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Pengertian Ragam Hias

• Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang 
biasanya akan menjadi pola yang diulang-biasanya akan menjadi pola yang diulang-
ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. 
Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada
kain (misalnya batik), songket, ukiran, atau
pahatan pada kayu/batu. Ragam hias dapat
distilisasi (stilir) sehingga bentuknya
pahatan pada kayu/batu. Ragam hias dapat
distilisasi (stilir) sehingga bentuknya
bervariasi.



• Ragam hias merupakan pola hias yang dibuat 
dengan digambar, dipahat, dan dicetak, untuk dengan digambar, dipahat, dan dicetak, untuk 
mendukung meningkatnya kualitas dan nilai 
pada suatu benda atau karya seni. Ragam hias
juga merupakan perihal yang akan menyertai 
bidang gambar (lukisan atau jenis karya 
lainnya) sebagai bagian dari struktur yang ada 
bidang gambar (lukisan atau jenis karya 
lainnya) sebagai bagian dari struktur yang ada 
di dalam.



Ragam Hias dan Ornaman

• Ragam hias mempunyai istilah lain yakni
ornamen. perkataan ornamen berasal dari kataornamen. perkataan ornamen berasal dari kata
Ornare (bahasa Latin) yang berarti menghiasi.

• Dalam Ensiklopedia Indonesia, ornamen adalah
setiap hiasan bergaya geometrik atau yang 
lainnya, yang dibuat pada suatu bentuk dasar dari
hasil kerajinan tangan (perabot, pakaian, dsb) dan
arsitektur. 
hasil kerajinan tangan (perabot, pakaian, dsb) dan
arsitektur. 

• Dalam Bahasa Inggris disebut ornament dan
dalam Bahasa Belanda disebut Siermotieven. 



Fungsi Aktif dan Pasif Ragam Hias

• Sebagai karya seni yang dibuat untuk 
mendukung keindahan dari suatu produkmendukung keindahan dari suatu produk
tertentu, mempunyai makna yang sifatnya
aktif dan pasif.



• Ragam hias aktif adalah ragam hias yang 
berfungsi selain untuk menghias suatu benda berfungsi selain untuk menghias suatu benda 
juga mendukung hal lain pada benda tersebut 
misalnya ikut menentukan kekuatanya. 
Misalnya kaki kursi motif belalai gajah/motif 
kaki elang, ikan, buaya, dan sebagainya.kaki elang, ikan, buaya, dan sebagainya.



• Contoh ragam hias aktif.



















• Ragam hias pasif adalah ragam hias yang 
berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada 
kaitanya dengan hal lain seperti ikut 
mendukung konstruksi atau kekuatan suatu 
benda yang dihiasnya.



• Contoh ragam hias pasif.









Motif dan Pola Ragam Hias

• Pola dalam bahasa Inggris di sebut “pattern”.
Secara sederhana pola merupakanSecara sederhana pola merupakan
penyebaran bentuk dan warna dalam suatu 
represnetasi ulangan tertentu.

• Sedangkan motif merupakan sesuatu yang 
menjadi pangkal tema dari sesuatu karya
ragam hias. Motif merupakan pangkal untuk ragam hias. Motif merupakan pangkal untuk 
membentuk suatu pola, baik dibentuk dari 
unsur garis maupun suatu bentuk figure. 



Teknik Pembuatan Pola

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

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

• Bebas atau kreasi yaitu pola yang dibuat • Bebas atau kreasi yaitu pola yang dibuat 
secara bebas dan bervariasi. 

•



Macam-macam Motif Pembentuk
Pola
1. Motif Geometris
• Motif tertua dari ornamen adalah bentuk • Motif tertua dari ornamen adalah bentuk 

geometris, motif ini lebih banyak 
memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur 
seperti garis-garis lengkung dan lurus, 
lingkaran, segitiga, segiempat, bentuk lingkaran, segitiga, segiempat, bentuk 
meander, swastika, dan bentuk pilin, patra 
mesir “L/T” dan lain-lain. 



• Contoh motif geometris.

















