
Pendidikan & Latihan Profesi Guru Seni

PENDALAMAN MATERI 

SENI RUPA

(wawasan seni dan budaya)

Oleh

Drs. Nanang Ganda Prawira, M.Sn
Jabatan Lektor Kepala, 

Pangkat Pembima Utama Muda/

Golongan IV C

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



?

Nama ?

Kualifikasi Pendidikan S1 ?

Lama Mengajar Sebagai 

Guru Seni ?

Sekolah Tempat Mengajar ?

Kemukakan Materi Seni Rupa yang 
Anda ingin perdalam?



PENDEKATAN  MULTI  DISIPLIN DALAM  SENI

ANTROPOLOGI
SOSIOLOGI

PSIKOLOGI

EKONOMI

ESTETIKA

SEMIOTIKA

MORFOLOGI

SEJARAH

FILSAFAT

PENDIDIKAN



KEBUDAYAAN

7. 
KEPERCAYAAN

1. BAHASA

2. 
PENGETAHUAN

3. 
KESENIAN4. TEKNOLOGI

5. ORGANISASI

SOSIAL 

6. MATA 
PENCAHARIAN 

(EKONOMI)



Kebudayaan (CULTURE)

- Etika

- Logika

- Estetika

Peradaban (CIVILIZATION)
- Agama

- Filsafat dan Ilmu

- Seni



TRADISI

TRADISIONAL

KLASIK

MODERN

MODERNISME

MODERNISASI

POSTMODERN

PRIMITIF

PRIMITIVISME



KONTEKSTUAL DALAM PENGKAJIAN SENI

KREATOR:

seniman

SENI APRESIATOR:

masyarakat

NILAI 

SENI

PENGALAMAN SENI

Pengalaman 

estetik
Pengalaman 

artistik



Pendekatan Kebudayaan 

Kebudayaan dipandang sebagai sebuah sistem, yaitu dipandang 
sebagai satuan kajian atau alat analisis yang terdiri dari unsur-unsur 
yang saling berkaitan, berhubungan satu dengan yang lain dalam 
satuan integral, berfungsi, beroperasi, atau bergerak dalam 
keutuhan kesatuannya. Pengertian ini merujuk pada aspek 
individual, sosial, maupun budaya dari kehidupan manusia sebagai 
unsur-unsur yang mempunyai fungsi pedoman dan energi secara 
timbal balik (lihat Parsons, 1966; Spindler, 1977; Spradley, 1972; 
Suparlan, 1985).

Kebudayaan memiliki unsur-unsurnya secara universal, yang saling 
terkait satu dengan yang lainnya dalam membentuk corak 
kebudayaan secara keseluruhan, sesuai dengan potensi, fungsi, 
dan sifat dari unsur-unsur dan hubungan-hubungan di antara unsur-
unsur tersebut. Unsur-unsur universal dari kebudayan mencakup: 
(1) sistem bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) sistem keyakinan 
(religi), (4) sistem kekerabatan dan organisasi sosial, (5) sistem 
matapencaharian, (6) sistem  teknologi, dan (7) sistem kesenian.



UNSUR-UNSUR UNIVERSAL DALAM KEBUDAYAAN



Struktur Kebudayaan
Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai 
yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Isi kebudayaan adalah 
perangkat model-model pengetahuan atau sistem-sistem makna yang terjalin 
secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. 
Model-model pengetahuan ini digunakan secara selektif oleh warga masyarakat 
pendukungnya untuk berkomunikasi, melestarikan dan menghubungkan 
pengetahuan, dan bersikap serta bertindak dalam menghadapi lingkungannya, 
dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Geertz 1973; lihat juga 
Suparlan, 1985). Dalam hal ini kebudayaan berfungsi sebagai pedoman dan 
strategi adaptasi. 

Kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk melangsungkan dan meningkatkan taraf 
hidup manusia terdiri dari kebutuhan (1) primer atau biologis, (2) kebutuhan 
sekunder atau sosial, dan (3) kebutuhan integratif atau budaya yang 
mencerminkan manusia sebagai makhluk budaya, yang terpancar dari sifat-
sifat dasar manusia sebagai makhluk berpikir, bermoral, dan bercitarasa, dan 
yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan menjadi suatu 
sistem.

