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SENI KERAJINAN 

 Seni Kerajinan adalah sebuah karya seni yang tercipta dari tangan-
tangan terampil, juga merupakan simbol dan identitas budaya yang 
tak ternilai harganya.  

 
 Kerajinan juga merupakan  aset budaya sekaligus juga aset 

pariwisata 
 
 produk kerajinan mempunyai peran yang tidak sedikit dalam upaya 

mendongkrak perekonomian rakyat dan kunjungan wisatawan.  
 
 produk-produk kerajinan khas daerah daerah di Indonesia sudah 

mendapat tempat di hati para wisatawan, baik wisatawan nusantara 
maupun mancanegara. 
 



Mengapresiasi ketrampilan  kerajinan  

 Pengertian Apresiasi 

 Ditinjau dari asal katanya apresiasi terbentuk dari kata 
appreciation, dalam bentuk kata kerja yaitu to 
appreciate yang berarti menyadari sepenuhnya sehingga 
kita mampu menilai dengan semestinya. Jadi apresiasi 
adalah menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya  serta 
menjadi sensitif terhadap segi-segi estetiknya sehingga 
mampu menikmati dan menilai karya tersebut dengan 
semestinya. 



Mengenal Istilah Keterampilan 
Kerajinan 

 Kata “keterampilan” dari kata dasar 
“terampil” yang maknanya adalah 
“menguasai proses, prosedur, atau 
teknik”. Kata “terampil” sebenarnya bukan 
semata-mata kecekatan tangan untuk 
mengerjakan sesuatu, tetapi juga 
kecekatan berpikir.  



“keterampilan” membutuhkan 

 Penguasaan teknik-teknik pembuatan 
sesuatu. 

 Penguasaan prosedur dan proses 
pembuatan sesuatu. 

 Penguasaan pemahaman karakteristik 
bahan dan alat yang dipakai. 

 Kemampuan bertindak cepat  
memecahkan kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi. 



Istilah, “kerajinan” mengandung makna  

 kegiatan yang produktif, rajin, tekun, dan 
suka bekerja. 

  Kerajinan membawa kita semua untuk 
tidak sekedar tahu, tetapi dalam hidup ini 
kita harus berbuat. Tidak sekedar teori 
tetapi kita harus praktik.  



FUNGSI KETERAMPILAN KERAJINAN 

 
 Fungsi ketrampilan kerajinan bagi masyarakat 

    untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia, yaitu untuk rekreasi, 
kesenangan, kedamaian, mengisi waktu luang, dan bermain. 
Kegiatan ini juga dapat meningkatkan rasa kekeluargaan, misalnya 
dalam bentuk pemberian cindera mata.  Fungsi  semacam ini dapat 
dikatakan sebagai fungsi terapi, fungsi spiritual,  dan fungsi sosial.  

      

     Fungsi keterampilan kerajinan dipelajari di sekolah 

    Proses pembelajaran keterampilan kerajinan, dapat membentuk 
watak produktif, suka bekerja keras, kreatif, tekun, dan menghargai 
karya dan budaya sendiri  



KERAJINAN KAYU 

 Kayu merupakan salah satu media yang 
cukup digemari oleh para perajin untuk 
mengekspresikan karya seni mereka. 

  Dari beberapa jenis kayu, orang membuat 
berbagai macam bentuk karya seni yang 
menarik.  
 
 



 
CONTOH KARYA KERAJINAN 

KAYU 
 



PATUNG KAYU PRIMITIF 



UKIR KAYU 



BATIK PADA KAYU 



PRODUK KERAJINAN BATIK PADA 
KAIN 



KERAJINAN KERAMIK 

 Teknik Pijit 

 Teknik Pilin 

 Tektik Slap 

 Teknik Putar 

 Teknik Cetak 



PRODUK KERAJINAN 
KERAMIK 



KERAJINAN BATU ALAM 

 TEKNIK PAHAT 

 TEKNIK CETAK 

 TEKNIK BUBUT 

 BATU PUTIH 

 BATU CANDI 

 LIMESTONE 

 BATU PARAS 



PRODUK KERAJINAN BATU ALAM 

MOSAIK LANTAI 



PRODUK KERAJINAN 
KULIT 



KERAJINAN TEKSTIL 



KERAJINAN LOGAM 



KERAJINAN DARI 
BAHAN LAIN 

SERAT AGEL LIDI 



KERAJINAN BAMBU 


