
9. Selanjutnya ditempelkan pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk
yang dinginkan.
10. Setelah selai proses pembentukan patung, jemurlah pada sinar
matahari.
11. Setelah kering dapat diberi warna dengan cat tembok atau pewarna
lain, sesuai dengan warna yang dikehendaki.
Contoh sketsa kerangka patung :

Gambar 32 Sketsa kerangka patung
Sumber: http://tarihamik.blogspot.com

149

Bahan Bacaan 5 Prosedur Pembuatan Karya Seni Patung Bahan
Lilin dengan Teknik Cetak Tuang
Teknik Cetak Tuang, adalah teknik yang paling sering digunakan untuk
membuat patung cetak. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan bahan
cair atau bahan yang dapat dicairkan, misalnya semen, fiberglass, perunggu,
emas. Berikut ini akan dicontohkan prosedur pembuatan karya patung bahan
lilin dengan teknik cetak tuang.
Tabel 7 Tabel Bahan dan Alat Karya Patung Teknik Cetak Tuang

Bahan

Alat

Lilin
Api
Air
Kawat bendrat

Kompor
Panci
Pengaduk
Tang
Pisau
Baskom
Pakat dari kayu
Pahat logam
Kuas dan spon
Palu
Cetakan patung

Tabel 8 Prosedur Pembuatan Patung Teknik Cetak Tuang

Mencetak bagian badan patung
No.

Langkah Kegiatan

1

Irislah lilin tipis-tipis
menggunakan pisau agar
mudah mencair.
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Keterangan
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2

Rebuslah lilin. Sedikit
demi sedikit irisan lilin
dimasukan ke dalam
wadah. Pemanasan lilin
dilakukan sampai
semua lilin mencair.

3

Aduklah lilin yang telah
mencair dengan sendok.
Kemudian matikan kompor.
Diamkan selama 30 menit.

4

a. Olesi cetakan dengan minyak
pemisah secara merata.
b. Satukan kedua bagian cetakan
dengan cara dikiat dengan
kawat.
c. Lilin cair yang telah dibiarkan
selama 30 menit, selanjutnya
tuanglah ke dalam cetakan.

5.

Lilin mulai membeku, tetapi
bagian tengah masih cair.
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6.

Selanjutnya cetakan direndam
dalam air selama 1 jam, untuk
mempercepat proses pendinginan
sehingga lilin cepat beku

7.

Bongkar cetakan dengan
pahat secara hati-hati. Setelah
separuh cetakan
selesai dibongkar, lakukan
pembongkaran pada sisi
berikutnya. Hati-hati dalam
memahat gips jangan
sampai melukai modelnya.

8.

Bersihkan model lilin
dengan air.

Mencetak bagian telinga binatang
9

Olesi cetakan telinga
dengan minyak pemisah
secara merata dan satukan
dengan cara dikiat dengan kawat.

10

Dengan cara yang sama, rebus
lilin secukupnya, diamkan selama
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30 menit, selanjutnya tuangkan
dalam cetakan telinga.
11

Lepaskan cetakan dan ambil hasil
tuang lilin

12.

Rapikan bagian sambungan
dan buatlah
konstruksi pada telinga
agar lebih kuat untuk
menempel pada kepala.

13.

Buatlah lobang untuk
menempelkan
daun telinga., selanjutnya hasil
bentuk telinga yang sudah rapi
pasanglah pada tempatnya
dengan cara dipanaskan bagian
yang menempel.

14.

Rapikan bagian sambungan
secara menyeluruh
agar model patung lilin
mempunyai kesan ‘finish’.
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15.

Hasil akhir patung
binatang yang telah di
pasang pada landasan.

Sumber : Sugihartono, Modul “ Cetak Patung Teknik Tunggal”, Studio Patung PPPPTK Seni dan
Budaya Yogyakarta

Bahan Bacaan 6 Prosedur Pembuatan Karya Seni Patung Bahan
Kayu dengan Teknik Pahat
Memahat adalah teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan yang
dibentuk dengan alat pahat. Bahan yang digunakan adalah kayu, dan bisa juga
batu. Alat pokok yang digunakan antara lain palu, alat pahat, gergaji, dan
amplas.
1. Prosedur membuat karya patung bahan kayu dengan teknik pahat:
2. Gambarlah sketsa patung yang akan dibuat pada kertas gambar
3. Siapkan balok kayu sesuai dengan ukuran pola yang kita gambar.
4. Tempelkan gambar atau pola pada balok kayu dengan selotip
5. Lakukan pemotongan kayu dengan gergaji
6. Lakukan pembentukan global sedikit demi sedikit dengan alat pahat
7. Lanjutkan pembentukannya lebih detil dengan alat pahat yang sesuai
8. Apabila sudah mendekati bentuk yang dikehendaki, amplaslah
permukaan kayu agar lebih rapi dan halus.
Contoh hasil karya patung bahan kayu dengan teknik pahat:
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Gambar 33 Contoh patung bahan kayu dengan teknik pahat
Sumber : http://www.duniaq.com
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Dalam mewujudkan karya patung dapat menggunakan berbagai bahan
dan teknik. Teknik dalam membuat patung dari bahan dasar patung yang
lunak, dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian bahan
dasar patung, adalah teknik ...

A. memahat
B. membutsir
C.

merakit

D. mencetak
Pembahasan:
Dalam soal tersebut diketahui teknik membuat patung dengan bahan dasar
lunak, dan ditanyakan tentang teknik membuat patung dengan cara
mengurangi dan menambah bagian-bagian dasar patung. Soal tersebut
mengacu pada KD 3.2 Memahami prosedur berkarya seni patung dengan
berbagai bahan dan teknik, dengan IPK 3.2.4 Menjelaskan prosedur berkarya
seni patung bahan tanah liat dengan teknik butsir. Berdasarkan teknik
pembuatannya, patung dapat dibuat dengan teknik modeling, teknik merakit,
teknik membutsir, teknik memahat, teknik mencetak/cor, dan teknik
mengkonstruksi. Teknik membutsir adalah teknik dalam membuat patung
dari bahan dasar patung lunak, dengan cara mengurangi dan menambah
bagian-bagian bahan dasar patung. Berdasarkan pembahasan di atas, maka
jawaban yang paling tepat adalah B.
2. Fungsi pembuatan patung dapat dikategorikan dalam 6 (enam) kategori
yaitu yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung
dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung berikut memiliki fungsi
sebagai patung ....
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Sumber: http://jakarta.panduanwisata.id/jakarta-pusat/sejarah-berdirinyamonumen-selamat-datang/

A. Monumen
B. Religi
C.

Dekorasi

D. Seni
Pembahasan:
Pada soal tersebut diketahui kategori fungsi pembuatan patung, dan
ditanyakan tentang fungsi salah pembuatan patung, sehingga untuk menjawab
soal tersebut dibutuhkan materi tentang berbagai fungsi pembuatan patung.
Pada soal tersebut mengacu pada KD 3.2 Memahami prosedur berkarya seni
patung dengan berbagai bahan dan teknik, dengan IPK 3.2.1 Mengidentifikasi
jenis karya patung. Berdasarkan fungsinya, pembuatan patung terdiri dari 6
kategori yaitu berfungi sebagai patung religi, sebagai monumen, sebagai
dekorasi, sebagai karya seni murni, sebagai karya kerajinan, dan sebagai karya
arsitektur. Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawaban yang paling tepat
adalah A.
3. Berikut adalah langkah-langkah membuat patung teknik konstruksi bahan
bubur kertas :
a. Bubur kertas ditempelkan pada kerangka sambil dibentuk sesuai objek
b. Kertas dihancurkan dengan cara diblender dan disaring
c. Bubur kertas dicampur dengan lem kanji/fox
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d. Kertas direndam dengan air pada wadah
e. Patung dijemur sampai kering dan diberi warna
Urutan langkah-langkah proses pembuatan karya seni patung dengan teknik
konstruksi dengan bahan bubur kertas yang benar adalah:
A. a-b-c-d-e
B. d-b-c-a-e
C. d-b-a-c-e
D. b-d-c-e-a
Pembahasan:
Pada soal tersebut, diketahui langkah-langkah proses pembuatan karya seni
patung dengan teknik konstruksi dengan bahan bubur kertas, dan ditanyakan
tentang langkah–langkah pembuatan patung yang benar. Soal tersebut
mengacu pada KD 4.2 Membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan
teknik, dengan IPK 4.2.5 Membuat karya seni patung bubur kertas dengan
teknik konstruksi. Urutan pembuatan karya seni patung dengan teknik
konstruksi dengan bahan bubur kertas yang benar adalah a) Kertas direndam
dengan air pada wadah, b)Kertas dihancurkan dengan cara diblender dan
disaring, c) Bubur kertas dicampur dengan lem kanji/fox, d) Bubur kertas
ditempelkan pada kerangka sambil dibentuk sesuai objek, dan e) Patung
dijemur sampai kering dan diberi warna.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah B.
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B. Mengembangkan 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
3.2 Memahami
prosedur
berkarya seni
patung dengan
berbagai bahan
dan teknik

Lingkup
Materi
prosedur
berkarya
seni
patung
dengan
berbagai
bahan
dan
teknik

Materi

Indikator Soal

Prosedur
berkarya
seni
patung
cetak
tuang

Disajikan
langkah-langkah
pembuatan
karya seni
patung teknik
cetak tuang,
peserta didik
dapat
mengurutkan
prosedur
pembuatan
karya patung
cetak tuang
dengan benar.

No
Level
Bentuk
Soal Kognitif
Soal
1
L2
Pilihan
ganda
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Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017/2018
Jenjang Sekolah
Kelas

: SMP
: IX
: Seni
Budaya

Mata Pelajaran
KOMPETENSI DASAR
3.2
Memahami prosedur
berkarya seni patung dengan
berbagai bahan dan teknik
IPK YANG SESUAI
3.2.6
Menjelaskan prosedur
berkarya seni patung dengan
teknik cetak tuang
LINGKUP MATERI
Prosedur
berkarya
seni
patung dengan teknik cetak
tuang.
MATERI
Prosedur
berkarya
patung cetak tuang

seni

INDIKATOR SOAL
Disajikan
langkah-langkah
pembuatan karya seni patung
teknik cetak tuang, peserta
didik dapat mengurutkan
prosedur pembuatan karya
patung cetak tuang dengan
benar.