Pemenuhan kebutuhan manusia, yang dilakukan dengan berpedomankan 
kepada kebudayaan tsb., senantiasa menyesuaikan dengan sumber daya 
lingkungan alam-fisik, sosial-budaya dan perubahan-perubahannya, yang ada 
dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Secara operasional kebudayaan hanya mungkin terwujud sebagai sistem 
norma dan peranan yang mengatur berbagai tindakan warga masyarakatnya 
karena adanya pranata-pranata sosial yang dianggap menguntungkan oleh 
masyarakat yang bersangkutan.

Gaya hidup tertentu yang tipikal dan bermakna serta perwujudannya dalam 
perilaku dan karya manusia merupakan simbol-simbol dan tindakan-tindakan 
yang secara khas merefleksikan pandangan hidup masyarakatnya yang disebut 
kebudayaan.



PRANATA

SOSIAL
LINGKUNGANKEBUTUHAN

PERILAKU

SISTEM

NILAI

PENGETAHUAN

KEYAKINAN

STRUKTUR KEBUDAYAAN DALAM SISTEM SOSIAL-BUDAYA



Kesenian

Kesenian merupakan kebutuhan manusia yang asasi untuk memenuhi kepuasannya 
akan keindahan; dalam pengertian ini tercakup keterpesonaan, imaginasi, 
pengungkapan dan penghayatan emotif, serta makna-makna yang berkaitan dengan 
fungsinya bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara universal.

Sebagai salah satu unur kebudayaan, kesenian tidak hanya menyentuh dimensi 
keindahan semata-mata, akan tetapi senantiasa tidak pernah terlepas dari masalah 
keseluruhan kebudayaan. Cara berpikir, suasana cita rasa, diafragma pandangan 
kesejagatan, dan kebijakan mengelola kehidupan, kesemuanya berkaitan dengan 
gugusan nilai, makna, moral, keyakinan, serta pengetahuan yang menyeluruh dalam 
kebudayaan di mana kesenian itu hidup. Pada kesenian melekat ciri-ciri khas suatu 
kebudayaan.

Kesenian merupakan unsur budaya yang dapat digolongkan ke dalam kebutuhan 
integratif. Ia merupakan unsur pengintegrasi yang mengikat dan mempersatukan 
pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda ke dalam suatu desain yang utuh dan 
menyeluruh, operasional serta dapat diterima sebagai sesuatu hal yang 
bernilai.Kedudukan kesenian menjadi pengintegrasi yang mencerminkan konfigurasi 
dari desain itu.  



SENI

RELIGI

BAHASA

PENGETAHUAN

TEKNOLOGI

ORGANISASI

SOSIAL 

MATA 
PENCAHARIAN



Analisis seni: Intra dan 

Ekstraestetik
Faktor ekstraestetik dari kesenian mencakup unsur-unsur kebudayaan 
secara menyeluruh yang menjadi konteks di mana kesenian itu hidup atau 
berada. Faktor ekstraestetik mencakup sistem (1) nilai, pengetahuan, dan 
kepercayaan yang menjadi pedoman berkesenian, (2) sumber daya 
lingkungan yang ada dan dimanfaatkan, (3) kebutuhan-kebutuhan seni, (4) 
pranata-pranata seni yang berisikan sistem norma dan peranan yang 
mengatur tindakan berkesenian, (5) perilaku atau pola perilaku seni yang 
mencakup perilaku penghayatan, pengungkapan, dan pengelolaan seni.

Faktor intraestetik dari kesenian secara konkret terwujud dalam bentuk 
karya (pelestarian dan penciptaan) yang di dalam wujudnya tercakup (1) 
corak, bentuk, struktur, dan simbol seni, (2) media pengungkapan seni, 
bahan dan teknik-tekniknya, dan (3) gagasan pelestarian atau penciptaan 
seni. Keseluruhannya menunjukkan hubungan timbal-baliknya dalam 
hubungan sibernetik dan sinergis antara faktor pedoman di satu segi dan 
energi di segi lain.    



