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Sumber : http://redoitdesign.files.wordpress.com/2011/12/etsy7.jpg 
Diakses 12/12/2014 pukul 16.35  WIB 

Karya seni kerajinan beraneka ragam, keanekaragaman ini tergantung dari jenis bahan dan 

fungsinya. Karya kerajinan berdasarkan fungsinya ada dua yaitu karya kerajinan sebagai benda 

pakai dan benda hias. Segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai hiasan dan menonjolkan 

keindahan termasuk dalam karya kerajinan benda hias. Contohnya hiasan dinding yang terbuat 

dari bubur kertas koran.  

http://redoitdesign.files.wordpress.com/2011/12/etsy7.jpg
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Coba kalian ingat kembali tentang karya kerajinan yang telah kalian pelajari di 

Kelas XI. Di Kelas XI, kalian telah mempelajari karya kerajinan dari bahan lunak dan bahan 

keras. Karya kerajinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini karena antara daerah 

yang satu dengan lainnya memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Keberagaman karya kerajinan di 

Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor keadaan alam dan faktor budaya antara daerah yang 

satu dengan daerah lainnya berbeda. Keberagaman ini merupakan hal positif yang patut kita 

syukuri sebagai bentuk anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Syukurilah anugerah yang diberikan 

Tuhan dengan cara memanfaatkan potensi alam yang ada untuk diolah menjadi karya 

kerajinan. 

Sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang karya kerajinan fungsi hias, bacalah 
artikel yang berjudul Dewi Tanjung Sari Olah Daun Kering Jadi Kerajinan Souvenir berikut. 

 

Dewi Tanjung Sari Olah Daun Kering Jadi Kerajinan Souvenir 
 

Semua berawal dari keinginannya untuk mencari uang guna 
membantu ibunya, Dewi Tanjung Sari mulai membuka warung, dan 
berjualan kecil-kecilan untuk biaya hidup dan kuliahnya. Tahun 2003, 
semasa ia kuliah di Universitas Brawijaya, setiap pulang sekolah ia 
mencari daun-daun kering dan mengambil limbaj yang berserakan di 
kampusnya untuk digunakan berbagai produk kerajinan. 

Daun-daun dan limbah tersebut akan diolah menjadi pigura 
foto, kotak pensil, undangan, dan bentuk kerajinan lainnya. Sepulang 

kulia, ia membersihkan daun-daun kering tersebut kemudian dikeringkan dan dibentuk menjadi 
berbagai macam kerajinan. Modal untuk membuat kerajinan tersebut tidak banyak. Untuk memulai 
usaha tersebut, Dewi mengeluarkan modal sebesar Rp50.000,00. Pada awalnya, hasil kerajinannya 
ia jual kepada teman-temannya di kampus. Pada kenyataannya hasil kerajinan Dewi banyak diminati 
dan hasil terjual.  

Pada Tahun 2005, ia bertemu dengan seseorang yang menjadi eksportir produk-produk 
kerajinan yang terbuat dari berbagai limbah. Ia kemudian memperoleh pesanan membuat berbagai 
macam bentuk kerajinan dengan bahan dasar daun kering. Dari sinilah awal usahanya berkembang. 
Semula semua kegiatan ia lakukan sendiri, namun karena permintaannya cukup banyak kemudian ia 
melibatkan 16 orang karyawan lepas. Namun di luar dugaan, Tahun 2007 perusahaan eksportir yang 
memesan hasil kerajinannya bangkrut.  

Tahun 2007 merupakan tahun yang berat buat Dewi, pada tahun tersebut untuk sementara 
waktu, ia menghentikan kegiatan produksinya dan mencoba memasarkan sendiri produknya ke 
berbagai teman. Ia juga memajang produknya di warung ibunya, harapannya jika ada pembeli di 
warung ibunya tertarik dengan salah satu produk hasil kerajinan Dewi. Harapan Dewi membuahkan 
hasil, salah satu tamu memesan 750 pieces dengan harga Rp1.500.00/piece. Dewi senang dengan 
pesanan tersebut, sejak saat itu ia menyiapkan produk merchandise dan memberi label sendiri 
dengan nama De Tanjung. Selain itu, ia juga menitipkan produk – produk ke Gramedia, pusat – pusat 
kerajinan dengan cara penjualan konsinyasi. Dewi sangat senang karena hasil penjualannya 
memuaskan dan laku di pasaran. 

Sejak saat itulah, bisnis kerajinan dari olahan daun kering milik Dewi berkembang. Dewi 
menyediakan aneka produk kerajinan dengan variasi harga antara Rp3.000,00 – Rp50.000,00/piece. 
Untuk memperluas bisnisnya, Dewi mengembangkan usahanya dengan Sistem Franchise. Mitra kerja 
sama Dewi ada di beberapa daerah, seperti Malang, Bontang, Palu, Bekasi, Cirebon hingga Papua. 
Bisnis kerajinan olahan daun kering ini berkembang pesat hingga mencapai omzet Rp650 juta pada 
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Tahun 2008, pada Tahun 2009 omzetnya mencapai 935juta, dan Tahun 2010 mencapai Rp1,1 miliar. 
Keuntungan bersih yang didapat Dewi mencapai Rp237juta.  

Dewi bangga dengan pencapaian yang ia dapat, selain itu ia dapat memberikan lapangan 
kerja bagi 52 orang tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja yang ia gunakan adalah anak-anak 
muda yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Kesuksesan yang Dewi raih saat ini, tidak terlepas 
dari besarnya tekad dan keberaniannya untuk mencoba segala usaha. Semoga informasi kisah 
sukses Dewi Tanjung dalam mengolah daun kering menjadi kerajinan souvenir dapar memberikan 
inspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk segera memulai usaha. Maju terus industri kreatif 
Indonesia dan salam sukses. 
 
Sumber: http://sukmainspirasi.com/recent-update/item/3896-dewi-tanjung-sari-olah-daun-kering-
jadi-kerajinan-souvenir 
Diakses 03/12/2014 pukul 13.57 WIB 
 

Berdasarkan artikel yang telah kalian baca, coba renungkan, apakah artikel tersebut 
memberikan inspirasi untuk kalian? Kesuksesan Dewi Tanjung dapat menginspirasi kita 
untuk sukses. Tekad dan keberanian Dewi Tanjung dalam mencoba segala usaha dapat 
menginspirasi kita. Berdasarkan kisah Dewi Tanjung tersebut, dapat diambil kesimpulan 
bahwa dalam meraih sukses dibutuhkan sikap semangat, pantang menyerah, mampu 
menangkap peluang, ulet, kreatif, inovatif, dan berani mencoba segala usaha. Selain sikap-
sikap tersebut, perlu juga dikembangkan etos kerja yang tinggi untuk menjadi wirausahawan 
yang sukses dan handal. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari konsep karya kerajinan, 
desain karya kerajinan fungsi hias dari bahan limbah, identifikasi sumber daya, desain 
produk, pengemasan, proses produksi, analisis proses produksi, dan pembuatan proposal 
usaha kerajinan fungsi hias. Bab ini akan mempelajari lebih dalam tentang desain produk, 
proses produksi, pengemasan, analisis proses produksi, dan pembuatan proposal usaha 
hiasan dinding dari kertas koran.  

Langkah apa sajakah yang harus dilakukan dalam mendesain karya kerajinan fungsi 
hias dari bahan limbah? Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung usaha 
produksi kerajinan fungsi hias dari bahan limbah? Bagaimana pembuatan proposal usaha 
produksi karya kerajinan fungsi hias dari bahan limbah? Untuk lebih jelasnya simak 
penjelasannya dalam bab ini. 

 
A. Konsep Karya Kerajinan 

Kata kerajinan, tentunya  tidak asing lagi bagi kalian? Di kelas XI kalian telah 
mempelajari kerajinan dari bahan lunak dan keras. Nah, dalam bab ini kalian akan 
mempelajari karya kerajinan fungsi hias dari bahan limbah. Tetapi sebelum mempelajarinya 
terlebih dahulu ingat kembali tentang konsep karya kerajinan yang telah kalian pelajari. Kata 
karya kerajinan disebut juga dengan karya kriya. Indonesia memiliki beragam jenis karya 
kriya.  

Amati gambar karya kerajinan fungsi hias dari bahan limbah berikut! 
 