Sugihartono,
Modul “ Cetak
Patung Teknik
Tunggal”, Studio
Patung PPPPTK
Seni dan Budaya
Yogyakarta

Nomor
Soal
1
Kunci
Jawaban
D

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Tri Suerni

Pengetahuan
/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut adalah langkah-langkah pembuatan karya
seni patung dengan teknik cetak tuang:
1. Memanaskan lilin
2. Menuang lilin pada cetakan
3. Melapisi minyak pada cetakan
4. Finisihing hasil cetakan
5. Mengikat cetakan dengan kawat
6. Membuka cetakan setelah lilin mengeras
Urutan langkah-langkah proses pembuatan karya
seni patung dengan teknik cetak tuang yang benar
adalah:
A. 2-3-5-1-4-6
B. 3-2-5-1-6-4
C. 3-1-4-2-5-6
D. 3-5-1-2-6-4
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Patung merupakan salah satu karya seni tiga dimensi yang mengutamakan
keindahan bentuk, artinya sebuah patung dapat dinikmati dari segala arah,
karena memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi (volume).
Berdasarkan bentuknya ,sebuah patung dapat dikelompokkan menjadi patung
figuratif dan nonfiguratif.
Berdasarkan bentuk dan susunannya, terdiri dari patung tunggal, patung
kelompok, dan relief.
Berdasarkan teknik pembuatannya dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu teknik
modeling, teknik merakit, teknik cetak/cor, teknik membentuk, teknik butsir,
teknik pahat. Bahan yang umum digunakan dalam pembuatan patung antara
lain tanah liat, logam, batu, gips, kayu, semen, dan fiberglass. Dalam
perkembangan teknologi, bahan dan keteknikan dalam membuat patung
sangat beragam.
Berdasarkan fungsinya, patung dapat berperan sebagai kebutuhan religi,
sebagai monumen, sebagai penunjang arsitektur bangunan, sebagai petung
dekorasi, sebagai karya seni, dan sebagai produk kerajinan.
Prosedur pembuatan patung secara khusus tergantung dari keteknikan dan
bahan yang dipilih. Secara umum dalam membuat patung mempunyai tahapan
a) menemukan gagasan atau konsep, b) membuat rancangan berupa sketsa
gambar 2 dimensi maupun sketsa global bentuk tiga dimensi, dan c)proses
pembentukan, dan d) finishing.

161

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran unit Karya Seni Patung, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1. Setelah Anda mempelajari tentang berkarya seni patung, apakah Anda
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk
dapat berkarya seni patung?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran unit Karya Seni Patung telah
tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan proses
pembelajaran?
3. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian materi
kegiatan pembelajaran karya seni patung sehingga memerlukan
perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

kegiatan

pembelajaran unit Karya Seni Patung?
Apabila memungkinkan, setiap kelompok diharapkan dapat mencoba
membuat karya seni patung dengan bahan dan teknik yang lain dengan
cara bertukar pengalaman dengan kelompok yang lain.
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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di
bidangnya dipandang mampu melakukan transfer pengetahuan dan
keterampilan pada peserta didik. Guru Seni Budaya Jenjang SMP
membutuhkan referensi komprehensif baik aspek pengetahuan maupun
keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) merupakan salah
satu

kegiatan

pendukung

program

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) dengan lebih berfokus pada upaya peningkatan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui pembelajaran yang
berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills/HOTS). Untuk mendukung terselenggaranya program ini
secara maksimal, maka diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan
oleh guru sebagai referensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran. Salah satu perangkat yang dimaksud adalah
unit dan atau unit pembelajaran.
Unit pembelajaran Karya Seni Grafis ini dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam
Pemendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Unit Karya Seni Grafis
ini dilengkapi dengan pengembangan IPK, aktualisasi materi di dunia nyata,
Bahan Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian, sehingga peran guru
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profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik.
Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik
melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai
dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
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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

Target KD

Kelas

 Memahami prosedur karya seni

IX

berkarya seni grafis

grafis teknik cetak tinggi pada

dengan berbagai

bahan MDF (Medium Density

bahan dan teknik

Fibreboard)
 Memahami prosedur karya seni
grafis teknik cetak saring pada
bahan kaos.
 Memahami prosedur karya seni
grafis teknik cetak pada bahan
plat logam

KD KETERAMPILAN
4.3

Membuat karya seni

 Membuat

karya

seni

grafis

grafis dengan berbagai

teknik cetak tinggi pada bahan

bahan dan teknik

MDF
 Membuat

karya

seni

IX

grafis

teknik cetak saring pada bahan
kaos
 Membuat

karya

seni

grafis

teknik cetak dalam pada bahan
plat logam
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi pengertian seni

4.3.1 Menuliskan pengertian seni grafis.

grafis.
3.3.2 Menjelaskan teknik cetak tinggi
seni grafis.

4.3.2 Memperlihatkan teknik cetak tinggi
seni grafis.

3.3.3 Menjelaskan teknik cetak saring
seni grafis.

4.3.3 Memperlihatkan teknik cetak saring
seni grafis.

3.3.4 Menjelaskan teknik cetak dalam
seni grafis.

4.3.4 Memperlihatkan teknik cetak dalam
seni grafis.

Indikator Kunci
3.3.5 Menjelaskan prosedur karya seni

4.3.5 Membuat karya seni grafis teknik

grafis teknik cetak tinggi pada

cetak tinggi pada bahan MDF.

bahan MDF.
3.3.6 Menjelaskan prosedur karya seni
grafis teknik cetak saring pada

4.3.6 Membuat karya seni grafis teknik
cetak saring pada bahan kaos.

bahan kaos.
3.3.7 Menjelaskan prosedur karya seni

4.3.7 Melaksanakan pembuatan karya seni

grafis teknik cetak dalam pada

grafis teknik cetak dalam pada bahan

bahan plat logam.

plat logam.
Indikator Pengayaan
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A. Produk Teknik Cetak
Tahukan Anda bahwa buku-buku bacaan, koran, majalah, booklet, poster,
brosur merupakan sebagian hasil karya seni grafis? Produk–produk tersebut
sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah hunian, di
mall, toko, di ruang-ruang umum lainnya termasuk di sekolah-sekolah.
Semua produk tersebut memberikan informasi secara visual maupun tulisan
tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen, peserta didik, guru,
pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Produk-produk tersebut
disajikan dalam bentuk yang sangat menarik. Pernahkah Anda berpikir
bagaimana mereproduksi majalah atau koran dengan hasil yang sama dalam
jumlah yang banyak? Pernahkah Anda berpikir bagaimana mereproduksi
gambar pada T-shirt dengan hasil yang sama dalam jumlah yang banyak?
Untuk itulah kita perlu belajar tentang berbagai teknik cetak dalam seni
grafis, yaitu cetak tinggi, cetak saring, cetak dalam, dan cetak foto/digital.
Berbagai karya seni grafis lain juga dapat kita jumpai dalam bentuk produk
lain adalah hasil gambar teknik sablon yang terdapat pada baju, sarung
bantal, produk rumah tangga seperti mug/cangkir, piring, mangkuk, dan lainlain. Tujuan penerapan teknik sablon atau cetak saring pada beberapa
produk tersebut agar produk bisa tampil lebih menarik tanpa mengurangi
fungsi produk tersebut dan dapat diproduksi lebih banyak dengan kualitas
yang sama baiknya.
Manfaat karya seni grafis lainnya dimanfaatkan sebagai elemen pendukung
dalam menciptakan keindahan dan kenyamanan ruang, yaitu dalam bentuk
hiasan dinding dari hasil cetak pada berbagai bahan. Penerapan ini dapat
dijumpai juga pada ruang-ruang hunian maupun ruang bangunan umum.
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Secara sederhana teknik cetak sudah sering dilakukan pada pembelajaran
seni budaya dari tingkat sekolah dasar dalam cara yang sederhana, yaitu
penerapan teknik cap dengan berbagai bahan seperti pelepah pisang, wortel,
ketela, atau bahan lainnya, yang dicelupkan pada pewarna, dan dicapkan
pada kertas gambar. Ini akan menghasilkan susunan bentuk sebagai karya
seni grafis dengan teknik cetak tinggi secara sederhana. Berikut ini contoh
hasil karya seni grafis yang digunakan masyarakat dalam kehidupan seharihari.

Gambar 1 Teknik cetak tinggi sederhana
pada kertas gambar
Sumber: http://setyaningratna.blogspot.com
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Gambar 2 Karya seni grafis cetak tinggi sebagai hiasan dinding
Sumber: https://www.ayoksinau.com/seni-grafis/

Gambar 3 Karya seni grafis cetak saring pada mug.
Sumber: https://www.imgrumweb.com/hashtag/woodprinting
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Gambar 4 Karya seni grafis cetak saring pada sarung bantal.
Sumber: https://www.imgrumweb.com/hashtag/woodprinting
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A. Aktivitas Pembelajaran
Tentunya Anda pernah melihat karya-karya seni grafis yang dipajang di
ruang hunian, atau ruang kantor, atau ruang sekolah. Salah satu karya seni
yang dipajang di dinding berfungsi untuk memperindah ruangan tersebut.
Dapatlah Anda menunjukkan contoh produknya?

Apakah Anda tahu

bagaimana cara membuat karya tersebut? Dapatkah Anda memberikan
contoh karya seni grafis lainnya yang menggunakan teknik cetak ? Dalam
membuat karya seni grafis dapat dilakukan dengan berbagai teknik yaitu
dengan teknik cetak tinggi, teknik cetak saring, cetak dalam dan cetak foto.
Teknik cetak tinggi dan cetak dalam menghasilkan karya seni yang dapat
digunakan sebagai hiasan dinding untuk memperindah ruangan. Cetak saring
dapat diterapkan dalam berbagai produk seperti kaos, tas, baju, dan produk
rumah tangga lainnya, sehingga akan menambah nilai jual produk tersebut.
Hasil kreativitas kita dapat divisualisasikan melalui berbagai seni certak.
Dalam pembelajaran ini unit Karya Seni Grafis ini, kita akan belajar tentang
teknik cetak karya seni grafis, melalui model pembelajaran Projek Based
Learning.

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

Guru melakukan apersepsi tentang pengertian seni grafis, jenis
karya grafis dan keteknikannya.

2.

Guru memberikan

apersepsi tentang prosedur berkarya seni

grafis dengan berbagai teknik dan bahan. Sebagai bahan apersesi
dalam membuat lukisan, guru dapat memberikan beberapa video
dari youtube dengan laman berikut ini.
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https://www.youtube.com/watch?v=yvpKZrfLzqM
(tentang alat screen)
https://www.youtube.com/watch?v=9fuYm63bjsY
(cetak saring untuk pemula)
https://www.youtube.com/watch?v=b0X4EwXph9A
(cetak saring pada kaos)
https://www.youtube.com/watch?v=N6VuB7X8SgQ
(cara membuat film sablon)
https://www.youtube.com/watch?v=TUkKSM5eaEA
(Screen Printing: A Step by Step guide in Printing...)
https://www.youtube.com/watch?v=2Y2m166oeSM
(Cara Afdruk Sablon Manual + Cara Membuat Film Sablon Manual)
3.

Peserta didik mengamati tayangan video

4.

Peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi terkait.

5.

Guru memberikan tugas peserta didik untuk mengumpulkan
informasi tentang karya seni grafis dari berbagai sumber belajar,
misal buku teks pelajaran, bahan bacaan, internet, atau melakukan
pengamatan langsung pada nara sumber.

6.

Guru memberikan informasi tentang tugas projek pada peserta
didik secara berkelompok, tentang berbagai teknik cetak dalam
karya seni grafis.

