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Masjid Mantingan memiliki keistimewaan yaitu ornamen yang terletak pada 

dinding serambi masjid. Secara umum, ornamen tersebut dapat dikelompokan 

dalam tiga kelompok. Pertama, hiasan bercorak flora. Kedua motif geometris, 

yang lebih sering disebut dengan istilah lokal sebagai motif slimpetan (saling 

bersilang), dan ketiga adalah adanya motif binatang yang disamarkan, atau lebih 

sering disebut dengan distilir. Menurut penulis motif-motif tersebut sangat 

menarik untuk dijadikan objek karya seni. Melalui proyek studi ini penulis 

membuat lampu hias ukir dengan menampilkan motif-motif yang ada pada 

dinding serambi Masjid Mantingan. Tujuan proyek studi adalah membuat produk 

ukiran dalam bentuk lampu hias dengan menampilkan motif-motif dari ornamen 

Masjid Mantingan agar motif tersebut dapat dikenal masyarakat. Metode yang 

digunakan dalam berkarya meliputi pemilihan media dan  proses berkarya yang di 

dalamnya terdapat proses konseptualisasi dan visualisasi gagasan. Proyek studi ini 

menghasilkan sejumlah sebelas  karya terdidri dari 4 jenis lampu hias yaitu 1 

lampu gantung, 4 lampu meja, 4 lampu dinding, dan 2 lampu lantai. Lampu-lampu 

tersebut difungsikan sebagai penghias ruangan dengan cahaya yang temaram. 

Harapan penulis sejumlah karya tersebut dapat menjadi pemantik bagi penulis 

untuk berkarya lanjut, dan pemantik bagi kreator lain. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Pemilihan Tema 

1.1.1.Alasan Memilih Tema 

Jepara merupakan kabupaten yang terkenal dengan ukir kayu. Selain ukir kayu, 

Jepara juga terkenal dengan produk-produk furnitur. Jepara dikenal sebagai kota 

ukir karena industri kreatif furnitur dan kerajinan ukir hampir tersebar merata di 

seluruh kecamatan, perajin membangun unit usaha kelompok sehingga menjadi 

klaster (Haryanto, 2018:1). 

Motif yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai motif khas daerah 

Jepara adalah motif sulur-suluran dengan daun berbentuk kipas yang 

dipadupadankan dengan figur burung (burung Merak atau burung Phoenix) 

dengan teknik ukir kayu. Selain motif khas tersebut, Jepara juga mempunyai motif 

khas berupa ornamen dalam bentuk relief yang berada di Mantingan berlokasi di 

kompleks makam dan masjid dari jejak penyebaran Islam Walisanga, yang 

terletak di kawasan pantai utara Jawa Tengah, kabupaten Jepara.  

Masjid Mantingan merupakan salah satu masjid kuno di pesisir utara Pulau 

Jawa peninggalan budaya fisik Ratu Kalinyamat yang sangat terkenal. 

Keistimewaan masjid ini adalah ornamen yang terletak pada dinding serambi 

masjid. Ornamen dengan motif tanaman maupun anyaman itu begitu indah terukir 

di atas batu putih. Beberapa diantaranya jika dilihat dari kejauhan motif ukiran 

tumbuh-tumbuhan itu dapat menggambarkan siluet binatang, seperti gajah, kera, 
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dan ketam (Lombard dalam Maziyah, dkk. 2015: 01). Menurut cerita rakyat, yang 

mengukir ornamen itu adalah Cie Wie Gwan atau dikenal juga dengan nama 

Sungging Badar Duwung, patih Ratu Kalinyamat, seorang Tionghoa yang telah 

masuk Islam (Hartoyo dan Amen Budiman dalam Maziyah, dkk. 2015: 01). 

Ornamen dengan bentuk relief yang terletak di kompleks makam dan masjid 

Mantingan terbuat dari batu kapur dan memiliki bentuk medalion, persegi panjang 

dikedua sisi berbentuk kurawal dan segitiga. Secara umum, ornamen yang ada 

pada kompleks makam dan masjid Mantingan dapat dikelompokan dalam tiga 

jenis. Pertama, ornamen dengan motif flora, terutama berupa tumbuhan sulur-

suluran atau tumbuhan yang menjalar. Kedua, ornamen dengan motif geometris 

(arabesque) yang lebih sering disebut dengan istilah lokal sebagai motif slimpetan

(saling bersilangan). Dan yang ketiga adalah ornamen dengan motif binatang yang 

disamarakan, atau lebih sering disebut dengan stilir (Maziyah, dkk, 2015: 4) 

Kondisi fisik ornamen dalam bentuk relief yang berada di kompleks makam 

dan masjid Mantingan merupakan benda cagar budaya yang harus dijaga dan 

dilestarikan keberadaannya. Melalui proyek studi ini diharapkan penulis dapat 

melestarikan kompleks makam dan masjid Mantingan khususnya untuk ornamen 

yang ada di masjid Mantingan dalam bentuk ukiran kayu.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih tema Ornamen 

Masjid Mantingan dengan judul proyek studi “ORNAMEN PADA DINDING 

SERAMBI MASJID MANTINGAN JEPARA SEBAGAI GAGASAN DASAR 

DALAM PEMBUATAN KARYA SENI UKIR KAYU LAMPU HIAS”. 



3 

1.1.2. Alasan Memilih Jenis karya 

Karya seni ukir yang ada sekarang dapat difungsikan sebagai benda hias maupun 

ukir sebagai benda terapan. Karya seni ukir sebagia benda hias adalah seni ukir 

yang difungsikan sebagia hiasan. Misalnya ukiran kaligrafi atau ukiran relief  

yang ditempel di dinding berfungsi untuk menghias suatu ruangan. Sedangkan 

karya seni ukir sebagai benda terapan adalah karya seni ukir yang selain sebagia 

hiasan juga memiliki nilai fungsional atau dapat digunakan. Biasanya diterapkan 

pada produk-produk mebel seperti meja kursi, alamari, dipan, ataupun buffet.   

Gambar 1.1Seni ukir sebagai benda hias 

(Sumber : Karya Solkan, dokumentasi pribadi) 
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Gambar 1.2 Lampu Gantung, seni ukir sebagai benda terapan 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

Alasan penulis memilih karya seni ukir dalam pembuatan proyek studi ini 

adalah penulis ingin membuat produk yang memiliki nilai terapan melalui karya 

seni ukir karena dasar–dasar teori dan praktik mengukir telah penulis peroleh 

melalui mata kuliah seni ukir. Bagi penulis pengungkapan ide atau gagasan lewat 

pembuatan karya seni ukir dalam bentuk lampu hias ini pada akhirnya akan 

memperoleh karya yang artistik serta memiliki nilai terapan.  

Penulis memilih membuat karya seni ukir dalam bentuk lampu hias karena 

penulis ingin membuat karya baru yang masih jarang diproduksi di Jepara. 