  
 
 
 
 
 

http://sukmainspirasi.com/recent-update/item/3896-dewi-tanjung-sari-olah-daun-kering-jadi-kerajinan-souvenir
http://sukmainspirasi.com/recent-update/item/3896-dewi-tanjung-sari-olah-daun-kering-jadi-kerajinan-souvenir
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Bagaimana pendapat kalian setelah mengamati gambar karya kerajinan seperti pada 

Gambar  1.1(a), (b), dan (c)? Gambar-gambar tersebut adalah gambar karya kerajinan yang 
terbuat dari limbah. Dengan berbekal kreativitas yang tinggi, kalian dapat memanfaatkan 
limbah menjadi karya kerajinan yang bernilai tinggi. Untuk menambah pengetahuanmu 
tentang karya kerajinan fungsi hias dari limbah, diskusikan dengan teman kalian dan 
deskripsikan perbedaan dari Gambar 1.1(a), (b), dan (c). Tuliskan hasil diskusi kalian pada 
sebuah tabel berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) © 

Sumber: (a) http://cdn.kaskus.com/images/2013/09/19/5831134_20130919083330.jpg,  (b) 
http://johntunger.typepad.com/portfolio/gamefish_mosaics_005-1.JPG,  (c) 
http://img0.etsystatic.com/il_570xN.139672698.jpg,  
 Diakses 16/12/2014 pukul 15.04 WIB 
Gambar 1.1 (a) Wayang golek, (b) Mozaik dari pecahan kaca, (c) Boneka  
 

 

Tugas  
 
1. Amati kembali Gambar 1.1(a), (b), dan (c). Setelah kalian mengamati gambar, 

tuliskan bahan dasar dan nilai keunggulan karya kerajinan tersebut pada tabel 
seperti pada Lembar Kerja 1 (LK-1) berikut. 
Lembar Kerja 1 (LK-1) 

Gambar Bahan Dasar Ciri-cirinya  Nilai Keunggulan 
Karya Kerajinan 

Gambar 1.1(a) 
 
 
 
 
 
 
 

… … … 

Gambar 1.1(b) 
 
 
 
 
 
 
 

… … … 

Gambar 1.1(c) 
 
 
 
 
 
 

… … … 

 

http://cdn.kaskus.com/images/2013/09/19/5831134_20130919083330.jpg
http://johntunger.typepad.com/portfolio/gamefish_mosaics_005-1.JPG
http://img0.etsystatic.com/il_570xN.139672698.jpg
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Apa yang dapat kalian simpulkan setelah kalian mendeskripsikan ketiga gambar 

tersebut? Diskusikan dengan teman kalian. Jika dilihat gambar wayang golek, mozaik dari 
pecahan kaca, dan boneka pada gambar memiliki kesamaan. Apakah kesamaan ketiga 
gambar tersebut? Kesamaannya adalah karya kerajinan yang memiliki fungsi hias (estetika). 
Gambar 1.1(a) adalah produk karya kerajinan wayang golek yang dapat digunakan untuk 
hiasan, Gambar 1.1(b) adalah produk karya kerajinan hiasan dinding mozaik dengan bahan 
dasar pecahan kaca, mozaik ini berfungsi untuk hiasan dinding, sedangkan Gambar 1.1(c) 
adalah produk karya kerajinan boneka, boneka ini digunakan sebagai hiasan di meja. Boneka 
ini terbuat dari kain perca.  

Wayang golek, hiasan dinding mozaik dari pecahan kaca dan bokena dari kain perca 
merupakan contoh produk karya kerajinan fungsi hias dengan memanfaatkan limbah. Untuk 
mempelajari lebih dalam tentang konsep karya kerajinan, simak penjelasan berikut. 
 
1. Pengertian Karya Kerajinan 

Apa pengertian karya kerajinan? Karya kerajinan 
merupakan karya seni yang terbuat dari tangan. Karya 
kerajinan yang dimaksud  adalah karya kerajinan yang 
mengandung aspek keindahan dan memiliki nilai guna 
atau fungsi. Karya kerajinan dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan manusia akan aspek keindahan. Oleh 
karenanya karya kerajinan yang didukung kreativitas 
tinggi akan menghasilkan benda seni yang siap pakai.  

Tahukah kalian, benda seni dapat terbuat dari 
berbagai jenis bahan, baik bahan dari alam maupun 
bahan buatan.  Yang dimaksud dengan benda seni dari  
bahan alam adalah benda seni yang terbuat dari  bahan 
yang langsung diambil dari alam, seperti kayu dibuat 
ukiran,  tanah liat dibuat asbak, pelepah pisang untuk 
tas. Sedangkan benda seni dari bahan buatan adalah 
adalah benda seni yang terbuat dari bahan buatan, 
seperti hiasan dinding terbuat dari kain, tempat pensil 
terbuat dari karton.  

 
2. Jenis-Jenis Karya Kerajinan 

Jenis-jenis karya kerajinana dapat dibedakan berdasarkan bahan baku, sifat bahan, 
dan fungsinya.  Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis karya kerajinan, simak penjelasan 
berikut. 

Pembiasaan 
 
Menjaga, melestarikan, 
memanfaatkan sumber daya 
alam anugerah Tuhan dengan 
sebaik-baiknya adalah bentuk 
rasa syukur manusia kepada 
Tuhan. Biasakanlah untuk 
memanfaatkan sumber daya 
alam  di lingkungan sekitar kalian 
dengan kreativitas yang kalian 
miliki. Kembangkan kreativitas 
yang ada pada diri kalian sebagai 
bentuk rasa syukur kalian kepada 
Tuhan. 
 
 

Tugas  
 

2. Setelah kalian mendeskripsikan bahan dasarnya, ciri-cirinya, dan nilai 
keunggulan karya kerajinan, deskripsikan perbedaan antara Gambar 1.1(a), 
(b), dan (c).  
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a. Karya kerajinan berdasarkan bahan baku 
Karya kerajinan berdasarkan bahan baku dapat dibedakan antara lain:  kerajinan 
tembikar (kerajinan yang terbuat dari bahan dasar  tanah liat), kerajinan tekstil 
(kerajinan yang terbuat dari bahan dasar tekstil atau kain) , kerajinan kulit (kerajinan 
yang terbuat dari bahan dasar kulit), kerajinan rotan (kerajinan yang terbuat dari bahan 
dasar rotan), kerajinan kayu (kerajinan yang terbuat dari bahan dasar kayu), dan 
kerajinan bambu (kerajinan yang terbuat dari bahan dasar bambu).  Amati gambar 
contoh karya kerajinan berdasarkan bahan baku berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Karya kerajinan berdasarkan sifat bahannya 

(a) (b) (c) 

(d) (e)  (f) 

Sumber: (a) http://2.bp.blogspot.com/-
nAHqH527MSE/TVNe6hV9uRI/AAAAAAAACfA/ESFayJOZiNk/s1600/labu+sayong+2.jpg,  (b) http://id.static.z-
dn.net/files/d67/fb96315ee2bc770312b, (c) 
http://tatahsungging.files.wordpress.com/2011/07/img_5982.jpg,  (d) http://cdn.decoist.com/wp-
content/uploads/2013/09/Nest-collection-from-Cane-Line-designed-by-Foersom-Hiort-Lorenzen.jpg, (e ) 
http://think-tasmania.com/wp-content/uploads/woodcraft-guild-02.jpg,   (f)  
http://www.greenprophet.com/wp-content/uploads/2010/06/Metropolis_Bamboo_city_toy_set.jpg  
Diakses 19/12/2014 pukul 09.30 WIB 
Gambar 1.2 (a) Tembikar  

(b) Hiasan dinding dari tekstil/kain 
(c ) Wayang terbuat dari kulit 
(d) Hiasan dari rotan 
(e ) Hiasan dari kayu 
(f) Hiasan dari bambu 

 

http://2.bp.blogspot.com/-nAHqH527MSE/TVNe6hV9uRI/AAAAAAAACfA/ESFayJOZiNk/s1600/labu+sayong+2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nAHqH527MSE/TVNe6hV9uRI/AAAAAAAACfA/ESFayJOZiNk/s1600/labu+sayong+2.jpg
http://id.static.z-dn.net/files/d67/fb96315ee2bc770312b
http://id.static.z-dn.net/files/d67/fb96315ee2bc770312b
http://tatahsungging.files.wordpress.com/2011/07/img_5982.jpg
http://cdn.decoist.com/wp-content/uploads/2013/09/Nest-collection-from-Cane-Line-designed-by-Foersom-Hiort-Lorenzen.jpg
http://cdn.decoist.com/wp-content/uploads/2013/09/Nest-collection-from-Cane-Line-designed-by-Foersom-Hiort-Lorenzen.jpg
http://think-tasmania.com/wp-content/uploads/woodcraft-guild-02.jpg
http://www.greenprophet.com/wp-content/uploads/2010/06/Metropolis_Bamboo_city_toy_set.jpg
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Karya kerajinan berdasarkan sifat bahannya telah kalian pelajari di Kelas XI, coba kalian 
ingat kembali tentang karya kerajinan berdasarkan sifat bahannya. Karya kerajinan 
berdasarkan sifat bahannya dapat dibedakan sebagai berikut. 
1) Karya kerajinan dari bahan lunak 

Karya kerajinan yang terbuat dari bahan lunak yang mudah dibentuk merupakan 
karya kerajinan dari bahan lunak. Contoh karya kerajinan ini adalah tembikar dari 
tanah liat, hiasan yang terbuat dari lilin, atau hiasan yang terbuat dari kertas. 
Biasanya karya kerajinan ini digunakan sebagai hiasan dan peralatan rumah tangga.  
Selain itu, bahan lunak juga dapat dibedakan menjadi bahan lunak alami dan bahan 
lunak buatan. Apakah itu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan? Simak 
penjelasan berikut. 
(a) Bahan lunak alami adalah  bahan lunak yang dapat  diambil secara langsung dari 

alam atau lingkungan sekitar. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang 
langsung diambil dari alam tanpa menggunakan teknik pengolahan tertentu dan 
tanpa menggunakan bahan campuran apapun. Contoh bahan lunak alami adalah 
tanah, tanah mudah dibentuk dan dapat diambil di lingkungan sekitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Bahan lunak buatan adalah bahan yang harus diolah terlebih dahulu sebelum 
dimanfaatkan untuk kerajinan. Contoh  bahan lunak buatan adalah kertas, lilin, 
sabun mandi, kain, atau bahan lunak buatan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://4.bp.blogspot.com/-
dbtFgykP2hI/UQyzkv4tHvI/AAAAAAAAAF0/1ib0VCirbgc/s1600/dsc01874.jpg, (b)  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Clay_pots_in_punjab_pakistan.JPG  
Diakses 19/12/2014 pukul 10.11 WIB 
Gambar 1.3 (a) Cara membuat keramik dari tanah liat 

(b) Keramik terbuat dari tanah liat 
 

 