7.

Guru bersama peserta didik menentukan projek yang akan dibuat.

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 1

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

Peserta didik merencanakan projek yang ditugaskan oleh guru.
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Setiap kelompok akan mengerjakan projek yang berbeda, yaitu:
A. Membuat karya seni grafis teknik cetak tinggi pada bahan MDF
B. Membuat karya seni grafis teknik cetak saring pada bahan kaos
C. Membuat karya seni grafis teknik cetak dalam pada bahan plat
logam
2.

Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk projek yang dilakukan
oleh peserta didik. Kriteria yang akan dinilai : persiapan bahan dan

alat,
keteknikan, proses pembuatan, hasil karya.
3.

Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan
3-4 orang, berikan nama kelompok dan tentukan ketua kelompoknya.

4.

Setiap kelompok akan membuat satu karya produk dengan satu
keteknikan dan satu jenis bahan.

5.

Masing-masing kelompok menyiapkan bahan dan alat untuk
melaksanakan projek.

6.

Penentuan projek akan dilakukan dengan cara diundi

7.

Setiap kelompok berkonsultasi kepada guru untuk persiapan
pelaksanaan dan penyelesaian projek.

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 2

Aktivitas 3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek
Peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian projek:
1.

Penyediaan alat dan bahan karya seni grafis

2.

Menentukan tema karya seni grafis

3.

Membuat sketsa karya seni grafis

4.

Membuat karya seni grafis

5.

Finishing karya seni grafis

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 3
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Aktivitas 4 Penyelesaian Projek dengan Fasilitasi dan
Monitoring Guru
Pada tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
1.

Guru memantau kegiatan peserta didik dan memfasilitasi
penyelesaian projek membuat karya seni grafis tiap kelompok.

2.

Peserta didik melaksanakan projek pembuatan karya seni grafis

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 4

Aktivitas 5 Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi
Hasil Projek
Pada tahap ini guru dan peserta didik melakukan kegiatan:
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 hasil kegiatan presentasi

4.

Siswa menyempurnakan resume, jika diperlukan

Kegiatan aktivitas ini didukung dengan format Lembar Kerja 5

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

Kendala apa yang Anda hadapi dalam penyiapan bahan dan alat
pembuatan karya seni grafis?

2.

Solusi apa yang Anda lakukan dalam dalam menghadapi kendala
penyiapan bahan dan alat pembuatan karya seni grafis ?

3.

Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses pembuatan
karya seni grafis?

182

Unit Pembelajaran
Karya Seni Grafis

4.

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

5.

Apa hal-hal yang menarik dari karya seni grafis

yang Anda

hasilkan?
6.

Apa yang perlu Anda lakukan agar hasil karya seni grafis 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 Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang pembuatan karya seni grafis dengan
berbagai bahan dan teknik.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:  Tentukan tema/ judul projek dari kelompok
berikut ini:
A. Membuat karya seni grafis cetak tinggi
bahan MDF
B. Membuat karya seni grafis cetak saring
bahan kaos
C. Membuat karya seni grafis cetak dalam
bahan plat logam
 Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang,
tentukan

nama

kelompok

dan

ketua

kelompoknya.
 Setiap kelompok akan membuat satu proyek
dengan satu desain.
 Lakukan pengumpulan data dan pengamatan
tentang

projek

berkelompok.
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Form Kegiatan :
Penentuan Projek Pembuatan Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak
Bahan Plat Logam
No.

Kegiatan Pengumpulan Data dan Pengamatan

1

Pengertian seni grafis

2

Jenis karya seni grafis

3

Keteknikan, alat dan bahan

4

Prosdur karya seni grafis

Hasil
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan

perancangan

langkah-langkah

penyelesaian Karya Seni Grafis Cetak Tinggi
Bahan MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam
Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

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

Form Kegiatan 2a:
Langkah-langkah Penyelesaian Projek Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak
Dalam Bahan Plat Logam
No

Kegiatan

1
2
3
5
6
Dst
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Form Kegiatan 2b:
Kebutuhan Alat dan Bahan Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya
Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan
Plat Logam.
No

Alat

Kebutuhan
Alat

Bahan

Kebutuhan
Bahan

Keterangan

1
2
3
5
6
Dst.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

: Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan
projek karya seni grafis cetak tinggi bahan
mdf/karya seni grafis cetak saring bahan
kaos/karya seni grafis cetak dalam bahan plat
logam

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Buatlah urutan jadwal pelaksanaan projek
secara berkelompok
b. Konsultasikan jadwal pelaksanaan projek pada
guru
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Form Kegiatan:
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak
dalam Bahan Plat Logam
No

Rencana Kegiatan

Pelaksanaan
Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1

1

2

3

4

Menyediakan alat
dan bahan karya
seni grafis

2

Menentukan tema
karya seni grafis

3

Membuat sketsa
karya seni grafis

4

Membuat

karya

seni grafis
5

Finishing

karya

seni grafis
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul

: Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan penyelesaian projek karya seni grafis
cetak tinggi bahan mdf/karya seni grafis cetak
saring bahan kaos/karya seni grafis cetak dalam
bahan plat logam dengan fasilitasi dan monitoring
guru.

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

:

a. Lakukan pelaksanaan penyelesaian projek
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 Projek Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak
Dalam Bahan Plat Logam
No

Kegiatan

Pelaksanaan
Hari 1

1

Hari 2

Hari 3

Hari 4

Persiapan alat dan
bahan

2

Pembuatan sketsa

3

Proses pembuatan
karya

4

Finishing karya

5

Perawatan alat
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Form Kegiatan 4b

:

Pemantauan Penyelesaian Projek Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak
Dalam Bahan Plat Logam (untuk Guru)
No

Kegiatan

Hasil Pemantauan
Hari 1

1

Persiapan alat dan
bahan

2

Pembuatan sketsa

3

Proses pembuatan
karya

4

Finishing karya

5

Perawatan alat
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Hari 2

Hari 3

Hari 4
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul

: Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan penyusunan resume dan
presentasi/publikasi hasil projek Karya Seni
Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya Seni Grafis
Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak
Dalam Bahan Plat Logam

Identitas Mata

: Seni Budaya

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.
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Form Kegiatan :
Penyusunan Resume dan Presentasi Pembuatan Karya Seni Grafis Cetak
Tinggi Bahan MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni
Grafis Cetak Dalam Bahan Plat Logam
No
1.

Kegiatan
Penyusunan resume karya
seni grafis

2.

Presentasi karya seni grafis
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul

: Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan evaluasi proses dan hasil karya seni
grafis Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi
Bahan MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

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

Form Kegiatan :
Evaluasi Proses dan Hasil Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya
Seni Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan
Plat Logam
No

Kegiatan Refleksi

Hasil Kendala

Hasil Solusi

1.

2.
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3.
4.
5.
6.

Penilaian Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya Seni Grafis Cetak
Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat Logam
Judul

: Membuat Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan
MDF/Karya Seni Grafis Cetak Saring Bahan
Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam

Tujuan

: Melakukan penilaian kegiatan pembuatan Karya
Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya Seni
Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis
Cetak Dalam Bahan Plat Logam

Identitas Mata

: Seni Budaya

Pelajaran
Petunjuk Kerja

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

Form Penilaian Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya Seni Grafis
Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat Logam
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No.

Aspek Penilaian

Kriteria
2

1.

Penggunaan bahan dan alat

2.

Teknik yang digunakan

3.

Prosedur pembuatan

4.

Hasil karya selesai dan

1

0

tuntas
5.

Finishing karya
Skor Maksimum

10

Jumlah
Form Rubrik Penilaian Karya Seni Grafis Cetak Tinggi Bahan MDF/Karya Seni
Grafis Cetak Saring Bahan Kaos/Karya Seni Grafis Cetak Dalam Bahan Plat
Logam
No

Aspek

Rubrik

Penilaian
1

Penggunaan

2: Jika bahan dan alat yang digunakan sesuai

bahan dan alat

1: Jika bahan dan alat yang digunakan kurang
sesuai
0: Jika bahan dan alat yang digunakan tidak sesuai

2

Teknik yang
digunakan

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

3

Prosedur

2: Jika prosedur pembuatan yang digunakan runtut

pembuatan

1: Jika prosedur pembuatan yang digunakan kurang
runtut
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0: Jika prosedur pembuatan yang digunakan tidak
runtut
4

5

Hasil karya

2: Jika hasil karya seni grafis tuntas

selesai dan

1: Jika hasil karya seni grafis kurang tuntas

tuntas

0: Jika hasil karya seni grafis tidak selesai

Finishing karya

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 perolehan
Jumlah skor maksimum

x

100

Misalkan skor perolehan 6, maka nilai karya = 6/10 x 100 = 60, dengan
demikian nilai karya pada KD 4.3 =60
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C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1 Pengertian Seni Grafis dan Jenis Karya Seni
Grafis
1.

Pengertian Seni Grafis

Kata ‘grafis’ berasal dari bahasa Yunani ‘graphein’ yang berarti menulis atau
menggambar ( Mikke Susanto, 2004). Dalam bahasa Inggris adalah graph
atau graphic yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara
ditoreh atau digores. Seni grafis adalah salah satu dari tiga cabang seni rupa
yang bersifat pictorial atau seni ‘grafi’ (seni menulis) yang menggunakan
metode cetak. Seni grafis adalah pembuatan karya seni dengan melakukan
teknik cetak di atas permukaan kain, kertas, karton dan media lainnya. Hasil
seni grafis disebut karya seni orisinil yang dapat diperbanyak dengan cara
yang mudah. Ada beberapa teknik mencetak dalam seni grafis seperti cetak
saring, cetak dalam, cetak datar dan cetak tinggi. Setiap teknik cetak tersebut
memiliki proses cetak yang berbeda-beda dan dengan hasil yang memiliki
keunikan tersendiri.
Terkait dengan proses cetak ini, sebagian dari seniman masih mencoba untuk
memperdebatkan