Sehingga nantinya  karya ini dapat menambah referensi untuk masyarakat dalam 

menciptakan karya ukir kayu yang memiliki nilai terapan. Sedangakan motif yang 

diambil oleh penulis sebagai inspirasi dalam pembuatan proyek studi adalah motif 

pada ornamen yang terletak di serambi masjid Mantingan yang berupa motif 

tumbuhan dan motif geometris (arabesque). Motif geometeris (arabesque) yang 

berada di masjid Mantingan sangat bervariasi polanya sehingga akan lebih mudah 

dalam mengembangkannya. Motif geometris (arabesque) yang ada di masjid 
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Mantingan juga sangat khas karena motif tersebut dibentuk dari motif tumbuh-

tumbuhan merambat yang dirangkai membentuk sebuah susunan jalinan dengan 

rangkaian struktur saling mengunci, berkelok, dan mengembang (Setiawan, 2010: 

178).  

Penulis mencoba menerapkan motif-motif yang ada pada ornamen masjid 

Mantingan pada benda produk berupa lampu hias karena penulis berupaya 

mengenalkan motif yang ada pada ornamen masjid Mantingan kepada masyarakat 

umum. Motif yang diterapkan pada benda produk berupa lampu hias nantinya 

diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melihat dan mengenali motif 

yang ada pada ornamen masjid Mantingan. Selain itu, motif yang diterapkan pada 

benda produk berupa lampu hias juga dapat digunakan sebagai referensi bagi para 

pengerajin ukir di Jepara untuk menerapkan motif-motif yang ada pada ornamen 

masjid Mantingan, baik dalam bentuk lampu hias itu sendiri, atau produk-produk 

lain seperti kursi, meja, almari dan lain sebagainya. Dengan memperkenalkan 

motif yang ada pada ornamen masjid Mantingan dalam bentuk karya ukir lampu 

hias kepada masyarakat luas, penulis  berharap motif yang ada pada ornamen 

Masjid Mantingan nantinya dapat dilestarikan. Berdasarkan alasan tersebut 

penulis membuat karya berupa lampu hias dengan menerapkan motif tumbuhan 

dengan motif geometris (arabesque) yang ada pada ornamen di masjid 

Mantingan.  

1.2.  Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Tujuan pembuatan proyek studi adalah, 
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1.2.1. Sebagai bentuk ungkapan ide dan kreasi penulis melalui ornamen yang ada 

di masjid Mantingan dalam bentuk lampu hias ukir kayu. 

1.2.2. Melestarikan dan memperkenalkan ornamen Mantingan kepada 

masyarakat.  

1.3.  Manfaat Pembuatan Proyek Studi  

Pembuatan proyek studi ini diharapkan dapat memberi manfaat adalah sebagai 

berikut, 

1.3.1. Bagi kalangan akademisi dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam membuat seni kriya ukir kayu lampu hias dengan ornamen motif 

hias masjid Mantingan, khususnya mahasiswa seni rupa. 

1.3.2. Bagi praktisi pembuatan proyek studi ini  memberikan alternatif lain dalam 

berkarya seni kriya ukir kayu lampu hias dengan ornamen motif hias 

masjid Mantingan. 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1. Pengertian Seni 

Seni merupakan salah satu alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

namun seni juga lahir karena komunikasi, tanpa komunikasi seni tidak akan 

pernah ada. Itulah sebabnya, kunci kesenian terletak dalam komunikasi dengan 

alam sekitar, dengan masyarakat, maupun dengan orang-orang seprofesi 

(Iskandar, 2000: 17).  

Berikut beberapa pernyataan ahli yang dikutip Susanto (2011: 354- 355) 

terkait dengan seni:  

(1) Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan atas dorongan kebutuhan 

pokoknya, melainkan adalah apa saja yang dilakukan semata-mata karena 

kehendak akan kemewaan, kenikmatan atau karena kebutuhan spiritual 

(Everyman Encyclopedia). (2) Alat buat manusia untuk menimbulkan efek-efek 

psikologi atas manusia lain yang melihatnya (Thomas Munro, evolution in the 

arts, The cleveland museum of arts, Cleveland, 1963). (3) Seni adalah karya 

manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya, 

pengalaman batin tersebut disajikan secara indah atau menarik sehingga 

merangsang timbulnya pengalaman batin juga pada manusia lain yang 

menghayatinya. Kelahirannya tidak didorong untuk memenuhi hasrat kebutuhan 

pokok, melainkan merupakan usaha melengkapi dan menyempurnakan drajat 

kemanusiaannya memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual (Soedarsono Sp).  
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2.2. Pengertian Seni Rupa 

Secara umum seni dikelompokan menjadi beberapa bagian berdasarkan media 

yang digunakannya. Masing-masing seni memiliki cara ungkap yang berbeda-

beda berdasarkan proses dan media yang digunakan, hal ini yang kemudian 

dijadikan sebagai penggolongan seni atau disebut cabang seni. Rondhi (2002:6) 

menyatakan bahwa dari berbagai kesenian yang beraneka ragam itu, seni dapat 

diklasifikasikan berdasarkan media yang digunakan yaitu: seni rupa, seni tari, seni 

musik, dan seni sastra. 

Seni rupa sebagai seni visual yaitu seni yang menggunakan unsur-unsur 

rupa sebagai media ungkapnya, unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang kasat 

mata atau unsur yang dapat dilihat dengan indra mata. Unsur tersebut antara lain 

yaitu: garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur (Rondhi, 2002:6).  

Berkarya seni merupakan pemahaman pengalaman perasaan keindahan yang 

dihasilkan sangat berkaitan dengan masyarakat dimana Ia tumbuh dan 

berkembang dalam satu kesatuan wilayah tertentu. Mencipta seni dibutuhkan 

pemahaman terhadap diri dan lingkungan, bagaimana kemampuan seniman dalam 

membaca kondisi alam disekitarnya, sehingga dibutuhkan waktu dalam 

penciptaannya. Senada dengan hal tersebut Sumardjo menyatakan bahwa seni 

tumbuh atas dasar pemikiran sebagai cerminan dari suatu daerah sebagai hasil dari 

pengalaman dan pemikiran dari manusia itu sendiri. Pengalaman atas apa yang 

mereka lakukan inilah yang disebut sebagai proses belajar, dalam seni proses 

belajar disebut sebagai ekspresi. Ekspresi yang dimaksud bukan sekedar ungkapan 

hati yang dicurahkan begitu saja dalam sebuah karya, akan tetapi ekspresi yang 
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dimaksud disini adalah pengalaman itu sendiri. Dalam seni, perasaan harus 

dikuasai lebih dahulu, harus dijadikan objek, dan harus diatur, dikelola, dan 

diwujudkan atau diekspresikan dalam karya seni. Istilah populernya “perasaan

harus diendapkan dahulu”. Perasaan tertentu itu telah berjarak dengan seniman

dan dalam kondisi semacam itu, barulah seniman dapat mengekspresikan 

perasaannya (Sumardjo, 2000:73).  