(a) (b) (c)  

http://4.bp.blogspot.com/-dbtFgykP2hI/UQyzkv4tHvI/AAAAAAAAAF0/1ib0VCirbgc/s1600/dsc01874.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dbtFgykP2hI/UQyzkv4tHvI/AAAAAAAAAF0/1ib0VCirbgc/s1600/dsc01874.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Clay_pots_in_punjab_pakistan.JPG
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2) Karya kerajinan dari bahan keras 
Karya kerajinan yang terbuat dari bahan keras dan sulit untuk dibentuk disebut karya 
kerajinan dari bahan keras. Untuk membuat karya kerajinan dari bahan keras ini 
membutuhkan teknik khusus. Contoh karya kerajinan bahan keras adalah hiasan dari 
kayu, asbak dari kayu, patung dari kayu.  
Bahan keras dapat dibedakan menjadi bahan keras alami dan bahan keras buatan. 
Apakah bahan keras alami dan bahan keras buatan itu? Simak penjelasan berikut. 
(a) Bahan keras alami adalah bahan yang dapat langsung diambil dari lingkungan 

sekitar, seperti batu, bambu, kayu, dan bahan keras alam lainnya yang dapat 
dimanfaatkan menjadi karya kerajinan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Bahan keras buatan adalah bahan keras yang diolah terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk membuat karya kerajinan, contohnya  logam. Karya kerajinan 
dari bahan keras ini membutuhkan teknik tertentu dalam pembuatannya, seperti 
menggunakan teknik pahat, cetak, ukir, las, dan patri. 
 

(a) 
(b) (c)  

Sumber: (a) https://www.vectoropenstock.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/White-Unicorn-Resin-
Stone-Sculpture.jpg, (b) http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2012-
01/Becak_1_030112060131_ll.jpg.jpg, (c ) http://2.bp.blogspot.com/-
0TxJ3ERo9SU/TWZxE_AqYRI/AAAAAAAAAAY/eOBnV5ZQJqM/s1600/DSCI1485.JPG  
Diakses 19/12/2014 pukul 14.03 WIB 
Gambar 1.5 (a) Hiasan kuda dari batu 
                      (b) Hiasan becak dari kayu 
                      (c ) Hiasan dari bambu 
 

 

Sumber: (a) http://soak-blog.andrewkelsalldes.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/11/Paper-Art-Jen-
Stark-spectralzenith.jpg, (b) http://www.whatacandle.co.uk/images/large/candles/birds-decorative-candle-
ball_LRG.jpg, (c) http://veggyart.com/sites/veggyart.com/files/soap-carving-3_0.png  
Diakses 19/12/2014 pukul 10.59 WIB 
Gambar 1.4 (a) Hiasan dari kertas 

(b) Hiasan dari lilin 
(c ) Hiasan bunga dari sabun 

 

 

https://www.vectoropenstock.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/White-Unicorn-Resin-Stone-Sculpture.jpg
https://www.vectoropenstock.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/White-Unicorn-Resin-Stone-Sculpture.jpg
http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2012-01/Becak_1_030112060131_ll.jpg.jpg
http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2012-01/Becak_1_030112060131_ll.jpg.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0TxJ3ERo9SU/TWZxE_AqYRI/AAAAAAAAAAY/eOBnV5ZQJqM/s1600/DSCI1485.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0TxJ3ERo9SU/TWZxE_AqYRI/AAAAAAAAAAY/eOBnV5ZQJqM/s1600/DSCI1485.JPG
http://soak-blog.andrewkelsalldes.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/11/Paper-Art-Jen-Stark-spectralzenith.jpg
http://soak-blog.andrewkelsalldes.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/11/Paper-Art-Jen-Stark-spectralzenith.jpg
http://www.whatacandle.co.uk/images/large/candles/birds-decorative-candle-ball_LRG.jpg
http://www.whatacandle.co.uk/images/large/candles/birds-decorative-candle-ball_LRG.jpg
http://veggyart.com/sites/veggyart.com/files/soap-carving-3_0.png
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3) Karya kerajinan dari bahan semi keras 
Karya kerajinan yang terbuat dari bahan tidak lunak dan tidak keras adalah karya 
kerajinan dari bahan semi keras. Contoh kerajinan ini adalah karya kerajinan yang 
terbuat dari gabus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Karya kerajinan berdasarkan fungsinya 

Selain berdasarkan bahan baku dan sifat bahannya, karya kerajinan juga dibedakan 
berdasarkan fungsinya. Adapun jenis kerajinan berdasarkan fungsinya adalah sebagai 
berikut. 
1) Karya kerajinan benda pakai 

(a) (b) (c ) 

Sumber: (a) http://2.bp.blogspot.com/-Rrjxfw1kmPI/TlL89TjaZjI/AAAAAAAAAp8/Ri8G-
_2Wfx4/s1600/teapots.jpg,  (b) 
http://1.bp.blogspot.com/_3Dbvg_XBKgU/SwIpBElwhkI/AAAAAAAAB7c/IZUgvaNXlVQ/s1600/DSC03846.JPG,  
(c ) http://crayonscraft.com/wp-content/uploads/2013/01/metal-owl.jpg  
Diakses 19/12/2014 pukul 14.36  WIB 
Gambar 1.6 (a) Teko terbuat dari perak menggunakan teknik pahat 
                      (b)  Kaligrafi terbuat dari emas menggunakan teknik ukir 

(c ) Hiasan dinding burung hantu dari logam menggunakan cetakan atau coran 
 
 

 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://cdnpix.com/show/imgs/b1222f279d1e1ce6062f5425fc2d0b4b.jpg, (b) http://4-
ps.googleusercontent.com/x/www.trendhunter.com/cdn.trendhunterstatic.com/thumbs/xcork-products-eco-
friendly-designs-made-of-sustainable-cork.jpeg.pagespeed.ic.yUP8qmWm5z.jpg  
Diakses 19/12/2014 pukul 14.46  WIB 
Gambar 1.7 (a) dan (b) Kerajinan tangan dari gabus 
 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Rrjxfw1kmPI/TlL89TjaZjI/AAAAAAAAAp8/Ri8G-_2Wfx4/s1600/teapots.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Rrjxfw1kmPI/TlL89TjaZjI/AAAAAAAAAp8/Ri8G-_2Wfx4/s1600/teapots.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_3Dbvg_XBKgU/SwIpBElwhkI/AAAAAAAAB7c/IZUgvaNXlVQ/s1600/DSC03846.JPG
http://crayonscraft.com/wp-content/uploads/2013/01/metal-owl.jpg
http://cdnpix.com/show/imgs/b1222f279d1e1ce6062f5425fc2d0b4b.jpg
http://4-ps.googleusercontent.com/x/www.trendhunter.com/cdn.trendhunterstatic.com/thumbs/xcork-products-eco-friendly-designs-made-of-sustainable-cork.jpeg.pagespeed.ic.yUP8qmWm5z.jpg
http://4-ps.googleusercontent.com/x/www.trendhunter.com/cdn.trendhunterstatic.com/thumbs/xcork-products-eco-friendly-designs-made-of-sustainable-cork.jpeg.pagespeed.ic.yUP8qmWm5z.jpg
http://4-ps.googleusercontent.com/x/www.trendhunter.com/cdn.trendhunterstatic.com/thumbs/xcork-products-eco-friendly-designs-made-of-sustainable-cork.jpeg.pagespeed.ic.yUP8qmWm5z.jpg
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Segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah atau benda lainnya 
yang dapat dipakai pada tubuh manusia disebut karya kerajinan benda pakai. Contoh 
tas, bros, pita rambut, sepatu, pakaian, dompet, dan ikat pinggang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Karya kerajinan benda hias 
Karya kerajinan benda hias adalah segala bentuk kerajinan yang dibuat sebagai 
hiasan. Contoh benda hias adalah patung, lukisan, taplak meja, bantalan kursi, dan 
hiasan dinding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://media2.hickorees.com/image/TheHill-
SideStanley&SonsPatchworkTote2_L1.jpg,  (b) 
https://c2.staticflickr.com/8/7111/7685422250_02003684e7_z.jpg 
Diakses 22/12/2014 pukul 08.12  WIB 
Gambar 1.8 (a)  Tas dari kain perca, (b) Sepatu dari kain perca 
 
 

 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://decorfair.com/wp-content/uploads/2008/11/bench2.jpg, (b) 
http://adaliza.files.wordpress.com/2012/01/patchwork-trio1.jpg 
Diakses 22/12/2014 pukul 08.30  WIB 
Gambar 1.9 (a) Hiasan dari kertas koran,  (b) Bantalan kursi dari kain perca 
 
 

 

http://media2.hickorees.com/image/TheHill-SideStanley&SonsPatchworkTote2_L1.jpg
http://media2.hickorees.com/image/TheHill-SideStanley&SonsPatchworkTote2_L1.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7111/7685422250_02003684e7_z.jpg
http://decorfair.com/wp-content/uploads/2008/11/bench2.jpg
http://adaliza.files.wordpress.com/2012/01/patchwork-trio1.jpg
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3. Konsep Karya Kerajinan Fungsi Hias dari Bahan Limbah 

Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari karya kerajinan berdasarkan 
fungsinya secara garis besar. Karya kerajinan berdasrkan fungsinya dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu karya kerajinan benda pakai dan karya kerajinan benda hias. Namun 
dalam bab ini, kalian akan mempelajari karya kerajinan benda hias atau karya kerajinan 
sebagai fungsi hias. Untuk memperdalam pengetahuanmu tentang karya kerajinan sebagai 
fungsi hias simak penjelasan berikut. 