Motif Non Geometris
• Merupakan ragam hias yang dibuat dengan• Merupakan ragam hias yang dibuat dengan

berbagai teknik dan cara, yang mengambail
inspirasi dari berbagaihal, baik natural 
maupun stilisisasi apa pun. Ragam hias ini
biasanya banyak mengambil dari inspirasibiasanya banyak mengambil dari inspirasi
manusia, binatang, tumbuhan,atau benda
alam lainnya.



• Beberapa contoh ragam hias Non Geometris
manusia. manusia. 

















• Contoh Ragm Hias Nongeometris Binatang.













• Beberapa contoh ragam hias Non Geometris
Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. 













Teknik Perwujudan Ragam Hias

• Teknik Realis atau naturalis, yakni pembuatan 
motif ragam hias yang berusaha mendekati motif ragam hias yang berusaha mendekati 
atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami 
tanpa melalui suatu gubahan, bentuk-bentuk 
alami yang dimaksud berupa bentuk binatang, 
tumbuhan, manusia dan benda-benda alam 
lainnya.
tumbuhan, manusia dan benda-benda alam 
lainnya.



• Stilisasi atau gubahan yaitu pembuatan motif 
ornamen dengan cara melakukan gubahan ornamen dengan cara melakukan gubahan 
atau mengubah bentuk tertentu, dengan tidak 
meninggalkan identitas atau ciri khas dari 
bentuk yang digubah/distilisasi.



• Kombinasi atau kreasi yaitu motif yang dibuat 
dengan mengkombinasikan beberapa bentuk dengan mengkombinasikan beberapa bentuk 
atau motif. Motif yang tercipta dengan cara ini 
biasanya mewakili karakter atau identitas 
individu penciptanya.



Corak Ragam Hias

• Ragam Hias Primitif, yaitu karya seni ornamen 
yang diciptakan pada zaman purba atau yang diciptakan pada zaman purba atau 
zaman primitif. Ciri-ciri umum dari seni 
ornamen primitif adalah sederhana, tegas, 
kaku, cendrung bermotif geometris, goresan 
spontan, biasanya mengandung makna 
simbolik tertentu.
spontan, biasanya mengandung makna 
simbolik tertentu.



• Ragam hias klasik adalah ragam hias yang 
telah mencapai puncak-puncak telah mencapai puncak-puncak 
perkembangannya atau telah mencapai 
tataran estetis tertinggi, sehingga sulit 
dikembangkan lebih lanjut. Ia telah 
mempunyai bentuk dan pakem yang standard, 
struktur motif dan pola yang tetap, memiliki 
mempunyai bentuk dan pakem yang standard, 
struktur motif dan pola yang tetap, memiliki 
susunan, irama yang telah baku



• Beberapa contoh ragam hias klasik















• Ragam hias tradisional yaitu ragam hias yang 
berkembang ditengah-tengah masyarakat berkembang ditengah-tengah masyarakat 
secara turun-temurun, dan tetap digemari dan 
dilestarikan sebagai sesuatu yang dapat 
memberi manfaat (keindahan) bagi 
kehidupan, dari masa ke-masa. kehidupan, dari masa ke-masa. 







• Ragam hias modern atau Kontemporer yaitu 
karya seni ornamen yang merupakan hasil karya seni ornamen yang merupakan hasil 
kreasi atau ciptaan seniman yang baru dan 
lepas dari kaidah-kaidah tradisi, klasik atau 
primitif. Ornamen ini bersifat individu. 
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Pengertian Ragam Hias

Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain (misalnya batik), songket, ukiran, atau pahatan pada kayu/batu. Ragam hias dapat distilisasi (stilir) sehingga bentuknya bervariasi.







Ragam hias merupakan pola hias yang dibuat dengan digambar, dipahat, dan dicetak, untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Ragam hias juga merupakan perihal yang akan menyertai bidang gambar (lukisan atau jenis karya lainnya) sebagai bagian dari struktur yang ada di dalam.





Ragam Hias dan Ornaman

Ragam hias mempunyai istilah lain yakni ornamen. perkataan ornamen berasal dari kata Ornare (bahasa Latin) yang berarti menghiasi.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, ornamen adalah setiap hiasan bergaya geometrik atau yang lainnya, yang dibuat pada suatu bentuk dasar dari hasil kerajinan tangan (perabot, pakaian, dsb) dan arsitektur. 