2.3.  Seni Ukir   

Menurut Bastomi (1986:1) kata ukir atau ukiran adalah berarti pahatan, yaitu 

suatu hasil seni yang dikerjakan dengan pahat. Menurut Haryanto (2017: 44) kata 

ukir diposisikan dalam konteks “teknik membentuk”, yakni suatu teknik

menggores, menoreh, mencukil, memahat, atau menatah suatu 

gambar/lukisan/hiasan “motif” dan “pola” tertentu pada suatu permukaan bidang

bahan sedikit demi sedikit sehingga menghasilkan bentuk cekung-cembung atau 

tinggi rendah sesuai dengan yang direncanakan yang bernilai estetis. Mengukir 

tidak harus menggunakan pahat atau tatah dengan bahan dari satu jenis bahan 

tertentu saja, misalnya kayu, melainkan dapat pula menggunakan alat lain seperti 

pisau, cutter, router, bits, atau yang lainnya sesuai dengan sifat bahan yang 

digunakan. Senada dengan hal tersebut, Syafii (1987: 06) menyatakan bahwa seni 

pahat atau ukir adalah hasil suatu gambaran rupa dengan alat-alat tertentu, 

sehingga permukaan yang asal mulanya rata menjadi tidak rata.  

Dilihat dari proses kegiatannya, seni ukir termasuk dalam seni kerajinan 

yang merupakan salah satu bagian dari seni rupa, yang penikmatnya 

menggunakan indera penglihatan (Syafii dan Rohidi dalam Kristiyanto, 2006: 12).  
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Menurut Bastomi (1986: 3-4) ada enam macam jenis seni ukir yang 

dihasilkan oleh para seniman atau perajin, yaitu: 

a. Ukir rendah (base relief), disebut ukir rendah karena gambar yang timbul 

kurang dari separo belah bentuk utuhnya. 

Gambar 2.1 Ukir rendah (base relief) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

b. Ukir sedang (mezzo relief), disebut ukir sedang karena gambar yang timbul 

tepat separo belah bentuk utuhnya. 

Gambar 2.2 Ukir sedang (mezzo relief) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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c. Ukir tinggi (haut relief), disebut ukir tinggi karena gambar yang timbul lebih 

dari separo belah bentuk utuhnya. 

Gambar 2.3 Ukir tinggi (haut relief) 

(sumber : Karya Solkan, dokumentasi pribadi) 

d. Ukir cekung atau ukir tenggelam (encreux relief), disebut sepeti itu karena 

gambarnya tenggelam lebih rendah dari bidang dasarnya. 

Gambar 2.4 Ukir cekung atau tenggelam (encreux relief) 

(sumber : instagram @zarirhajiabdullah) 

e. Ukir tembus atau ukir krawangan (ayour relief), disebut demikian karena 

dasarnya menembus bidang dasar, sehingga dasarannya berupa lubang-lubang 

atau tembus. 
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Gambar 2.5 Ukir tembus atau krawangan (ayour relief) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

f. Ukir tumpang, disebut ukir tumpang karena gambarnya tumpang tindih di atas 

bidang dasar. Ukir tumpang serupa dengan relief patung karena gambarnya utuh 

seperti patung.  

Gambar 2.6 Ukir tumpang 

(sumber : Karya Eko Haryanto, dokumentasi pribadi) 



13 

2.4. Kriya atau Kerajinan 

Kriya secara harfiah berarti kerajinan atau dalam bahasa inggris disebut craft. 

Seni kriya adalah cabang seni rupa yang sangat memerlukan keahlian kekriyaan 

(craftmanship) yang tinggi seperti ukir, keramik, anyam, dan sebagainya. 

(Susanto, 2012:231). Sedangakan menurut Gustami (dalam Haryanto, 2018:50) 

Kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya yang unik yang di dalamnya 

terkandung muatan nilai estetis, simbolik, filosofis, dan fungsional serta ngrawit 

dalam pembuatannya. Karena dalam perwujudannya didukung oleh tingkat 

keterampilan tinggi sehingga kehadiran termasuk dalam kelompok seni adiluhung. 

Raharjo (2011:15) Seni kerajinan adalah implementasi dari karya seni kriya yang 

telah diproduksi secara massal (mass product).  

Penciptaan suatu karya kriya, di satu sisi tampak masih ada usaha inovatif 

yang mengarah pada karya individual. Di sisi lain ada usaha untuk mengacu pada 

unsur-unsur masa lalu yang kemudian diterapkan pada rancangan produk masa 

kini. Hal ini cukup menggejala di kalangan masyarakat kriyawan saat ini. Mereka 

melakukan upaya tersebut karena bertujuan menciptakan produk-produk yang 

bermuatan lokal atau citra tradisional yang berciri khas suatu budaya, terutama 

yang merupakan pendalaman budaya tertentu. Bahkan dalam menciptakan produk 

kriya, tidak semuanya dikerjakan oleh tangan-tangan terampil akan tetapi 

sebagian lainnya dibuat dengan alat bantu (mesin) untuk mengatasi masalah 

dalam pencapaian kuantitas dan kualitas produksi secara tepat dan efektif. 

(Raharjo, 2011:8-9) 
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Selain itu, seni kriya juga dapat dikelompokan berdasarkan tujuan 

penciptaannya atau penggunaanya menjadi kriya yang mempunyai fungsi praktis, 

estetis, dan simbolis (religius). (Atmosudiro dalam Noerwidi, 2007:6) 

Dalam dunia kriya atau kerajinan, tak lepas dari unsur seni dan unsur 

desain. Seni yang mengutamakan keindahan dan desain yang mengutamakan 

fungsional melebur menjadi satu dalam kriya. Kriya atau kerajinan merupakan 

gabungan dari unsur seni dan unsur desain karena selain dinikmati keindahannya, 

kriya atau kerajinan juga memiliki nilai terapan atau fungsional. Kriya dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu kriya yang lebih mengutamakan nilai 

keindahannya yang disebut sebagai seni kriya dan kriya yang lebih 

mengutamakan nilai fungsionalnya yang disebut kriya seni atau kriya desain.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kerajianan atau 

kriya adalah semua hal yang dibuat oleh manusia dengan keahlian khusus dan 

menggunakan teknik tertentu susuai bahan yang digunaka. Yang membedakan 

antara kerajinan dan kriya adalah kerajinan diproduksi secara massal sedangkan 

seni kriya bisa dikatakan lebih terbatas jumlah produksinya. Dalam 

penciptaannya dapat ditambahkan dengan unsur lokal atau budaya setempat yang 

kemudian dijadikan rancangan atau produk baru.  

Dari kesimpulan diatas maka menurut penulis karya yang penulis buat 

yaitu lampu hias yang diberi motif flora dan motif arabesque yang terinspirasi 

dari ornamen yang ada pada dinding masjid Mantingan termasuk dalam seni 

kriya karena jumlah produksi yang terbatas dan baru satu orang saja yang 

membuat karya lampu hias seperti itu.  
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2.5. Pengertian Ornamen 

Kata ornamen berasal dari bahasa latin ornare, yang berdasar arti kata tersebut 

berarti menghiasi. Menurut Gustami (dalam Sunaryo, 2009:3) ornamen adalah 

komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan 

sebagai hiasan. Jadi, berdasarkan pengertian itu, ornamen merupakan penerapan 

hiasan pada suatu produk. Bentuk-bentuk hiasan yang menjadi ornamen tersebut 

fungsi utamanya adalah untuk memperindah benda produk atau barang yang 

dihiasi. Benda produk tadi mungkin sudah indah, tetapi setelah ditambahkan 

ornamen padanya diharapkan menjadikannya semakin indah. 