Amati gambar berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tugas  
 

1. Carilah informasi dari berbagai sumber baik media cetak maupun media 
elektronik tentang jenis-jenis karya kerajinan berdasarkan bahan baku, sifat 
bahan baku, dan fungsinya. 

2. Identifikasikan hasil informasi yang kalian dapat dan tulis hasil laporan kalian  
pada tabel seperti pada Lembar Kerja 2 (LK-2)  berikut. Salinlah Lembar Kerja 2 
(LK-2) di buku tugas kalian. 

Lembar Kerja 2 (LK-2) 

No. Nama Benda Jenis Karya 
Kerajinan 

Bahan 
Dasar/Bahan 

Baku 

Fungsinya 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 
 
3. Setelah kalian melakukan pengamatan, buatlah kesimpulan tentang pengertian 

karya kerajinan menurut pemikiran kalian  sendiri. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

(a) (b) 
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Bagaimana menurut kalian tentang Gambar 1.10(a) dan 1.10(b)? Gambar 1.10(a) 

adalah gambar hiasan yang terbuat dari kertas, sedangkan Gambar 1.10(b) adalah gambar 
hiasan yang terbuat dari botol bekas. Hiasan yang dari kertas dan botol seperti pada Gambar 
1.10(a) dan 1.10(b) merupakan contoh benda hias yang memanfaatkan limbah kertas dan 
botol. 

Dari pemaparan tersebut dapat diidentifikasi bahwa benda hias merupakan bentuk 
kerajinan yang dimanfaatkan sebagai hiasan. Dengan kata lain benda-benda yang fungsinya 
khusus untuk hiasan disebut dengan benda hias. Pada kenyataannya, benda hias tidak hanya 
dibuat dari bahan baku utuh tetapi dapat dikreasikan dengan memanfaatkan limbah yang 
ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan limbah ini dikenal dengan nama daur ulang. Daur 
ulang merupakan bentuk kepedulian kita terhadap limbah di lingkungan sekitar. Dengan 
adanya daur ulang, diharapkan tidak ada lagi sampah kertas yang terbuang sia-sia, tidak ada 
lagi botol bekas yang terbuang sia-sia, tidak ada lagi sisa kain yang terbuang sia-sia. Sampah-
sampah itu dapat dimanfaatkan sebagai benda hias.  

Perdalam kembali pemahaman kalian tentang karya kerajinan fungsi hias dari limbah 
dengan mengamati gambar-gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.11(a) adalah gambar mozaik dari pecahan kaca yang tidak terpakai dapat 

dijadikan sebagai hiasan meja yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi. Gambar 
1.11(b) adalah gambar hiasan dinding yang terbuat dari kertas koran yang sudah tidak 
terpakai. Begitu juga Gambar 1.11(c) adalah gambar hiasan dari botol plastik bekas yang 
diolah menjadi hiasan di meja, rak buku, atau dapat juga dijadikan hiasan di ruang tamu. 

Sumber: (a) http://media.mediatemple.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2010/05/PaperArt128.jpg,  (b) 
http://payload.cargocollective.com/1/0/4390/1077696/fabiosuman_bottle_n1.jpg 
Diakses 22/12/2014 pukul 09.17  WIB 
Gambar 1.10 (a) Hiasan dari kertas,  (b) Hiasan dari botol bekas 
 
 

 

(a) (b) (c)  

Sumber: (a) http://lourdesrosasrasdall.com/wp-content/uploads/slideshow-satellite/Broken-glass-
mosaics-plate-set.JPG, (b) http://myhandsmadeit.files.wordpress.com/2010/09/pinwheels.jpg, (c) 
http://3.bp.blogspot.com/-
hNSMmwuVY6k/Urn4k5875NI/AAAAAAAACok/odnkuk5k_pM/s640/Plastic-Bottle-Doll-Houses.jpg 
Diakses 22/12/2014 pukul 09.58  WIB 
Gambar 1.11 (a) Hiasan mozaik dari pecahan kaca,  (b) Hiasan dinding dari kertas koran, (c) Hiasan 
dari botol plastik 
 
 

 

http://media.mediatemple.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/05/PaperArt128.jpg
http://media.mediatemple.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/05/PaperArt128.jpg
http://payload.cargocollective.com/1/0/4390/1077696/fabiosuman_bottle_n1.jpg
http://lourdesrosasrasdall.com/wp-content/uploads/slideshow-satellite/Broken-glass-mosaics-plate-set.JPG
http://lourdesrosasrasdall.com/wp-content/uploads/slideshow-satellite/Broken-glass-mosaics-plate-set.JPG
http://myhandsmadeit.files.wordpress.com/2010/09/pinwheels.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hNSMmwuVY6k/Urn4k5875NI/AAAAAAAACok/odnkuk5k_pM/s640/Plastic-Bottle-Doll-Houses.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hNSMmwuVY6k/Urn4k5875NI/AAAAAAAACok/odnkuk5k_pM/s640/Plastic-Bottle-Doll-Houses.jpg
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Secara umum, karya seni diciptakan memiliki fungsi hias yang berbeda-beda. Berikut 
akan dijelaskan beberapa karya kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan nilai 
seninya. 

1) Kerajinan untuk hiasan kamar tamu, benda hias yang termasuk dalam kerajinan 
ini adalah vas bunga, hiasan dinding, dan lukisan. 

2) Kerajinan untuk hiasan kamar tidur, benda hias yang termasuk dalam kerajinan 
ini adalah tirai, kap lampu. 

3) Kerajinan untuk aksesoris mobil, benda hias yang termasuk dalam kerajinan ini 
adalah boneka, gantungan kunci. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya kerajinan memiliki 
fungsi hias yang berbeda-beda sesuai dengan susunan dan kesesuaian lokasi yang tepat, 
contohnya kap lampu lebih cocok digunakan untuk hiasan di kamar tidur, sedangkan vas 
bunga lebih cocok untuk dipajang di meja ruang tamu. 

Jadi karya kerajinan benda hias adalah segala bentuk kerajinan yang dibuat sebagai 
hiasan. Sedangkan karya kerajinan benda hias berbahan limbah adalah segala bentuk 
kerajinan yang dibuat sebagai hiasan dengan bahan dasar limbah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Info Kreatif 
 
Fungsi seni kerajinan sebagai salah satu karya seni rupa secara garis besar 
terbagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut. 

1. Hiasan (dekorasi), karya kerajinan berfungsi sebagai benda pajangan. 
Karya kerajinan  jenis ini lebih menonjolkan fungsinya sebagai hiasan 
sehingga bentuk-bentuknya mengalami pengembangan. Misalnya: 
karya kerajinan  ukir, hiasan dinding, patung, dan cindera mata. 

2. Benda terapan (siap pakai), karya kerajinan yang mengutamakan 
fungsinya sebagai benda siap pakai, bersifat nyaman, namun tidak 
kehilangan unsur keindahannya. Misalnya: senjata, keramik, dan 
furnitur. 

3. Benda mainan, karya kerajinan yang brfungsi sebagai alat permainan. 
Jenis karya kerajinan ini biasanya berbentuk sederhana, bahan yang 
digunakan relatif mudah didapat dan dikerjakan. Misalnya: boneka, 
dakon, dan kipas kertas untuk mainan. 

 
Sumber: http://blog-senirupa.tumblr.com/post/59619586015/seni-kriya 
Diakses 22/12/2014 pukul 10.37 WIB  

http://blog-senirupa.blogspot.com/
http://blog-senirupa.tumblr.com/post/59619586015/seni-kriya


 

 

14 

B. Desain Karya Kerajinan Fungsi Hias dari Bahan Limbah 
Apa arti kata desain? Tentunya kalian tidak asing mendengar kata desain. Pengertian 

desain adalah rancangan suatu karya seni yang bertujuan untuk memudahkan dalam 
penciptaan karya seni dengan nilai tinggi. Setelah kalian mengetahui pengertian desain, 
kalian perlu memahami pengertian desain produk.  

Desain produk adalah kunci suatu produk untuk dikenal pasar. Agar suatu produk 
dikenal di pasar dibutuhkan desain yang bagus dan menarik. Begitu juga dengan desain 
karya kerajinan, desain karya kerajinan termasuk dalam desain produk yang 
menitikberatkan pada produk kerajinan. Produk kerajinan yang dimaksud adalah produk 
yang mengandung unsur keindahan, seperti peralatan rumah tangga yang terbuat dari 
tanah liat, furnitur yang terbuat dari kayu, hiasan dinding, benda hias, dan benda pakai 
lainnya yang dibuat dari tangan. Produk karya kerajinan di sini memfokuskan benda hias dan 
benda pakai yang mengandalkan keterampilan tangan.  