tentang

kehadiran

ekspresi

dalam

proses

penggandaannya. Kegandaan karya seni selalu menimbulkan pertanyaan
tentang: mana karya seni yang asli dan mana karya reproduksi. Karena
penggunaan metode cetak memungkinkan pelipatgandaan karya seni yang
dihasilkan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, umumnya mengandalkan
dua konvensi yang berlaku di dalam seni grafis.
Pertama, grafis sebagai seni membatasi diri pada metode cetak tradisional;
dimana berlaku pengerjaan dengan tangan dan setengah mekanis. Proses
cetak-masinal atau foto mekanis (misalnya cetak offset sekarang) tidak
diakui telah melahirkan karya grafis seni, melainkan dianggap sebagai usaha
reproduksi semata-mata.
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Kedua, adalah bahwa setiap karya harus dihasilkan oleh seniman yang sama,
penciptanya, dan atau bekerjasama dengan artisan pencetak dengan tanda
tangan pada setiap lembar karya yang dihasilkannya. Di luar itu, setiap cetak
ulang atau penambahan cetakan, dianggap tidak otentik. Hal ini kemudian
diatur dengan beberapa peraturan praktis, seperti penulisan nomor serta
jumlah eksemplar pada setiap karya. Hal di atas pernah digariskan oleh
Comite Nasional de la Geavure Perancis pada tahun 1964, tetapi sebuah
konvensi tetap hanya semacam kesepakatan yang tidak mempunyai sanksi.
Sementara itu, seni grafis sebagai sarana kreativitas selalu berubah sesuai
dengan selera seniman yang penuh percobaan ide-ide dan teknik-teknik
baru. Sehingga saat ini sulit memberi jawaban atas duplikasi karya seni yang
masuk kategori seni grafis. Awal mulanya karya seni grafis “reproduksi” lahir
dari kebutuhan untuk memperbanyak suatu karya tunggal seperti lukisan
untuk kebutuhan massa. Untuk mempertegas orisinalitas karya senimannya,
yakni dengan menggunakan pensil memberi catatan di bagian bawah di luar
gambarnya, yaitu tanda tangan, tahun pembuatan, judul karya, dan tanda
nomor urut cetak serta jumlah edisinya. Sedangkan karya seni grafis bertitik
tolak dari kebutuhan seni si senimannya.
Di Indonesia, seni grafis dikenal sejak masa perjuangan. Media cukil kayu
menjadi pilihan utama dalam memproduksi poster-poster perjuangan dan
selebaran propaganda. Sampai saat ini di Indonesia, teknik cetak tinggi atau
cukil merupakan seni grafis yang paling popular. Teknik ini mendominasi
munculnya teknik-teknik lain. Walaupun teknik cetak pada saat ini telah
maju karena didukung oleh teknologi yang canggih, namun teknik cetak
tinggi atau cukil masih digunakan dan digemari oleh sebagian seniman
karena efek estetiknya memiliki ciri khas yang tidak dapat dicapai melalui
teknologi canggih.
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2. Jenis-Jenis Karya Seni Grafis
Karya seni grafis dapat diklasifikasikan menjadi: cetak-tinggi (relief print),
cetak datar (planography print) , cetak-dalam (intaglio), cetak-saring
(serigraphy).
a. Cetak Tinggi (relief print)
Cetak tinggi atau relief print merupakan teknik cetak yang paling sederhana
dan relatif mudah dilakukan dibandingkan dengan teknik-teknik cetak yang
lain, seperti cetak dalam atau cetak datar, karena tidak membutuhkan
peralatan studio yang lengkap. Material atau bidang yang dicukil mudah
didapatkan, misalnya papan kayu, hardboard, karet vinyl, dan sejenisnya.
Alat-alat dan tinta cetak juga mudah didapatkan, studio untuk mengerjakan
tidak memerlukan ruang yang luas. Produk cetaknya tidak kalah bernilai
dengan produk cetak yang menggunakan media lain maupun produk seni
lukis. Permukaan timbul atau meninggi berfungsi sebagai penghantar tinta.
Bagian yang dasar atau permukaan yang tidak timbul merupakan bagian
yang tidak akan terkena tinta atau disebut bagian negatif, sedangkan bagian
yang kena tinta disebut bagian positif. Untuk memperoleh acuan cetak yang
timbul dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak
diperlukan menghantarkan tinta, sehingga tinggal bagian-bagian yang
memang berfungsi sebagai penghantar warna atau tinta. Salah satu sifat
cetak tinggi adalah apabila acuan cetaknya diamati, maka permukaannya
akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau berelief.
Perbedaan dengan teknik cetak lainnya, cetak tinggi ini memiliki
kesederhanaan dalam peralatan, tidak membutuhkan teknologi yang canggih.
Seniman dapat lebih ekspresif dalam menghasilkan karya seni grafis, lagi
pula ada beberapa nilai estetika yang tidak dapat diperoleh dengan
menggunakan teknologi yang canggih. Pada umumnya proses cetak
diaplikasikan pada permukaan benda yang datar. Proses pembuatan cetak
tinggi dilakukan secara manual, namun tidak menutup kemungkinan apabila
sketsa gambar merupakan hasil print-out. Melalui teknik tinggi, seniman
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dapat dengan leluasa melakukan eksperimen visual sambil memanfaatkan
tinta-tinta warna yang beraneka ragam dengan bentuk estetik sendiri. Teknik
cetak tinggi pada dasarnya digunakan untuk mereproduksi sebuah gambar
dengan citra yang sama dalam jumlah yang banyak.
Jenis grafis cetak tinggi merupakan salah satu dari beberapa macam print
atau cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi. Bagian
dari permukaan yang tinggi berfungsi sebagai penghantar tinta (baik
monokrom atau polikrom). Sedang bagian yang dasar atau permukaan yang
tidak timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut
bagian negatif, sedang bagian yang kena tinta disebut bagian positif. Untuk
memperoleh wujud acuan yang timbul tersebut dapat dikerjakan dengan
cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan menghantarkan
tinta, sehingga tinggal bagian-bagian yang difungsikan sebagai penghantar
warna atau tinta. Menoreh bagian-bagian yang tidak diperlukan bukan satusatunya cara atau teknik untuk mewujudkan acuan cetak timbul, teknik lain
dapat pula dapat pula diperoleh dengan menempelkan atau merekatkan
bahan-bahan yang akan dipergunakan sebagai penghantar warna atau tinta
cetak. Teknik ini merupakan teknik lain untuk mewujudkan acuan cetak
timbul yang sederhana pula. Tapi perlu diwaspadai bahwa penggunaan
metode tempel ini memiliki kelemahan pada bagian tempelnya/kolasenya
jika pengelemannya dan bahan yang digunakan tidak baik. Salah satu sifat
cetak timbul atau cetak tinggi adalah bila acuannya sendiri diamati baik-baik,
maka permukaan acuan akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau
berelief. Karena itu cetak tinggi disebut pula sebagai cetak relief atau relief
print.
Sebagaimana telah disinggung pada paragraf di atas bahwa untuk
memperoleh acuan dapat diperoleh dengan cara menoreh atau menempel.
Teknik tinggi ini juga berlaku dengan sebutan teknik woodcut yang
menggunakan bahan dasar sebuah papan kayu yang diratakan permukaanya.
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Jenis kayu dan bentuk kayu yang digunakan tergantung selera penciptanya
sendiri.

Gambar 5 Cetak tinggi dengan media relief dicetak pada kertas
Sumber: https://www.makintahu.com/pengertian-dan-contoh-seni-grafis/

Teknik cukil kayu merupakan teknik seni grafis yang paling awal, dan
merupakan satu-satunya yang dipakai secara tradisional di Asia Timur. Di
China teknik cukil telah digunakan untuk mencetak gambar dan tulisan sejak
abad ke-5, sedangkan di Eropa teknik ini dikembangkan sekitar tahun
1400an. Di Jepang cukil kayu yang dikenal sebagai Ukiyo-e, pernah
mengalami masa keemasan di masa periode Edo (1600-1868 Masehi).
Cetakan-cetakan tersebut berupa fiksi yang banyak bersubyekkan dunia
Geisha serta prostitusi yang marak di jaman feodal Jepang saat itu. Namun
dengan adanya Restorasi Meiji, sebagai respon dari tekanan Komodor Perry
bersama Delegasi Amerika dalam Perjanjian Tanagawa pada tahun 1854
untuk membuka pasar serta peradabannya maka berpindahlah tradisi seni
Jepang ini ke dunia barat terutama ke Paris. Setelah kedatangan mereka,
produk-produk seni budaya termasuk tradisi cukil kayu membanjiri dunia
barat terutama Paris yang menjadi pusat kesenian saat itu. Para pelukis
beraliran

Impresionist

maupun

post-Impresionis

beramai-ramai

menggunakan teknik ataupun efek teknik Ukiyo-e dalam berkarya. Selain apa
yang telah di uraikan di atas, jenis cukil kayu ini juga akan menghasilkan
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gambar maupun tulisan melalui proses pencetakan dengan menggunakan
permukaan lembar kayu, linoleum, hardboard atau karet vinyl yang dipahat
atau dicukil sebagai acuan cetak atau plat.
Prinsip kerjanya adalah mendapatkan bagian positif (permukan

yang

dihasilkan oleh cukilan tidak terkena warna, sebaliknya bagian positif yang
tidak tercukil terkena warna. Bagian yang timbul akan diberi tinta dengan
menggunakan roller, kemudian dicetak ke permukaan bidang cetak. Teknik
cetak ini bertolak belakang dengan teknik cetak intaglio dan etsa (Etching)
yang justru bagian yang tergores menampung tinta yang kemudian
dicetakkan pada kertas.

Gambar 6 Cetak tinggi yang diterapkan pada kayu, kertas, dan kain
Sumber: https://www.imgrumweb.com/hashtag/woodprinting

b. Cetak Datar ( Planography Print )
Cetak datar merupakan teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan
prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar
adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar.
Cetak datar memanfaatkan batu kapur sebagai medianya. Selain batu,
sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam untuk memperingan
proses kerja. Batu kapur diproses agar memiliki area positif dan negatif. Pada
area positif tinta minyak dapat terserap dan area negatif tinta minyak tidak
dapat terserap. Kemudian hasil gambar atau pola (positif) pada batu kapur
diberikan tinta minyak untuk dicetak ke bahan kertas.
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Planografi print (cetak datar) dimana matrik permukaannya tetap, hanya
mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan
image/gambar, Teknik ini meliputi litografi, monotype dan teknik digital.
Cetak datar salah satunya terdapat pada teknik fotografi yaitu proses
mencetak foto hasil kamera. Teknik cetak bisa menggunakan bahan film,
kertas foto, dan bahan cuci film. Kemudian dengan teknik cetak digital
menggunakan kamera digital, komputer, dan printer.