PARADIGMA SENIRUPA

SENI RUPA MURNI (fine art) – ekspresi estetis

KRIA (craft) – fungsi/kegunaan

DESAIN (design) – fungsi/kegunaan

UNSUR RUPA (unsur visual)

UNSUR ESTETIS: komposisi, irama, balans, 

harmoni, proporsi, 



Fungsi seni rupa

Ekspresi

Terapan/Praktis

Sosial

Religius/magis

Pendidikan



Tes Ahir Materi

1. Jelaskan perbedaan gaya seni naturalisme dan

realisme

2. Kemukakan cabang-cabang seni rupa

3. Mengapa kria perlu dikembangkan dalam

pendidikan senirupa di sekolah

4. Sebutkan nama satu motif hias batik dari

daerah: a. Cirebon, b. Yogya

5. Jelaskan makna kata ini: a. kreatif, b. inovatif, 

c. aktif, d. efektif

6. Buatlah sketsa sederhana: kursi tempat anda

duduk.
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KERAJINAN

KRIA, CRAFT, Hasta Karya

Pengertian dan karakteristik karya kerajinan:
Kekayaan seni - budaya tradisional bangsa kita

Pada awalnya berfungsi Terapan/Pakai = untuk memenuhi 
keperluan perkakas sehari-hari 

Buatan Tangan: hasta karya 

Berdasarkan Gender: karya pria, wanita 

Pengelolaan dalam komuniti Desa, dan milik kolektif

Kerajinan Rumah Tangga: home industry, bermula dari modal 
kecil, dikerjakan oleh keluarga

Sebagai karya Seni Rupa: sentuhan estetik pada karya kerajinan, 
dan berkembang sebagai salah satu bentuk ekspresi seni yang 
UNIK serta berciri TRADISI (etnik, kedaerahan)



Kerajinan sebagai Karya Seni Rupa = 

ungkapan rasa keindahan 

(ekspresi estetik), 

disebut juga:

Seni Kerajinan, atau Kria Seni



Contoh beberapa karya

Kerajinan Kayu: teknik pahat, 

ukir, ada nilai fungsi dan 

estetik/hiasan



Contoh Karya Kerajinan Keramik: teknik 

butsir, relief untuk hiasan dinding



Contoh Karya Kerajinan Batik sebagai karya Seni Lukis



Lukisan Jelekong Bandung 

sebagai karya kerajinan LUKIS



Karya Kerajinan berfungsi Terapan =
memenuhi keperluan sehari-hari, 

perkakas sehari-hari  ----- Kerajinan Keramik



Nilai estetika seni yang lebih tinggi 

daripada fungsi = kerajinan keramik



Karya kerajinan Etnik BADUY, Banten, 

dari bahan alam, bernilai fungsional



Asesoris Busana 

Wanita

Hiasan Dinding dari 

tumbuhan kering

Pigura Foto

Pernak-pernik yang unik,

Kerajinan dari Bahan Limbah: Alam



Serba Unik
Ranting, dahan, kulit, atau serat tumbuhan 

yang dikeringkan menjadi bahan pelapis

karya kerajinan yang berkesan alami

KAP LAMPU DUDUK

MEJA HIAS MUNGIL

KERANJANG HIAS KECIL

KOTAK PERHIASAN



Bahan Limbah: (Industri Garmen, konpeksi) 

Kain Perca, bahan pelapis kotak perhiasan

Bahan bentuk dasar kotak dari karton tebal. 