Pada bab ini kalian akan mempelajari desain karya kerajinan fungsi hias dari bahan 
limbah tetapi sebelum itu, kalian mempelajari beberapa desain karya kerajinan fungsi hias 
dan konsep limbah yang dapat diolah menjadi karya kerajinan. Pelajari dengan saksama 
penjelasan berikut. 
1. Desain Karya Kerajinan Fungsi Hias 

Karya kerajinan fungsi hias merupakan segala bentuk kerajinan yang dibuat sebagai 
hiasan. Karya kerajinan fungsi hias ada beberapa jenis, adapun jenis karya kerajinan tersebut 
adalah sebagai berikut. 
a. Karya Kerajinan sebagai Hiasan Dinding  

Amati gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apa yang dapat kalian ceritakan tentang Gambar 1.12 (a) dan 1.12(b)? Gambar 
1.12(a) dan 1.12(b) adalah gambar hiasan dinding. Seiring perkembangan zaman, hiasan 
dinding sudah menjadi tren. Adanya perkembangan teknologi, prospek desain interior 
semakin baik dan menjanjikan untuk dijadikan peluang usaha. Berbagai macam karya 
kerajinan yang memiliki nilai seni dan ekonomi tinggi dikembangkan untuk mendukung 
prospek desain interior. Desain interior yang didukung dengan karya kerajinan yang bersifat 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://www.indonesia-exporter.com/import-export-bali-indonesia-wholesale/10bali-
handcarved-mask-020.jpg, (b) http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2032085224_2/natural-wood-
mixed-linen-lampshade-bedroom-wall-lamp-wall-lighting-for-bedroom-wall-living-room-.jpg 
Diakses 22/12/2014 pukul 13.23  WIB 
Gambar 1.12 (a) Topeng dari kayu untuk  hiasan dinding  (b) Kap lampu dari kayu untuk hiasan 
dinding  
 
 

 

http://www.indonesia-exporter.com/import-export-bali-indonesia-wholesale/10bali-handcarved-mask-020.jpg
http://www.indonesia-exporter.com/import-export-bali-indonesia-wholesale/10bali-handcarved-mask-020.jpg
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2032085224_2/natural-wood-mixed-linen-lampshade-bedroom-wall-lamp-wall-lighting-for-bedroom-wall-living-room-.jpg
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2032085224_2/natural-wood-mixed-linen-lampshade-bedroom-wall-lamp-wall-lighting-for-bedroom-wall-living-room-.jpg
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kedaerahan seperti topeng khas Bali, kap lampu dengan ukiran banyak diminati oleh 
masyarakat. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat, saat topeng sudah jarang digunakan untuk 
seni pertunjukkan, topeng dijadikan hiasan dinding. Apa yang dimaksud hiasan dinding? 
Hiasan dinding adalah komponen yang digunakan untuk mempercantik dekorasi rumah. 

 
b. Karya Kerajinan sebagai Hiasan Meja 

Karya kerajinan sebagai hiasan meja merupakan karya kerajinan  yang memiliki 
fungsi menghiasi meja atau mempercantik tampilan meja agar terlihat indah dan menarik. 
Contoh karya kerajinan sebagai hiasan meja adalah boneka. Boneka selain dapat digunakan 
untuk mainan anak-anak dapat juga dijadikan hiasan di meja. 

Amati gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Karya Kerajinan Sulam sebagai Hiasan Pakaian 

Amati gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://new.uniquejapan.com/wp-content/uploads/2010/03/DOUSHIN.jpg, (b) 
http://img.alibaba.com/img/pb/851/134/373/373134851_775.jpg  
Diakses 22/12/2014 pukul 14.26  WIB 
Gambar 1.13  (a) Boneka Jepang terbuat dari kayu digunakan hiasan meja (b) Boneka kelinci terbuat 
dari keramik digunakan hiasan meja 
 
 

 

(a) (b) (c) 

Sumber: (a) https://facetsulaman.files.wordpress.com/2009/12/p81000521.jpg, (b) 
http://s2.thisnext.com/media/largest_dimension/7D7D2B7A.jpg, (c) http://www.litian-
embroidery.com/uploadfile/20110607230757999.jpg  
Diakses 22/12/2014 pukul 14.56  WIB 
Gambar 1.14  (a) Hiasan sulaman  pada pakaian, (b) Hiasan sulaman pada tas, (c) Hiasan sulaman 
pada taplak meja 
 

 

http://new.uniquejapan.com/wp-content/uploads/2010/03/DOUSHIN.jpg
http://img.alibaba.com/img/pb/851/134/373/373134851_775.jpg
https://facetsulaman.files.wordpress.com/2009/12/p81000521.jpg
http://s2.thisnext.com/media/largest_dimension/7D7D2B7A.jpg
http://www.litian-embroidery.com/uploadfile/20110607230757999.jpg
http://www.litian-embroidery.com/uploadfile/20110607230757999.jpg
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Info Kreatif 
 
Desain adalah langkah awal dalam mewujudkan 
suatu karya seni, selain itu desain dapat diartikan 
sebagai rancangan yang akan memudahkan dalam 
pencapaian tujuan atau penciptaan karya seni. Ada 2 
macam desain, antara lain: 
1. Structural design (desain struktur) adalah 

susunan dari gari, bentuk, warna, dan tekstur 
dari suatu benda baik berupa benda yang 
mempunyai ruang maupun gambaran dari suatu 
benda. 

2. Decorative design (garnitur) adalah 
sentuhan/perlakuan yang diberikan pada 
permukaan busana yang memberikan efek 
visual memperindah penampilan. 

 
Sumber: http://dikadwijaya.blogspot.com/2014/09/cara-
merancang-kerajinan-dengan-bahan.html 
Diakses 22/12/2014 pukul 16.25 WIB 

 

 
Apa yang kalian pikirkan tentang Gambar 1.14(a), (b), dan (c)? Gambar 1.14(a), (b), 
dan (c) merupakan gambar kerajinan sulam atau sulaman. Sulaman merupakan 
hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lainnya dengan menggunakan alat 

jarum jahit dan benang.  Sulaman 
biasanya digunakan untuk menghiasi 
pakaian, taplak meja, atau tas agar 
kelihatan indah dan menarik.  
 

Kalian telah mempelajari 
beberapa jenis desain karya kerajinan 
fungsi hias, seperti topeng kayu dan kap 
lampu kayu untuk hiasan dinding, boneka 
Jepang dari kayu dan boneka kelinci dari 
keramik untuk hiasan meja, sulaman di 
atas pakaian, tas, dan taplak meja. Ketiga 
contoh tersebut merupakan contoh karya 
kerajinan fungsi hias, tetapi bahan dasar 
untuk  membuat kerajinan tersebut 
adalah bahan baku utuh bukan limbah. 
Bagaimana cara mendesain karya 
kerajinan fungsi hias dari bahan limbah? 
Sebelum mempelajari cara mendesain 
karya kerajinan fungsi hias, terlebih 

dahulu pelajari tentang limbah.  
 

2. Konsep Limbah 
Tentunya kalian tak asing dengan kata limbah, apa yang dimaksud dengan limbah? 

Limbah merupakan kotoran hasil pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. 
Limbah adalah bahan yang tidak berharga dan dibuang sia-sia. Padahal limbah dapat 
dimanfaatkan atau didaur ulang menjadi benda yang lebih bernilai atau berharga. Sebelum 
kalian mempelajari cara mendaur ulang limbah, pelajari dahulu jenis-jenis limbah berikut. 
a. Limbah Berdasarkan Asalnya 

Jika dilihat dari asalnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 2. Adapun limbah 
berdasarkan asalnya sebagai berikut. 
1) Limbah Organik 

Limbah organik merupakan  limbah yang terdiri atas 
bahan-bahan yang bersifat organik. Contoh ini adalah limbah 
dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri. Limbah 
organik mudah diuraikan melalui proses alami.  Contoh limbah 
organik sebagai berikut. 

a) Limbah pertanian, limbah ini berupa sisa 
penyemprotan yang berlebihan, seperti 
penyemprotan pestisida dan herbisida  atau 

pemupukan yang berlebihan.  
b) Limbah rumah tangga, limbah ini 

berupa sampah padatan. Limbah rumah 

Sumber: 
http://www.greenprophet.com/wp-
content/uploads/2008/05/img_0912.jpg  
Diakses 24/12/2014 pukul 08.49  WIB 
Gambar 1.15  Contoh sampah atau limbah 
organik 
 
 

 

http://dikadwijaya.blogspot.com/2014/09/cara-merancang-kerajinan-dengan-bahan.html
http://dikadwijaya.blogspot.com/2014/09/cara-merancang-kerajinan-dengan-bahan.html
http://www.greenprophet.com/wp-content/uploads/2008/05/img_0912.jpg
http://www.greenprophet.com/wp-content/uploads/2008/05/img_0912.jpg
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tangga ini mengandung racun yang dapat membahayakan. Limbah jenis ini 
biasanya mengandung bibit penyakit. 

2) Limbah Anorganik 
Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam, limbah ini 

tidak dapat diuraikan. Limbah ini terdiri atas limbah industri 
atau limbah pertambangan. Berikut contoh limbah 
anorganik. 

a) Garam anorganik adalah limbah dari kegiatan 
pertambangan dan industri, contoh limbah ini 
adalah magnesium klorida dan magnesium sulfat. 

b) Asam anorganik adalah limbah yang berasal dari 
industry pengolahan biji logam dan bahan bakar 
fosil. Contoh limbah ini adalah asam 
sulfat yang berasal dari pengolahan 
biji logam dan bahan bakar fosil.  

c) Limbah anorganik dari kegiatan rumah 
tangga, contohnya botol kaca, botol 
plastik, aluminium, dan kaleng. 
 

b. Limbah Berdasarkan Sumbernya 
Jika dilihat dari sumbernya, limbah dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Limbah pabrik, limbah ini merupakan limbah yang berbahaya. Limbah pabrik ini 
banyak mengandung kadar gas beracun. Biasanya limbah ini dibuang di sungai-
sungai sekitar pabrik sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. 

2) Limbah rumah tangga, limbah ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan 
rumah tangga. Limbah ini dapat berupa sisa-sisa makanan, kertas, dan kardus. 

3) Limbah industri, limbah ini merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi 
seperti hasil olahan pabrik. Limbah industri ini mengandung zat yang berbahaya, 
seperti asam anorganik dan senyawa organik. 

