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A. Kompetensi Dasar 

3.1 : Menganalisis Konsep, unsur, prinsip, bahan, media, teknik dalam berkarya seni 

rupa. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Menganalisis 

konsep unsur, 

prinsip, bahan dan 

teknik dalam 

berkarya seni rupa. 

 

3.1.1 Menganalisis unsur, dan prinsip, dalam karya seni rupa dua 

dimensi  

3.1.2 Menganalisis bahan, dan teknik dalam karya seni rupa dua 

dimensi 

3.1.3 Mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, 

prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah peserta didik  (Audience) menggali informasi melalui gambar , tayangan video dan 

membaca buku pembelajaran tentang Konsep Seni Rupa (Condition),  siswa dapat  

menganalisis unsur, prinsip, bahan dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi (Behavior) 

dengan benar  dan tepat(Degre). 

2. Setelah peserta didik menganalisis unsur dan prinsip seni, peserta didik dapat Menganalisis 

bahan dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan tepat. 

3. Setelah menganalisis peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, 

unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi perkelompok dengan 

tanggung jawab. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

 Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi 

a. Konsep Berkarya Seni Rupa 

b. Unsur dan Prinsip dalam Berkarya Seni Supa 

c. Bahan dan Teknik dalam Berkarya Seni Rupa dua dimensi 

 

2. Jenis dan Fungsi Karya Seni Rupa Dua Dimensi 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : Saintifik 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

Metode   : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dan Penugasan  

F. Media / Alat dan Bahan 

1. Produk   : Karya seni rupa dua dimensi 



2. Deskripsi Technology : Internet, Youtube, Whatsap Group, GC., G.Meet, Presentasi PPT  

     Video Pembelajaran 

3. Alat, Bahan dan  Media :  

─ Contoh Karya Seni Rupa Dua Dimensi  

─ Buku Paket Seni Budaya kelas XI  

─ Komputer PC / Leptop 

─ Hand Phone Genggam 

 

G. Sumber Pembelajaran 

1. Sulastianto, Harry. dkk. (2016). Seni Budaya untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 

(Edisi Revisi 2016). Bandung : Grafindo Media Pratama. 

 

2. Internet 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa 

 

3. Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=QgmLMeRZzhg 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Sintak/Tahapan 
Langkah-langkah Pembelajaran 

PENDAHULUAN  (15 menit) 

 
➢ Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Nasional  dan mengecek kesiapan 

peserta didik 

➢ Guru mengecek kehadiran peserta didik  

➢ Guru dan siswa saling memberi salam dengan santun 

➢ Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memimpin doa untuk mengawali 

kegiatan, Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. 

➢ Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran pertemuan 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran hari ini tentang menganalisis 

konsep, unsur, prinsip, bahan dan Teknik  dalam berkarya seni rupa dua dimensi 

➢ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik  

 

 INTI (60 menit) 

Orientasi Siswa 

terhadap 

masalah 

➢ Guru membagikan file materi Berkarya Seni Rupa dalam bentuk PPT dan lembar 

LKPD ke peserta didik di dalam  kelas serta memberikan pretest kepada peserta 

didik 

➢ Peserta didik diminta untuk membaca materi bahan, alat dan teknik “Berkarya Seni 

Rupa dua Dimensi” secara mandiri 

➢ Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang materi Berkarya seni rupa dua 

dimensi dilihat dari jenis, fungsi dan unsur seni rupa 

Mengorganisasi

kan peserta 

didik untuk 

belajar 

➢ Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok antara 3-4 orang 

➢ Peserta didik diminta untuk melakukan proses diskusi (brain storming) bersama 

dengan memberikan komentar pertanyaan dan jawaban mengenai materi pada 

Lembar LKPD yang sudah dibagikan 

➢ Guru memberikan komentar penjelasan jika masih ada materi yang belum bisa 

dipecahkan dan memberikan motivasi ketika proses diskusi (brainstorming) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa
https://www.youtube.com/watch?v=QgmLMeRZzhg


berlangsung. 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individu 

maupun 

kelompok 

➢ Melalui fitur dan menu yang disajikan dalam google classroom serta lembar 

LKPD, peserta didik melakukan pencarian informasi untuk memecahkan 

masalah dan menyimpulkan materi yang diajukan 

➢ Guru membimbing peserta didik saat melakukan penyelidikan individu maupun 

kelompok diskusi pada kelas yang dibimbingnya 

➢ Peserta didik bersama-sama memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diajukan pada materi berkarya seni rupa dua dimensi 

dengan berdiskusi secara langsung di masing-masing kelompok setelah mencari 

tambahan informasi dan teknis pengerjaannya dengan kerja keras 

 

 