2.5.1  Motif dan Pola Ornamen 

Sunaryo (2009: 14) menyatakan motif merupakan unsur pokok sebuah ornamen. 

Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ornamen dapat dikenali sebab 

perwujudan motif umumnya merupakn gubahan atas bentuk –bentuk di alam atau 

sebagia representasi alam yang kasatmata. Kan tetapi ada pula yang merupakan 

hasil khayalan semata, karena itu bersifat imajinatif, bahkan karena tidak dapat 

dikenali kembali, gunahan-gubahan suatu motif kemudian disebut bentuk abstrak. 

 Motif yang merupakan gubahan bentuk alam misalnya motif gunung, awan, 

dan pohon. Motif imajinatif misalnya motif singa bersayap dan buroq, karena 

keduanya merupakan makhluk khayali yang bentuknya merupakan hasil rekaan. 

Sementara garis zigzag, berpilin atau berkait, bidang persegi atau belah ketupat 

dapat merupakan motif abstrak dalam suatau ornamen. 

 Dalam ornamen, pola merupakan bentuk pengulangan motif, artinya 

sejumlah motif yang diulang-ulang secara struktural dipandang sebagi pola. Jika 
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sebuah motif misalnya berupa sebuah garis lengkung, kemudian diataur dalam 

ulangan tertentu, maka susunannya akan menghasilkan suatu pola (Sunaryo, 2009: 

14).  

2.5.2 Fungsi Ornamen 

Kehadiran sebuah ornamen tidak semata sebagai pengisi bagian kosong dan tanpa 

arti, lebih-lebih karya-karya ornamen masa lalu. Bermacam bentuk ornamen 

sesungguhnya memiliki beberapa fungsi, yakni  (1) fungsi murni estetis (2) fungsi 

simbolis, dan (3) fungsi teknis kontruktif (Sunaryo, 2009: 4) 

Fungsi murni estetis merupakan fungsi ornamen untuk memperindah 

penampilan bentuk produk yang dihiasi sehingga menjadi sebuah karya seni.  

Fungsi ornamen yang demikian itu tampak jelas pada produk-produk benda 

kerajianan atau seni kriya. Sebagai contoh misalnya produk-produk keramik, 

batik, tenun, anyam, perhiasan, senjata tradisional, peralatan rumah tangga, serta 

kriya kulit dan kayu yang banyak menekankan nilai estetisnya pada ornamen-

ornamen yang diterapkannya. 

Fungsi simbolis ornamen pada umumnya dijumpai pada produk benda 

upacara atau benda-benda pusaka dan bersifat keagamaan atau kepercayaan, 

mnyetai nilai estetisnya. Ornamen yang menggunakan motif kala, biawak, naga, 

burung atau garuda misalnya, pada karya-karya masa lalu berfungsi simbolis. 

Motif kala pada gerbang candi merupakan gambaran muka raksasa atau banaspati 

sebagai penolak bala.  

Secara struktural suatu ornamen adakalanya berfungsi teknis untuk 

menyangga, menopang, menghubungkan atau memperkokoh kontruksi, karena itu 
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ornamen yang demikian memiliki fungsi kontruktif. Tiang, talang air, dan 

bumbungan atap ada kalanya didesain dalam bentuk ornamen, yang tidak saja 

memperindah penampilan karena fungsi hiasnya, melainkan juga berfungsi 

kontruksi. 

2.6. Komplek Makam dan Masjid Mantingan 

Komplek Makam dan Masjid Mantingan terletak di Desa Mantingan, Kecamatan 

Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur masjid berbatasan 

dengan pemukiman penduduk, sebelah barat terdapat Pondok Pesantren Darul 

Ulum. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan sungai, dan di sebelah 

selatan terdapat jalan utama desa. 

Masjid Mantingan merupakan salah satu masjid kuna di pesisir utara pulau 

Jawa tinggalan budaya fisik Ratu Kalinyamat yang sangat terkenal. Keistimewaan 

masjid ini adalah hiasan-hiasan yang terletak pada dinding serambi masjid. Hiasan 

berbentuk medalion dengan motif tanaman maupun anyaman itu begitu indah 

terukir di atas batu putih. Beberapa diantaranya jika dilihat dari kejauhan hiasan 

ukiran tumbuh-tumbuhan itu dapat menggambarkan siluet binatang, seperti gajah, 

kera, dan ketam (Lombard dalam Maziyah, 2015: 01). 

2.6.1. Latar Sejarah Komplek Makam dan Masjid Mantingan 

Menurut Oudheldkundig Verslag (dalam Setiawan, 2010: 171) awal berdirinya 

Masjid Mantingan dapat diketahui melalui hiasan yang berbentuk persegi panjang, 

yang terdapat di atas mihrab Masjid Mantingan, yang memuat inskripsi 

candrasangkala “Rupa Brahmana Warna Sari” yang menunjukan angka tahun 

Jawa 1481 Saka, sama dengan 1559 M.  
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Riawayat Masjid Mantingan juga dapat dihubungkan dengan tokoh yang 

dimakamkan di halaman belakang masjid, yaitu Ratu Kalinyamat beserta 

suaminya, Sultan Hadirin. Ratu kalinyamat adalah anak Sultan Trenggana yang 

memerintah Kerajaan Demak tahun 1504-1546M (Tanpa Nama, 1999:160) 

Masjid Mantingan yang didirikan sekitar tahun 1559 M merupakan suatu 

bukti bahwa di Jepara pernah ada pemerintahan dengan bentuk kesultanan. 

Kesultanan merupakan ciri dari Pemerintahan/Kerajaan yang dipimpin oleh 

seorang Raja dengan berperadaban Islam. 

Dengan demikian di Jepara pada masa lampau pernah berdiri sebuah 

Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. 

Semua itu dibuktikan berdasarkan berdirinya sebuah masjid yang sangat megah 

dengan arsitektur khas Masjid tanah Jawa. Pada masjid ini dipenuhi dengan 

ornamen khas yaitu batu karang berukir indah. 

Menurut cerita rakyat, yang mengukir hiasan pada medalion-medalion itu 

adalah Cie Wie Gwan atau dikenal juga dengan nama Sungging Badar Duwung, 

patih Ratu Kalinyamat, seorang Tionghoa yang telah masuk Islam (Hartoyo dan 

Amen Budiman dalam Maziyah, 2015: 01). 