Gambar 7 Cetak datar
Sumber: https://www.makintahu.com/pengertian-dan-contoh-seni-grafis

Gambar 8 Lithography

Gambar 9 Monotype

Sumber: http://teksulasan16.blogspot.com/2016/01/seni-grafis-cetak-datarplanography.html
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Gambar 10 Poster dengan teknik

Gambar 11 Foto dengan teknik

cetak digital

cetak digital

Sumber: https://monik08.files.wordpress.com

Sumber: https://cdn.projeks.co.id

c. Cetak Dalam ((Intaglio)
Cetak dalam atau intaglio print adalah ragam seni grafis yang proses
pembuatanya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan plat
alumunium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan
yang dalam. Cetak dalam dapat juga dikatakan suatu proses cetak yang
terbalik dari pada proses cetak tinggi, di mana yang akan pindah ke atas
berada di bagian acuan cetaknya (tembaga). Pencetakan dilakukan dengan
mesin khusus, mesin etsa.
Dari segi prosesnya, intaglio ini dapat dibagi dua, yaitu yang menggunakan
asam: etsa (etching) dan aquatint, sedangkan yang tanpa asam: Drypoint,
Engraving dan mezzotint. Masing-masing teknik cetak ini kadangkala berdiri
sendiri, karena setiap teknik tersebut memiliki ciri ungkapan yang khas. Etsa
dengan kelembutan dan keluwesan garisnya, aquatint dengan keragaman
nada warna dan teksturnya, Drypoint dengan kekasaran garisnya, engraving
dengan katajaman garisnya dan mezzotint dengan kepekatan nada warna.
Karena potensi artistik masing-masing itu maka seringkali suatu teknik,
misalnya etsa, dikombinasikan dengan aquatint atau drypoint, atau bahkan
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memanfaatkan seluruh teknik-teknik tadi dalam satu karya, sehingga karya
itu memiliki keragaman ungkapan rupa yang kaya.
Ada dua cara mencelahi pelat logam untuk membuat klise cetak dalam.
Pertama, dengan cara menoreh langsung dengan ukir (burin) seperti pada
proses torehan logam (metal engraving); atau menggores dengan semacam
jarum baja (tempo dulu intan sering dipergunakan untuk mengganti jarum
baja yang susah didapat) seperti pada proses goresan kering (dry point).
Kedua, memasukkan tinta khusus kedalam celah garis gambar. Tinta yang
“mengotori” bagian atas permukaan klise dibersihkan dengan kertas
pembersih. Dengan memakai alat press, klise ini kemudian ditekankan
dengan kuat pada selembar kertas lembab. Karena tekanan yang kuat itu,
serta daya serap kertas terhadap tinta, maka gambar pun berpindah dari atas
pelat ke atas lembaran kertas. Tinta kemudian dituangkan pada goresan
dalam tersebut dan diatasnya diletakan kertas yang sudah dibasahi air. Tinta
akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar sesuai dengan cetakan.
Teknik cetak dalam dapat menggunakan bahan alumunium, kertas, dan tinta.
Sedangkan alatnya paku atau besi runcing. Ketiga, adalah melalui proses
kimiawi, seperti pada etsa dan aquatint.

Gambar 12 Cetak dalam memanfaatkan pelat logam sebagai media cetak
Sumber: https://www.makintahu.com/pengertian-dan-contoh-seni-grafis
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Gambar 13 Karya seni grafis cetak dalam (teknik etsa)
Sumber: https://www.makintahu.com; dan https://www.aliexpress.com

d. Cetak Saring (serigraphy)
Cetak saring adalah ragam karya seni grafis yang proses pembuatanya
melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan screen atau kain yang
dilapisi bahan peka cahaya. Jenis cetak saring yang digunakan adalah cetak
serigraf pada dasarnya adalah teknik yang sederhana yaitu meloloskan zat
pewarna (tinta cetak) ke atas bidang yang akan dicetak sesuai dengan pola
gambar tertentu. Cara yang paling sederhana untuk membuat pola sablon
adalah dengan melobangi lembaran film atau kertas yang tahan pada zat
pewarna yang dipakai. Kemudian lembaran berlobang yang tahan pada zat
pewarna yang dakan jadi hasilnya. Jenis sablon yang sederhana seperti di
atas,

telah

dikembangkan

dengan

memakai

saringan

halus,

yang

memungkinkan hasil cetakan rata dan bervariasi. Kain kasa untuk saringan,
biasanya terbuat dari sutra sintetis atau monyl yang diberi rangka kayu.
Monyl dilabur dengan agar-agar chroom gelatin yang peka cahaya. Kemudian
sebuah rencana gambar kertas transparan, dipindahan ke atas monyl dengan
melalui proses penyinaran. Bagian-bagian gelatin yang kena cahaya
mengeras sedangkan bagian-bagian gelap berupa gambar terbongkar ketika
monyl dicuci. Dengan demikian, kita mendapatkan saringan sesuai dengan
desain yang dipindahkan. Selanjutnya cat dituangkan di atas screen dan
dirakel sehingga membentuk gambar sesuai dengan cetakanya. Teknik cetak
saring menggunakan bahan afdruk seperti cromatine, ulano, cat sablon, dan
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film. Sedangkan alatnya berupa: Screen, rakel, dan meja sablon. Sablon
banyak kita jumpai pada pembuatan gambar dan tulisan pada kaus dan
spanduk yang saat ini sudah kurang diminati karena mampu diproduksi
dengan mesin printer.

Gambar 14 Karya seni grafis cetak saring
Sumber: https://www.pikbee.biz; dan https://www.imgrumweb.com

Bahan Bacaan 2 Pembuatan Karya Cetak Tinggi/Teknik Cukil
Teknik cetak tinggi adalah salah satu dari beberapa macam teknik print atau
cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi. Bagian dari
permukaan yang tinggi berfungsi sebagai penghantar tinta (baik monokrom
atau polikrom). Sedang bagian yang dasar atau permukaan yang tidak timbul
merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut bagian
negatif,sedang bagian yang kena tinta disebut bagian positif. Untuk
memperoleh wujud acuan yang timbul tersebut dapat dikerjakan dengan
cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan menghantarkan
tinta, sehingga tinggal bagianbagian yang difungsikan sebagai penghantar
warna atau tinta. Menoreh bagian-bagian yang tidak diperlukan bukan satusatunya cara atau teknik untuk mewujudkan acuan cetak timbul, teknik lain
dapat pula dapat pula diperoleh dengan menempelkan atau merekatkan
bahanbahan yang akan dipergunakan sebagai penghantar warna atau tinta
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cetak. Teknik ini merupakan teknik lain untuk mewujudkan acuan cetak
timbul yang sederhana pula. Tapi perlu diwaspadai bahwa penggunaan
metode tempel ini memiliki kelemahan pada bagian tempelnya/kolasenya
jika pengelemannya dan bahan yang digunakan tidak baik. Salah satu sifat
cetak timbul atau cetak tinggi adalah bila acuannya sendiri diamati baik-baik,
maka permukaan acuan akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau
berelief. Karena itu cetak tinggi disebut pula sebagai cetak relief atau relief
print. Berikut ini adalah bahan, perlengkapan dan alat cetak tinggi, dan
langkah-langkah pembuatan karya seni grafis cetak tinggi.
1. Bahan, Perlengkapan dan Alat Cetak Tinggi
Tabel 3 Bahan, Perlengkapan dan Alat Cetak Tinggi

Bahan

kertas transparan atau kertas kalkir, untuk membuat
rancangan gambar
hardboard atau papan MDF, atau linoleum, atau karet
vinyl
tinta atau cat cetak offset
kaos, kain atau kertas
cat pengering (jika diperlukan, agar pengeringan lebih
cepat)

Perlengkapan

triplek untuk alas cetak
koran untuk alas cetak
minyak tanah untuk membersihkan cat
serbet atau kain bekas
hanger
penjepit
tali untuk gantung hasil cetakan
sabun cuci tangan

Alat

alat cukil kayu
amplas halus

210

Unit Pembelajaran
Karya Seni Grafis

pensil dan penghapus, digunakan untuk membuat modul
gambar (desain) pada acuan cetak atau plat.
kape, alat ini digunakan untuk mengaduk dan mencampur
tinta ke permukaan kaca.
roll cat cetak, berfungsi untuk menghantarkan cat atau
tinta dari kaca setelah mengalami proses pengolahan, ke
permukaan plat yang timbul atau yang akan dicetak. alat
ini terbuat dari karet dengan pegangan plastik, kayu, ada
pula yang besi.
kaca, digunakan sebagai media untuk mengolah tinta. tinta
ditorehkan

pada

kaca

untuk

diproses

sebelum

dihantarkan ke plat atau acuan cetak.
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2. Gambar bahan dan alat cetak tinggi
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Gambar 15 Bahan dan Alat Pembuatan Karya Seni
Grafis Cetak Tinggi dengan Teknik Cukil
Sumber: https://dkv.binus.ac.id

3. Prosedur Pembuatan Karya Seni Grafis Cetak Tinggi dengan Teknik Cukil
Prosedur pembuatan karya seni grafis terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu a)
pembuatan sketsa gambar di atas kertas transparan atau kertas kalkir,
pembuatan rancangan gambar langsung pada bahan cetak, b) proses cukil
dan c) proses cetak.
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Langkah-langkah pembuatan karya cetak tinggi adalah:
a. Pembuatan rancangan gambar, atau sketsa, atau gambar acuan. Proses
menggambar dapat dilakukan di atas kertas transparan atau kalkir
terlebih dahulu, baru direkatkan pada plat atau acuan cetak, ataupun
langsung digambar pada plat atau acuan cetak. Teknik menggambar
dapat

dilakukan

secara

manual,

menggunakan

pensil

atau

dermatograph putih, atau berupa hasil print-out komputer, baru
kemudian dijiplak atau ditempelkan pada plat atau acuan cetak yang
diinginkan.
b. Setelah selesai membuat gambar acuan, dapat dilanjutkan dengan
proses cukil. Namun jika pembuatan sketsa gambar dilakukan di atas
kertas transparan atau kertas kalkir, maka kertas tersebut harus
direkatkan terlebih dahulu ke plat atau acuan cetak yang akan dicukil.
Material yang digunakan untuk mencukil adalah pisau cukil. Teknik
mencukil ini hendaknya memperhatikan arah serat papan kayu
(MDF), harap berhati-hati dikarenakan kondisi mata pisau cukilnya
tajam. Mata pisau yang tajam akan membuat bekas cukilan menjadi
bersih dan jelas. Bagian yang tidak akan dicetak atau tidak digunakan
untuk menghantarkan tinta (bagian negatif) akan dicukil dengan
menggunakan pisau cukil, sedangkan bagian yang akan dicetak
(bagian positif) akan tetap sejajar dengan permukaan plat atau acuan
cetak.
c. Setelah selesai dicukil, maka plat atau acuan cetak terlihat memiliki
permukaan yang dalam seperti relief. Sebelum memulai proses cetak,
plat atau acuan cetak diberi garis batas dengan menggunakan pensil,
fungsinya agar proses cetak akurat.
d. Selanjutnya proses cetak dapat dimulai. Pertama-tama ambil tinta
secukupnya dengan alat bantu yang dinamakan kape. Letakkan tinta
tersebut di atas permukaan kaca yang berfungsi sebagai landasan
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untuk mengolah tinta. Kemudian ratakan tinta tersebut untuk
diproses dengan menggunakan rol karet.
e. Setelah tinta selesai diproses, pindahkan tinta tersebut pada
permukaan plat yang akan dicetak dengan bantuan rol karet. Pastikan
tinta tersebut merata ke seluruh permukaan plat atau acuan cetak.
f. Apabila tinta telah merata ke seluruh permukaan plat atau acuan
cetak yang timbul, maka proses cetak dapat mulai dikerjakan.
Letakkan plat atau acuan cetak di atas selembar kertas yang bersih
yang berfungsi sebagai alas kerja. Kemudian tempelkan kertas yang
akan dicetak di atas plat atau acuan cetak.
g. Proses cetak plat ke kertas dengan menggunakan Etching machine,
hand press. Namun apabila tidak mempunyai salah satu dari alat
tersebut, ada cara yang lebih sederhana lagi yaitu digosok dengan
sendok, atau bahkan hanya diratakan dengan tangan saja. Pastikan
sendok tersebut digosok merata ke seluruh permukaan kertas,
sehingga diperoleh hasil cetak yang maksimal. Apabila kurang kurang
merata, hasil akan menjadi kurang jelas dan kurang tajam. Setelah
selesai dicetak, hasilnya dapat digantungkan sehingga cepat kering
atau hanya dengan didiamkan saja untuk sementara waktu.
Setelah mencetak, agar plat atau acuan cetak tersebut dapat digunakan
kembali untuk mencetak di lain waktu, segera cuci plat tersebut dengan air
dan minyak tanah untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan tinta yang
menempel di sela-sela permukaan plat.
Apabila dalam proses cetak terdapat hambatan, misalnya hasil cetak lamalama kurang jelas dan kurang tajam, mungkin ada gumpalan tinta yang
membuat plat tersumbat. Jadi lakukan pembersihan plat terlebih dahulu
dengan air dan minyak tanah. Setelah plat tersebut kering, proses cetak dapat
dilanjutkan kembali.
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Berikut ini contoh pembuatan karya grafis cetak tinggi teknik cukil, melalui
gambar:
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Gambar 16 Tahapan Pembuatan Karya Seni Grafis Cetak Tinggi dengan Teknik Cukil
Sumber: https://dkv.binus.ac.id
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Bahan Bacaan 3 Pembuatan Karya Cetak Saring/Sablon
Cetak saring (screen printing), masyarakat umum mengenalnya dengan cetak
sablon. Teknik cetak grafis ini hingga saat ini masih populer baik untuk
menghasilkan karya seni maupun produk massal di berbagai media. T-shirt
menjadi media cetak yang paling banyak dipakai. Bahan dan Alat Karya Cetak
Saring adalah sebagai berikut:
1. Alat dan Bahan Cetak Saring
Tabel 4 Alat dan Bahan Cetak Saring

