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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahhirabbil’alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Modul Pratikum “Kriya Fungsional” ini sesuai pada waktu yang 

telah ditentukan. Sholawat beserta salam selalu dicurahkan kepada Nabi 

junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 

zaman jahiliah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang 

kita rasakan saat ini. Modul Pratikum merupakan salah satu bentuk dari sebuah 

penyelesaan isu yang ada di program studi Kriya Seni dimana belum optimalnya 

media pembelajaran praktikum mata kuliah Kriya Fungsional khususnya bahan 

kulit tersamak nabati, dari isu inilah lahirnya program pembuatan modul Kriya 

Fungsional bahan kulit tersamak ini. Modul praktikum Kriya Fungsional ini 

menjadi salah satu acuan atau pedoman dalam proses pembelajaran perkuliahan 

Kriya Fungsional bahan kulit tersamak nabati, diharapkan dengan adanya modul 

praktikum ini juga bisa memudahkan mahasiswa dalam memahami dan menyerap 

materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan kedepanya. Modul praktikum 

Kriya Fungsional bahan kulit tersamak ini dibuat sebagai penunjang kegiatan 

perkuliahan praktik. Proses pembuatan modul ini tentunya tidak akan berjalan 

maksimal tanpa adanya dukungan moral dan material dari berbagai pihak 

terutama keluarga khususnya, semua tim yang sudah memberikan waktu dan 

dedikasinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Seni Kriya 

 Seni Kriya adalah seni yang dihasilkan oleh orang yang bekerja atas 

keterampilannya, baik keterampilan psikis (kreatif) maupun keterampilan tangan 

(Sujawi Bastomi, 2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata 

"kriya" berarti pekerjaan "kerajinan tangan". Sementara dalam bahasa Inggris 

Kriya berarti Craft yang artinya kekuatan atau energi, yang mengandung arti lain 

yakni membuat sesuatu atau mengerjakan yang dikaitkan dengan keterampilan 

atau profesi tertentu. 

            Seni Kriya disebut juga handycraft yang berarti kerajinan tangan yang 

mana seni kriya ini dapat dikategorikan sebagai seni terapan yang menitik 

beratkan pada aspek keindahan dan kegunaaanya. Berarti seni kriya ini adalah 

seni untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menonjolkan aspek estetika atau 

keindahan dan juga kegunaanya untuk kebutuhan sehari-hari. Seni Kriya adalah 

handskill atau seni yang dibuat dengan kerajinan tangan dengan memperhatikan 

aspek fungsional (kegunaan/siap pakai) tetapi tidak meninggalkan aspek 

keindahan seni itu sendiri.  

B. Kriya Fungsional 

 Fungsi memiliki arti manfaat atau kegunaan, dalam perancangan 

penciptaan karya seni fungsional dibutuhkan tahapan proses kreatif dengan waktu 

yang tidak singkat. Sebuah karya seni bisa berhasil tentu saja tidak hanya melalui 

beberapa proses penentuan konsep dan penggalian ide-ide, akan tetapi dengan 

didorong keterampilan, skill, pengalaman, dan pengetahuan. Keberadaaan karya 
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seni memiliki tiga macam fungsi, yaitu fungsi personal, fungsi sosial dan fungsi 

fisik (Dharsono, 2017: 29-32). 

1. Fungsi Personal 

Fungsi personal yaitu sebagai intrumen ekspresi personal, seni semata-

mata tidak dibatasi untuk dirinya sendiri (Dharsono, 2017: 29-31). 

2. Fungsi Sosial 

Fungsi sosial yaitu kecenderungan atau usaha untuk mempengaruhi 

tingkah laku manusia. Ia diciptakan atas dasar penggunaan pada situasi 

umum serta mengambarkan aspek kelompok sebagai wujud adanya 

perbedaan pengalaman personal (Dharsono, 2017: 29-31). 

3. Fungsi Fisik 

Fungsi fisik adalah kreasi yang secara fisik dapat digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari (Dharsono, 2017: 29-31). 

 Secara umum karya Kriya Fungsional merupakan hasil karya seni yang 

mempunyai kegunaan praktik terhadap penikmatnya, serta memiliki hiasan yang 

terdapat pada permukaan benda tersebut, seperti ornamen, berbicara ornamen 

tentunya kita juga akan menyinggung yang namanya motif, dimana motif adalah 

bagian penggabungan garis dengan satu bentuk yang disebut motif. Karya Kriya 

Fungsional memiliki macam bentuk dan bahan, seperti bahan kayu, keramik, 

tekstil, logam, kulit dan lain lain. Bentuk karya kriya fungsional sering dijumpai 

disekitar kehidupan sehari-hari, kriya fungsional memiliki banyak ragam maupun 

bentuknya, sehingga saat perkuliahan peserta didik memiliki ide dan kemampuan 

yang berbeda-beda dalam menciptakan sebuah karya seni kriya fungsional, 

sehingga dibutuhkan pengorganisasian terkait Kriya Fungsional dengan tidak 
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meningalkan keindahanya serta menerapkan hiasan berupa motif pada karya kriya 

fungsional dengan bahan kulit tersamak nabati. 