2.6.2. Ornamen di Masjid Mantingan 

Masjid Mantingan merupakan salah satu masjid kuno di pesisir utara Pulau Jawa 

tinggalan budaya fisik Ratu Kalinyamat yang sangat terkenal. Keistimewaan 

masjid ini adalah hiasan-hiasan yang terletak pada dinding serambi masjid. Hiasan 

berbentuk medalion dengan motif tanaman maupun anyaman itu begitu indah 

terukir di atas batu putih. Beberapa diantaranya jika dilihat dari kejauhan hiasan 
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ukiran tumbuh-tumbuhan itu dapat menggambarkan siluet binatang, seperti gajah, 

kera, dan ketam (Lombard dalam Maziyah, dkk. 2015: 01). Menurut cerita rakyat, 

yang mengukir hiasan pada medalion-medalion itu adalah Cie Wie Gwan atau 

dikenal juga dengan nama Sungging Badar Duwung, patih Ratu Kalinyamat, 

seorang Tionghoa yang telah masuk Islam (Hartoyo dan Amen Budiman dalam 

Maziyah, dkk. 2015: 01). 

Menurut Setiawan (2010: 177). bahan yang digunakan, ornamen Masjid 

Mantingan dibuat dari batu kapur dan kayu. Tetapi, baik batu kapur maupun kayu, 

keduanya diukir dengan teknik yang sama, yaitu: teknik ukir susun atau relief; 

teknik ukir rendah; dan teknik ukir kerawang atau tembus.  

Secara umum, hiasan-hiasan yang terdapat di kompleks Mantingan dapat 

dikelompokan dalam tiga kelompok. Pertama, hiasan bercorak flora, terutama 

berupa tumbuhan sulur-suluran atau tumbuhan yang menjalar dan bentuk bunga 

teratai. Kedua motif geometris, yang lebih sering disebut dengan istilah lokal 

sebagai motif slimpetan (saling bersilang), dan ketiga adalah adanya motif 

binatang yang disamarakan, atau lebih sering disebut dengan distilir ( Maziyah, 

2015: 31) 

Selain ketiga kategori motif hias tersebut, pada Masjid Mantingan ini juga 

mendapat sentuhan pengaruh motif dari Tionghoa yang ditunjukan dengan motif 

labu air, motif teratai, motif gunung, awan, serta hiasan-hiasan tempel segitiga 

yang menyerupai kelelawar. Selain motif Tionghoa, motif Hindu juga masih 

muncul yang terlihat pada relief yang bergambar pemandangan rumah dengan 

candi bentarnya ( Maziyah, 2015: 32-33) 
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Jumlah ornamen di bagian dinding depan ada 114 ornamen, terdiri dari 16 

panel berbentuk medalion, 20 panel berbentuk persegi panjang yang bagian ujung 

berbentuk kurawal, 6 panel berbentuk persegi, serta 72 ornamen berebntuk 

segitiga. 

Ornamen-ornamen yang terdapat pada dinding depan memiliki beberapa 

dimensi ukuran, diantaranya; (1) bentuk lingkaran dengan dimensi ukuran 

diameter 35 sampai 38 cm, (2) bentuk persegi panjang dengan bentuk kurung 

kurawal memiliki 2 dimensi ukuran, 30 x 50 dan 37 x 60 cm, (3) bentuk segitiga 

kelelawar denagn dimensi 32 x 15 cm. 

Tabel 2.1. Bentuk dan Makna Simbolis Ornamen Makam dan Masjid Mantingan Jepara 

No Bentuk Gambar Makna 

1. Lingkaran 

(arabesque) 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : Diameter 

38cm 

Motif arabesque berpadu dengan bunga 

teratai serta unsur jalinan geometris yang 

saling terhubung satu sama lain memiliki 

makna simbol Islam, bahwa yang 

dimaksudkan adanya kesusahan/kesulitan 

pada seseorang dalam kehidupan dituntut 

untuk selalu sabar, tabah, dan tawakal pada 

Allah, karena segala sesuatu yang ada di sunia 

ini telah ditentukan oleh Allah SWT. Makna 

lainnya juga disebutkan bahwa ornamen motif 

arabesque (jalinan/anyaman) memberikan arti 

cinta kasih Allah tiada henti kepada 

hambanya yang menjalakan semua perintah 

dari Allah SWT (Atik, 2011:96)  
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2. Lingkaran 

(flora) 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : Diameter 

35cm 

Motif tumbuh-tumbuhan dan bunga 

merupakan motif yang menggunakan unsur-

unsur naturalis. Motif naturalis pada ornamen 

tersebut menggunakan unsur motif dedaunan 

dan bunga teratai yang melambangkan 

kehidupan. Makna yang tersirat adalah 

sebagai penanda, bahwa kuasa Allah telah 

memberikan kehidupan yang baik dalm 

menciptakan keindahan alam, sehingga 

keindahan itu diterapkan dan diciptakan oleh 

manusia ke dalam bentuk unsur-unsur motif 

natural pada hiasan-hiasan ornamen (Atik, 

2011:96). 

3. Lingkaran 

(binatang) 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : Diameter 

35cm 

Motif binatang adalah motif yang mengambil 

dari unsur/bentuk-bentuk binatang yang telah 

digubah atau distilisasi. Motif binatang 

biasanya digambarkan berbentuk binatang 

burung, kera, kepiting, gajah dan lain 

sebagainya. Pada ornamen lingkaran bermotif 

binatang burung phhonix ini, berpadu sengan 

maotif lung memiliki makna simbol dari 

budaya Hindu yang artinya melambangkan 

dunia atas. Menurut ajaran Islam dunia atas 

merupakan bukti-bukti kesempuranaan ilmu 

dan kekuasaan Allah SWT (Atik, 2011:96). 

4. Segitiga  

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : 32 cm x 15 cm 

Ornamen segitiga ini menggunakan motif 

lung yang berpadu dengan motif sulur-

suluran. Makna simbolis yang tersirat di 

dalamnya yaitu melambangkan harapan masa 

depan yang baik (sunaryo dalam Atik, 

2011:99). Menurut pandangan Islam makna 

tersebut merupakan sebuah doa dan harapan 

dalam hidup yang menuju kebaikan kepada 
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Allah di dunia dan akhirat (Atik, 2011:99) 

5. Segi empat 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : 20 cm x 20 cm 

Keberadaan motif kala ditempatkan di atas 

pintu depan, samping kanan-kiri Masjid 

Mantingan. Letak motif kala 

mengidentifikasikan sebagai figur penjaga, 

seperti perwujudan kepala kala dia atas pintu 

gerbang candi Jawa. Keberadaan motif kala 

melambangkan penolak bala dari niat-niat 

buruk atau jelek. Lambang motif kala 

tersebut, berarti mencerminkan kesucian dan 

kebersihan hati ketika masuk masjid 

(Setiawan, 2010: 186) 

6. Segi empat 

bersudut 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : 20 cm x 20 cm 

Ornamen ini merupakan ornamen yang 

menggunakan motif geometris dengan 

perpaduan bunga teratai dan sulur-suluran. 

Makna yang tersirat pada ornamen tersebut 

adalah kehidupan yang ada di dunia 

merupakan ciptaan dari Sallah SWT, maka 

setiap manusia berharap memiliki kehidupan 

yang lebih baik untuk kedepannya dengan 

cara menjadi manusia yang penuh kesabaran, 

keikhlasan, ketabahan serta selalu bertawkal 

kepada Allah (Atik, 2011:101). 