Mengembangk

an penyajian 

hasil karya 

➢ Peserta didik di minta untuk  mengomunikasikan dan menyajikan hasil diskusi 

melalui presentasi secara bergantian dengan penuh tanggung jawab 

➢ Peserta didik diminta untuk merangkum materi hasil diskusi dan mencatat hasilnya 

secara kelompok dan dikumpulkan melalui Google Classroom 

➢ Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal post tes formatif yang dibuat oleh guru  

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

prose 

pemecahan 

masalah 

➢ Peserta didik bersama  guru menganalisis hasil diskusi kelompok secara bergantian 

dengan penuh tanggung jawab 

➢ Guru membantu siswa melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah mereka 

lakukan dengan penuh percaya diri 

➢ Guru memberikan feedback/umpan balik kepada Peserta didik dari hasil evaluasi 

dan memberi motivasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

 PENUTUP (15 menit) 

 
➢ Guru melakukan refleksi dan mencatat hal-hal penting dalam bentuk rangkuman 

dengan melibatkan siswa. 

➢ Guru menindaklanjuti pembelajaran hari ini dengan memberikan tugas dan melihat 

hasil akhir pekerjaan siswa sesuai dengan materi belajar yang baru saja di pelajari. 

➢ Guru mendorong siswa untuk mempelajari materi belajar pada pertemuan 

selanjutnya. 

➢ Guru menutup kegiatan dengan mengucapkan salam rasa syukur kepada Tuhan YME 

bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. (menumbuhkan 

karakter religious) 

➢ Guru meminta siswa untuk memimpin doa penutup kegiatan 

 

 

 

 

I. PENILAIAN 

a. Teknik Penilaian   : Pengamatan, Diskusi, dan Penilaian Hasil 



b. Tabel Penilaian Kompetensi : Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian 
 

Waktu Penilaian 

1. Sikap 

Mengamalkan perilaku santun, tanggung jawab, 

percaya diri, selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

 

Rubrik Pengamatan 
Selama 

pembelajaran 

2. Pengetahuan 

a. Menyimpulkan Konsep Berkarya Seni Rupa 

Dua Dimensi 

b. Membedakan karya seni rupa berdasarkan 

jenis dan fungsinya 

c. Mennyebutkan unsur-unsur dan prinsip yang 

terdapat pada karya tersebut 

d. Menyebutkan media dan teknik yang 

digunakan dalam berkarya seni rupa dua 

dimensi 

Tes tulis uraian 
Penyelesaian tes 

uraian 

3. Keterampilan: 

a. Lembar kerja observasi 
Rubrik Pengamatan 

Selama proses 

pembelajaran 

 
 
  

❖ Remedial 

Berdasarkan hasil analisis ulangan harian, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan 

belajar diberi kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk: 

a. bimbingan perorangan jika peserta didik yang belum tuntas ≤ 20%; 

b. belajar kelompok jika peserta didik yang belum tuntas antara 20% dan 50%; dan 

c. pembelajaran ulang jika peserta didik yang belum tuntas ≥ 50% 

❖ Pengayaan 

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar 

diberi kegiatan pengayaan dalam bentuk penugasan mempelajari latihan soal di buku 

Aktifitas Siswa mata pelajaran Seni Budaya (Seni Rupa). 
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LAMPIRAN 1. 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
 

Pertemuan  :  I 

Pokok Bahasan  :  Konsep Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi 

Tujuan Pembelajaran :   

1. Setelah peserta didik  (Audience) menggali informasi melalui gambar , tayangan video 

Setelah peserta didik  (Audience) menggali informasi melalui gambar , tayangan video dan 

membaca buku pembelajaran tentang Konsep Seni Rupa (Condition),  siswa dapat  

menganalisis unsur, prinsip, bahan dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi (Behavior) 

dengan benar  dan tepat(Degre). 

2. Setelah peserta didik menganalisis unsur dan prinsip seni, peserta didik dapat menentukan 

media dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan tepat. 

3. Setelah menganalisis peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan terhadap 

konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi perkelompok 

dengan tanggung jawab. 

 
 

KONSEP SENI RUPA 

 

Karya-karya seni sangat dekat dengan kita. Seringkali kita tidak 

menyadari bahwa benda-benda yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari 

adalah karya seni rupa. Sebelum kalian pelajari materi, perhatikan gambar di 

bawah ini! 