C. Kriya Kulit  

 Kulit merupakan bagian terluar dari makluk hidup yang melindungi bagian 

terluar tubuh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kulit dapat diperoleh 

setelah hewan mati sehingga dikuliti. Ukuran kulit yang dihasilkan beragam 

tergantung dari jenis hewan yang dikuliti. Seperti penjelasan dari I Wayan 

Suardana berikut ini, Kulit adalah lapisan luar tubuh binatang yang merupakan 

suatu kerangka luar, tempat bulu binatang itu tumbuh. Dalam Ensiklopedi 

Indonesia dijelaskan bahwa kulit adalah lapisan luar badan yang melindungi 

badan atau tubuh binatang dari pengaruh-pengaruh luar misalnya panas, pengaruh 

yang bersifat mekanis, kimiawi, serta merupakan alat penghantar suhu (2008: 4) 

1. Macam dan jenis kulit 

a) Jenis kulit berdasarkan asal hewan 

1) Hewan ternak: sapi, kerbau, kuda, Kambing, domba, babi. 

2) Hewan melata: buaya, biawak, komodo, ular, kodok 

3) Hewan air: ikan pari, ikan kakap, ikan tuna 

4) Hewan liar: gajah, harimau 

5) Burung : burung unta, ayam 

b) Pembagian Kelompok Kulit. 

1) Kulit besar (Sapi,kerbau, kuda, gajah) 

2) Kulit kecil (kambing, domba, kijang, kelinci) 

3) Kulit reptil (ular, buaya, biawak, kadal, kodok) 

4) Kulit ikan (pari, hiu, tuna). 
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c) Jenis Kulit Berdasarkan Istilahnya 

1) Kulit Beledu 

Kulit jadi dari kerbau, sapi, kuda, domba, kambing dan seterusnya 

yang disamak krom yang bagian nerf (permukaannya) diamplas 

halus biasanya digunakan untuk sepatu, jaket, dan lain-lain. 

2) Kulit split 

Kulit jadi dari sapi, kuda, kerbau, yang dibelah dengan mesin belah 

yang menghasilkan 2 bagian atau lebih, yaitu bagian nerf (grain 

split) dan daging yang digunakan untuk sepatu, sandal, ikat 

pinggang, dan sebagainya. 

d) Kulit perkamen 

Kulit mentah yang sudah dalam keadaan kering dan digunakan untuk 

pembuatan wayang, kap lampu, penyekat, kipas, bedug, dan 

sebagainya. 

e) kulit samak bulu 

Kulit dari sapi, kerbau, kuda, kambing, dan seterusnya yang disamak 

krom atau kombinasi dengan tidak dilepas bulunya dan digunakan 

untuk untuk membuat hiasan dinding kaligrafi, pemandangan alam 

dan masih banyak lainnya dengan mengolah warna serta kreatifitas 

senimananya. 

f) Kulit sintetis 

Kulit dari olahan pabrik dengan kwalitas rendah daan banyak 

dijadikan barang seperti tas, jaket, dompet dan lain-lainya. 

g) Kulit samak nabati. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, banyak jenis atau macam kulit yang bisa 

dijadikan menjadi karya seni estetik saja atau benda seni yang dapat di 



 

5 

 
MODUL 

manfaatkan atau difungsikan secara langsung oleh penikmatnya. Pada kesempatan 

ini bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah jenis kulit tersamak 

nabati. Menggapa memilih menggunakan kulit tersamak nabati, karena selama ini 

kulit samak nabati mudah untuk ditatah permukaannya dengan menggunakan 

tehnik tatah timbul jika dibandingkan dengan kulit yang lainnya.  

1. Kulit Tersamak Nabati 

 Kulit samak nabati adalah kulit mentah dari hewan yang sudah dilakukan 

penyamakan dengan bahan-bahan penyamak. Bahan penyamakan diperoleh dari 

alam atau bahan kimia (Sunarto, 1985:11) 

 Penyamakan nabati merupakan proses mengubah struktur kulit mentah 

yang rentan rusak oleh mikroorganisme menjadi kulit tersamak yang tahan lama 

dengan bahan penyamakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Umumnya kulit 

yang disamak menggunakan bahan nabati akan berwarna coklat muda dan 

kulitnya kurang lentur. Kelenturan kulit tergantung pada ketebalan dari kulit yang 

disamak. Jika penyamakan menggunakan bahan kulit domba, kambing dan sapi 

maka kulit tersamaknya cukup lentur, berbeda jika bahan kulit yang disamak 

menggunakan kulit kerbau atau bison maka hasil kulit yang disamak lebih terlihat 

kaku dan tebal. Kulit hewan tersamak nabati yang digunakan adalah kulit hewan 

kambing dan selanjutnya dihiasi dengan ornamen. 