Amati gambar contoh limbah berdasarkan sumbernya berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Sumber: 
https://naturecritical.files.wordpress.com/2
013/03/bottles.jpg?w=672&h=372&crop=1  
Diakses 24/12/2014 pukul 09.34  WIB 
Gambar 1.16 Botol plastik adalah contoh 
limbah anorganik 
 
 

 

(a) (b) (c) 

Sumber: (a) http://www.genuineenvirotech.com/images/waste-sewage.jpg, (b) 
http://static2.stuff.co.nz/1233108507/223/623223.jpg, (c ) 
http://www.anmopyc.com/resources/imagenes/productos/643/reciclaje%282%29.jpg  
Diakses 24/12/2014 pukul 10.29  WIB 
Gambar 1.17  (a) Limbah cair adalah contoh limbah pabrik, (b) Contoh limbah yang dihasilkan rumah 
tangga, (c ) Limbah industri biasanya mengandung zat berbahaya 
 

 

https://naturecritical.files.wordpress.com/2013/03/bottles.jpg?w=672&h=372&crop=1
https://naturecritical.files.wordpress.com/2013/03/bottles.jpg?w=672&h=372&crop=1
http://www.genuineenvirotech.com/images/waste-sewage.jpg
http://static2.stuff.co.nz/1233108507/223/623223.jpg
http://www.anmopyc.com/resources/imagenes/productos/643/reciclaje%282%29.jpg
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Limbah pabrik, rumah tangga, dan industri dapat dimanfaatkan menjadi suatu karya 
kerajinan yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, dalam bab ini kalian akan 
mempelajari bagaimana memanfaatkan kertas koran menjadi hiasan dinding. Sebelum 
kalian mempelajari lebih dalam, simak penjelasan identifikasi desain produk karya kerajinan 
fungsi hias dari bahan limbah berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Identifikasi Desain Produk Karya Kerajinan Fungsi Hias dari Bahan Limbah 

Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa jenis karya kerajinan 
fungsi hias dan konsep limbah. Pada subbab ini, akan dipelajari karya kerajinan fungsi hias 
dari beberapa jenis limbah. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut. 
a. Kerajinan Hias dari Limbah Plastik 

Benda hias dapat dibuat dari bahan plastik, manusia juga dapat memanfaatkan 
limbah plastik untuk kerajinan. Coba lihat lingkungan sekitar kalian, akan banyak ditemui 
limbah plastik. Limbah plastik itu dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan 
benda hias agar  tidak terbuang sia-sia.  

Tahukah kalian, plastik termasuk dalam limbah rumah tangga yang sulit untuk 
diuraikan. Untuk menguraikan limbah plastik memerlukan waktu yang lama, oleh karenanya 
dengan kreativitas yang tinggi manusia dapat mengolah limbah plastik menjadi benda hias, 
contohnya plastik bekas makanan dapat diolah menjadi benda hias seperti hiasan dinding, 
bunga, atau aksesoris hiasan lainnya. Untuk lebih jelasnya, amati gambar hiasan dari plastik 
berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas  
 
Lakukan tugas berikut secara berkelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 anak. 
Lalu, lakukan kegiatan berikut. 
1. Carilah informasi dari berbagai sumber baik media cetak atau elektronik dapat juga 

melalui internet tentang pemanfaatan limbah menjadi karya kreatif kerajinan tangan. 
2. Berdasarkan informasi yang kalian dapat buatlah makalah. Makalah tersebut diketik di 

kertas A4, menggunakan font Times New Romans ukuran 12 dengan spasi 1,5. Agar 
makalah kalian terlihat menarik lengkapi dengan gambar yang sesuai dengan topik 
makalah.  

Kumpulkan makalah kelompok kalian kepada guru kalian untuk dinilaikan. 

(a) (b) (c) 
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Gambar 1.18(a), (b), dan (c) merupakan contoh gambar hiasan yang terbuat dari 

limbah plastik. Dengan bahan dasar limbah plastik, kalian dapat berkreasi membuat 
beraneka ragam karya kerajinan hias maupun pakai.  

 
b. Kerajinan Hias dari Limbah Kain atau Tekstil 

Perca? Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata perca, perca adalah potongan 
kain atau sisa jahitan yang tidak terpakai. Perca merupakan limbah kain atau tekstil. Limbah 
tekstil adalah limbah yang dihasilkan dari proses penghilangan kanji, pencetakan dan proses 
penyempurnaan. Industri tekstil lebih disukai karena tidak banyak menghasilkan banyak 
limbah padat.  

Pada industri tekstil, limbah yang dihasilkan adalah limbah padat berupa sisa kain, 
lateks dan sisa minyak. Limbah industri tekstil yang berupa potongan-potongan kain 
tersebut terbuat dari berbagai macam jenis tekstil seperti satin, nilon, katun, dan jenis kain 
lainnya. Potongan kain yang sudah tidak terpakai dapat dimanfaatkan untuk tas kain perca, 
tatakan gelas, sprei, isi bantal, atau kerajinan tangan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.  

Bagaimana cara memanfaatkan limbah tekstil atau kain perca untuk dijadikan karya 
kerajinan? Potongan kain sisa tekstil dapat dimanfaatkan menjadi benda yang memiliki nilai 
ekonomis. Adapun pemanfaatan kain perca dapat diolah menjadi sarung bantal, 
taplak,tutup tempat tisu, dompet, tempat handphone, dan beberapa benda lainnya yang 
mempunyai nilai ekonomi dan nilai jual yang tinggi. Berikut contoh gambar kain perca dan 
karya kerajinan yang terbuat dari kain perca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: (a) http://2.bp.blogspot.com/-
MjNkBpHFbPo/UuzT_ILpuRI/AAAAAAAA578/10HnlhUNgcY/s1600/tape+measure1.jpg,  (b) 
http://fc08.deviantart.net/fs71/f/2012/321/b/a/recycled_plastic_bottles_flower_by_tom_tom1969-
d5lbzwv.jpg, (c ) 
http://www.artfire.com/uploads/product/9/509/50509/2950509/2950509/large/vintage_plastic_hallmark
_holiday_snail_brooch__pin_663992d4.jpg  
Diakses 24/12/2014 pukul 14.12  WIB 
Gambar 1.18 (a) Hiasan dinding terbuat dari limbah plastik, (b) Bunga plastik terbuat dari limbah plastik, (c) 
Bros terbuat dari limbah plastik  
 

 

(a) (b) (c) 

http://2.bp.blogspot.com/-MjNkBpHFbPo/UuzT_ILpuRI/AAAAAAAA578/10HnlhUNgcY/s1600/tape+measure1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-MjNkBpHFbPo/UuzT_ILpuRI/AAAAAAAA578/10HnlhUNgcY/s1600/tape+measure1.jpg
http://fc08.deviantart.net/fs71/f/2012/321/b/a/recycled_plastic_bottles_flower_by_tom_tom1969-d5lbzwv.jpg
http://fc08.deviantart.net/fs71/f/2012/321/b/a/recycled_plastic_bottles_flower_by_tom_tom1969-d5lbzwv.jpg
http://www.artfire.com/uploads/product/9/509/50509/2950509/2950509/large/vintage_plastic_hallmark_holiday_snail_brooch__pin_663992d4.jpg
http://www.artfire.com/uploads/product/9/509/50509/2950509/2950509/large/vintage_plastic_hallmark_holiday_snail_brooch__pin_663992d4.jpg
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Info Kreatif 
 

Jahit perca adalah sisa-sisa guntingan kain setelah membuat pakaian atau karya kerajinan tekstil.  Ada 
beberapa jenis jahit perca ditinjau dari cara pembuatannya. Berikut adalah jenis jahit perca ditinjau dari 
cara pembuatannya. 

1. Cara acak (tak beraturan) adalah teknik jahit dengan menggabungkan guntingan-guntingan kain 
dengan bentuk dan ukuran potongan kain yang tidak sama besarnya. Kemudian guntingan-
guntingan tersebut dijahit sesuai dengan desain yang ingin dibuat.  

2. Cara jiplakan pola (template), jahit perca teknik jiplakan pola merupakan teknik jahit dengan 
menggabungkan guntingan-guntingan kain yang dipola terlebih dahulu, dan selanjutnya dijahit 
sesuai dengan rencana.  

3. Cara tumpang tindih (overlapping) , jahit perca teknik tumpang tindih merupakan teknik jahit 
dengan menggabungkan guntingan-guntingan kain yang di pola terlebih dahulu dengan cara 
meletakkan pola bagian tengah di atas kain telah disiapkan dan selanjutnya dijahit bagian 
tepinya, kemudian tindihlah dengan pola berikutnya dengan cara dijahit dengan arah dari 
tengah ke tepi hingga selesai secara keseluruhan. 

4. Cara jahit jelujur, jahit jelujur merupakan teknik yang biasanya digunakan untuk memberi kesan 
keindahan. Untuk menggabungkannya tetap dikerjakan dengan teknik jahit mesin. Cara ini 
sifatnya hanya penghias, maka dapat diterapkan baik pada teknik acak, teknik template, teknik 
overlapping  maupun teknik pola geometris. 

5. Cara pola geometris, teknik ini merupakan teknik jahit perca dengan cara menggabungkan 
guntingan kain dengan bentuk pola-pola geometris (segi tiga, segi empat, segi lima, dan bentuk-
bentuk lainnya) yang terukur dan selanjutnya dijahit sesuai dengan desain.      