 
Aktivitas Mengamati Gambar 

 
Gambar 1 

https://dawnmalone.blogspot.com/2020/04/interi

or-rumah-type-36.html 

 

 
Gambar 2 

https://djonews.com/bahan-dan-media-dalam-

karya-seni-rupa-2-dimensi/ 

Setelah anda mengamati gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 

1. Tuliskan unsur-unsur seni rupa yang ada pada gambar tersebut 

2. Apa yang anda ketahui tentang prinsip seni rupa? 

 

 
Gambar 1.Karya Lukis Kartono Yudhokusumo judul “Melukis di Taman” 



Sumber :  http://galeri-nasional.or.id/collections/691-melukis_di_taman 

 
Gambar 2 Motif batik parang 

https://fabelio.com/blog/10-ragam-batik-populer-indonesia/ 

 

 

 
Gambar 3 Poster 

https://id.pinterest.com/pin/744993963335202898/ 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan kalian, sekarang identifikasikan bagaimana jenis, 

fungsi dan unsur seni rupa tersebut? 

No 

gambar 

Jenis  fungsi Unsur  

    

    

    

    

Setelah kalian menganalisa, supaya lebih paham dengan jenis, fungsi, dan unsur 

seni rupa, bacalah penjelasan tentang pengertian seni rupa, jenis-jenis seni rupa, 

fungsi seni rupa dan unsur-unsur seni rupa. 

http://galeri-nasional.or.id/collections/691-melukis_di_taman
https://fabelio.com/blog/10-ragam-batik-populer-indonesia/
https://id.pinterest.com/pin/744993963335202898/


 

a. Pengertian Seni Rupa 

Pengertian Seni Menurut Para Ahli 

Dari banyak arti seni, dan semakin berkembangnya zaman membuat banyak 

para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi seni. Pengertian seni 

menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

• Aristoteles: Pengertian seni menurut aristoteles adalah bentuk yang 

pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan 

dan seni itu adalah meniru alam. 

• Sudarmaji: Menurut Sudarmaji, pengertian seni adalah segala manifestasi 

batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang, garis, warna, 

tekstur, volume, dan gelap terang. 

• Alexander Baum Garton: Pengertian seni menurut Alexander Baum Garton 

bahwa arti seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif 

menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. 

• Ki Hajar Dewantara: Pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah hasil 

keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya, 

oleh karena itu perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dapat 

menimbulkan perasaan indah itu seni. 

• Immanuel Kant: Pengertian seni menurut Immanuel Kant adalah sebuah 

impian karena rumus-rumus tidak dapat mengihtiarkan kenyataan.  

• Hilary Bel: Pengertian seni menurut Hilary Bel bahwa arti seni adalah istilah 

yang digunakan untuk semua karya yang dapat menggugah hati untuk mencari 

tahu siapa penciptanya. 

• Leo Tolstoy: Pengertian seni menurut Leo Tolstoy adalah ungkapan perasaan 

pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa 

yang dirasakan pelukis.  

• James Murko: Pengertian seni menurut James Murko adalah penjelasan rasa 

indah yang terkandung dalam jiwa setiap manusia, dilahirkan dengan 

perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat dianggap oleh indra 

pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan 

perantaraan gerak (seni tari, drama).  

•  Ira Adriati. M.Sn (Dosen Seni ITB): Pengertian seni menurut Ira Adriati 

adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk 

penggnaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang 



pantas dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik 

kepercayaan, gagasan, sensasi atau perasaan dengan cara seefektif mungkin 

untuk medium itu.  

• Eric Ariyanto: Pengertian seni menurut Eric Aryanto adalah kegiatan rohani 

atau aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat 

membangkitkan perasaan orang lain yang melihat atau mendengarkannya.  

• Drs. Popo Iskandar: Pengertian seni menurut Popo Iskandar adalah hasil 

ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran 

hidup bermasyarakat/berkelompok. 

Dari berbagai pendapat ahli dapat kita ambil kesimpulan definisi seni rupa 

adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa 

ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan 

mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan 

pencahayaan dengan acuan estetika. 

b. Jenis-jenis Seni Rupa 

Secara umum, seni rupa dapat dimaknai sebagai keindahan pengindraan hasil 

karya manusia, yang tertuang melalui berbagai macam media. Kesenian bisa 

dipelajari di mana saja, baik di sekolah maupun autodidak.  

Berikut beberapa jenis seni rupa 

1) Berdasarkan wujudnya, seni rupa dibedakan menjadi: 

• Seni rupa dua dimensi, yakni seni rupa yang terdiri dari panjang dan 

lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah yakni dari arah depan. 

Contohnya: seni batik, sketsa, seni ilustrasi, seni lukis dan sebagainya. 

 

Gambar 1.6. Karya seni 2 dimensi Batik 

Sumber : pixabay dalam https://trifaris.net/pengertian-seni-batik/ 

 



 

Gambar 1.7. Karya seni rupa ilustrasi 

Sumber : https://seputarilmu.com/2020/10/ilustrasi.html 

 

• Seni rupa tiga dimesi, yakni seni rupa yang terdiri dari panjang, lebar, 

dan tinggi. Karya seni ini dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. 