 Penerapan ornamen biasanya diaplikasikan pada permukaan kulit tersamak 

nabati dan didukung dengan pewarnaan yang sesuai dengan keinginan pribadi 

masing-masing. Selain itu kulit nabati dapat digunakan dengan berbagai macam 

produk yang dapat difungsikan seperti baju, tas, jaket, sepatu, dompet, kap lampu, 

id card holder dan masih banyak lagi benda fungsional lainnya. Hakikatnya 
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penciptaan karya kriya kulit dapat dikombinasikan dengan bahan kriya lain seperti 

kayu, besi, tekstil dan benda lainnya. Maka dari itu diharapkan peserta didik dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan memiliki sikap ingin menciptakan karya kriya 

fungsional bahan kulit tersamak nabati bersamaan dengan menerapkan motif 

sebagai hiasan ataupun memperindah karya kriya fungsional. Oleh karena itu 

materi yang digunakan pada kesempatan ini merupakan seni kriya fungsional 

difokuskan pada bahan kulit tersamak nabati dengan menerapkan beberapa 

ornamen Aceh yang bersumber dari alam (flora dan fauna) sebagai hiasan karya 

kriya fungsional bahan kulit tersamak nabati. 

D. Ornamen 

 Ornamen atau dapat disebut juga ragam hias merupakan visualisasi dalam 

suatu karya dengan tujuan menghias. Ada bebapa ornamen bersumber dari bentuk 

flora dan fauna yang kemudian di stilisasikan kedalam wujud ornamen dengan 

bentuk pemaknaan yang disesuaikan kemiripan secara fungsi dan kebudayaan 

setempat. Berikut beberapa bentuk ornamen yang ada di Aceh dengan sumber 

inspirasi dari flora dan fauna. Jika ingin melihat ornamen aceh yang lainnya dapat 

dilihat pada “Modul Ragam Hias Aceh”. 

Beberapa motif dasar flora dan fauna pada ukiran dan sulaman di Aceh 

Gambar 1 

Motif Bunge Mbako (bunga tembakau) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 
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Gambar 2 

Motif tampuk nggette (ujung manggis) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

 

Gambar 3 

Motif cuping gajah (kuping gajah) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

 

Gambar 4 

Motif embun bekhangkat 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: Modul Ragam Hias Aceh) 
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Gambar 5 

Keterangan: motif tampuk nggette 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: Modul Ragam Hias Aceh) 

Gambar 6 

Motif tandan tekhali (tangkai terali) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

Gambar 7 

Motif Pinto Aceh (pintu Aceh) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: Modul Ragam Hias Aceh) 
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Gambar 8 

Motif pucuk khebung (pucuk rebung) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

Gambar 9 

Motif pukuk sekhpe (pucuk pakis) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

Gambar 10 

Motif pukuk sekhpe metali (pucuk pakis bertali) 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber, ZZ Muhammad, 1985) 

  

 

Gambar 11 

Salat satu ukiran yang terdapat pada kinan rumah tradisional di Aceh Selatan 

Motif tao meuputa, talo ie, kuncub bunga 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 
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Gambar 12 

Salah satu motif yang terdapat pada tangga (rinyeun) 

Motif bunga, daun dan batang 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

E. Deskripsi Singkat 

 Pembuatan modul praktikum mata kuliah Kriya Fungsional bahan kulit 

tersamak nabati ini disusun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, 

wawasan serta keterampilan mahasiswa dalam menciptakan karya kriya kulit 

tersamak nabati dengan hiasan ornamen Aceh. Penyampaian materi 

disampaikan dalam 4 jam pembelajaran, sebanyak 16 kali tatap muka selama 1 

semester perkuliahan. Selain itu tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 

sebanyak 3 karya seni Kriya Fungsional baik bahan kayu, kulit, keramik, tekstil 

dan logam.  

 Minggu ke-1 mahasiswa dibekali dengan pengetahuan umum tentang kriya 

fungsional dan arahan untuk membuat atau memikirkan konsep penciptaan 

fungsional dengan membuat 3 karya kriya fungsional, masing-masing karya 

minimal 3 sketsa untuk memilihat sketsa mana yang terbaik. Minggu ke-2, 

mahasiswa diminta untuk mengumpulkan sketsa tersebut untuk dipilih yang 
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terbaik. Minggu ke-3, mempersentasikan proposal penciptaan karya seni, 

minggu ke-4 mulai menggarap karya. 1 karya seni harus diselesaikan sebelum 

minggu ke-8 atau ujian tengah semester (UTS) berlangsung, dan 2 karya seni 

lagi diselesaikan dalam rentan waktu minggu ke-9 hingga minggu ke-16 atau 

sebelum ujian akhir semester (UAS) berlangsung. Penggarapan karya seni 

dapat dikerjakan dikampus dan juga dapat dilaksanakan dirumah masing-

masing. Pembuatan karya juga menerapkan ornament atau motif Aceh yang 

bersumber dari flora dan fauna pada bahan kulit tersamak nabati menggunakan 

teknik tatah timbul dan menggunakan pewarnaan cat poster. Finishing 

menggunakan cat semir sepatu warna coklat produk kiwi dan cat warna bening 

dari produk pilox. 

F. Capaian Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu memahami kriya fungsional dan bagaimana cara 

menerapkannya pada sebuah karya kriya seni bahan kulit samak nabati.  

2. Peserta didik mampu membuat karya kriya bahan kulit tersamak nabati 

yang sudah memiliki konsep penciptaan dalam penggarapan karya seni 

tersebut, sehingga menghasilkan karya-karya seni yang mempunyai 

konsep dan nilai estetis. 