Dalam Bahasa Inggris disebut ornament dan dalam Bahasa Belanda disebut Siermotieven. 





Fungsi Aktif dan Pasif Ragam Hias

Sebagai karya seni yang dibuat untuk mendukung keindahan dari suatu produk tertentu, mempunyai makna yang sifatnya aktif dan pasif.









Ragam hias aktif adalah ragam hias yang berfungsi selain untuk menghias suatu benda juga mendukung hal lain pada benda tersebut misalnya ikut menentukan kekuatanya. Misalnya kaki kursi motif belalai gajah/motif kaki elang, ikan, buaya, dan sebagainya.







Contoh ragam hias aktif.



























































































Ragam hias pasif adalah ragam hias yang berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada kaitanya dengan hal lain seperti ikut mendukung konstruksi atau kekuatan suatu benda yang dihiasnya.









Contoh ragam hias pasif.





































Motif dan Pola Ragam Hias

Pola dalam bahasa Inggris di sebut “pattern”. Secara sederhana pola merupakan penyebaran bentuk dan warna dalam suatu represnetasi ulangan tertentu.

Sedangkan motif merupakan sesuatu yang menjadi pangkal tema dari sesuatu karya ragam hias. Motif merupakan pangkal untuk membentuk suatu pola, baik dibentuk dari unsur garis maupun suatu bentuk figure. 






Teknik Pembuatan Pola


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

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

Bebas atau kreasi yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi. 

 








Macam-macam Motif Pembentuk Pola


1. Motif Geometris

Motif tertua dari ornamen adalah bentuk geometris, motif ini lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segiempat, bentuk meander, swastika, dan bentuk pilin, patra mesir “L/T” dan lain-lain. 







Contoh motif geometris.















































































Motif Non Geometris

Merupakan ragam hias yang dibuat dengan berbagai teknik dan cara, yang mengambail inspirasi dari berbagaihal, baik natural maupun stilisisasi apa pun. Ragam hias ini biasanya banyak mengambil dari inspirasi manusia, binatang, tumbuhan,atau benda alam lainnya.







Beberapa contoh ragam hias Non Geometris manusia. 















































































Contoh Ragm Hias Nongeometris Binatang.

























































Beberapa contoh ragam hias Non Geometris Tumbuh-tumbuhan. 


























































Teknik Perwujudan Ragam Hias


Teknik Realis atau naturalis, yakni pembuatan motif ragam hias yang berusaha mendekati atau  mengikuti  bentuk-bentuk secara alami tanpa melalui suatu gubahan, bentuk-bentuk alami yang dimaksud berupa bentuk binatang, tumbuhan, manusia dan benda-benda alam lainnya.







Stilisasi atau gubahan yaitu pembuatan motif ornamen dengan cara melakukan gubahan atau mengubah bentuk tertentu, dengan tidak meninggalkan identitas atau ciri khas dari bentuk yang digubah/distilisasi.







Kombinasi atau kreasi yaitu motif yang dibuat dengan mengkombinasikan beberapa bentuk atau motif. Motif yang tercipta dengan cara ini biasanya mewakili karakter atau identitas individu penciptanya.







Corak Ragam Hias

Ragam Hias Primitif, yaitu karya seni ornamen yang diciptakan pada zaman purba atau zaman primitif. Ciri-ciri umum dari seni ornamen primitif adalah sederhana, tegas, kaku, cendrung bermotif geometris, goresan spontan, biasanya mengandung makna simbolik tertentu.







Ragam hias klasik adalah ragam hias yang telah mencapai puncak-puncak perkembangannya atau telah mencapai tataran estetis tertinggi, sehingga sulit dikembangkan lebih lanjut. Ia telah mempunyai bentuk dan pakem yang standard, struktur motif dan pola yang tetap, memiliki susunan, irama yang telah baku







Beberapa contoh ragam hias klasik







































































Ragam hias tradisional yaitu ragam hias yang berkembang ditengah-tengah masyarakat secara turun-temurun, dan tetap digemari dan dilestarikan sebagai sesuatu yang dapat memberi manfaat (keindahan) bagi kehidupan, dari masa ke-masa. 



























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