
SENI LUKIS 

 Nama Sekolah                                : SMP Negeri 2 Padang Panjang 

 Mata Pelajaran        : Seni Budaya 

 Kelas/Semester        : IX/I 

 Waktu      : 3 jam pelajaran (1x pertemuan) 

  

 

PERTEMUAN MINGGU KE 4 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Peserta didik mampu memahami prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan 

 

URAIAN MATERI : 

 

PROSEDUR BERKARYA SENI LUKIS : 

 

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam melukis.Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses 

atau langkah dalam melukis sebagai berikut : 

 

1. Memunculkan Gagasan. 

Untuk memunculkan gagasan kreatif, dapat ditempuh dengan cara : 

 Mempelajari atau membaca buku, 

 Melihat film-film dokumenter tentang lukisan, 

 Mengunjungi kegiatan pameran atau museum, 

 Melihat objek secara langsung, dan 

 Mengembangan imajinasi. 

2. Memilih Bahan. 

Setelah terbentuk/muncul gagasan kreatif tersebut, langkah selanjutnya adalah memilih bahan yang akan digunakan, misalnya : 

 Menggunakan kertas gambar/karton dan pastel, 

 Menggunakan kertas gambar/karton dan spidol, 

 Menggunakan kertas gambar dan cat air, 

 Menggunakan kertas gambar dan cat aklirik, dan 

 Menggunakan kain kanvas yang dibentangkan/bingkai dan cat minyak. 

3. Menentukan Teknik. 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, diantaranya : 

 Teknik transparan warna (warna tipis), 

 Teknik plakat warna (tebal), 

 Teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari atau palet, 

 Teknik tebal dan bertekstur (bertekstur warna), dan 

 Teknik timbul. 

4. Membuat Sketsa. 

 

Setelah bahan dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar. Yang dimaksud sketsa adalah gambar 

awal yang akan dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. 

 

 

 

 



5. Menyempurnakan Lukisan. 

 

Tahap melukis yang terakhir adalah menyempurnakan /menyelesaikan sketsa yang telah dibuat yaitu dengan cara : 

 Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok (positif) dan latar belakangnya (negatif) 

 Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran (spot light), penegasan, dan penentuan gelap terang. 

 Proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya tidak sama, demikian pula dengan teknik 

yang digunakan. Seperti melukis dengan cat air, melukis dengan pastel, dan melukis dengan cat minyak, semua itu 

mempunyai teknik yang berbeda dalam proses melukisnya. 

 

SOAL MINGGU KE 4 

1.Jelaskan cara memunculkan gagasan kreatif! 

2.Jelaskan bahan yang digunakan untuk melukis! 

3. Jelaskan teknik yang digunakan dalam melukis! 

4.Buatlah 1 buah sketsa sebagai ide dalam berkarya seni lukis! 

5.Selesaikan sketsa tersebut dengan pemberian warna pada buku gambar dengan garis pinggir 3 cm! 

 

 