3. Mampu menciptakan karya kriya fungsional bahan kulit nabati yang 

praktis dan estetis  

4. Mampu membuat produk kriya yang dapat dimanfaat secara ekonomis 

G. Prosedur 

 Mata kuliah Kriya Fungsional memiliki tugas menciptakan karya yang 

dapat difungsikan atau dimanfaatkan dengan mengkreasikan bentuk motif dan 
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mengaplikasikanya pada permukaan media kriya kulit, kayu, tekstil, logam 

dan keramik. Namun pada tugas ini menggunakan media kriya kulit tersamak 

nabati yang mana nantinya ditambah pewarnaan pada motif maupun 

dipermukaan bahan agar mendukung keindahan karya yang diciptakan.  

Adapun tahapan dalam membuat karya kriya fungsional bahan kulit tersamak 

nabati seperti berikut ini:  

1. Menentukan alat dan bahan yang digunakan 

a. Alat; 

Alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang 

fungsinya adalah mempermudah pekerjaan. Penggunaan alat ini 

mendukung dalam proses penggarapan karya mulai dari pembuatan sketsa 

dan membuat pola hingga proses pembentukan karya sampai finishing. 

Adapun alat yang digunakan seperti berikut ini: 

1) Pensil 

Kegunaannya untuk menulis sketsa motif dan pola karya. 

 

 
 

Gambar 13 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

2) Cat pingir kulit tersamak 

Kegunaanya untuk mengecat pinggiran kulit agar terlihat rapi 
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Gambar 14 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

3) Penggaris 

Kegunaanya adalah untuk mengaris pada bagian tertentu di permukaan 

kertas 

 

Gambar 15 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

 

4) Gunting 

Kegunaanya untuk memotong sketsa pola pada kertas dan memotong 

bahan 

 

 

Gambar 16 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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5) Alat tatah berupa pahat hias khusus kulit 

Kegunaan untuk membuat tatahan hias pada permukaan kulit tersamak 

nabati 

 

Gambar 17 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

6) Pisau potong khusus kulit 

Kegunaannya untuk memotong kulit 

Gambar 18 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

7) Pisau pemotong 

Kegunaannya untuk memotong kulit 

 
Gambar 19 

Foto: Asrinaldi, 2022 

8) Benang Jahit 

Kegunaannya untuk menjahit bagian yang terpisah untuk disatukan 

menjadi sebuah karya seni 

Gambar 20 

Foto: Karya Mansyah, 2022 
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9) Jarum Jahit 

Kegunaannya untuk menyatukan kulit yang telah di potong sesuai pola 

lalu dirangkai dan dijahit. 

 

Gambar 21 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

10) Lem Kuning atau Lem Aibon 

Kegunaannya untuk menempelkan kulit yang telah dipotong sesuai pola 

lalu di rangkai sebelum dijahit.  

 

Gambar 22 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

11) Amplas 

Kegunaanya untuk menghaluskan bagian permukaan kulit yang sudah di 

potong 

 

Gambar 23 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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12) Pengaris Jahitan Kulit 

Kegunaanya adalah untuk menggaris lurus permukaan kulit tersamak 

nabati lalu garis tersebut selanjutnya akan dilubangi untuk dijahit 

Gambar 24 

         Foto: Asrinaldi, 2022 

 

13) Penghalus Pinggiran Kulit 

Kegunaanya untuk mengahaluskan pinggiran kulit tersamak nabati yang 

telah dipotong. 

Gambar 25 

Foto: Asrinaldi, 2022 
 

14) Penghapus  

Kegunaanya untuk menghapus tulisan yang salah atau tidak sesuai 

dengan keinginan 

 

Gambar 26 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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15) Uncek (pelubang kecil) 

Kegunaanya untuk melobangi kulit dan menulis sketsa motif yang telah 

ditempelkan pada permukaan kulit 

Gambar 27 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

16) Lakban 

Kegunaanya untuk mengelem kertas pada permukaan kulit tersamak 

nantinya 

 

Gambar 28 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

17) Cutting board (alas potong) 

Kegunaanya sebagai alas untuk memotong atau mengaris kertas atau 

kulit tersamak. 

Gambar 29 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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18) Kuas 

Kegunaannya untuk mewarnai bagian motif yang akan diberi warna 

 

Gambar 30 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

19) Cat poster 

Kegunaanya untuk mewarnai permukaan kulit yang ada motifnya 

 

Gambar 31 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

20) Palu 

Kegunaanya sebagai alat pemukul pahat untuk menatah kulit tersamak 

nabati 

 

Gambar 32 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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23) Mesin jahit kulit higt speed 

Kegunaanya untuk menjahit bahan yang telah di potong sesuai pola yang 

diinginkan menjadi satu kesatuan utuh.  