Alat

screen terpasang pada bingkai dalam berbagai ukuran
lebar dan kerapatan
meja sablon dengan kaca dan engsel
ruang gelap untuk penyinaran
rakel karet
alat pencucian
alat tulis untuk menggambar desain
penggaris
alat pengering
meja gambar

Bahan

emulsi penutup screen
emulsi pembersih
warna/tinta sablon
pasta
seloptip
kain pembersih
sabun
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2.

Prosedur Pembuatan Cetak Saring pada Bahan Kaos

a.

Tahap awal adalah menyiapkan desain gambar serta screen. Gambar
yang dibuat menjadi film yang akan dipindahkan ke screen. Membuat
gambar paling sederhana bisa dilakukan secara manual pada lembaran
kertas putih, plastik, ataupun kertas kalkir bisa tembus pandang. Pola
gambar pada kertas/plastik inilah yang nantinya ditransfer/dipindahkan
ke dalam screen melalui proses penyinaran. Dalam perkembangannya,
saat ini desain dibuat secara digital dengan bantuan berbagai software
komputer dan dicetak pada kertas. Bagaimanapun, hasil goresan tangan
dan tarikan garis secara manual masih lebih natural dan belum
tergantikan secara digital. Supaya gambar menjadi tembus pandang dan
dapat digunakan menjadi film, kertas yang sudah ada desain gambar
dilapisi minyak goreng secara merata. Pembuatan gambar disesuaikan
jumlah warna yang ingin dicetak. Selanjutnya penyiapan screen dengan
melapisi emulsi yang peka terhadap cahaya. Pelapisan screen dengan
menggunakan emulsi dilakukan secara merata dengan bantuan rakel
karet ataupun bisa memanfaatkan penggaris plastik atau bisa dengan
bekas kartu perdana.

b.

Screen yang sudah diolesi emulsi dikeringkan di ruang yang tidak
terkena cahaya langsung. Pengeringan bisa dilakukan secara alami
ataupun dengan bantuan hairdryer (pengering rambut). Pengeringan
secara alami memerlukan waktu yang cukup lama sekitar satu malam,
sementara dengan bantuan alat pengering memerlukan waktu sekitar 20
menit. Keuntungan pengeringan alami adalah screen bisa lebih awet.

c.

Screen

yang

sudah kering

bisa

dilakukan

penyinaran

dengan

memanfaatkan sinar matahari ataupun di bawah penerangan lampu
neon. Jika penyinaran memanfaatkan sinar matahari dalam cuaca cerah
diperlukan waktu sekitar 10-15 detik. Sementara dengan penyinaran
lampu neon dengan jumlah 5 x 10 watt yang diatur jaraknya agar
jatuhnya sinar ke screen bisa tegak lurus. Penyinaran dengan bantuan

219

lampu memerlukan waktu sekitar (4) empat menit penyinaran. Sebelum
dilakukan penyinaran, gambar desain diletakkan di atas screen dengan
posisi desain terbalik. Agar selama penyinaran desain gambar tidak
bergeser, diperlukan kaca untuk menekan sekaligus menghindari
gambar berbayang akibat tidak sempurnanya desain gambar menempel
di screen.
d.

Setelah selesai penyinaran, screen dicuci dengan air untuk meluruhkan
emulsi yang tidak terkena cahaya. Peluruhan dapat dilakukan dengan
menyemprot screen memakai semprotan tangan (hand sprayer) kecil.
Setelah emulsi luruh sesuai desain gambar, screen diangin-anginkan
hingga kering. Dalam kondisi kering, screen sudah bisa digunakan untuk
mencetak.

e.

Pada sebuah screen memungkinkan untuk memuat warna yang berbeda
ataupun desain yang berbeda selagi area cetak masih memungkin ada di
dalam screen tersebut. Saat tidak digunakan, desain lain yang ada dalam
satu screen tersebut ditutup dengan selotape atau lakban coklat agar cat
tidak keluar dari desain tersebut. Selotip ataupun lakban plastik coklat
juga digunakan untuk menutup pinggiran screen ataupun bagian yang
tidak tertutup secara sempurna oleh emulsi.

f.

Saat akan mencetak, screen dipasang di meja sablon yang dilengkapi
engsel cathok yang bisa mengunci screen. Untuk memudahkan setingan
screen pada media cetak, biasanya meja menggunakan kaca sebagai alas
cetak dengan lampu di bawahnya untuk membantu mengatur posisi
media cetak agar letaknya presisi. Pengaturan dilakukan secara berulang
saat ganti warna.

g.

Cat pewarna sablon secara umum ada dua jenis yakni berbasis air dan
berbasis minyak. Untuk mencetak di atas media plastik, kertas, dan
sejenisnya digunakan cat berbasis minyak, sementara pada kain
menggunakan biang warna berbasis air yang ditambahkan pada pasta
biasa maupun pasta karet. Setelah tercetak, hasil cetak dikeringkan
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dengan diangin-anginkan

atau dengan bantuan

alat

pengering.

Kecepatan
kering berbeda tergantung media cetak, tebal-tipisnya desain, serta
jenis cat.
h. Setelah selesai dan tidak digunakan untuk mencetak lagi, screen
dibersihkan dari emulsi dengan pembersih emulsi agar screen tidak
tertutup emulsi secara permanen.
Berikut ini adalah cara membuat afdruk sablon manual dan cara membuat
film sablon manual, seperti pada tabel berikut.
Tabel 5 Cara Membuat Film Secara Manual Teknik Cetak Saring

Langkah-langkah membuat film secara manual pada cetak saring
1.

Siapkan bahan dan alat : screen,
minyak goreng, kartu perdana

2. Aduk bremol dan campurannya
sampai rata

bekas, campuran bremol (bisa
beli di toko alat sablon)
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3.

Campuran bremol dituangkan di
atas screen.

4. Ratakan dengan kartu perdana,
secara merata. Hal ini juga
dilakukan di bagian sebaliknya.

5.

7.

Lakukan proses pengeringan

6. Siapkan desain, letakkan pada

hingga benar-benar kering

screen dengan posisi gambar

dengan hair dryer.

dibalik

Tuangkan minyak, dan ratakan
dengan kartu perdana bekas,
pastikan merata di bagian kertas.

222

8. Angkat kertas, ratakan ulang di
bagian film
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9.

Desain diletakkan lagi serata

10. Proses pengeringan, screen

mungkin, jangan ada gelembung-

diletakkan di ruang dengan

gelembung, hal ini bisa dilakukan

lampu yang terang sekali,

dengan tangan sendiri

letakkan di bawahnya, selama
kurang lebih 5 menit.

11. Angkat kertas dari screen

12. Semprot screen dengan air
dengan menggunakan
spraygun, sampai tampak
gambarnya.

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=2Y2m166oeSM )

Bahan Bacaan 4 Pembuatan Karya dengan Cetak Dalam
Teknik cetak dalam adalah salah satu teknik seni grafis dengan menggunakan
acuan cetak dari logam tembaga. Teknik pembuatan cetak dalam yaitu
dengan ditoreh atau digores langsung. Ada pula yang menggunakan larutan
senyawa asam nitrit yang bersifat korosit terhadap logam tembaga. Seni
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grafis cetak dalam terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu Engraving, etsa,
mezzotint, dan drypoint.
1. Engraving
Engraving dikembangkan di Jerman sekitar 1430 dari ukiran halus yang
digunakan oleh para tukang emas untuk mendekorasi karya mereka. Untuk
melakukan teknik ini, seseorang harus memiliki keterampilan karena harus
menggunakan alat yang disebut burin. Penggunaan alat ini dianggap cukup
rumit. Burin digunakan untuk mengukir logam. Seluruh, permukaan plat
logam diberi tinta. Kemudian, tinta dibersihkan dari permukaan sehingga
yang
tertinggal hanya tinta yang berada di garis yang diukir. Setelah itu, plat logam
ditaruh pada alat press bertekanan tinggi bersama dengan lembaran kertas
(seringkali dibasahi untuk melunakkan). Selanjutnya kertas mengambil tinta
dari garis Engraving (bagian yang diukir) dan menghasilkan karya cetak.
2. Etsa ( Etching)
Etsa merupakan teknik cetak yang menggunakan media cetak berupa
lempengan tembaga. Untuk pembuatan klise acuan cetak dilakukan dengan
menggunakan larutan asam nitrat (HNO3) yang bersifat korosit terhadap
tembaga. Jika dibandingkan dengan Engraving, etsa memiliki kelebihan, yaitu
tidak seperti Engraving yang memerlukan ketrampilan khusus dalam
pertukangan logam. Etsa relatif mudah dipelajari oleh seniman yang terbiasa
menggambar. Hasil cetakan etsa umumnya bersifat linear dan seringkali
memiliki detail dan kontur halus. Garis bervariasi dari halus sampai kasar.
Pengerjaan awal teknik ini adalah selembar plat logam (biasanya tembaga,
seng atau baja) ditutup dengan lapisan semacam lilin. Kemudian lapisan
tersebut digores dengan jarum etsa yang runcing sehingga bagian logamnya
terbuka. Plat tersebut lalu dicelupkan dalam larutan asam atau larutan asam
disapukan di atasnya. Asam akan mengikis bagian plat yang digores (bagian
logam yang terbuka/tak terlapisi). Setelah itu, lapisan yang tersisa

224

Unit Pembelajaran
Karya Seni Grafis

dibersihkan dari plat, dan proses pencetakan selanjutnya sama dengan
proses pada Engraving. Berikut urutan pembuatan kaya grafis dengan etsa.
a. Bahan dan Alat Etsa
Tabel 6 Bahan dan Alat Etsa

Bahan

plat logam (aluminium/tembaga/besi)
asam chlorida (HCl) ataupun feri chlorid (FeCl3),
bahan penutup lempengan berupa asphaltum/cat
semprot/cat besi,
amplas berbagai ukuran kehalusan
cat warna berbasis minyak (oli based)
kain atau kertas pembersih.