 
Sumber: http://www.academia.edu/7929214/KERAJINAN_TEKSTIL 
Diakses 26/12/2014 pukul 15.35 WIB 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
c. Kerajinan Hias dari Limbah Kaca 

Usaha manusia untuk mengurangi sampah yang menggunung adalah dengan daur 
ulang. Banyak pengrajin memanfaatkan kaca bekas sebagai bahan dasar karya kerajinan. 
Limbah kaca dapat dimanfaatkan sebagai benda seni seperti mozaik untuk hiasan dinding. 
Benda seni dengan bahan dasar kaca akan terlihat unik, mewah, dan menarik perhatian 
konsumen.   

Limbah kaca dari pecahan kaca, pecahan botol bekas, stoples bekas, dan apa saja 
yang berbahan kaca. Sebelum dipakai, bahan baku tersebut dibersihkan dari bahan 
kontaminan. Cara membersihkannya dengan mencuci hingga bersih dan meleburnya dalam 
tungku pemanas. Jika limbah kaca sudah benar-benar meleleh, kaca tersebut dibentuk atau 
diolah  menjadi karya kerajinan yang diinginkan. Pengolahan limbah kaca seperti ini, dapat 
menghasilkan benda seni yang bernilai ekonomi tinggi, contohnya vas, kap lampu, dan 
lampu hias.  

Sumber: (a) http://mono-apparel.com/image/data/55.jpeg, (b) http://images.fineartamerica.com/images-
medium-large/1-patchwork-wall-hanging-dinesh-rathi.jpg,  (c ) 
https://img1.etsystatic.com/000/0/5620121/il_570xN.279892067.jpg  
Diakses 26/12/2014 pukul 11.14  WIB 
Gambar 1.19 (a) Limbah tekstil atau kain, (b)  Hiasan dinding terbuat dari  limbah tekstil/kain perca, (c) 
Hiasan meja berbentuk ayam terbuat dari limbah tekstil/kain perca 
 

 

http://www.academia.edu/7929214/KERAJINAN_TEKSTIL
http://mono-apparel.com/image/data/55.jpeg
http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/1-patchwork-wall-hanging-dinesh-rathi.jpg
http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/1-patchwork-wall-hanging-dinesh-rathi.jpg
https://img1.etsystatic.com/000/0/5620121/il_570xN.279892067.jpg
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Selain itu pecahan kaca atau potongan kaca dapat dijadikan lukisan mozaik  sebagai 
hiasan dinding yang menarik. Pembuatan lukisan mozaik tidak serumit membuat benda hias 
lainnya. Untuk membuat lukisan mozaik, kalian hanya memadukan potongan kaca kecil-kecil 
yang berbeda warna sehingga lukisan tersebut memberi kesan bersinar. 

Amati karya kerajinan fungsi hias yang terbuat dari limbah kaca berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Kerajinan Hias dari Limbah Kayu 

Amati gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana pendapat kalian tentang Gambar 1.21(a), (b), dan (c )? Gambar 1.21(a) 

adalah gambar limbah kayu hasil pengolahan kayu. Gambar 1.21(b) dan (c) adalah karya 
kerajinan hias dari limbah kayu. Tahukah kalian, apa yang dimaksud dengan limbah kayu? 
Limbah kayu merupakan sisa potongan kayu. Sisa potongan kayu ini terdiri atas berbagai 
bentuk dan ukuran.  Sisa potongan kayu yang diolah secara kreatif dapat menghasilkan 
karya kerajinan yang bernilai tinggi. 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://2.bp.blogspot.com/-
jNOyotiJwrs/VE_VCAr8zGI/AAAAAAAAHL8/dBMRxKRQ2zs/s1600/colorful-jars-for-art-projects%2Bcolor-
bottle-decor-ideas.jpg,  (b) http://www.inspirationgreen.com/assets/images/Art/Glass/butterfly%20gog.jpg 
Diakses 29/12/2014 pukul 10.14  WIB 
Gambar 1.20 (a) Hiasan dari limbah botol kaca, (b)  Lukisan mozaik terbuat dari pecahan kaca 
 

 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://sisw.org/uploads/3/1/5/4/3154356/3963725_orig.jpg, (b) 
http://iloboyou.com/wp-content/uploads/2014/07/4-James-mcnabb-the-city-series.jpg, (c ) 
http://www.livbit.com/article/wp-content/uploads/2010/07/chokecherrybranchart_1.jpg  
Diakses 29/12/2014 pukul 15.25  WIB 
Gambar 1.21 (a) Limbah kayu, (b)  dan (c ) Karya kerajinan hias dari limbah kayu 
 

 

(c) 

http://2.bp.blogspot.com/-jNOyotiJwrs/VE_VCAr8zGI/AAAAAAAAHL8/dBMRxKRQ2zs/s1600/colorful-jars-for-art-projects%2Bcolor-bottle-decor-ideas.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jNOyotiJwrs/VE_VCAr8zGI/AAAAAAAAHL8/dBMRxKRQ2zs/s1600/colorful-jars-for-art-projects%2Bcolor-bottle-decor-ideas.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jNOyotiJwrs/VE_VCAr8zGI/AAAAAAAAHL8/dBMRxKRQ2zs/s1600/colorful-jars-for-art-projects%2Bcolor-bottle-decor-ideas.jpg
http://www.inspirationgreen.com/assets/images/Art/Glass/butterfly%20gog.jpg
http://sisw.org/uploads/3/1/5/4/3154356/3963725_orig.jpg
http://iloboyou.com/wp-content/uploads/2014/07/4-James-mcnabb-the-city-series.jpg
http://www.livbit.com/article/wp-content/uploads/2010/07/chokecherrybranchart_1.jpg
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Limbah kayu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis jika dilihat dari asalnya, 
berikut akan dijelaskan tentang jenis limbah kayu berdasarkan asalnya. 

1)  Limbah kayu yang berasal dari daerah lahan pertanian dan perkebunan. Limbah 
kayu ini berupa akar, tunggak, dahan, ranting, dan kayu yang tidak terbakar. 

2) Limbah kayu yang berasal dari daerah penebangan. Limbah kayu jenis ini berupa 
potongan kayu, biasanya potongan kayu yang dimaksud berdiameter kecil. 

3) Limbah hasil penggergajian atau proses industri kayu lapis. Limbah kayu ini 
berupa potongan pinggir, serbuk kayu, pengamplasan, lembaran triplek, dan hati 
kayu. 

Limbah kayu tersebut dapat dimanfaatkan menjadi beberapa jenis karya kerajinan 
hias, seperti anyaman dinding, hiasan dinding, anyaman tempat botol kecap, vas bunga, 
atau furnitur. 
 
e. Kerajinan Hias dari Kaleng Bekas 

Banyak kaleng-kaleng bekas berserakan di sekitar kita. Kaleng-kaleng bekas tersebut 
dianggap sampah yang tidak berguna dan tidak memiliki manfaat. Pada dasarnya kaleng-
kaleng bekas tersebut dapat diolah menjadi barang yang memiliki nilai jual, seperti kaleng 
bekas dijadikan benda hias. Kaleng bekas dapat dimanfaatkan menjadi apa saja? Untuk lebih 
jelasnya, amati gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagaimana pendapat kalian tentang Gambar 1.22(a), (b), dan (c)? Gambar tersebut 

merupakan gambar kerajinan hias yang terbuat dari kaleng bekas. Ide kreatif dapat 
mengolah kaleng bekas atau sampah kaleng yang tidak bermanfaat menjadi benda hias yang 
bermanfaat dan memiliki nilai jual. Kaleng bekas dapat dijadikan robot mainan, hiasan di 
meja, dan hiasan dinding. 

 
f. Kerajinan Hias dari Kertas 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, tentunya tidak asing lagi dengan sampah 
kertas. Pada kenyataannya, sampah kertas merupakan sampah yang terbesar di lingkungan 
sekitar kita. Jika kalian perhatikan di lingkungan sekitarmu, banyak sampah kertas koran 
bekas yang berserakan. Banyaknya sampah kertas koran karena koran hari ini dibuang 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://rustic-crafts.com/wp-content/uploads/2012/03/a-three-tin-craft-storage-
cans_edited-1.jpg, (b) https://seasonsfamilycentre.files.wordpress.com/2013/07/img_1808.jpg,   (c ) 
http://logcabincooking.com/wp-content/uploads/2013/05/rocket-stove-10.jpg  
Diakses 11/02/2015  pukul 13.27  WIB 
Gambar 1.22 (a), (b), (c) Kerajinan hias terbuat dari kaleng 
 

 

(c) 

http://rustic-crafts.com/wp-content/uploads/2012/03/a-three-tin-craft-storage-cans_edited-1.jpg
http://rustic-crafts.com/wp-content/uploads/2012/03/a-three-tin-craft-storage-cans_edited-1.jpg
https://seasonsfamilycentre.files.wordpress.com/2013/07/img_1808.jpg
http://logcabincooking.com/wp-content/uploads/2013/05/rocket-stove-10.jpg
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begitu saja. Sebenarnya kita tidak perlu membuang kertas koran bekas begitu saja, kita 
dapat memanfaatkan kertas koran bekas tersebut menjadi benda hias yang bermanfaat dan 
memiliki nilai jual yang tinggi, seperti hiasan dinding, hiasan gantung, dekorasi kartu ucapan, 
dan dekorasi album foto. Koran bekas dapat dimanfaatkan menjadi benda hias sebagai 
berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

Bagaiman menurut pendapat kalian tentang Gambar 1.23(a), (b), dan (c)? Gambar 

tersebut merupakan hasil kreasi kertas koran bekas menjadi beberapa benda hias yang 

mempunyai nilai seni dan nilai jual yang tingg. Kalian juga dapat memanfaatkan kertas koran 

bekas menjadi beraneka ragam benda hias dan benda pakai yang bermanfaat untuk kehidupan 

sehari-hari. Pemanfaatan kertas koran bekas menjadi benda hias dan benda pakai akan 

mengurangi sampah kertas koran di lingkungan kita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Cara Mendesain Karya Kerajinan Fungsi Hias dari Bahan Limbah 

Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah mempelajari identifikasi karya kerajinan 
fungsi hias dari bahan limbah. Dalam identifikasi tersebut, kalian telah mempelajari 
beberapa macam karya kerajinan hias dari limbah plastik, kain/tekstil, kaca, kayu, kaleng 
bekas, dan kertas. Tetapi pada bab ini, kalian akan mempelajari lebih dalam tentang karya 

(a) (b) 

Sumber: (a) https://img0.etsystatic.com/000/0/6084975/il_fullxfull.250497128.jpg,  (b) 
http://www.homemade-gifts-made-easy.com/image-files/5-pointed-origami-stars-front-view-500x310.jpg,  
(c ) http://2.bp.blogspot.com/-9B-iICIJ654/T1_Gg8UhkXI/AAAAAAAAB_Q/VK-
0oE99ji0/s1600/Dave%2527s%2BBday%2BCard4%2B2012.JPG  
Diakses 11/02/2015  pukul 13.27  WIB 
Gambar 1.23 (a) Hiasan gantung dari kertas koran, (b) Hiasan dinding dari kertas koran, (c) Dekorasi kertas 
koran di kartu ucapan 
 

 

(c) 

Pembiasaan 
 

Biasakanlah  memanfaatkan kaleng bekas, pecahan kaca, botol 

plastik, dan kertas koran bekas menjadi benda hias dan benda 

pakai yang bermanfaat. Jangan membuang kaleng bekas, pecahan 

kaca, botol plastik, dan kertas koran bekas begitu saja 

karena sampah-sampah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi 

benda hias dan benda pakai yang bermanfaat dan memiliki 

nilai jual yang tinggi. 

 

 

https://img0.etsystatic.com/000/0/6084975/il_fullxfull.250497128.jpg
http://www.homemade-gifts-made-easy.com/image-files/5-pointed-origami-stars-front-view-500x310.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-9B-iICIJ654/T1_Gg8UhkXI/AAAAAAAAB_Q/VK-0oE99ji0/s1600/Dave%2527s%2BBday%2BCard4%2B2012.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9B-iICIJ654/T1_Gg8UhkXI/AAAAAAAAB_Q/VK-0oE99ji0/s1600/Dave%2527s%2BBday%2BCard4%2B2012.JPG
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kerajinan hiasan dinding dari limbah kertas koran bekas. Apa yang dimaksud dengan hiasan 
dinding?  Hiasan dinding merupakan penutup ruangan yang terbuat dari berbagai macam 
bahan kerajinan, seperti papa, kayu, anyaman bambu, kaca, kertas, atau bahan lainnya yang 
memiliki fungsi untuk memperindah dinding agar ruangan terlihat indah dan menarik. 

Sebelum kalian membuat hiasan dinding dari kertas koran bekas, langkah awal yang 
harus dilakukan adalah mendesain.  Berikut akan 
dijelaskan mendesain hiasan dinding dari kertas 
koran bekas. 
a. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan 

dalam membuat hiasan dinding dari kertas koran 
bekas. 

b. Menyiapkan bahan. Bahan dasar hiasan dinding 
dari kertas koran bekas adalah kertas koran 
bekas. 

c. Menghitung biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi hiasan dinding dari kertas 
koran bekas. 

d. Menghitung harga jual dan keuntungan yang 
akan didapat dari penjualan hiasan dinding 
dari kertas koran bekas tersebut. 

e. Mengemas hiasan dinding dari kertas koran 
bekas sehingga layak dijual. 

f. Menjual atau memasarkan hiasan dinding 
dari kertas koran bekas dengan konsep penjualan dalam kewirausahaan. 

 
 

5. Pengemasan Produk Karya Kerajinan Fungsi Hias dari Limbah Kertas Koran 
Setiap benda atau barang yang dijual atau 

dipasarkan akan dikemas dengan baik. Istilah kemasan 
telah dikenal berabad-abad lamanya. Pada zaman dulu 
kemasan hanya berfungsi untuk melindungi barang atau 
mempermudah barang untuk dibawa. Seiring 
perkembangan zaman, fungsi kemasan bertambah yaitu 
untuk menarik perhatian konsumen agar membeli 
barang tersebut. 

Berdasarkan fungsi kemasan tersebut, dapat 
didefinisikan kemasan merupakan kegiatan mulai dari 
merancang hingga proses produksi bungkus atau wadah 
suatu produk. Wadah atau bungkus mengandung 
arti melindungi barang atau mempermudah barang 
untuk dibawa. Ada syarat utama dalam pengemasan 
suatu produk. Syarat tersebut adalah sebagai 
berikut. 

a. Kemasan harus menjamin keamanan suatu 

produk. Keamanan yang dimaksud adalah 

kemasan harus mampu melindungi produk 

dari kerusakan akibat benturan dari benda lain, debu, atau kerusakan karena cuaca. 

Sumber: 
https://img0.etsystatic.com/002/0/584182
2/il_fullxfull.400657622_cuzd.jpg 
 
Diakses 11/02/2015  pukul 13.27  WIB 
Gambar  1.24 Hiasan dinding dari kertas 
koran bekas 
 

 

Sumber: 
http://www.ubeeco.com.au/blog/wp-
content/uploads/2011/08/SDC11526.jpg 
 
Diakses 11/02/2015  pukul 13.27  WIB 
Gambar  1.25 Kardus dapat dijadikan 
kemasan untuk hiasan dinding 
 

 

https://img0.etsystatic.com/002/0/5841822/il_fullxfull.400657622_cuzd.jpg
https://img0.etsystatic.com/002/0/5841822/il_fullxfull.400657622_cuzd.jpg
http://www.ubeeco.com.au/blog/wp-content/uploads/2011/08/SDC11526.jpg
http://www.ubeeco.com.au/blog/wp-content/uploads/2011/08/SDC11526.jpg
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b. Kemasan harus memberikan manfaat bagi produk. 

c. Kemasan harus dapat menarik perhatian konsumen yang melihatnya sehingga 

mudah dipasarkan. Jika produk mudah dipasarkan dan dapat menarik banyak 

perhatian konsumen maka akan meningkatkan laba perusahaan. 

d. Kemasan dapat dijadikan sebagai pembeda antara produk yang satu dengan produk 

lainnya.  

Bahan kemasan setiap produk berbeda-beda, tergantung produk yang akan dikemas. 
Ada beberapa jenis bahan kemasan, namun dalam bab ini akan dibahas jenis kemasan untuk 
produk karya kerajinan dari bahan lunak. Karya kerajinan dari bahan lunak dapat dikemas 
dengan menggunakan kemasan berikut. 
a. Kemasan Kertas 

Kemasan kertas merupakan kemasan yang terbuat dari kertas. Jenis kertas yang 
biasanya digunakan untuk kemasan adalah kertas kasar. Kertas kasar yang dapat dijadikan 
sebagai kemasan adalah sebagai berikut. 
1) Kertas Tahan Minyak 

Kertas jenis ini mempunyai permukaan seperti gelas dan transparan. Kertas ini 
mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lemak dan minyak. Namun, kertas ini memiliki 
kelemahan yaitu tidak tahan air. Kertas ini biasanya digunakan untuk mengemas bahan yang 
lengket seperti makanan, karena kertas ini dapat menghambat pertumbuhan jamur. Kertas 
ini juga dapat dijadikan sebagai kemasan hiasan dinding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Kertas Lilin 

Kertas lilin merupakan kertas keras yang dilapisi lilin. Kertas menggunakan bahan 
dasar parafin (bahan dasar pembuat lilin). Sesuai dengan sifat parafin, kertas ini tahan 
terhadap minyak dan tahan air. Selain itu, kertas ini memiliki daya rekat panas yang baik 
sehingga dapat digunakan untuk mengemas sabun, lilin, tembakau, karya kerajinan, dan 
dapat juga digunakan untuk mengemas makanan. Bagaimana bentuk kertas lilin? Amati 
gambar berikut. 

(a) (b) 

Sumber: (a) http://imagizer.imageshack.us/a/img209/7205/bxs006.jpg, (b) http://www.up-
sewing.com/d/file/tote-bags/paper-bag/paper-promotional-bag.jpg  
 
Diakses 11/02/2015  pukul 13.27  WIB 
Gambar 1.26 Contoh kertas tahan minyak yang biasanya  digunakan untuk membungkus hiasan dinding 
 

 

http://imagizer.imageshack.us/a/img209/7205/bxs006.jpg
http://www.up-sewing.com/d/file/tote-bags/paper-bag/paper-promotional-bag.jpg
http://www.up-sewing.com/d/file/tote-bags/paper-bag/paper-promotional-bag.jpg
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(a) (b) 

Sumber: (a) http://cdnimg2.webstaurantstore.com/images/products/main/48158/94048/6-lb-
waxed-paper-bag-5-3-4-x-3-1-2-x-10-3-4-1000-case.jpg, (b)  
 
Diakses 11/02/2015  pukul 13.27  WIB 
Gambar 1.27 Contoh kertas lilin 
 

 

http://cdnimg2.webstaurantstore.com/images/products/main/48158/94048/6-lb-waxed-paper-bag-5-3-4-x-3-1-2-x-10-3-4-1000-case.jpg
http://cdnimg2.webstaurantstore.com/images/products/main/48158/94048/6-lb-waxed-paper-bag-5-3-4-x-3-1-2-x-10-3-4-1000-case.jpg