Gambar 33 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

24) Mesin seset kulit 

Kegunaanya untuk menipiskan bagian dalam pinggir kulit agar mudah 

dijahit 

           

  Gambar 34 

       Foto: Asrinaldi, 2022 

 

25) Cat semir sepatu warna coklat 

Kegunaannya untuk mengecat seluruh permukaan bahan 

 

Gambar 35 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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26) Tempat menjahit 

Kegunaanya untuk tempat menjahit manual 

Gambar 36 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

27) Alat cat pinggir kulit 

Kegunaanya untuk memukul bagian tempelan potongan bahan agar lebih 

rapat 

 

Gambar 37 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

28) Alat cat pinggir kulit 

Kegunaanya untuk alat mengecat pinggiran kulit 

 

Gambar 38 

Foto: Karya Mansyah, 2022 
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28) Cat warna bening 

Kegunaanya untuk mengecat pada seluruh permukaan karya seni 

 

Gambar 39 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

29) Alat pelubang jahitan manual 

Kegunaanya untuk melubangi jahitan yang akan dijahit menggunakan 

teknik jahit manual 

 

Gambar 40 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

30) Kertas hvs A4/F4 

Kegunaanya untuk membuat sketsa karya kriya fungsional 

Gambar 41 

Foto: Karya Mansyah, 2022 
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b. Bahan: 

  Bahan adalah benda utama yang dibutuhkan, bersifat habis 

pakai dan dapat diolah sehingga berubah bentuk sifatnya sesuai dengan 

kegunaan. Bahan yang digunakan untuk karya seni kriya atau benda 

kerajinan biasanya berasal dari bahan alam, bahan hewan dan bahan 

nabati (Westra, 1995: 26). 

1) Kulit Tersamak Nabati 

Kegunaanya sebagai bahan utama pada karya kriya fungsional bahan 

kulit dan nantinya ditatah pada permukaan kulit yang sudah ada motifnya 

 

Gambar 42 

Kulit tersamak nabati 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

2. Mencari referensi ide penciptaan 

 Ide dalam penciptaan karya seni kriya fungsional dapat dicari 

dilingkungan sekitar atau melalui buku, majalah, jurnal, 

skripsi/tesis/disertasi maupun internet. Atau bisa juga didapat dari media 

lain seperti televisi dan radio. 

3. Membuat sketsa karya kriya fungsional dengan kreasi motif: 

 Sketsa merupakan coretan awal atau rancangan kasar dari suatu 

komposisi bentuk, bisa berupa garis, titik, gambar, planning buram atau 
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coretan. Sketsa juga dapat dikatakan dengan gambar sederhana yang 

belum memiliki warna tertentu. 

a. Alat yang perlu dipersiapkan: 

a) Pensil 

b) Pulpen 

a) Kerta putih A4/F4 

b. Buatlah pada kertas hvs A4/F4 bentuk sketsa karya kriya fungsional 

dengan kreasi motif atau ornamen yang akan diciptakan. 

4. Merangkai karya kulit tersamak nabati hingga proses akhir. 

1. Mempersiapkan peralatan: 

1) Alat yang diperlukan; 

2. Lem kuning  

 

 

 

 

E. Teknik 

Proses penerapan motif dipermukaan kulit tersamak menggunakan teknik tatah 

timbul, sedangkan untuk merangkai karya bahan kulit tersamak nabati 

menggunakan dua teknik yaitu teknik menjahit manual dan teknik jahit 

menggunakan mesin higt speed. 

1. Tatahan timbul 

Tatah timbul kulit merupakan teknik dalam kerajinan yang terbuat dari 

kulit tersamak sebagai media eksplorasi untuk memberikan efek timbul 

dari permukaan karya yang dibuat. 

e) Pensil 

f) Penghapus 

a) Penggaris 

b) Gunting 

c) Kertas hvs 

g) Lem kuning  

h) Benang jahit 

i) Jarum jahit manual dan mesin 

j) Pengaris jahitan kulit 

k) Mesin jahit kulit higt speed 

l) Cat kiwi 

a) Cat  warna bening merek pilox 

b) Amplas  

c) Mesin seset 

d) Tempat menjahit manual 

e) Cat poster 

f) Palu 
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Gambar 43 

Bentuk hasil tatah timbul 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

   

Gambar 44 

Bentuk hasil tatah timbul 

Repro: Karya Mansyah, 2022 

 

2. Jahit Manual 

 Menjahit manual adalah menyambung dua bagian atau lebih, agar menjadi 

satu dengan cara dijahit menggunakan tangan. Proses penjahitan dilakukan 

dengan cara benda yang akan di jahit diukur dan diberi tanda kemudian 

dilobangi dengan ukuran sesuai kebutuhan (I Wayan Suardana, 2008: 11/244). 

Pada penjahitan manual diperlukan ketelitian dan kerapian, karena dalam 

menjahit manual dibutuhkan kesabaran dan keseriusan. Sama halnya menjahit 

dimedia kulit, tujuannya untuk menyatukan atau menyambung dua bagian atau 

lebih sehingga terlihat bentuk karya yang diinginkan. 
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Gambar 45 

Proses jahit manual 

 Repro: Karya Mansyah, 2022 

 

3. Jahit menggunakan mesin higt speed. 

 Menjahit menggunakan mesin higt speed adalah menjahit permukaan kulit 

tersamak dari dua bagian menjadi satu, dengan memperhatikan skill penguna 

saat menggunakan mesin jahit. Tujuannya adalah untuk memastikan jahitan 

rapid an indah. Jahit menggunakan mesin harus menggunakan kesabaran dan 

ketelitian, karena jika tidak sabar maka hasil dari jahitan menggunakan mesin 

tidak akan rapi, bahkan bisa mengakibatkan jarum jahit patah.  

