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SENI BUDAYA 

KELAS 7 

TAHUN AJARAN 2021/2022 

MINGGU III 

 

Menggambar Flora, Fauna, dan Alam Benda 

MATERI :  

Alat dan media gambar 

 

Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. 
Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, bolpoin, dan krayon. 
Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan 
media gambar sebagai berikut. 
 

1. Pensil 
Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda ”H” dan ”B”. Pensil H 
memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki 
sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan 
pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B 
diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya 
makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar 
angkanya, makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. 

 
2. Pensil Warna 
Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik 
bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu 
pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. 

 
3. Krayon 
Bentuk krayon ada dua jenis yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang 
berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak 
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mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna 
yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. 

 
4. Pulpen (ballpoint) 
Selain digunakan untuk menulis, bolpoin juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar 
yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. 

 
5. Kertas Gambar 
Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral (putih, abu-abu, atau 
coklat) dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat 
digunakan dengan berbagai alat gambar misalnya kertas padalarang. Pastel khususnya 
memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. 

 
  

TUGAS MATRIKULASI  

1. Apa yang dimaksud dengan bahan dan alat! 

2. Jelaskan pengertian pensil dengan tanda “H” dan “B” ! 

3. Apa yang dimaksud dengan pensil warna? 

4. Jelaskan 2 jenis pensil dan batangan! 

5. Jelaskan pengertian kertas gambar! 