7. Segi empat 

(kurawal) 

Motif teratai 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : 50 cm x 30 cm 

Motif teratai sebagia tumbuhan suci yang 

dianggap sebagia tempat duduk dewa 

tertinggi, awal segala-galanya dapt 

diinterpretasikan sebagai lambang kedamaian, 

kebebasan jiwa dan budi manusia yang luhur 

serta lambang pentyatuan alam atas dan lam 

bawah (Setiawan, 2010:181) 
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Motif rumah dan candi 

bentar 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : 50 cm x 30 cm 

Bangunan candi bentar adalah bangunan 

gapura. Gapura merupakan pintu gerbang 

bangunan suci yang artinya menyatukan rasa, 

maksudnya atas nama Tuhan, batas dua 

tempat dalam dan luar (hartono dalam 

setiawan, 2010: 187) 

Mengingat bentuk cungkup dan nisan yang 

masih kelanjutan dari masa Hindu, maka 

penggambaran bangunan cungkup disertai 

dengan batu nisan pasda ornamen Masjid 

Mantingan melambangkan alam, antara yang 

menghubungakan alam atas yang bersifat 

alam roh dengan alam bawah yang bersifat 

keduniawian. (setiawan, 2010:187 ) 

Awan, gunung, dan 

batu karang 

Sumber : Dokumen 

penulis 

Ukuran : 60 cm x 37 cm 

Motif awan melambangkan langit yang 

menggambarkan kekuatan tak terbatas. Motif 

awan bermakna pengayoman, melindungi 

orang yang lemah dan derajatnya lebih 

rendah. Motif gunung sebagai lambang 

bermakna kekuatan, sakti, keramat, suci, 

menuju pintu surga, medan perjuangan 

manusia dengan tenaga alam, hutan lebat 

penuh tantangan bagi orang yang hendak 

melintasinya. Motif batu karang pada 

ornamen Masjid Mantingan merupakan 

penggambaran dari dunia bawah, bumi atau 

tanah sebagai sumber kehidupan (Setiawan, 

2010:188) 

Menurut Lombard (dalam Maziyah, 2015: 33), motif yang terdapat pada 

kompleks Mantingan ini menunjukan adanya perubahan radikal dalam pandangan 

estetik. Terdapat perkembangan dalam pembuatan ornamen hias, terutama motif 
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geometris atau motif bunga. Pada zaman islam ini sosok manusia atau semua 

makhluk yang bernyawa tidak diperkenankan sebagai hiasan dekoratif. Akan 

tetapi, para seniman ukir pada zaman itu ternyata sangat cerdas. Dengan tidak 

meninggalkan kaidah agama, mereka mampu menuangkan gagasannya tentang 

makhluk-mkhluk bernyawa itu dalam bentuk ukiran yang distilir atau disamarkan. 

Setiawan (2010: 176-177) menyatakan bahawa ornamen yang terdapat 

pada Masjid Mantingan memiliki dua fungsi : 

a. Ornamen di Masjid Mantingan sebagai hiasan 

Keberadaan ornamen pada Masjid Mantingan dapat dianggap sebagai 

hiasan yang mengisi ruang-ruang  kosong tanpa maksud ingin memberikan suatu 

makna tertentu yang ingin disampaikan. Di sisi lain, keberadaan ornnamen untuk 

mendukung kemegahan bangunan Masjid Mantingan. 

Ornamen pada Masjid Mantingan sebagai hiasan, menunjukan beberapa 

azas yang membentuk sebuah keindahan. Beberapa azas dan ketentuan meliputi 

azas kesatuan secara struktur, yaitu perwujudan motif saling mengisi, mendukung, 

dan melengkapi. Susunan atau irama dari pembentukan konsep dasar. Azas 

keseimbangan yang perwujudannya tertata antara motif-motif sehingga dapat 

menciptakan satu kesatuan dalam nilai, harmonis, dinamis, dan estetis. Azas 

kerumitan dan kesulitan menjadi sangat tampak dalam proses pembuatan ornamen 

pada Masjid Mantingan. Karakter yang rumit dan padat sehingga membutuhkan 

kesabaran, ketelitian, ketekunan, dan keteramoilan yang tinggi. 
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b. Ornamen di Masjid Mantingan sebagai ajaran 

Ornamen pada Masjid Mantingan adalah bentuk ornamen yang bercorak 

Jawa yang benuansa Islam. Terkait dengan sebuah karya yang memiliki nuansa 

Islam oleh Edy (dalam Setiawan, 2010: 176-177) mengungkapkan bahwa: 

“...beautiful works of art also have the chance to function as education, aesthetic,

as well as religious stimuli”. (karya seni yang indah juga kemungkinan 

mempunyai fungsi sebagai keindahan, yang berhubungan dengan pendidikan, 

seperti mendorong untuk beragama. 

Berdasarakan pendapat diatas, bahwa fungsi karya yang mempunyai 

hubungan dengan pendidikan atau sebuah ajaran, adalah karya yang diwujudkan 

dengan keindahan. Keberadaan ornamen pada Masjid Mantingan diciptakan 

dengan keindahan motif-motifnya berupa lambang-lambang untuk 

mengungkapkan suatu ajaran. Ismail Raji Al-faruqi (dalam Setiawan, 2010: 177) 

menjelaskan empat fungsin ornamen dalam estetika islam yaitu, (1) pola-pola 

keindahan mengingatkan kepada tauhid (keimanan), (2) keindahannya 

menekankan abstraksi atau denaturalisasi dalam meilih dan memaknai tema yang 

akan ditampilkan, (3) menutupi atau mengurangi kesan bentuk-bentuk dasar 

terhadap penikmat, (4) keindahannya  merupakan ekspresi kebenaran dan 

kebajikan. 

2.6.  Unsur dan Prinsip Seni Rupa  

2.6.1. Unsur dalam seni rupa 

Seni ukir adalah bagian karya seni rupa yang memiliki unsur-unsur visual. 

Berkenaan dengan hal ini, Sudarmaji (dalam Kristiyanto, 2006:17) memberi 
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batasan–batasan unsur – unsur visual yang terdiri dari unsur garis, raut, tekstur, 

warna, dan ruang. Unsur tersebut sangat penting dalam perwujudan seni ukir, 

karena masing - masing bagian merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 

penciptaan suatu karya. 

2.6.1.1.Garis 

Garis merupakan salah satu unsur rupa yang memiliki peranan penting sebagai 

perwujudan dari suatu bentuk,  dengan hadirnya garis kesan gerak dan bentuk 

objek dapat dihadirkan melalui kontur. Garis dalam unsur rupa dapat dihadirkan 

dengan dua cara yaitu garis sebagai unsur konsep dan garis sebagai unsur nyata.  

Kaitannya dengan unsur  garis dalam seni rupa, Aprillia (2015 : 5) 

menyatakan bahwa garis sebagai unsur visual mempunyai arti batas bidang, 

bentuk dan warna yang dimaknai sebagai garis yang bersifat konseptual, 

sedangkan garis yang bersifat konkret adalah sebagai tanda atau marka yang 

menandai di permukaan (garis pembatas di jalan raya, tarikan alat tulis/gambar 

pada kertas, goresan kuas pada kanvas). Sedangkan karakteristik garis yang paling 

menonjol yaitu memanjang dan memiliki arah. Dalam karya ukir kayu ini garis  

terjadi karena pertemuan antara beberapa bidang baik objek motif sulur dengan 

motif arabesque, atau antara motif sulur dengan motif sulur serta bentuk struktur 

lampu. 