4. Pembuatan karya menggunakan teknik tatah timbul dan teknik jahit 

menggunakan mesin higt speed 

1. Buatlah sketsa id card holder ukuran 12 x 8,5 cm di atas kertas A4/F4.  

Gambar 46 

Sketsa: Karya Mansyah, 2022 

 

a. Pilihlah salah satu ornamen atau motif flora dan fauna yang ada di Aceh 

untuk diterapkan pada id card holder dikertas A4/F4 (jika ingin 

menggunakan ornamen Aceh yang lain lihat “Modul Ragam Hias Aceh”) 
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Gambar 47 

Motif pucuk pakis 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

b. Buat dan potonglah pola id card holder yang diingikan dengan ukuran 

diintruksikan 

pola 1 : tinggi 10 cm, lebar 23 cm 

pola 2 : tinggi 10 cm, lebar 23 cm 

 

Gambar 48 

Pola 1 dan 2 id card holder 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

c. Potonglah bahan, besarnya sesuai dengan ukuran pola yang ada. 

 

Gambar 49 

Bahan pola 1 dan 2 id card holder 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

pola 1 : tinggi 12 cm, lebar 8,5 cm 

pola 2 : tinggi 12 cm, lebar 8,5 cm 
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Penuntun praktik:  

a. Letakkan pola 1 dan 2 diatas bahan lalu potong bahan menggunakan alat 

pemotong (pisau atau gunting) 

 

Gambar 50 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

b. Tipiskan bagian pinggir bahan dengan menggunakan mesin seset kulit, agar 

nanti ketika di jahit bahan tidak terlalu tebal 

 

Gambar 51 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

c. Letakan sketsa motif diatas bahan pola 1 yang telah dipotong, lalu lem 

menggunakan lakban, garis motif pada bagian atas bahan untuk 

memindahkan motif dari kertas ke permukaan bahan. 
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Gambar 52 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

d. Berikutnya potongan pola 1 dan 2 kasih lem kuning pada pinggir  5 mm 

bagian dalam bahan untuk menggabungkan dua bagian yang mau dijahit 

 

Gambar 53 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

e. Pola 1 adalah bagian depan id card holder, bagian tengah bahan pola 1 

diukur 1 cm setiap sisi dari pinggiran dipotong sehingga meghasilkan 

lubang segi empat untuk nantinya di tempel plastik transparan, agar nanti 

saat id card masuk dapat terlihat dari luar. 
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Gambar 54 

Bagian tengah id card holder  

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

f. Pola 1 dikasih lem kuning dipinggir 5 mm bagian luar bahan disesuaikan 

dengan ukuran pola 2. Selanjutnya bagian luar pola 1 kasih lem dipinggir 5 

mm untuk berikutnya ditempelkan pada setiap sisi bahan untuk dijahit. 

 

Gambar 55 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

g. Rapikan pinggiran bahan dengan amplas. 

 

Gambar 56 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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h. Lakukan proses menjahit dengan memberikan tanda garis jahit pada 

pinggiran bahan. 

 

Gambar 57 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

 

Gambar 58 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

i. Tatahlah ornamen atau motif menggunakan teknik tatah timbul 

 

Gambar 59 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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j. Cat motif atau ornamen menggunakan cat poster 

 

Gambar 60 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

k. Berikutnya, berikan cairan pinggiran kulit untuk memberikan kesan indah 

dan rapi. 

 

Gambar 61 

Sketsa: Asrinaldi, 2022 

 

l. Proses akhir gunakan cat warna bening untuk melindungi pewarnaan motif 

dan memberikan kesan halus pada permukaan bahan. 

 

Gambar 62 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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m. Bentuk karya 

 

Gambar 63 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

5. Pembuatan karya menggunakan teknik tatah timbul dan teknik jahit 

manual. 

a. Buatlah sketsa dompet pria ukuran 10 x 23 cm di atas kertas hvs A4/F4.   

 

Gambar 64 

Sketsa dompet pria 

Sketsa: Karya Mansyah, 2022 

 

b. Pilihlah ornamen atau motif flora atau fauna yang ada di Aceh untuk 

diterapkan pada karya dompet pria dikertas A4/F4 (jika ingin menggunakan 

ornament Aceh yang lainnya lihat “Modul Ragam Hias Aceh”) 

Gambar 65 

Motif pucuk rebung 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 
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c. Buat dan Potonglah pola dompet pria yang diingikan dengan ukuran 

diintruksikan 

pola 1 : tinggi 10 cm, lebar 23 cm 

 

Gambar 66 

Pola 1,2,3 dan 4 dompet pria 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

d. Potonglah bahan, besarnya sesuai dengan ukuran pola yang ada. 

 

Gambar 67 

Potongan bahan pola 1 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

Gambar 68 

Potongan bahan pola 2 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

Gambar 69 

Potongan bahan pola 3 dan 4 

Foto: Asrinaldi, 2022 

pola 1 : tinggi 9 cm, lebar 23 cm 

pola 2 : tinggi 9 cm, lebar 20 cm 

pola 3 : tinggi 7,5 cm, lebar 10 cm 

pola 4 : tinggi 5,5 cm, lebar 10 cm 



 

34 

 
MODUL 

 

Gambar 70 

Potongan bahan pola 3 dan 4 

Foto: Asrinaldi, 2022 

Penuntun praktik:  

a. Letakkan pola diatas bahan lalu potong bahan menggunakan alat pemotong 

kulit (Gunting) 

 

Gambar 71 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

b. Letakan sketsa motif diatas bahan pola 1 yang telah dipotong, lalu lem 

mengunkan lakban. 