Contohnya: seni patung, seni kriya, seni dekorasi, seni bangunan, dan 

lainnya. 

 

 

Gambar 1.8. Dekorasi ruangan 

Sumber : https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2165395/percantik-dekorasi-ruang-

tamu-dengan-seni-mozaik 

 

 

Gambar 1.9. Seni keramik  

Sumber : https://keramikbanjarnegara.wordpress.com/2014/05/03/kerajinan-kramik-

klampok-banjarnegara/ 

https://seputarilmu.com/2020/10/ilustrasi.html
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2165395/percantik-dekorasi-ruang-tamu-dengan-seni-mozaik
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2165395/percantik-dekorasi-ruang-tamu-dengan-seni-mozaik


2) Berdasarkan fungsinya, seni rupa dibedakan menjadi: 

• Seni rupa murni, yakni seni rupa yang diciptakan semata mata bukan 

untuk digunakan melainkan dinikmati nilai estetikanya. Karya seni ini 

diciptakan berdasar kreativitas dan ekspresi pribadi pembuatnya. 

Contoh: seni lukis kaligrafi, patung, dan lainnya. 

 

Gambar 1.10. Kaligrafi 

Sumber : https://www.kajianpustaka.com/ 

• Seni rupa terapan, yakni seni rupa yang tidak hanya dinikmati nilai 

keindahannya namun juga untuk digunakan dalam kehidupan sehari 

hari. Contoh: kursi, meja, lemari, senjata, keramik, dan lainnya. 

 

Gambar 1.11. Karya seni rupa anyaman bamboo 

Sumber : https://www.dosenpendidikan.co.id/seni-rupa-terapan/ 

 

• Seni media baru : aktivitas kreatif mengelola kegiatan seni visual 

dengan dukungan dari teknologi digital. Contohnya animasi 2 dimensi 

dengan teknik vector dan hybrid, lukis dekoratif, dan desain grafis, 

video art dan sebagainya. 

Silahkan buka link berikut untuk melihat contoh seni media baru 

https://www.dw.com/id/seni-media-baru-karya-visual-campur-

teknologi-digital/av-55734662 

https://www.dosenpendidikan.co.id/seni-rupa-terapan/
https://www.dw.com/id/seni-media-baru-karya-visual-campur-teknologi-digital/av-55734662
https://www.dw.com/id/seni-media-baru-karya-visual-campur-teknologi-digital/av-55734662


https://www.youtube.com/watch?v=P5g-zACWs0k karya seni digital 

KALA KINI NANTI  

 

Gambar 1.12. Lukis dekoratif dengan media digital 

Sumber : http://harnas.co/2020/01/03/pergolakan-seni-media-baru 

 

c. Fungsi Seni Rupa 

Fungsi Seni dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi individu dan fungsi sosial 

antara lain sebagai berikut.. 

1. Fungsi Individu 

Fungsi individu merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat untuk kebutuhan 

pribadi individu itu sendiri. Terdapat dua macam fungsi seni untuk individu 

yaitu sebagai berikut. 

a. Fungsi pemenuhan kebutuhan fisik 

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk kreatif yang memiliki kecakapan 

untuk apresiasi pada keindahan dan pemakaian benda-benda. Seni terapan 

memang mengacu kepada pemuasan kebutuhan fisik sehingga segi kenyamanan 

menjadi suatu hal penting.  

https://www.youtube.com/watch?v=P5g-zACWs0k
http://harnas.co/2020/01/03/pergolakan-seni-media-baru


 

Gambar 1.13.  Sofa karya seni rupa  

Sumber : https://fabelio.com/sofa 

 

b. Fungsi pemenuhan kebutuhan emosional   

Seorang mempunyai sifat yang beragam dengan manusia lain. Pengalaman 

hidup seorang sangatlah mempengaruhi sisi emosional atau perasaannya. 

Sebagai contoh perasaan sedih, lelah, letih, gembira, iba, kasihan, benci, cinta, 

dll. Manusia dapat merasakan semua itu dikarenakan didalam dirinya 

terkandung dorongan emosional yang merupakan situasi kejiwaan pada setiap 

manusia normal. Untuk memenuhi kebutuhan emosional manusia memerlukan 

dorongan dari luar dirinya yang sifatnya menyenangkan, memuaskan kebutuhan 

batinnya. Sebagai contoh karena kegiatan dan aktivitas sehari-harinya membuat 

mengalami kelelahan sehingga memerlukan rekreasi, seperti menonton film 

dibioskop, hiburan teater, dan melukis. Seseorang yang memiliki estetikanya 

lebih banyak maka ia memiliki kepuasan yang lebih banyak pula. Sedangkan 

seniman adalah seorang yang mampu mengapresiasikan pengalaman dan 

perasaannya dalam sebuah karya seni yang diciptakannya. Hal ini juga diyakini 

olehnya sebagai sarana memuaskan kebutuhan emosional dirinya.  