Kreasi DESAIN BENTUK dan pemilihan kain 

perlu dirancang secara artistik dan unik



Karya kerajinan Etnik BADUY 

Banten Tenun  dengan ATBM ,

bernilai  fungsional (selendang)



Kekayaan karya Kerajinan Tradisonal: 

Motif Hias (ornamen)

Motif Batik Garutan(Garut, Jabar)
Motif Stilasi Tumbuhan pada PAYUNG 

GEULIS TASIKMALAYA, Jabar

Motif Anyaman : Tas Wanita, kerajinan anyam, 

Tasikmalaya, Jabar



Kerajinan Bambu: Angklung

Kerajinan Bambu: Hiasan Meja

Kerajinan Kayu: Hiasan  & Mainan

Kerajinan Kayu (Bubut): 

Asbak & Wadah Hias



Buatan Tangan = hasta karya
dan Berdasarkan Gender = karya pria, wanita

Pria Baduy membuat KOJA, kantong dari serat 

kulit kayu Teureup. Wanita Baduy menenun 

dengan alat ATBM



Kerajinan Rumah Tangga = home industry, bermula

dari modal kecil, dikerjakan oleh keluarga

(pembuat golok dari Cisadane Baduy Banten



Kerajinan Rumah Tangga, 

Perajin Golok, 
Desa Mekarmaju, Bandung

Pelukis Jelekong

Bandung (Tukang Lukis)



RAGAM FUNGSI 

KARYA KERAJINAN

Fungsi Terapan

Fungsi Hias (dekoratif), Fungsi Seni

Fungsi Edukasi: alat permainan anak, 

media pembelajaran

Fungsi Ritual: perangkat ibadah, ritual 

keagamaan, dan upacara adat



ANEKA BAHAN BERKARYA 

KERAJINAN

Bahan alam: tanah liat, bambu, kayu, 

rotan, batu, kerang, serat alam, batok 

kelapa, sabut kelapa, akar, mutiara, dsb

Bahan buatan: plastik, resin (fiberglass), 

serat buatan, karet, spon, dsb)

Bahan Limbah: alam, industri



ANEKA TEKNIK BERKARYA KERAJINAN

Kerajinan lebih mengutamakan ketrampilan TANGAN (teknik manual),

dan dibantu dengan mesin sederhana untuk mempermudah dan

mempercepat proses pengerjaan. 
 Teknik TENUN (membuat lembar kain dengan bantuan ATBM)

 Teknik SULAM, BORDIR, JAHIT, RAJUT (membuat hiasan pada kain atau sejenisnya 
dengan bahan benang dan alat jarum jahit/bordir/sulam)

 Teknik UKIR (membuat hiasan dengan cara menoreh/mengukir dengan pisau/pahat 
pada kayu, bambu, keramik, dsb)

 Teknik MEMBATIK (membuat hiasan pada kain dengan alat canting/cap yang diberi 
lilin/malam yang berfungsi menutup pori-pori kain agar terhindar pencelupan warna 
batik)

 Teknik ANYAM (membuat benda atau hiasan dengan jalinan bahan tipis, baik bambu, 
rotan, atau bahan lain yang sejenis)

 Teknik KERAMIK (membuat benda dari bahan tanah liat, dengan teknik PUTAR atau 
dibutsir, kemudian dikeringkan dan dibakar)

 Teknik IKAT CELUP (membuat hiasan pada kain dengan cara diikat, sebelum dicelup)

 Teknik SABLON (membuat gambar/hiasan pada kain, kertas, plastik, atau bidang 
lainnya dengan cara memasukkan tinta/pewarna melalui celah/lubang sesuai gambar 
yang direncanakan, baik menggunakan saringan (screen) maupun tidak.

 Teknik menggunting dan menempel (kolase, mozaik)

 Teknik lainnya dengan menggunakan bantuan teknologi baru (komputer, dan 
sejenisnya)



RAGAM HIAS

pada KARYA KERAJINAN
Unsur dekoratif yang memperindah bentuk, dan sebagai ungkapan 

rasa keindahan (seni, estetika), yang bersumber dari lingkungan alam 

sekitar, serta pada karya kerajinan etnik/tradisional daerah tertentu 

bermakna simbolis

Ragam hias Geometris

Ragam hias Stilasi Flora

Ragam hias Stilasi Fauna

Ragam hias Stilasi Manusia

Ragam hias Abstrak



Motif Geometris

Motif Stilasi Manusia

Keramik ABSTRAK

Motif Stilasi Flora 

pada batik tulis

Motif Stilasi Fauna



Aspek Desain
pada Karya Kerajinan

Desain Kerajinan: 

perancangan karya kerajinan melalui 

konsep dan gambar rencana, dengan 

mempertimbangkan nilai fungsi, 

kenyamanan, keamanan/keselamatan, 

kesehatan, kepraktisan, keunikan, dan 

keindahan/estetika, trend pasar (nilai 

ekonomi)