Alat

alat press untuk mencetak beserta kelengkapannya
ember/bak untuk perendaman plat
alat tulis dan alat ukur yang diperlukan
jarum penggores
alat pengering

b. Prosedur Pembuatan Karya Etsa
1) Siapkan desain gambar untuk pembuatan karya etsa
2) Menghaluskan permukaan plat cetak dengan menggunakan amplas
hingga halus dan rata. Dalam teknik etsa, pembersihan plat dapat
dilakukan dengan menggunakan braso atau pasta gigi.
3) Plat yang sudah halus kemudian dilapis dengan cat besi ataupun
asphaltum hingga rata.
4) Setelah cat kering, desain gambar bisa langsung dibuat dengan
menggores cat hingga tembus pada permukaan plat, sekaligus
menggores lapisan atas plat sesuai kedalaman yang diinginkan.
Kedalaman goresan akan berpengaruh pada hasil cetak. Semakin
dalam, hasil cetak akan semakin gelap.
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5) Setelah digores, plat siap untuk dicelup dengan cairan yang bersifat
korosif pada logam. Pada contoh ini untuk cetak dalam (intaglio)
menggunakan larutan asam chlorida (HCl) dengan dicampur air dalam
perbandingan 1 bagian HCl ditambahkan 2 bagian H20. Dengan
komposisi tersebut perendaman dapat dilakukan dalam rentang
waktu sekitar 10-15 menit.
6) Setelah perendaman, plat dicelup dan dibersihkan dari sisa HCl
dengan menggunakan air.
7) Selanjutnya plat dibersihkan dari cat penutup lempengan agar siap
untuk digunakan mencetak.
8)

Untuk

mendapatkan kedalaman

pada bagian

tertentu setelah

perendaman dengan cairan pelarut yang pertama, biasanya dilakukan
perendaman berikutnya dengan menutup bagian yang sudah cukup
dalam dan membiarkan terbuka bagian-bagian yang ingin dibuat lebih
dalam lagi dengan membiarkan terbuka dan dicelup ulang.
9)

Pada plat yang sudah siap dicetak kemudian dilapisi cat agar masuk
goresan lempengan plat. Pemberian warna pada goresan lempengan
dilakukan secara hati-hati dan merata serta plat yang tidak tergores
dibersihkan dari sisa-sisa cat agar nantinya tidak tercetak pada media
cetak.

10) Setelah siap, plat ditata pada mesin press pencetak dengan
memperhatikan ukuran plat cetak dan luasan media cetak. Untuk
pencetakan lebih dari satu warna, perlu setting plat dan media cetak
secara presisi, mengingat tumpukan warna berbeda akan menghasilkan
warna dan efek yang berbeda pula. Dalam pencetakan, semakin tebal
media cetak hasilnya semakin bagus. Karakteristik etsa hanya untuk
mencetak dengan tinta/cat berbasis minyak.
11) Proses yang rumit-detail pada tahapan pembuatan plat inilah yang
memungkinkan sebuah hasil cetak dalam tidak bisa digantikan oleh
cetak konvensional sehingga dalam pembuatan uang kertas dan juga
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kertas dokumen penting masih mempertahankan pencetakan dengan
teknik intaglio. (http://www.satuharapan.com)
3 . Mezzotint
Mezzotint merupakan teknik cetak dengan plat logam yang terlebih dahulu
dibuat kasar permukaannya secara merata. Gambar dibuat dengan mengerok
halus permukaan logam dengan membuat efek gelap ke terang. Gambar juga
dapat dibuat dengan mengasarkan bagian tertentu saja, bekerja dari warna
terang ke gelap. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah rocker. Proses
ini dipakai secara luas di Inggris mulai pertengahan abad ke-18 M untuk
mereproduksi foto dan lukisan.

4. Drypoint
Drypoint merupakan variasi dari Engraving. Teknik ini disebut dengan
goresan langsung menggunakan alat runcing. Goresan drypoint akan
meninggalkan kesan kasar pada tepi garis. Kesan ini memberi ciri
kualitas garis yang lunak dan kadang-kadang berkesan kabur.
Drypoint hanya berguna untuk jumlah edisi yang sangat kecil, sekitar
sepuluh sampai dua puluh karya karena tekanan alat press dengan
cepat merusak kesan kabur yang telah dibuat. Untuk
mengatasi ini, penggunaan electro-plating (pelapisan secara elektrik
dengan bahan logam lain) telah dilakukan sejak abad ke-19 M untuk
mengeraskan permukaan plat.
Ada dua cara mencelahi pelat logam untuk membuat klise cetak dalam.
Pertama, dengan cara menoreh langsung dengan ukir (burin) seperti
pada proses torehan logam (metal Engraving); atau menggores
dengan semacam jarum baja (tempo dulu intan sering dipergunakan
untuk mengganti jarum baja yang susah didapat) seperti pada proses
goresan kering (dry point). Kedua, memasukan tinta khusus kedalam
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celah garis gambar. Tinta yang “mengotori” bagian atas permukaan
klise dibersihkan dengan tangan dan kertas pembersih. Dengan
memakai alat press, klise ini kemudian ditekankan dengan kuat pada
selembar kertas lembab. Karena tekanan yang kuat itu, serta daya
serap kertas terhadap tinta, maka gambar pun berpindah dari atas
pelat ke atas lembaran kertas. Tinta kemudian dituangkan pada
goresan dalam tersebut dan diatasnya diletakan kertas yang suda
dibasahi air. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar
sesuai dengan cetakan. Teknik cetak dalam dapat menggunakan bahan
alumunium, kertas, dan tinta. Sedangkan alatnya paku atau besi
runcing. Ketiga, adalah melalui proses kimiawi, seperti pada etsa dan
aquatint.
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Terdapat berbagai teknik dalam karya seni grafis, yaitu cetak tinggi,

cetak dalam, cetak saring, dan cetak datar. Seni grafis dengan proses
pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan plat
alumunium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan
yang dalam, disebut:
A. Sablon
B. Intaglio
C.

Cetak datar

D. Cetak tinggi
Pembahasan:
Pada soal ini diketahui bahwa terdapat berbagai teknik cetak dalam berkarya
seni grafis, dan ditanyakan nama jenis teknik cetak pada

bahan plat

alumunium yang ditoreh dengan alat tajam, sehingga diperlukan materi
tentang jenis-jenis karya cetak seni grafis. Soal ini mengacu pada KD 3.3
Memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik,
dengan IPK 3.3.4 Menjelaskan teknik cetak dalam seni grafis. Dalam seni
grafis terdapat teknik cetak yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak
saring, dan cetak foto. Istilah ‘intaglio’ sama dengan cetak dalam, adalah
teknik mencetak dengan proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan
cetakan dari bahan plat alumunium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga
membentuk goresan yang dalam. Berdasarkan pembahasan di atas, maka
jawaban yang paling tepat adalah B
2. Tahap awal dalam teknik cetak saring adalah menyiapkan desain gambar
serta screen. Fungsi melapisi desain gambar dengan minyak goreng dalam
proses cetak saring, hal ini bertujuan agar ....
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A. gambar dapat digunakan kembali dan dipindah ke kertas lain
B. gambar menjadi jelas motifnya dan dapat difoto copy
C.

gambar menjadi tembus pandang dan dapat digunakan menjadi film

D. gambar mudah dilepas dan dipindah ke bagian lain
Pembahasan:
Pada soal ini diketahui tahap awal dalam proses cetak saring adalah
menyiapkan desain gambar serta screen, ditanyakan proses pembuatan film
pada teknik cetak saring, untuk itu diperlukan materi tentang pembuatan
karya seni grafis teknik cetak saring. Soal ini mengacu pada KD 3.3
Memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik ,
dan dengan IPK 3.3.3 Menjelaskan teknik cetak saring seni grafis. Salah saatu
tahapan dalam cetak saring adalah proses pemindahan gambar pada screen,
yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat

gambar menjadi tembus

pandang dan dapat digunakan menjadi film, kertas yang sudah ada desain
gambar dilapisi minyak goreng secara merata. Pembuatan gambar
disesuaikan jumlah warna yang ingin dicetak. Selanjutnya penyiapan screen
dengan melapisi emulsi yang peka terhadap cahaya. Berdasarkan
pembahasan di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah C.
3. Dalam proses teknik etsa, setelah permukaan plat dihaluskan dengan
amplas dan dibersihkan dengan braso, maka langkah selanjutnya adalah ....
A. plat dicelup dan dibersihkan dari sisa HCl dengan menggunakan air.
B. langsung dibuat dengan menggores cat hingga tembus pada permukaan
plat.
C. siap untuk dicelup dengan cairan yang bersifat korosif pada logam.
D. melapisi plat dengan cat besi ataupun asphaltum hingga rata.
Pembahasan:
Pada soal tersebut diketahui salah satu tahapan proses etsa pada cetak
dalam, yaitu setelah permukaan plat dihaluskan dengan amplas dan
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dibersihkan dengan braso dan ditanyakan langkah selanjutnya setelah tahap
tersebut dilakukan. Untuk itu diperlukan materi tentang langkah-langkah
pembuatan karya seni grafis teknik etsa secara runtut. Soal ini mengacu pada
KD 3.3 Memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan
teknik, dengan IPK 3.3.7 Menjelaskan prosedur karya seni grafis teknik cetak
dalam pada bahan plat logam. Proses cetak saring terdiri dari beberapa
langkah, setelah desain gambar karya etsa selesai dibuat, haluskan
permukaan plat cetak dengan menggunakan amplas hingga halus dan rata.
Dalam teknik etsa, pembersihan plat dapat dilakukan dengan menggunakan
braso atau pasta gigi. Plat yang sudah halus kemudian dilapis dengan cat besi
ataupun asphaltum hingga rata. Setelah cat kering, desain gambar bisa
langsung dibuat dengan menggores cat hingga tembus pada permukaan plat,
sekaligus menggores lapisan atas plat sesuai kedalaman yang diinginkan.
Kedalaman goresan akan berpengaruh pada hasil cetak. Semakin dalam, hasil
cetak akan semakin gelap. Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawaban
yang paling tepat adalah D.
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B. Mengembangkan 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