 

 

Gambar 1.13. Anak sedang berkarya lukis 

Sumber : https://www.educenter.id/ 

https://fabelio.com/sofa
https://www.educenter.id/


 

2. Fungsi Sosial 

Fungsi sosial merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat sebagai pemenuhan 

kebutuhan sosial suatu individu. Terdapat beberapa macam fungsi seni sebagai 

fungsi sosial antara lain sebagai berikut. 

a. Fungsi Religi/Keagamaan  

Karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Contohnya adalah kaligrafi, 

busana muslim//muslimah dan lagu-lagu rohani. Seni digunakan untuk sebuah 

upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian, dan lain-lainnya. Contohnya 

gamelan yang digunakan dalam upcara ngaben di bali (gamelan gambang, 

luwang, dan angklung).  

b. Fungsi Pendidikan 

Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dalam musik, seperti ansambel 

karena dilakukan dengan bekerja sama, seperti halnya dengan angklung dan 

gamelan yang memiliki nilai pendidikan karena kesenian tersebut terdapat nilai 

sosial, kerjasama dan disiplin. Karya-karya seni untuk pelajaran/pendidikan 

seperti gambar ilustrasi buku pelajaran, poster, alat peraga IPA, dan film 

ilmiah/dokumentar. 

 

 

Gambar 1.14.  Ilustrasi buku pelajaran 

Sumber : https://atdikbudlondon.com/pelajar-indonesia/ 

 

c. Fungsi Komunikasi 

Seni sebagai media komunikasi misalnya dalam kritik sosial, kebijakan, gagasan, 

guna memperkenalkan kepada masyarakat. Contohnya pegelaran wayang kulit, 

wayang orang, dan seni teater ataupun poster, drama komedi dan reklame. 



 

Gambar 1.15. Reklame 

Sumber : https://kumparan.com/reklame 

 

d. Fungsi Rekreasi/Hiburan 

Fungsi utama seni adalah hiburan atau rekreasi untuk melepas kejenuhan atau 

mengurangi kesedihan yang khusus untuk pertunjukan berekpresi atau hiburan. 

e. Fungsi Artistik 

Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dengan menyajikan 

karyanya tidak untuk hal yang komersil, seperti musik kontemporer, tari 

kontemporer, dan seni rupa kontemporer. (Seni pertunjukan yang tidak bisa 

dinikmati pendengar/pengunjung, hanya bisa dinikmati oleh para seniman dan 

komunitasnya).  

f. Fungsi Guna  

Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali sebagai 

media ekspresi (karya seni murni) atau pun dalam proses penciptaan 

mempertimbangkan aspek kegunaannya, seperti perlengkapan/peralatan rumah 

tangga yang berasal dari gerabah ataupun rotan.  

g. Fungsi Kesehatan  

Seni sebagai fungsi kesehatan, seperti pengobatan penderita gangguan physic 

ataupun medis distimulasi melalui terapi musik (disesuaikan dengan latar 

belakang pasien). Terbukti dengan kegiatan menggambar telah mampu untuk 

memberikan terapi penyandang autisme, gangguan psikologis trauma suatu 

kejadian.  

d. Unsur-unsur dalam seni rupa  

Dalam membuat karya seni rupa, harus memperhatikan dan mengolah konsep 

unsur-unsur seni rupa yang didasarkan pada estetika. 

Unsur-unsur seni rupa 

https://kumparan.com/reklame


Semakin baik mengenal unsur-unsur visual ini maka akan semakin baik juga 

pengamatan seseorang terhadap apresiasi seni yang dilihatnya. Untuk lebih 

jelasnya mengenai unsur-unsur seni rupa, simak penjelasan berikut ini. 

1) Titik 

  

Gambar 1.16.  unsur seni rupa titik 

Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Menjadi dasar seni rupa 

disini karena titik bisa melahirkan wujud ide/gagasan lalu menciptakan 

sebuah garis, bentuk dan bidang. Disamping itu ada pula teknik lukis 

yang terkenal dengan menggunakan kombinasi warna titik dan ukuran 

yang disebut teknik Pointilisme. 

2) Garis 

 

Gambar 1.17. Unsur seni rupa garis 

 

Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarika dari 

titik satu ke titik lainnya. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas 

limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna , tekstur, dan lainnya. 

Garis juga menjadi unsur fisik yang mendasar dan penting dalam pembuatan 

karya seni rupa. Garis membentuk dimensi memanjang dan memiliki arah 

serta sifat-sifat yang khusus seperti panjang, pendek, vertical, horizontal, 

lurus, melengkung, bergelombang dan masih banyak lagi. 