2.6.1.2. Raut 

Istilah shape dan form dalam kamus diartikan bentuk, karena itu penggunaannya 

kadang - kadang dapat dipertukarkan satu sama lain dalam pengertian yang sama. 

Tetapi penggunaan dalam seni rupa atau desain dibedakan. Untuk form digunakan 
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istilah bentuk sedangkan untuk shape digunakan istilah raut, bangun, atau kadang-

kadang bidang. Jadi, raut (shape) merupakan salah satu aspek bentuk, tetapi 

rautlah sebagai pengenal bentuk yang utama. Kita mengenal suatu bentuk apakah 

bulat, lonjong, persegi dan sebagainya dari segi rautnya (Sunaryo dalam 

Kristiyanto, 2006: 18). 

Raut memiliki dimensi luas, karena sangat dekat pengertian dengan 

bidang, tetapi raut dapat menggambarkan perwujudan permukaan yang meliputi 

volume. Jadi, raut tidaklah mesti dalam pengertian dasar sebagaimana dibidang.  

Dalam seni ukir terlihat sangat jelas bentuknya, terlihat nyata. Ada bulat, 

lonjong, pipih dan sebagainya. Raut yang tampak dalam karya ukir kayu ini 

berupa bidang yang ditinggi–rendahkan yang merupakan bentuk raut tak 

beraturan. Raut juga sangat tampak dari penampilan keseluruhan karya berupa 

raut berbentuk persegi panjang. 

2.6.1.3. Tekstur 

Tekstur adalah sifat permukaan bidang tertentu atau nilai raba suatu permukaan 

bidang tertentu. Tekstur dapat berwujud sebagai tekstur nyata dan tekstur semu. 

Tekstur nyata yaitu keadaan nilai raba suatu permukaan bidang sesuai apa adanya, 

sedangkan tekstur semu yaitu nilai raba suatu permukaan bidang yang dilihat 

berbeda dengan keadaan yang diraba.  

Sifat permukaan bidang ini dapat bersifat halus, polos, kasar, licin, 

mengkilap, berkerut, lunak, lembut, keras dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui 

tekstur dapat melalui indera penglihatan maupun rabaan (Sunaryo dalam 

Kristiyanto, 2006: 19). 
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Sebenarnya tekstur selalu ada dalam sebuah benda dan tekstur inilah yang 

membedakan satu benda dengan benda yang lain. Setiap benda selalu mempunyai 

tekstur. Karena tekstur adalah karakteristik permukaan suatu benda atau bahan 

secara visual atau yang dapat diraba, sehingga kehadirannya didalam seni rupa 

juga memberikan karakter yang unik dan menarik.  

Pada perkembangan selanjutnya unsur tekstur ini mendapat perhatian yang 

besar dari para pekerja seni. Tidak jarang para seniman sengaja menciptakan 

tekstur pada karyanya untuk memperoleh karakter tertentu sesuai dengan yang 

diinginkan. Dalam karya ukir kayu ini unsur tekstur sangat jelas dari permainan 

tinggi rendah antara objek motif sulur dengan motif arabesque yang dibuat lebih 

tinggi serta background yang dibuat lebih rendah.  

2.6.1.4. Warna 

Menurut Sunaryo (dalam Kristiyanto, 2006: 20) warna adalah suatu kualitas yang 

memungkinkan seseorang untuk membedakan dua objek yang identik dengan 

ukuran, tekstur, raut dan kecerahan. Warna memiliki hubungan timbal balik 

dengan bentuk. Melalui bentuk kita melihat warna atau sebaliknya. Warna 

berkaitan langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur 

penting dalam ungkapan seni rupa. 

Dinyatakan pula oleh Toekiyo (dalam Kristiyanto, 2006: 20) bahwa wujud 

warna merupakan suatu hal yang tak lepas dari peran cahaya. Secara hakiki warna 

tak akan terlihat tanpa adanya cahaya. Warna baru dapat dilihat apabila ada 

cahaya. Dengan demikian warna dapat dibedakan jenisnya oleh pemantulan 
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cahaya. Cahaya mengantarkan identitas warna kepada mata kita langsung 

membedakan, mana yang disebut warna biru, kuning dan sebagainya.  

Unsur warna dalam karya seni ukir kayu ini mempunyai warna coklat 

kemerahan yaitu warna alami dari kayu mahoni. Dalam pemilihan warna, penulis 

membedakan antara warna kayu yang diukir dan kayu untuk struktur kerangka 

lampu. Untuk bagian kayu yang diukir diberi warna coklat muda dan untuk 

kerangka lampu diberi warna coklat tua, sehingga pada hasil akhirnya akan lebih 

menarik. 

2.6.1.5. Ruang 

Ruang merupakan unsur rupa yang lebih mudah dirasakan dari  ada dilihat. Kita 

bergerak, berpindah dan berputar dalam ruang. Setiap bentuk menempati ruang. 

Dengan kata lain, ruang adalah yang mengelilingi bentuk (Sunaryo dalam 

Kristiyanto, 2006: 21). Unsur ruang yang tampak dalam karya ini adalah dari 

penempatan ukiran kayu, bagian kaca akrilik, serta kayu polos dibawah sebagai 

dudukan. 

2.6.2. Prinsip dalam seni rupa 

Dengan mengkaji unsur yang terdiri dari garis, raut, tekstur, warna dan ruang, dan 

lain-lain, maka untuk bisa mendapatkan pengorganisasian unsur- unsur seni rupa 

yang harmonis diperlukan suatu pedoman. Dinyatakan oleh Sunaryo (dalam 

Kristiyanto, 2006: 21) bahwa pedoman tersebut disebut prinsip- prinsip desain 

yang merupakan asas penyusunan unsur seni rupa. 
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2.6.2.1. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan unsur 

- unsur rupa sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Untuk mencapai 

keseimbangan dapat dilakukan dengan cara menggunakan keseimbangan simetris, 

keseimbangan asimetris dan keseimbangan sentral.  

Faulkner (dalam Bastomi 1990:71) menyatakan ada tiga jenis 

keseimbangan, yaitu: (1) Simestri yaitu keseimbangan setangkup keseimbangan 

simetri merupakan keseimbangan belah dua sama kuat; (2) Asimetri yaitu 

keseimbangan ini bertentangan dengan keseimbangan simetri, sebab bagian 

sebelah menyebelah garis jumlahnya tidak sama, tetapi nilainya tetap sama oleh 

karena itu tetap seimbang; (3) Radial yaitu; keseimbangan melingkar 

keseimbangan ini terjadi karena dalam satu desain ada dua unsur yang menjadi 

pusat dari unsur-unsur lainnya. Bagian-bagian itu tetap seimbang karena unsur 

yang lain saling bertautan dan berkelanjutan. Dalam pembuatan Proyek Studi ini, 

penulis menggunakan keseimbangan simetris dengan membuat bagian kanan dan 

kiri sama 

2.6.2.2. Irama 

Irama dimaksudkan sebagai prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan 

unsur- unsur rupa sehingga dapat membangkitkan kesatuan rasa gerak. Rasa gerak 

dan pengulangan beraturan dalam bentuk atau rupa dapat diciptakan dengan irama 

repetitif, alternatif dan progresif.  