 

Gambar 72 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

c. Garis motif pada bagian atas bahan untuk memindahkan motif dari kertas ke 

permukaan bahan. 
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Gambar 73 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

d. Lakukan proses menatah dengan teknik tatah timbul. 

 

Gambar 74 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

e. Berikutnya potongan pada semua pola, kasih lem kuning pada pinggir 5 mm 

bagian dalam bahan untuk menggabungkan dua bagian yang mau dijahit 

 

Gambar 75 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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f. Rapikan pinggiran bahan dengan amplas. 

 

 

Gambar 76 

Foto: Asrinaldi 2022 

 

g. Sebelum proses menjahit, buatlah tanda garis jahit pada pinggiran bahan. 

 

Gambar 77 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

h. Buatlah lubang jahitan pada bahan agar mudah untuk dijahit. 

 

Gambar 78 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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i. Gunakan teknik jahit manual untuk menyatukan pola-pola yang telah 

dipotong 

 

Gambar 79 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

j. Gunakan jarum jahit manual dua buah dengan benang nylon sesuai warna. 

 

Gambar 80 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

k. Setelah selesai proses menjahit, berikutnya berikan cairan pinggiran kulit 

untuk memberikan kesan indah dan rapi (warna cairan disesuaikan). 
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Gambar 81 

Foto: Asrinaldi, 2022 

l. Proses akhir, dipermukaan bahan gunakan cat kiwi warna coklat atau cat 

sepatu agar kulit terlihat lebih bagus. 

 

Gambar 82 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

m. Hasil dompet pria 

 

 

Gambar 83 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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6. Pembuatan karya menggunakan teknik tatah timbul dan teknik jahit 

manual 

a. Buatlah minimal tiga sketsa totebag ukuran 25 x 20 cm di atas kertas A4/F4.  

 

Gambar 84 

Sketsa totebag 

Sketsa: Karya Mansyah, 2022 

 

b. Pilihlah salah satu ornamen atau motif yang ada di Aceh untuk diterapkan 

pada  totebag dikertas A4/F4 (jika ingin menggunakan ornament Aceh yang 

lainnya lihat “Modul Ragam Hias Aceh”) 

 

Gambar 85 

Motif ujung manggis 

Refro: Karya Mansyah, 2022 

(Sumber: ZZ, Muhammad, 1985) 

 

c. Buat dan Potonglah pola totebag yang diingikan dengan ukuran 

diintruksikan 

pola 1 : tinggi 10 cm, lebar 23 cm 

pola 2 : tinggi 10 cm, lebar 23 cm 

 

pola 1 : tinggi 25 cm, lebar 22 cm 

pola 2 : tinggi 25 cm, lebar 22 cm 

pola 3 : panjang 58 cm, lebar 1,5 mm 

pola 4 : panjang 58 cm, lebar 1,5 mm 
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                              1                                                              2               

      Pola 1 dan 2 (pola depan dan belakang)                    Pola 3 dan 4 tali   

 

Gambar 86 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

                              

d. Potonglah bahan, besarnya sesuai dengan ukuran pola yang ada. 

 

Gambar 87 

Potongan bahan pola 1 dan 2 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

 

Gambar 88 

Potongan bahan pola 3 dan 4 

Foto: Karya Mansyah, 2022 

Penuntun praktik:  

a. Letakkan pola 1, 2, 3, 4 diatas bahan lalu potong bahan menggunakan alat 

pemotong kulit (pisau) 
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Gambar 89 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

b. Letakan sketsa motif diatas bahan pola 1 dan 2 yang telah dipotong, lalu lem 

menggunakan lakban, garis motif pada bagian atas bahan untuk 

memindahkan motif dari kertas ke permukaan bahan. 

 

Gambar 90 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

c. Lakukan proses menatah dengan teknik tatah timbul 

 

Gambar 91 

Foto: Asrinaldi, 2022 



 

42 

 
MODUL 

d. Berikutnya potongan pola 1 dan 2 kasih lem kuning dipinggir  5 mm bagian 

dalam bahan untuk menggabungkan dua bagian yang mau dijahit 

 

Gambar 92 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

e. Rapikan pinggiran bahan dengan amplas. 

 

Gambar 93 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

f. Lakukan proses menjahit dengan memberikan tanda garis jahit 5 mm dari 

piggiran bahan, lalu buatlah lubang jahitan digaris jahit pada bahan agar 

mudah untuk dijahit.. 

 

Gambar 94 

Foto: Asrinaldi, 2022 
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g. Proses akhir, dipermukaan bahan gunakan cat kiwi warna coklat atau cat 

sepatu agar kulit terlihat lebih bagus 

 

Gambar 95 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

h. Hasil totebag atau tas jinjing  

 

Gambar 96 

Foto: Asrinaldi, 2022 

 

 

 



 

44 

 
MODUL 

BAB II 

TUGAS DAN ARAHAN PRAKTIK 

A. Tugas 1 membuat karya kriya fungsional bahan kulit tersamak nabati 

dalam bentuk karya id card holder menggunakan motif flora atau fauna 

dari daerah Aceh  

Arahannya:  

1. Buatlah minimal tiga sketsa id card holder ukuran 12 x 8.5 cm diatas 

kertas hvs. Lanjutkan pengerjaan dengan satu sketsa terpilih hasil diskusi 

bersama dosen. 