 

 

 



3) Bidang 

  

Gambar 1.18. Unsur seni rupa bidang 

Seperti halnya yang kita tahu, bidang memiliki permukaan yang datar dan 

merupakan benda 2 dimensi. Apabila kumpulan garis dipertemukan antara 

ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Bidang dibagi dua bidang 

geometrik (persegi, segitiga dst) dan bidang organik (lengkungan bebas), 

selain itu bidang juga memiliki sifat yang variatif sesuai bentuknya. 

4) Bentuk 

 

Gambar 1.19. Unsur seni rupa bentuk 

Gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk. Bentuk secara 

bahasa berarti bangun (shape) atau bentuk plastis (form). Bangun adalah 

bentuk benda yang terlihat oleh mata seperti bulat, persegi, tak teratur dan 

lainnya. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk benda yang terlihat karena 

adanya unsur nilai (value) dari benda tersebut misalnya kulkas. 

Adapun dua jenis bentuk, antara lain: Bentuk geometris terdiri dari bentuk 

kubistis (contohya: balok dan kubus) dan silindiris (contohnya: bola, tabung) 

dan non geometris yaitu bentuk yang meniru objek yang ada di alam seperti: 

hewan, manusia, pohon dan masih banyak lagi. 

 

 

 



5) Ruang 

 

Gambar 1.20.  Unsur seni rupa ruang 

Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, 

lebar dan tinggi. Dalam suatu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan 

bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan 

ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Jadi, ruang sering 

dikaitkan dengan bidang dan keluasan benda. 

6) Warna 

 

Gambar 1.21. Unsur seni rupa warna  

 

 Warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang 

ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyaataan 

yang ada. Jenis-jenis warna yaitu: Warna primer merupakan campuran warna dari 

warna merah, kuning, dan biru, warna sekunder adalah pencampuran warna-warna 

primer (jingga/oranye, hijau dan ungu), Warna tersier merupakan campuran satu 

warna primer dengan satu warna sekunder. Misal warna hijau kekuning-kuningan 

campuran dari kuning dengan hijau, biru kehijau-hijauan campuran dari warna biru 

dan hijau, biru violet campuran dari warna biru dengan violet. 

 

 

 



 

e. Prinsip-prinsip seni rupa 

• Kesatuan (Unity) 

  Wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni 

rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. 

 

• Keseimbangan (Balance) 

Berat ringan nya suatu karya seni. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik 

yang sama di setiap sisinya. 

 

• Irama (Ryhme) 

pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus menerus sehingga 

mempunyai kesan bergerak.  

 

• Proporsi 



Membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras 

dan enak dipandang.  

 

• Gradasi 

susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan 

di dalam karya seni secara berangsur angsur. 

 

• Pusat Perhatian (Center of Inters) 

Usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat 

menonjol atau gampang nya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di 

sekitarnya.  

 

f. Menurut Bentuknya 

  Seni rupa juga bisa dibedakan berdasarkan wujudnya yakni dua 

dimensi dan tiga dimensi. 



 

 

1. Seni rupa dua dimensi 

  Seni rupa dua dimensi adalah seni rupa yang memiliki dua ukuran 

panjang dan lebar. Maka objek dua dimensi berbentuk datar atau hampir datar. 

Meskipun seniman berusaha mengelabui mata dengan menggunakan cahaya dan 

bayangan, karya yang flat seperti lukisan dan gambar tetap termasuk dalam seni 

rupa dua dimensi. Maka dari itu film dan foto juga termasuk dalam kategori 

karya dua dimensi 

2. Seni rupa tiga dimensi 

  Objek 3D memiliki tambahan ukuran kedalaman (depth) menjadi 

panjang, lebar dan tinggi. Jadi karya seni rupa ini bisa kamu lihat dari berbagai 

sisi. Simpelnya, tampak seperti kenyataan karena memiliki proyeksi ke ruang. 

Contohnya patung, gerabah dan wayang. 

g. Menurut Fungsinya 

Meski hanya dibatasi dengan garis tipis, berdasarkan fungsinya seni 

rupa dibagi menjadi dua yakni seni rupa murni dan terapan. Dua istilah ini bisa 

cukup membingungkan saat kamu ingin memilih jurusan di sekolah seni atau 

membaca artikel luar negeri. Karena beberapa jenis karya memang memiliki 

fungsi beririsan yang bagi sebagian pihak tidak etis untuk dikotak-kotakkan.  

Di luar kontroversi tersebut, Written sudah merangkumnya secara 

singkat berdasarkan pengertian seni rupa yang kini diakui secara internasional 

dan diterapkan pada jurusan sekolah-sekolah seni. 