Prosedur

Prosedur

Disajikan

Memahami

berkarya

berkarya

langkah-

prosedur

seni grafis

seni grafis langkah

berkarya seni

dengan

cetak

pembuatan

grafis dengan

berbagai

tinggi

karya seni

berbagai

bahan dan

grafis cetak

bahan dan

teknik

tinggi dengan

teknik

teknik cukil,
peserta didik
dapat
mengurutkan
prosedur
pembuatan
karya seni
grafis cetak
tinggi dengan
benar.
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Level
No
Kogni
Soal
tif
1
L3

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

: SMP

Kurikulum

: 2013

: IX
: Seni
Budaya

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Tri Suerni

KOMPETENSI
DASAR

3.3
Memahami
prosedur
berkarya
seni grafis
dengan
berbagai
bahan dan
teknik
IPK YANG
SESUAI
3.1.3
Menjelaskan
prosedur
karya seni
grafis teknik
cetak tinggi
pada bahan
hardboard.
LINGKUP
MATERI
Prosedur
karya seni
grafis
MATERI
Teknik cetak
tinggi

Modul PKB
SMP, KK F,
2016,
Kemendikbud

Nomor
Soal
1

Kunci
Jawaban
B

Pengeta
huan/
Pemaha
man

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut adalah langkah-langkah pembuatan
karya seni grafis cetak tinggi dengan teknik
cukil.
1. Proses persiapan cetak
2. Proses cukil
3. Proses pembuatan gambar acuan
4. Proses cetak
5. Memberikan tinta pada acuan cetak
secara merata
6. Hasil cetak
Urutan langkah-langkah proses pembuatan
karya cetak tinggi teknik cukil yang benar
adalah:
A. 2-3-5-1-4-6
B. 3-2-5-1-4-6
C. 1-3-4-2-5-6
D. 3-5-2-1-4-6
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INDIKATOR
SOAL
Disajikan
langkahlangkah
pembuatan
karya seni
grafis cetak
tinggi
dengan
teknik cukil,
peserta didik
dapat
mengurutka
n prosedur
pembuatan
karya cetak
tinggi
dengan
benar.
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Unit Pembelajaran
Karya Seni Grafis

Seni grafis dapat diklasifikasikan menjadi: cetak-tinggi (relief print), cetak
dalam (intaglio), cetak saring (serigraphy), cetak datar(planography print).
(1) Cetak tinggi, adalah proses cetak pada permukaan benda yang datar.
Proses pembuatan cetak tinggi dilakukan secara manual, namun tidak
menutup kemungkinan apabila sketsa gambar merupakan hasil print-out.
Melalui teknik tinggi, seniman dapat dengan leluasa melakukan eksperimen
visual sambil memanfaatkan tinta-tinta warna yang beraneka ragam dengan
bentuk estetik sendiri. Jenis karya seni grafis cetak tinggi pada dasarnya
digunakan untukmereproduksi sebuah gambar dengan citra yang sama
dalam jumlah yang banyak. (2) Cetak saring, pencetakan dilakukan dengan
mesin khusus, mesin etsa. Dari segi prosesnya, intaglio ini dapat dibagi dua,
yaitu yang menggunakan asam: etsa (Etching) dan aquatint, sedangkan yang
tanpa asam: Drypoint, engraving dan mezzotint. Masing-masing teknik cetak
ini kadangkala berdiri sendiri, karena setiap teknik tersebut memiliki ciri
ungkapan yang khas. (3) Cetak saring, adalah ragam karya seni grafis yang
proses pembuatanya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan screen
atau kain yang dilapisi bahan peka cahaya. (4) Cetak datar adalah teknik
cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan
menerima antara tinta dan air.
Langkah-langkah membuat karya cetak tinggi pada bahan MDF, dapat
dijelaskan sbb: a)membuat gambar acuan, b) memindah gambar pada
plat/gambar acuan, c) proses cukil, d) memberi garis pada plat, e)persiapan
tinta di atas permukaan kaca, f) meratakan tinta di atas permukaan kaca,
g)proses memindah tinta ke plat, h)proses persiapan cetak, i) proses cetak, j)
hasil cetak.
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Langkah-langkah proses cetak saring adalah a) persiapan desain dan screen,
b) gambar yang dibuat menjadi film dipindah ke screen, c)pelapisan screen
dengan menggunakan emulsi secara merata dengan rakel karet/kartu
perdana, d) screen yang telah kering, dilakukan penyinaran di bawah lampu
sekitar 4 menit, e) screen dicuci untuk meluruhkan emulsi yang tidak terkena
cahaya, dengan cara menyemprotkan air dengan alat hand sprayer, f) setelah
kering, screen bisa digunakan untuk mencetak, g) screen dipasng di meja
sablon, h) proses cetak, i) pengeringan hasil cetak.
Prosedur Pembuatan Karya Etsa adalah sebagai berikut: a)Siapkan desain
gambar untuk pembuatan karya etsa, b)Menghaluskan permukaan plat cetak
, menggunakan braso atau pasta gigi, c) pelapisan permukaan plat dengan cat
besi ataupun asphaltum hingga rata, d) menggores cat hingga tembus pada
permukaan plat sesuai kedalaman yang diinginkan, e) plat siap untuk dicelup
dengan cairan yang bersifat korosif pada logam, f)setelah perendaman plat
dengan menggunakan air, g)plat dibersihkan dari cat penutup lempengan
agar siap untuk digunakan mencetak, h)jika perlu bisa dilakukan
perendaman berikutnya untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil yang
diinginkan, i) plat yang sudah siap dicetak kemudian dilapisi cat agar masuk
goresan lempengan plat. j)plat ditata pada mesin press pencetak, dalam
pencetakan, semakin tebal media cetak hasilnya semakin bagus.
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Unit Pembelajaran
Karya Seni Grafis

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran unit Berkarya Seni Grafis, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1. Setelah Anda mempelajari tentang berkarya seni grafis, apakah Anda
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk
dapat berkarya seni grafis?
2. Apakah materi kegiatan pembelajaran unit berkarya seni grafis telah
tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan proses
pembelajaran?
3. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang kurang dalam penyajian
materi kegiatan pembelajaran berkarya seni grafis sehingga
memerlukan perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut Anda dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

kegiatan

pembelajaran unit berkarya seni grafis?
Apabila memungkinkan, setiap kelompok diharapkan dapat mencoba
membuat karya seni grafis dengan bahan dan teknik yang lain dengan
cara bertukar pengalaman dengan kelompok yang lain.
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Paket Unit Pembelajaran
Karya Seni Rupa

Keberhasilan pelaksanaan program PKP ditentukan oleh kesungguhan semua
pihak dalam melaksanakan program ini. Program ini merupakan salah satu
langkah

strategis

untuk

meningkatkan

kompetensi

guru

secara

berkelanjutan, dan diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang
menarik dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan materi yang diajarkan.
Diharapkan melalui unit pembelajaran Karya Seni Rupa ini dapat dijadikan
salah satu media yang dapat memotivasi terutama bagi guru seni budaya
jenjang SMP, untuk dapat mengembangkan unit-unit pembelajaran atau
handout yang lain.
Pada paket unit pembelajaran Karya Seni Rupa ini terdiri dari 3 (tiga) unit
pembelajaran yaitu Karya Seni Lukis, Karya Seni Patung, dan Karya Seni
Grafis.

Pada

ke

(3)

tiga

unit

pembelajaran

ini

dalam

aktivitas

pembelajarannya menggunakan pendekatan Project Based Learning yang
terdiri dari 6 (enam ) tahapan kegiatan, yaitu penentuan projek, perancangan
langkah-langkah penyelesaian projek, penyusunan jadwal pelaksanaan
projek,penyelesaian

projek

dengan

fasilitasi

dan

monitoring

guru,

penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasilprojek, dan evaluasi
proses danhasilprojek.
Dalam unit pembelajaran 1 Berkarya Seni Lukis, melakukan projek membuat
karya seni lukis menggunakan bahan dan teknik kering /basah. Pada unit
pembelajaran 2 Berkarya Seni Patung, terdapat tiga (3) kegiatan projek yaitu
membuat patung figuratif bahan liat dengan teknik butsir, membuat patung
figuratif bahan bubur kertas dengan teknik konstruksi, dan membuat patung
figuratif bahan lilin dengan teknik cetak tuang. Dalam unit pembelajaran 3
Berkarya Seni Grafis, terdapat tiga (3) projek yaitu membuat karya seni
grafis teknik cetak tinggi pada bahan MDF, membuat karya seni grafis teknik
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cetak saring pada bahan kaos, dan membuat karya seni grafis teknik cetak
dalam pada bahan plat logam.
Pada bahan bacaan dan kegiatan pembelajaran yang terdapat pada setiap
paket unit pembelajaran ini, guru diharapkan dapat mengembangkan materi
yang sesuai guna mendukung kegiatan pembelajaran untuk kemajuan
kompetensi peserta didik. Pengembangan materi atau bahan bacaan dan
pendekatan

pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai teknik dan

berbagai sumber, baik melalui bahan cetak maupun elektronik.
Paket unit pembelajaran ini masih banyak kekurangan, baik secara substansi
maupun teknis, untuk itu mohon kritik dan saran yang membangun agar
menjadi lebih baik dalam penulisan paket unit pembelajaran berikutnya.
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Paket Unit Pembelajaran
Karya Seni Rupa

Barrons, 1997. All About Techniques in Watercolor, New York: Barron’s
Educational Series, Inc, Hauppaugr
Barbara Luebke-Hill. 1992. Painting Animal Step by Step. Cincinnati, Ohio:
North Light Book
Banu Arsana. 2010. Bahan Ajar Studio Seni Lukis PPPPTK Seni dan Budaya
Yogyakarta
Hajar Pamadhi. 2015. Paket unit pembelaajaran Guru Pembelajar Mata
Pelajaran Seni Budaya Seni Rupa SMK Berkarya Seni Rupa Tiga
Dimensi Modifikasi dan Kreasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Muhajirin. 2013. Paket unit pembelaajaran Pembuatan Patung dengan Teknik
Modeling. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Milasari, Heru Subagio, Siti Masripah, dan Jelmanto. 2015. Buku Seni Budaya
SMP Kelas IX. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ngurah Swastapa. 2018. Paket unit pembelaajaran Diklat Berbasis
Kompetensi
Seni Lukis Realis. Jakarta: KementerianPendidikandan Kebudayaan
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.
Suwarno, 2017. Paket unit pembelaajaran Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan SMP, Kelompok Kompetensi I.Seni Lukis Dekoratif dan
Realis . Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Sugihartono. 2013. Paket unit pembelaajaran Cetak Patung Teknik Tunggal,
untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Kelas XI Semester 1. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan

239

Daftar Pustaka
https://www.researchgate.net/publication/46765401, diunduh tanggal
tanggal 13 Maret 2019
http://kesatrianvisart.blogspot.com/2009/07/seni-lukis.html, diunduh
tanggal 14 Maret 2019
https://dkv.binus.ac.id, diunduh tanggal 14 Maret 2019

240