Irama repetitif atau berulangan merupakan bentuk irama yang terjadi 

sebagai akibat pengaturan unsur yang sama dan tetap secara berulang. 
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Irama alternatif atau silih berganti merupakan bentuk irama yang tercipta dengan 

cara pengulangan unsur - unsur rupa yang disusun berganti - ganti. Pergantian 

siang dan malam dari waktu ke waktu juga membangkitkan irama alternatif. 

Susunan bidang bulat dan persegi yang diulang bergantian merupakan contih 

penciptaan irama alternatif. 

Irama progresif merupakan bentuk atau jenis irama yang tercipta dengan 

pengaturan unsur - unsur yang menunjuk pengulangan dalam suatu perubahan dan 

perkembangan, biasanya bertalian dengan ukuran atau ruang. Deretan tiang listrik 

di tepi jalan membangkitkan irama visual yang progresif, karena perubahan dan 

perbedaan jarak atau akibat gejala perspektif. Dalam suatu bentuk, pengulangan 

raut bulat dari yang kecil hingga yang berukuran besar, merupakan contoh bentuk 

irama progresif. Dalam karya ini penulis menggunakan irama repetitif terlihat 

pada motif ukiran yang diulang dengan bentuk yang sama. 

2.6.2.3. Kesebandingan 

Kesebandingan berarti hubungan antara bagian atau antara bagian yang 

satu terhadap bagian keseluruhan. Hubungan yang dimaksud bertalian dengan 

ukuran, yaitu besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya 

bagian atau tinggi rendahnya bagian. Kesebandingan juga dapat menunjukkan 

hubungan ukuran antara suatu objek dengan yang mengelilinginya. 

Kesebandingan merupakan prinsip desain yang mengatur hubungan ukuran unsur 

- unsur, termasuk hubungan unsur dengan keseluruhan, agar tercapai kesesuaian. 

Dalam karya ini penulis mewujudkan dalam perbandiangan ukuran lampu 

berdasarkan jenisnya. 
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2.6.2.4. Dominasi 

Dominasi dapat dipandang sebagai prinsip desain yang mengatur pertalian 

peran bagian dalam membentuk kesatuan bagian - bagian, karena dengan 

dominasi, suatu bagian atau beberapa bagian menguasai bagian - bagian lainnya. 

Bagian - bagian yang menguasai dalam suatu susunan merupakan pusat perhatian 

(center of interest) dan menjadi tekanan (emphasis) karena itu menjadi bagian 

yang penting atau diutamakan. Dalam Sunaryo (2002:37), untuk memperoleh 

dominasi ialah dengan melalui: (1) pengelompokan bagian, (2) pengaturan arah, 

(3) kontras atau perbedaan, dan (4) perkecualian. Dalam karya ini penulis 

berupaya menerapkan prinsip dominasi di tiap karya yang telah dibuat. Dominasi 

diperoleh dengan menampilkan ukiran secara menonjol dan membuat warna yang 

berbeda antara ukiran dan kontruksi lampu. 

2.6.2.5. Kesatuan 

Kesatuan dapat tercipta apabila terdapat kesatuan bentuk antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain, serta antar bagian dengan keseluruhan. Prinsip 

ini dapat diamati pada penampilan yang menunjukkan tidak terdapat bagian - 

bagian yang terputus dengan tetap memperhatikan prinsip - prinsip yang 

dikemukakan terdahulu. Pada proyek setudi ini prinsip kesatuan terlihat pada 

penataan komposisi melalui penyusunan raut, garis dan warna yang menyeluruh 

sesuai pembagian dengan pertimbangan unsur seni rupa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan  

Penulis memilih tema Ornamen Masjid Mantingan dengan judul proyek studi 

“Ornamen pada Dinding Serambi Masjid Mantingan Jepara sebagai Gagasan 

Dasar dalam Pembuatan Karya Seni Ukir Kayu Lampu Hias”. Ketertarikan 

penulis terhadap ornamen yang ada di masjid Mantingan khususnya untuk motif

geometris dan motif flora (teratai) direspon menjadi karya seni ukir kayu dalam 

bentuk lampu hias. 

Proyek studi ini menampilkan empat jenis lampu hias yang terdiri dari 

lampu gantung, lampu meja, lampu dinding, dan lampu lantai. Lampu gantung 

berjumlah 1 buah dengan ukuran 75cmx75cmx10cm, lampu meja berjumlah 4 

buah dengan masing-masing berukuran 25cmx25cmx50cm, lampu dinding 

berjumlah 4 buah dengan masing-masing berukuran 60cmx23cmx12cm, dan 

lampu lantai berjumlah 2 buah dengan masing-masing berukuran 

125cmx23cmx23cm. Proyek studi ini  menggunakan media kayu Mahoni dan 

kayu Jati, pahat ukir dengan teknik ukir kayu.  

Seluruh karya pada proyek studi ini menggunakan lampu dengan daya yang 

kecil sehingga cahaya yang dihasilkan temaram. Dengan cahaya temaram tersebut 

lampu ini tidak bisa digunakan sebagai lampu penerangan, melainkan digunakan 

sebagai lampu untuk menghiasi ruangan. 
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5.2. Saran  

Proyek studi yang penulis buat merupakan seni ukir yang termasuk dalam seni 

kriya. Dalam membuat seni kriya perlu ketelitian dan kesabaran agar karya yang 

dihasilkan rapi dan memiliki nilai terapan tanpa mengurangi nilai estetis.  Oleh 

karena itu saran penulis apabila membuat karya seni kriya khususnya seni ukir 

diperlukan ketelitian dan kesabaran disamping kemampuan estetisnya. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi Universitas 

Negeri Semarang dalam bidang seni kriya khususnya seni ukir pada mahasiswa 

seni rupa baik pendidikan maupun murni atau bahkan mahasiswa prodi DKV.  

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya seni 

ukir ini dapat mengenali motif yang terdapat pada ornamen yang ad di masjid 

Mantingan serta dapat termotivasi dan memicu semangat mahasiswa seni rupa 

Universitas Negeri Semarang dan para perupa agar semakin giat dalam berkarya. 

Segala kesulitan yang penulis hadapi dalam pembuatan karya seni kriya 

khususnya seni ukir ini memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan 

bereksplorasi baik media maupun tekniknya. Perlulah para perupa selalu 

meningkatkan pengetahuannya di bidang teknis dan non-teknis dalam hal 

berkarya, dan berkarya merupakan satu titik di mana sang perupa seharusnya jujur 

pada diri sendiri dalam menciptakan karya.  
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