1. Seni rupa murni (fine art) 

Artinya, karya seni yang diciptakan untuk dinikmati dari sisi 

keindahannya (estetika). Tujuan utama karya dibentuk ialah untuk 

menciptakan luapan emosi saat dilihat atau disentuh tanpa harus memiliki 

fungsi lainnya. Beberapa disiplin yang termasuk dalam seni rupa murni adalah 

seni lukis, pahat, dan gambar. Tapi ternyata di sebagian besar sekolah seni 

literatur, drama, tari dan musik juga digolongkan dalam kategori fine art. 

Bahkan ada beberapa pendapat yang beranggapan printable art juga termasuk 

dalam seni rupa murni. 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 
 

2. Seni rupa terapan (applied art) 

Seperti yang sudah kamu bayangkan, seni rupa dua dimensi tidak 

memiliki kedalaman fisik, hanya panjang dan lebar. Maka objek dua dimensi 

berbentuk datar atau hampir datar. Meskipun seniman berusaha mengelabui 

mata dengan menggunakan cahaya dan bayangan, karya yang flat seperti 

lukisan dan gambar tetap termasuk dalam seni rupa dua dimensi. Maka dari itu 

film dan foto juga termasuk dalam kategori karya dua dimensi. 

 

 

 

 

 

KD  :  

3.1 Menganalisis bahan, media, teknik dan proses berkarya dalam seni rupa. 

 

IPK  :  

3.1.4 Menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam karya seni rupa 2 dimensi  

3.1.5 Menganalisis bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi 

3.1.6 Mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik 

dalam berkarya seni rupa 2 dimensi 

 

Petunjuk: 

Aktivitas Mengamati Gambar 

 

 
Gambar 1 

https://dawnmalone.blogspot.com/2020/04/interi

or-rumah-type-36.html 

 

 
Gambar 2 

https://djonews.com/bahan-dan-media-dalam-

karya-seni-rupa-2-dimensi/ 

Setelah anda mengamati gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 

    1. Tuliskan unsur-unsur seni rupa yang ada pada gambar tersebut 

2. Apa yang anda ketahui tentang prinsip seni rupa? 

 

Jawaban  

1. Unsur seni rupa yang terdapat pada gambar 1 dan gambar 2 yaitu : garis, bidang, bentuk, 

warna, tekstur dan gelap terang 

2. Prinsip-prinsip seni rupa adalah cara menyusun , pengaturan unsur-unsur rupa sehingga 

membentuk suatu karya seni. 

 

1. Analisislah karya seni rupa di bawah ini! 

2. Hasil jawaban dikirim melalui GC  

http://written.id/seni/mengenal-lebih-dalam-seni-rupa-dua-dimensi/
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Amatilah gambar-gambar di bawah ini ! 

 

 
Karya lukis Basuki Abdullah  judul “Kakak 

Adik” 

Gambar 1 

 

 
Gambar 2 

 

Gambar 3 

 
Gambar 4 

 

 
Baju batik 

Gambar 5 

 

 

 

 
Poster 

Gambar 6 



LAPORAN HASIL PENGAMATAN/ ANALISIS 

 

Nama kelompok :……………………… 

    ……………………… 

 ……………………… 

 ……………………… 

Kelas    :……………………… 

 

Nilai  

 

No  Jenis dan Fungsi Media dan Teknik  

yang digunakan 

Unsur-unsur dalam karya seni rupa 

1. 2 D   

    

 Seni murni   

 Seni terapan   

 Seni media baru   

2.    

    

    

    

3.    

    

    

    

4.    

    

    

    

5    

    

    

    

6    

    

    

    

 

Kesimpulan  

 

:………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

Lembar Penilaian Sikap 

 

 

Berikut Instrumen Penilaian Sikap 

No Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai BS JJ TJ DS 

1         

2         

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100   = Sangat Baik 

75     = Baik 

50     = Cukup 

25     = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

Lembar Penilaian Keterampilan 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 1 2 3 4 

1         

2         

 

Keterangan : 

No Aspek yang Dinilai 

1 Penguasaan materi diskusi 

2 Kemampuan menjawab pertanyaan 

3 Kemampuan mengolah kata 

4 Kemampuan menyelesaikan masalah 

 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100   = Sangat Baik 

75     = Baik 

50     = Cukup 

25     = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 



3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

 

Lembar Penilaian Pengetahuan 

 

 

Penilain Pengetahuan  

No Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Butir Instrumen Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(isian singkat 

dan uraian) 

Soal uraian 

dan 

perbandingan 

karya 

Terlampir Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk pembelajaran 

(assessment for learning) dan 

sebagai pembelajaran 

(assessment as learning) 

 

 

 

