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Wayang 

Golek 

Arjuna 

Jawa 

Barat 
- Lame 

- Cat Duko 

 Wayang golek terbuat dari 

albasiah atau lame. Cara 

pembuatannya adalah dengan 

meraut dan mengukirnya, hingga 

menyerupai bentuk yang 

diinginkan. Untuk mewarnai dan 

menggambar mata, alis, bibir dan 

motif di kepala wayang, 

digunakan cat duko. Cat ini 

menjadikan wayang tampak lebih 

cerah. Pewarnaan wayang 

merupakan bagian penting karena 

dapat menghasilkan berbagai 

karakter tokoh. Adapun warna 

dasar yang biasa digunakan 

dalam wayang ada empat yaitu: 

merah, putih, prada, dan hitam. 



  

Angklung 
Jawa 

Barat 
- Bambu 

 Cara membuat Angklung yaitu: 

seruas bambu dikupas dan ukuran 

panjang pendek serta diameter 

diselaraskan dengan ukuran yang 

ditentukan. Untuk meninggikan 

nada biasanya dengan cara 

memperkecil Volume yaitu 

memotong ujung daun, 

sedangkan untuk merendahkan 

nada dengan cara memperbesar 

volume tabung. Memperbesar 

volume tabung dilakukan dengan 

cara menipiskan bibir tabung atau 

bibir angklung dilapisi lilin. 

Dapat pula dengan cara 

menipiskan tangkai angklung 

sebagai daunnya. 



  

Batik Jawa 

- Bahan yang 

berwarna 

putih 

- Cairan lilin 

- Canting 

- Kuas 

- Pewarna 

kain 

- Proses pembuatan batik 

semula batik dibuat di atas 

bahan dengan warna putih 

yang terbuat dari kapas yang 

dinamakan kain mori, serta 

dengan bahan lain yaitu sutera, 

polister, rayon, dan bahan 

sintetis lainnya. 

- Motif batik dibentuk dengan 

cairan lilin dengan 

menggunakan alat yang 

dinamakan canting untuk motif 

halus, atau kuas untuk motif 

berukuran besar, sehingga 

cairan lilin meresap ke dalam 

serat kain. 

- Kain yang telah dilukis dengan 

lilin kemudian dicelup warna 

yang diinginkan, biasanya di 

mulai dari warna muda. 

Pewarnaan dilakukan beberapa 

kali. 



 

Topeng Bali 

- Gergaji 

- Alat Pahat 

- Bor 

- Lem Kayu 

- Amplas 

- Mari kita siapkan bahan 

baku yaitu berupa kayu 

- Potong kayu sesuai ukuran 

yang diinginkan 

menggunakan gergaji 

- Ukir pola dasar untuk 

membentuk mata, hidung, 

mulut dan motif tambahan 

lainnya menggunakan alat 

pahat, hingga berbentuk 

sesuatu yang anda inginkan 

- Setelah diukir, maka 

haluskan kayu yang telah 

diukir tadi dengan amplas. 

- Finishing, yaitu pemberian 

warna pada topeng agar 

karakter dari topeng bisa 

terlihat, baik itu dengan 

warna biasa maupun 

pewarnaan berupa batik. 

 


