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PENGERTIAN ORNAMEN 
GEOMETRIS

Apa sih motif geometris itu?
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MOTIF ITIK PULANG PETANG

Coba perhatikan motif ini. Dimanakah itiknya bersembunyi?
Sumber: Ekoprawoto, 1992



“
Motif geometris adalah motif  yang 

menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis
dan bidang yang pada umumnya bersifatnya
abstrak artinya bentuknya tak dapat dikenali

sebagai objek-objek alam
(Sunaryo, 2009)



RAGAM ORNAMEN GEOMETRIS 
NUSANTARA

Jenis-jenis ornamen geometris yang ada di nusantara
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“
Sejumlah ornamen geometris nusantara

antara lain adalah meander, pilin, lereng, 
banji, kawung, jlamprang dan tumpal.



MOTIF MEANDER

Meander pada pecahan gerabah dan meander konfigurasi T serta
Meander pinggir awan.

(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“
Motif Meander pada umunya merupakan
hiasan pinggir yang berbentuk dasarnya
berupa garis berliku atau berkelok-kelok. 

Bentuk kelokan yang ada biasanya berbentuk
huruf “u” “n” “J” “T”



MOTIF PILIN

Aneka motif pilin dan motif Pilin Toraja
(sumber : Van Der Hoop, 1949)



“
Motif Pilin merupakan garis lengkung spiral 

atau lengkung kait. 



MOTIF KAWUNG

Motif  Pa’bombo Uai & Aneka motif Kawung
(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“Motif Kawung berpola bulatan mirip buah Kawung (sejenis
kelapa atau kadang juga dianggap sebagai buah kolang-

kaling) yang ditata rapi secara geometris yang memiliki arti
agar manusia dapat berguna bagi siapa saja dalam

kehidupannya, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Kadang, motif ini juga diinterpretasikan sebagai gambar
bunga lotus (teratai) dengan empat lembar daun bunga yang 

merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur
panjang dan kesucian.



MOTIF 
LERENG/PARANG

Meander pada pecahan gerabah dan meander konfigurasi T serta
Meander pinggir awan.

(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“Motif Lereng atau Parang memiliki bentuk atau pola dasar
garis-garis miring yang sejajar.

Bentuk motif batik parang yang saling berkesinambungan, 
menggambarkan jalinan hidup yang tidak pernah putus, selalu

konsisten dalam upaya untuk memperbaiki diri, 
memperjuangkan kesejahteraan, maupun dalam menjaga
hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan

manusia dan manusia dengan Tuhannya.



MOTIF LERENG/PARANG

Daun dan meander ke pola lereng
Perhatikan pergayaan daun talas pada gambar di sebelah kiri. 

Kemudian bagaimana pergayaan itu dikembangkan dan dipolakan
dari motif meander yang semula mendatar kemudian digeser

miring menjadi lereng.
Sumber: Indonesian Ornamental Design



MOTIF BANJI

Aneka motif banji. Perhatikan hubungan antara motif meander, 
palang berkait dengan banji.

(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“
Motif Banji memiliki bentuk dasar garis tekuk yang 

bersilangan mirip bentuk baling-baling seperti halnya
swastika. 

motif ini memiliki makna keteraturan dalam kehidupan



MOTIF BANJI

Motif sekong sala, palang berkait, dan passepu ornamen Toraja
mirip motif swastika

(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



MOTIF BANJI

Aneka motif banji atau swastika 
(Sumber: Indonesian Ornamental Design)



MOTIF BANJI

Aneka motif banji atau swastika 
(Sumber: Indonesian Ornamental Design)



MOTIF TUMPAL

Motif tumpal pada batik Pekalongan &  
Motif tumpal dari Kalimantan
(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“
Motif Tumpal memiliki bentuk dasar bidang segitiga.  
Bidang segitiga ini biasanya berjejer berderet hingga

membuat pola tepi. 

Motif Tumpal merupakan penggambaran dari yang 
bersifat imanen atau keduniaan menuju kepada yang 

transenden atau ketuhanan



MOTIF TUMPAL

Kain songket asal Minang (kiri). Bandingkan hiasan tepinya dengan 
motif geometris pada kain tapis Lampung (tengah). Motif pucuk 

rebung pada kain songket asal Sambas, Kalimantan Barat (Kanan)
Sumber: Richter, 1993



PROSES MENGGAMBAR ORNAMEN
Proses menggambar ornamen
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PROSES 1

Proses pertama buatlah garis lurus horisontal



PROSES 2

Lalu buat lingkaran sebagai pusat



PROSES 3

Buatlah jumlah sisi sesuai yang diinginkan.



PROSES 4

Buatlah variasi dari motif yang dibuat. Misal : bingkai atau segitiga.



PROSES 5

Variakan kembali dengan garis-garis horisontal / vertikal dan beri
detail-detail kecil.



PROSES 6

Lakukan Finishing dengan memberi warna motif final yang dipilih.



THANKS!

Any questions?