A. Kompetensi Dasar, Indikator Pengetahuan, dan Soal 

Kompetensi Dasar : 3.1 Menganalisis bahan, media, teknik dan proses berkarya dalam 

seni rupa 2 dimensi 

 

Indikator Pengetahuan : 3.1.1  Menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam 

karya seni rupa 2 dimensi 

3.1.2  Menganalisis bahan dan teknik dalam proses berkarya seni 

rupa dua dimensi 

3.1.3 Mempresentasikan media dan teknik dalam berkarya seni rupa 

dua dimensi  

  
B. Kisi-kisi 

No Indikator 
Jumlah Butir 

soal 

3.1.1 Menguraikan pengertian seni rupa dua dimensi 1 

3.1.2 Menganalisis konsep, unsur-unsur, prinsip karya seni rupa dua dimensi 2 

3.1.3 Mempresentasikan media dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi  2 

   

Total 5 

 

C. Soal tes uraian  dan Pedoman Penyekoran Penilaian Pengetahuan 

No, Soal Kunci Jawaban bobot 

skor 

1.   Apakah pengertian seni  

      Rupa dua dimensi? 

 

Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang 

memiliki dua ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat 

dilihat dari satu arah 

20 

2.   Sebutkan unsur-unsur seni 

rupa? 

 

Titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, wanra, dan gelap terang 20 

3. Sebutkan 3 contoh karya seni 

rupa dua dimensi?  

 

Lukisan, gambar, poster, mural, kaligrafi 20 

4. Sebutkan apa yang dimaksud 

dengan media? 

 

Media adalah bahan yang menjadi alat konkret untuk 

menyatakan gagasan yang bersifat abstrak. 

20 

5. Apa yang dimaksud dengan 

teknik? 

Teknik adalah cara yang dipergunakan untuk berkarya 

sesuai  dengan  media harus dipilih secara tepat 

20 



  

 Skor maksimal 100 

 

 
 
 

Rubrik Penilaian : 

No. Deskriptor Skor 

1 

Jika jawaban sesuai, diuraikan panjang :  Skor: 20 

Jika jawaban sesuai tapi uraian pendek :  Skor: 15 

Jika jawaban diuraikan panjang tapi kurang sesuai:  Skor: 10 

Jika jawaban tidak sesuai:  Skor: 2,5 

2 

Jika jawaban lengkap terdiri dari 6 tema:  Skor: 20 

Jika jawaban menyebutkan 5 tema:  Skor: 15 

Jika jawaban menyebutkan 4 tema:  Skor: 10 

Jika jawaban kurang dari 3 tema:  Skor: 5 

3 

Jika jawaban menyebutkan 3 tema :  Skor: 20 

Jika jawaban menyebutkan 2 tema :  Skor: 15 

Jika jawaban menyebutkan 1 tema :  Skor: 10 

Jika tidak ada jawaban:  Skor: 0 

4 

Jika jawaban menyebutkan 3 media :  Skor: 20 

Jika jawaban menyebutkan 2 media :  Skor: 15 

Jika jawaban menyebutkan 1 media :  Skor: 10 

Jika tidak ada jawaban:  Skor: 0 

5 

Jika jawaban menyebutkan 3 media :  Skor: 20 

Jika jawaban menyebutkan 2 media :  Skor: 15 

Jika jawaban menyebutkan 1 media :  
Skor: 10 

Jika tidak ada jawaban:  Skor: 0 

 

 

Pedoman Penilaian : 

Untuk tes uraian, setiap jawaban benar diberi skor 20, sedangkan jawaban salah diberi skor 0, 

sehingga jumlah skor berkisar antara 0 sampai 20. Selanjutnya, skor tes kompetensi pengetahuan 

yang diperoleh peserta didik dengan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai = 
Skor yang diperoleh 

X 5 
Skor Maksimal  

 

 

Nilai tersebut kemudian dikonversikan ke dalam predikat dengan acuan sebagai berikut. 

 Pengetahuan  Keterampilan  

 

Skor Rerata  Huruf  Capaian Optimum  Huruf  

3,85 – 4,00   A  3,85 – 4,00  A  

3,51 – 3,84   A-  3,51 – 3,84  A-  



3,18 – 3,50   B+  3,18 – 3,50  B+  

2,85 – 3,17   B  2,85 – 3,17  B  

2,51 – 2,84   B-  2,51 – 2,84  B-  

2,18 – 2,50   C+  2,18 – 2,50  C+  

1,85 – 2,17   C  1,85 – 2,17  C  

1,51 – 1,84   C-  1,51 – 1,84  C-  

1,18 – 1,50   D+  1,18 – 1,50  D+  

1,00 – 1,17   D  1,00 – 1,17  D  

 

 

 