Proses Desain

Studi kelayakan: selera/trend pasar, observasi 
kualitas desain, harga/daya beli konsumen, uji-
coba bahan dan alat 

Studi pra-desain: pembuatan beberapa 
alternatif desain (bentuk, motif, ragam bahan, 
teknik, dsb)

Studi desain: pengembangan desain terpilih 
dengan akurasi teknik yang lebih rinci, yang 
didukung eksplorasi dan eksperimentasi 
bahan/alat

Pembuatan contoh karya kerajinan (produk 
awal/prototipe) berdasarkan desain terpilih



Konsep 

Bentuk 

Warna

Motif Hias

Bahan/alat

Karya KERAJINAN Bernuansa 

TRADISI DAERAH SETEMPAT

dapat dipenuhi melalui pengolahan:



KREATIVITAS
dalam MENEMUKAN (discovery) dan MEREKAYASA (invention) 

untuk MENINGKATKAN KUALITAS (innovation) 

dalam upaya Pengembangan Karya Kerajinan akan tumbuh 

melalui beberapa langkah kerja berikut ini:

Identifikasi (survey) terhadap kebutuhan masyarakat 
terhadap karya kerajinan

Apresiasi (melalui komparasi, observasi) terhadap 
karya-karya kerajinan daerah lain di Indonesia dan 
mancanegara, melalui buku, majalah, internet, untuk 
menambah wawasan

Ekplorasi dan eksperimentasi desain, alat, dan bahan

Eksibisi dan komunikasi melalui pameran, perlombaan, 
agar masyarakat bisa memberikan penilaian karya demi 
peningkatan kualitas karya kerajinan



Materi PEMBELAJARAN KETRAMPILAN KERAJINAN 

BAGI SISWA SMP TERBUKA

Penanaman nilai pendidikan ketrampilan untuk bekal hidup di masa 
depan

Pendidikan karakter (mindset), kultur dan etos kerja (ketekunan, 
keperigelan, efisiensi dan efektivitas, disiplin, kecepatan, ketepatan)

Pemahaman aneka jenis dan karakter bahan dan alat kerajinan

Studi Apresiasi terhadap jenis-jenis karya kerajinan di Indonesia dan 
mancanegara (bahan, teknik, motif, fungsi, makna, dsb)

Studi Desain Kerajinan: merancang karya kerajinan dengan beberapa 
alternatif desain

Studi Kreasi dan Produksi:  (1) meniru teknik pembuatan jenis 
kerajinan sederhana hingga yang rumit, (2) mengombinasikan teknik 
kerajinan tertentu, (3) mengembangkan atau menciptakan karya 
kerajinan yang kreatif, unik, dan menarik

Studi kewirausahaan, khususnya pemasaran: melalui pameran, 
galeri/outlet, promosi di tempat wisata, via internet, kerjasama dengan 
berbagai instansi: diparda/deperindag, art shop, dsb



Contoh: Karya Kerajinan yang dapat 

dikembangkan di SMP Terbuka

Cinderamata bermuatan TRADISI LOKAL

Pernak-pernik, asesoris busana, hiasan 
meja, gantungan kunci

Elemen estetik Interior (ruangan): hiasan 
dinding, bantal kursi, lukisan kolase, mozaik, 
patung, kap lampu, asbak, pigura foto, dll

Benda fungsional berukuran kecil dan 
sedang yang dibutuhkan dan disukai 
masyarakat



KREATOR SENI PUBLIK SENI

NILAI SENI

PENGALAMAN 

SENI

KREASI APRESIASI

ARTISTIK ESTETIK

SAKRAL - PROFAN