2. Teknik jahit menggunakan mesin higt speed 

3. Menggunakan teknik tatah timbul untuk menatah motif atau ragam hias 

4. Pilihlah salah satu ornamen atau motif flora dan fauna daerah Aceh (jika 

ingin menggunakan ornamen Aceh yang lain lihat “Modul Ragam Hias 

Aceh”) 

5. Buatlah dimedia kulit tersamak nabati 

6. Finishing menggunakan cat semprot warna bening 

7. Waktu pengerjaan karya fungsional 4 kali pertemuan 

B. Tugas 2 membuat kriya fungsional bahan kulit tersamak nabati dalam 

bentuk karya dompet wanita menggunakan motif flora atau fauna dari 

daerah Aceh  

Arahanya:  

1. Buatlah minimal tiga sketsa dompet wanita ukuran 10 x 24 cm diatas 

kertas hvs. Lanjutkan pengerjaan dengan satu sketsa terpilih hasil diskusi 

bersama dosen. 

2. Menggunakan teknik jahit manual 

3. Menggunakan Teknik tatah timbul untuk menatah motif atau ragam hias 

4. Pilihlah salah satu ornamen atau motif flora dan fauna daerah Aceh (jika 

ingin menggunakan ornamen Aceh yang lain lihat “Modul Ragam Hias 

Aceh”) 

5. Buatlah dimedia kulit tersamak nabati 

6. Finishing menggunakan cat kiwi  
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7. Waktu pengerjaan karya fungsional 4 kali pertemuan 

 

C. Tugas 3 membuat karya kriya fungsional bahan kulit tersamak nabati 

dalam bentuk karya totebag wanita menggunakan ornament atau motif 

Aceh Besar 

Arahannya:  

1. Buatlah minimal tiga sketsa handbag ukuran 19 x 24 x 3 cm diatas kertas 

hvs. Lanjutkan pengerjaan dengan satu sketsa terpilih hasil diskusi 

bersama dosen. 

2. Menggunakan teknik jahit manual 

3. Menggunakan Teknik tatah timbul  

4. Pilihlah salah satu ornamen atau motif flora dan fauna daerah Aceh (jika 

ingin menggunakan ornamen Aceh yang lain lihat “Modul Ragam Hias 

Aceh”) 

5. Buatlah dimedia kulit tersamak nabati 

6. Finishing menggunakan cat kiwi  

7. Waktu pengerjaan karya fungsional 4 kali pertemuan 
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BAB III 

TEKNIS PENILAIAN 

A. Tolak Ukur 

Tolak ukur yang digunakan pada tugas pratikum ini terdiri atas: 

Kreatif  : 35 % 

Inovatif  : 30 % 

Kerapian  : 20 % 

Kebersihan  : 15 % 

B. Metode 

 Proses belajar mengajar menggunakan metode luring dan case method, 

menciptakan sebuah karya seni fungsional bahan kulit tersamak nabati dengan 

menggunakan teknik tatah timbul, teknik jahit manual dan teknik menjahit 

menggunakan mesin. 

C. Evaluasi 

Proses evaluasi terdiri atas beberapa tahap, antara lain: 

1. Mahasiswa mengumpulkan hasil sketsa kriya fungsional bahan kulit 

tersamak nabati kepada dosen pada perkuliahan minggu kedua 

2. Dosen membimbing mahasiswa untuk memperbaiki sketsa karya kriya 

fungsional bahan kulit tersamak nabati agar lebih baik. 

3. Setelah mahasiswa selesai melakukan revisi sketsa, dilanjutkan membuat 

prososal penciptaan karya dan mempersentasikanya dikelas pada minggu 

ketiga. 

4. Mengumpulkan hasil revisi proposal pada ujian tengah semester minggu 

kedelapan. 
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5. Selanjutnya proses penciptaan karya seni kriya fungsional bahan kulit 

tersamak nabati mulai minggu keempat hingga minggu kelima belas. Saat 

proses penggarapan karya, dosen membimbing peserta didik jika terdapat 

kendala. 

6. Saat proses garap karya, mahasiswa juga membuat laporan karya seni yang 

akan dipersentasikan pada minggu keenam belas sebagai salah satu syarat 

kelulusan dimata kuliah Kriya Fungsional. 

7. Dosen membimbing peserta didik baik dalam penggarapan karya maupun 

proses pengerjaan laporan karya seni. 

8. Setelah karya seni dan laporan karya seni selesai direvisi, peserta didik 

mengumpulkan karya seni dan laporan karya seni pada minggu keenam 

belas. 

9. Melakukan pameran karya seni kriya fungsional diminggu enam belas. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 Demikian modul praktikum kriya fungsional bahan kulit tersamak nabati 

ini dibuat semoga bisa menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dan bisa 

bermanfaat untuk kedepan. Kurang lebihnya agar bisa menjadi masukan kritik dan 

saran demi kemajuan dan kebaikan. 
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