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Etnis

• Etnis atau Kelompok etnik atau juga
suku bangsa merupakan golongan
manusia yang kelompoknya
mengidentifikasikan dirinya dengan
sesamanya, umumnya dengan dasar
garis keturunan yang dianggap sama. 

• Identitas suku ditandai oleh pengakuan
dari orang lain dan ciri dari kelompok
itu sendiri contohnya kesamaan budaya, 
agama, bahasa, prilaku, serta ciri dari
biologis.

wikipedia



Menggambar (Drawing)

• Menggambar (Inggris: drawing) adalah
kegiatan kegiatan membentuk imaji, dengan
menggunakan banyak pilihan teknik dan
alat. 

• Bisa pula berarti membuat tanda-tanda
tertentu di atas permukaan dengan
mengolah goresan dari alat gambar.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Imaji


Jadi menggambar etnis adalah?
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Pensil

Jenis pensil yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu pensil grafit dan pensil
warna

1. Pensil grafit, pensil dengan isian warna hitam, yang biasa kamu pakai menulis
semenjak di sekolah dasar. 

Menurut Corelmonster, pensil grafit terbagi lagi berdasarkan tingkat
kelunakannya, yaitu pensil lunak (2B sampai 7B), pensil sedang (B, HB, F, H, 
2H, 3H), dan pensil keras (4H sampai 9H). 

Semakin lunak, maka semakin tebal kehitaman pensil tersebut. Saran saya, 
cukup miliki pensil H, B, 2B sampai 7B.



Pensil

Jenis pensil yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu pensil grafit dan pensil
warna

2.    Pensil Warna adalah pensil dengan isian yang berwarna-warni, yang biasanya
digunakan untuk mewarnai gambar/bidang. 

Jenis pensil warna dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pensil warna
klasik (biasa/umum), pensil warna watercolour (bisa dicampur air untuk
membuat efek cat air), dan pensil warna pastel (untuk mewarnai detil dan
lebih halus).



Sketchbook & Kertas

• Sketchbook atau buku sketsa/buku gambar

• Jenis kertasnya pun beragam, mulai dari yang tebal, tipis, kasar, halus, berwarna
putih, krem, dan masih banyak lagi. 

• Ukurannya juga macam-macam, berkisar antara A5 hingga A3. Untuk keperluan
menggambar, biasanya yang digunakan adalah sketchbook berukuran A3, karena
mediumnya lebih luas.

• Jenis kertas yang biasanya akan digunakan antara lain kertas padalarang
(bertekstur kasar mirip kanvas tapi tipis), kertas HVS (kertas standar untuk
printing), art paper (kertas khusus bertekstur glossy/doff), art carton (mirip art 
paper tapi lebih tebal), duplex (biasanya untuk membuat kotak/box), dan masih
banyak lagi.



Alat Tulis Kantor (ATK)

1. penghapus (untuk memperbaiki sketsa)

2. penggaris (untuk membuat garis)

3. pulpen (untuk menulis)

4. rautan pensil (untuk menajamkan pensil)

5. dan masih banyak lagi



Cat & Kuas

1. cat air (berbahan dasar air, warnanya halus)

2. cat minyak (berbahan dasar minyak, warna lebih tahan lama)

3. cat poster (hampir mirip cat air, namun lebih cepat kering)

4. cat akrilik (selain di kertas, juga cocok untuk medium kanvas/kayu).
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Arsiran

Arsiran (Hatching) (hachure dalam Bahasa
Perancis) dan juga cross-hatching adalah
teknik dalam lukisan dan karya grafis yang 
digunakan untuk memberikan efek warna
maupun bayangan dengan membuat garis-
garis paralel. 

Jika garis-garis paralel ini ditimpa dengan
garis-garis paralel lain yang saling
berpotongan, maka teknik ini menjadi cross 
hatching.



Pointilism

• Pointillisme adalah salah satu teknik dalam
lukisan yang memanipulasi ketidaksensitifan
mata dalam meneliti detail kumpulan titik hingga
mampu memberikan kesan keberadaan bidang
atau warna baru. 

• Biasanya warna-warna yang bukan merupakan
warna primer dibentuk secara visual dengan
mendekatkan beberapa warna primer. 

• Metode ini disebut Divisionisme. Tetapi
pointillisme bisa pula mengacu kepada lukisan
satu warna atau hitam putih saja. Efek dari
perbedaan kerapatan titik bisa menciptakan
halusinasi gradasi warna.



Sungging

• Lukisan (perhiasan) diwarnai dengan cat (air emas
dan sebagainya)

• Teknik sungging itu maksudnya membuat tingkatan
warna dengan menambahkan warna teen, toon atau
shadow. Teen itu mencampur warna lain dengan
warna putih, Toon itu mencampur dengan warna
hitam, Shadow itu mencampur dengan warna abu-
abu



Plakat

• Teknik plakat merupakan teknik melukis
yang menggunakan cat air, cat akrilik
maupun cat minyak dengan sapuan tebal
dan komposisi cat yang kental. Sehingga
memberi kesan yang colorfull pada setiap
karya.

• Teknik seni lukis ini sering digunakan oleh
pelukis professional untuk menghasilkan
lukisan yang mempesona dan mempunyai
nilai ekonomi yang tinggi.



Gradasi

• Teknik gradasi adalah teknik
menggambar yang dilakukan dengan
mendahulukan warna dengan karakter
gelap terlebih dahulu. 

• Setelah itu, mentrasisikan dengan
warna lebih muda. Hal ini dilakukan
agar gambar yang dihasilkan lebih
hidup.
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Tugas, buatlah
kliping gambar etnik
nusantara
Buatlah sesuai dengan etnik anda sendiri (tugas individu)



Contoh Gambar Etnik Papua



Contoh Gambar Etnik Papua
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Contoh Gambar Etnik Papua



Thank you


